Πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
1.

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με
τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), εφαρμόζει πολιτική διασφάλισης
ποιότητας, η οποία είναι εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του
Ιδρύματος, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών
του. Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής
ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του στα επιστημονικά πεδία της
Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης αλλά και στην προσπάθεια
ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό
του.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος εστιάζει στο εκπαιδευτικό,
επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό του έργο, δημοσιοποιείται και εφαρμόζεται
από το σύνολο των εμπλεκομένων μελών του. Η δέσμευση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ,
ΕΤΕΠ του Τμήματος για τη συνεχή βελτίωση του διδακτικού-ερευνητικού έργου και
των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγική επιλογή διοίκησης και ευθύνης.

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας, η οποία υποστηρίζει
την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών,
προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους
και καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει
τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο
σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.
Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας, οι οποίες
βασίζονται στους εξής βασικούς άξονες:


Επικαιροποίηση, ανανέωση και συνεχής βελτίωση του διδακτικού έργου



Ενίσχυση και προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας και της καινοτομίας



Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος



Βελτίωση υπηρεσιών, υποδομών και συστημάτων διοίκησης



Ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
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Σύµφωνα µε το ιδρυτικό του ΦΕΚ (ΦΕΚ 48/15-4-1983), το Τµήµα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας έχει σκοπό τη διδασκαλία και την έρευνα ως προς το παρελθόν των
ανθρωπίνων κοινωνιών µε τις µεθόδους της ιστορίας και της αρχαιολογίας. Η
έµφαση δίνεται στις κοινωνίες που αναπτύχθηκαν στον ελλαδικό χώρο, αντικείµενο
όµως της διδασκαλίας και της έρευνας είναι επίσης η ιστορία των άλλων ευρωπαϊκών
κοινωνιών, καθώς και των λαών της Ανατολικής Μεσογείου. Το Τμήμα αποδίδει
ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών µε τις
σύγχρονες θεωρητικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις στα επιστηµονικά πεδία της
Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης. Στρατηγικό στόχο του
Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των διδασκομένων, στόχος που
υλοποιείται με τη διδασκαλία και την έρευνα της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της
Ιστορίας της Τέχνης µέσα από πολλαπλές θεµατικές, θεωρητικές και µεθοδολογικές
προσεγγίσεις, όπως αυτό αποδεικνύεται από τους τίτλους των προσφερόμενων κάθε
εξάμηνο μαθημάτων, το υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο των διδασκόντων και τη
συμμετοχή τους σε επιστημονικά δίκτυα, επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά
προγράμματα, στα οποία συχνά συνεργάζονται και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες.
Από συστάσεώς του το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης υποστηρίζει την ακαδημαϊκή (διδακτική και ερευνητική) φυσιογνωμία του,
δεδομένου ότι το ισχύον στο Τμήμα πρόγραμμα σπουδών προσανατολίζεται τόσο
στην παροχή πραγματολογικών, μεθοδολογικών και ευρύτερων επαγγελματικών
γνώσεων στους φοιτητές και τις φοιτήτριες μέσω της συμμετοχής τους στα
προσφερόμενα μαθήματα, σε ανασκαφές, τη μελέτη αρχαιολογικού υλικού, την
ταξινόμηση ιστορικών αρχείων, επιτόπιες ασκήσεις όσο και στην έρευνα σε
μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης εφαρμόζει τις
ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του,
κυρίως μέσα από την ανάπτυξη ενός συνεχούς και ζωντανού διαλόγου μεταξύ των
μελών του για τη φυσιογνωμία του, τη διδασκαλία και την διεξαγόμενη έρευνα στο
Τμήμα.
2.

Προγραμματισμός στόχων και δράσεων

Ειδικότερα, για την υλοποίηση και την περαιτέρω βελτίωση της ακολουθούμενης
πολιτικής, όπως περιγράφεται παραπάνω, η ΟΜΕΑ του Τμήματος σε συνεργασία με
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την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τις
διαδικασίες εκείνες που διασφαλίζουν:
 την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος
σπουδών,
 την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού
έργου,
 την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
 την πρόοδο του ερευνητικού έργου των μελών του,
 τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
 τον φοιτητοκεντρικό προσανατολισμό της διδασκαλίας και μάθησης,
 το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά
εργασίας,
 την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες,
οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,
 τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του
συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ, στο πλαίσιο του Εσωτερικού
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ
του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.
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