Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ
του Τμήματος Περιβάλλοντος
της Σχολής Περιβάλλοντος
του Ιονίου Πανεπιστημίου
Το Τμήμα Περιβάλλοντος, που ανήκει στη Σχολή Περιβάλλοντος, του Ιονίου
Πανεπιστημίου έχει ως σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες
υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο αντικείμενο του φυσικού
περιβάλλοντος μέσα από μια διεπιστημονική-διαθεματική προσέγγιση. Οι
επιμέρους στόχοι επιτυγχάνονται μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής
διδασκαλίας μαθημάτων αλλά και του πραγματοποιούμενου ερευνητικού έργου
με χρήση τόσο στεγασμένου όσο και υπαίθριου εξοπλισμού και αφορά στην
παροχή θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στα
επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του περιβάλλοντος.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου δεσμεύεται να προσφέρει
συστηματική και υπεύθυνη πανεπιστημιακή διδασκαλία, προκειμένου οι
απόφοιτοί του να διαθέτουν την επιστημονική γνώση και τις τεχνικές ικανότητες
για την περαιτέρω σταδιοδρομία τους.
Η Πολιτική Ποιότητας αποτελεί μέρος της στρατηγικής και της στοχοθεσίας του
Τμήματος αλλά και της συνολικότερης στρατηγικής της Σχολής και του Ιδρύματος.
Διέπεται από τους ακόλουθους βασικούς άξονες:
 Διαρκής επικαιροποίηση της διάρθρωσης και του περιεχομένου των
διδασκόμενων αντικειμένων ώστε να ακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο των
περιβαλλοντικών επιστημών και επιπλέον να συνδέονται με τις διαρκώς
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
 Διασφάλιση της επίτευξης των σαφώς προσδιορισμένων μαθησιακών
αποτελεσμάτων και προσόντων, με βάση το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο
προσόντων ανώτατης εκπαίδευσης στο πλαίσιο της φοιτητοκεντρικής μάθησης
με παροχή διδακτικού έργου υψηλής ποιότητας.
 Ενίσχυση των ερευνητικών εργαστηρίων, ερευνητικών πρωτοβουλιών και
στρατηγικών έρευνας καθώς και διασφάλιση της διασύνδεσης της διδασκαλίας
με την έρευνα.
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 Συστηματική αυτοαξιολόγηση των ακαδημαϊκών και διοικητικών λειτουργιών
και προσφερόμενων υπηρεσιών του Τμήματος προκειμένου να διασφαλίζεται η
συνεχής βελτίωσή τους. Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης πραγματοποιείται σε
συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος και
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).
Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
από τους φοιτητές, την αποτύπωση των ερευνητικών επιδόσεων του διδακτικού
και ερευνητικού προσωπικού, καθώς και το βαθμό υποστήριξης της λειτουργίας
του προγράμματος σπουδών.
 Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος μέσω συνεργασιών και συμπράξεων
με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς και διαφάνεια στη λειτουργία του.
Η Πολιτική Ποιότητας επικαιροποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος
Περιβάλλοντος και υλοποιείται με ευθύνη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης
(ΟΜ.Ε.Α). Η ΟΜ.Ε.Α. στελεχώνεται από υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ και επικουρείται
στο έργο της από το λοιπό διδακτικό/επιστημονικό καθώς και διοικητικό/τεχνικό
προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος.
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