Πολιτική Ποιότητας Ιονίου Πανεπιστημίου
Η Πολιτική Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου συνοψίζει τις Αρχές και τις Αξίες που διέπουν την
ανάπτυξη, διαχείριση και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας στο Ίδρυμα. Η προσέγγιση για την
Ποιότητα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και τις πολιτικές της ΑΔΙΠ, ενώ
ενεργά παρακολουθεί και διαμορφώνεται σύμφωνα με τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τις
Κατευθυντήριες Οδηγίες και τις όποιες Καλές Πρακτικές υλοποιούνται στον Ευρωπαϊκό χώρο της
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο από την ίδρυσή του δεσμεύεται στην παροχή
εκπαιδευτικού και ερευνητικού/καλλιτεχνικού έργου βασιζόμενο σε θεμελιώδεις αξίες, όπως η
ακαδημαϊκή ελευθερία, η αφοσίωση στην προαγωγή της επιστήμης, η κοινωνική ευθύνη, η διεξαγωγή
υψηλού επιπέδου έρευνας και η παραγωγή υψηλής αξίας καλλιτεχνικού έργου, καθώς και η υψηλής
ποιότητας εμπειρίες μάθησης προς τους φοιτητές και φοιτήτριες των ακαδημαϊκών του μονάδων του
συνόλου των παρεχόμενων κύκλων σπουδών.
Η Πολιτική Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου εμπεριέχει τις ακόλουθες θεμελιώδεις διαστάσεις:
• Η διοίκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου δεσμεύεται για την παροχή επαρκών ανθρώπινων,
τεχνικών, οικονομικών πόρων για την εφαρμογή στην πράξη των αρχών Ποιότητας και
χρηστής διακυβέρνησης.
• Η διοίκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου εμπράκτως υποστηρίζει την εφαρμογή των Πολιτικών
Ποιότητας, όπως αυτές καθορίζονται από την Μ.Ο.ΔΙ.Π. και την Σύγκλητο του Ιδρύματος και
τεκμηριώνονται στο εγχειρίδιο διασφάλισης της ποιότητας, ενισχύει τις δράσεις αξιολόγησης
και διασφάλισης ποιότητας που διέπουν το ακαδημαϊκό και διοικητικό έργο, τη διεθνοποίηση
(εφαρμογή ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, πιστωτικές (ECTS) μονάδες κ.ό.κ.) και την
αναγνώριση με έμφαση στην πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος.
• Η ανάπτυξη μαθησιακού πολιτισμού και κουλτούρας ποιότητας με επίκεντρο τις ανάγκες των
φοιτητών και των φοιτητριών όλων των επιπέδων σπουδών, τις ανάγκες του προσωπικού
(μελών ΔΕΠ και άλλων στελεχών) αλλά και με έμφαση στην παραγωγή επιστημονικών
συμβολών και καλλιτεχνικών δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις οργανωσιακές και ακαδημαϊκές οντότητες του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
• Η εφαρμογή των Πολιτικών Ποιότητας συνάδει με τον Στρατηγικό και Οικονομικό Σχεδιασμό
του Ιονίου Πανεπιστημίου.
• Την πλήρη αξιοποίηση των παρατηρήσεων συμμόρφωσης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε
συνέχεια των όποιων διαδικασιών πιστοποίησης ποιότητας στο πλαίσιο λειτουργίας της
ΑΔΙΠ, όπως αυτές λαμβάνουν χώρα για τις δομές του Ιδρύματος, ή στο πλαίσιο αντίστοιχων
διαδικασιών από άλλους αναγνωρισμένου κύρους οργανισμούς σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών και κανονιστικών αρχών, καθώς και οργανισμών
ακαδημαϊκής, επαγγελματικής ή/και ακαδημαϊκής αριστείας.
• Την εκπόνηση δημόσιων εκθέσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν ποιοτικούς και ποσοτικούς
δείκτες ποιότητας αναφορικά με α) τη μαθησιακή δραστηριότητα όλων των προγραμμάτων

•

σπουδών, β) τα ερευνητικά και καλλιτεχνικά αποτελέσματα και τις πολιτιστικέςκοινωνικοοικονομικές τους επιδράσεις, καθώς και γ) τις απόψεις των δρώντων παραγόντων,
όπως των φοιτητών (όλων των ακαδημαϊκών μονάδων και επιπέδων), των μελών ΔΕΠ και των
εργαζομένων στο Ίδρυμα.
Στο πλαίσιο του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου υιοθετούνται
πρακτικές χρηστής διοίκησης, οι οποίες σκοπεύουν να καταστήσουν το Ίδρυμα πρότυπο
δημόσιου ανώτατου ακαδημαϊκού οργανισμού.

Η Πολιτική Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου επικαιροποιείται περιοδικά και αξιολογείται βάσει
προκαθορισμένων δεικτών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένει κατάλληλη και επίκαιρη.

