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Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, δια της Προσωρινής Συνέλευσής του και της Συγκλήτου μέχρι τη 

διαπίστωση της αυτοδυναμίας του και με τη Συνέλευσή του στη συνέχεια, σε συνεργασία με τη Μονάδα 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) φροντίζουν για την εναρμόνιση της πολιτικής διασφάλισης 

ποιότητας (ΠΔΠ) με την πολιτική και τη στοχοθεσία ποιότητας του ΔΠΘ. Η ΠΔΠ του Τμήματος 

προσαρμόζεται στα νέα κάθε φορά δεδομένα, βελτιώνεται και ανατροφοδοτείται με την ενεργό 

συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος (διδακτικό προσωπικό, φοιτητές/τριες, διοικητικό προσωπικό, 

μέλη ΕΤΕΠ και Ε.ΔΙ.Π.) που έχουν συγκεκριμένους διακριτούς ρόλους και ευθύνες. 

Το ΔΠΘ έχει αποφασίσει την οργάνωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΦΕΚ  

Β΄1178/2.4.2018) μέσω του οποίου υλοποιούνται όλες οι δράσεις και ενέργειες που περιλαμβάνει η 

πολιτική ποιότητας του Πανεπιστήμιο (https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2021/12/Πολιτική-

Ποιότητας-για-το-site_αναθεωρημένη.pdf). Η ποιότητα διασφαλίζεται εφόσον α) υπάρχουν διαδικασίες 

που ελέγχουν το βαθμό ανταπόκρισης των ενεργειών του Ιδρύματος στους στόχους που περιλαμβάνονται 

στη στρατηγική ανάπτυξής του και β) υπάρχουν τεκμήρια ότι οι παραπάνω διαδικασίες πετυχαίνουν τον 

σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν. 

Οι αρχές της πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας στο ΔΠΘ συνοψίζονται ως ακολούθως: 

• Διαδικασία ανάπτυξης: Το Ίδρυμα θεωρεί την διασφάλιση ποιότητας μια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης. 

• Διαρκής βελτίωση: Η διαρκής βελτίωση αποτελεί βασική προτεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητες 

του Ιδρύματος. 

• Αυτοαξιολόγηση: Το Ίδρυμα εφαρμόζει διαδικασίες καταγραφής και εσωτερικής αποτίμησης του έργου 

του. 

• Αποφάσεις βάσει τεκμηρίων: Οι αποφάσεις του Ιδρύματος πρέπει να στηρίζονται σε συστηματικά 

συλλεγμένες, έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες. 

• Πρότυπα: Οι δράσεις του Ιδρύματος σε όλες τις βασικές του λειτουργίες καθορίζονται βάσει προτύπων. 

• Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking): Το Ίδρυμα λαμβάνει υπόψη του τις καλές πρακτικές άλλων 

Ιδρυμάτων. 

• Συλλογικότητα: Όλες οι διαδικασίες του Ιδρύματος αντανακλούν τις αρχές της συνεργασίας και της 

ομαδικότητας 

Η αριστεία και η αναγνώριση της συνέπειας σε συνδυασμό με τις επιδόσεις και την κοινωνική προσφορά 

μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικών και επαρκών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας αποτελούν 

ευθύνη τόσο των διοικητικών όσο και των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος. Η παραγωγή ποιοτικού 

έργου και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας και προσωπική 

ευθύνη κάθε μέλους του Τμήματος. 

Η επιλογή των μελών του προσωπικού γίνεται με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια, στοχεύοντας σε 

στελέχη που θα παράγουν ποιοτικό ερευνητικό και διδακτικό έργο, στο πλαίσιο του ισχύοντος 

κανονιστικού πλαισίου, που είναι δεσμευτικό για όλα τα ΑΕΙ και, όσον αφορά τα μέλη ΔΕΠ 

εξειδικεύεται στην κανονιστική απόφαση αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596 «Έγκριση της διαδικασίας 

προκήρυξης των προς πλήρωση θέσεων για την επιλογή και εξέλιξη Καθηγητών και υπηρετούντων 

Λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία Επίκουρων Καθηγητών έως τη δημοσίευση του 

Οργανισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης». Ειδικές διαδικασίες, ποιοτικά κριτήρια και 

υψηλού επιπέδου προσόντα προβλέπονται, επίσης, όσον αφορά την ανάθεση διδακτικού έργου σε 

επιστημονικό δυναμικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΕΣΠΑ, ΠΔ 407/1980). Σε όλες 
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αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται συναφής τίτλος διδακτορικών σπουδών και πρόσθετο έργο, συγγραφικό, 

ερευνητικό, επαγγελματικό. 

Οι ακαδημαϊκοί και διοικητικοί προϊστάμενοι έχοντας την ευθύνη της εφαρμογής της πολιτικής 

διασφάλισης της ποιότητας μέσα στο Τμήμα με συνεχή καθημερινή φροντίδα εξασφαλίζουν ότι όλα τα 

μέλη του Τμήματος ενστερνίζονται την κουλτούρα της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης και την 

προάγουν από τον διακριτό ρόλο που έχουν. 

Το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαρκή αυτοαξιολόγηση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου με 

στόχο τη συνεχή αναβάθμιση, τον εμπλουτισμό και τη βελτίωση της ποιότητας του ΠΠΣ. Προωθεί τη 

φοιτητοκεντρική μάθηση, την εξατομικευμένη απόκτηση προσόντων και την εφαρμογή και αξιοποίηση 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων εκ μέρους των φοιτητριών/τών. Οι φοιτήτριες/τές ενθαρρύνονται και 

υποστηρίζονται για τη δραστηριοποίησή τους με ομαδικές συνεργασίες, δραστηριότητες έρευνας και 

ανάπτυξης που άπτονται του αντικειμένου των σπουδών τους. Η διδασκαλία διασυνδέεται με την έρευνα, 

κυρίως με την εκπόνηση εργασιών, τη συμμετοχή σε επιστημονικές συνεργασίες και εκδηλώσεις στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό, με τις οποίες ενισχύεται και η εξωστρέφεια του Τμήματος και η κινητικότητα 

φοιτητριών/τών και προσωπικού. Το ΠΠΣ συνδέεται με την αγορά εργασίας μέσω πρακτικής άσκησης, 

εκπαιδευτικών επισκέψεων, πρόσκλησης επαγγελματιών, εκπόνησης εργασιών κ.λπ. 

Το Τμήμα διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις επαγγελματικές προοπτικές των 

φοιτητριών/τών, για την Πρακτική Άσκηση και την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, καλεί 

ομιλητές από διάφορους φορείς, όπως τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τον Σύλλογο 

Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής κ.ά, και προσφέρει σεμινάριο σύνταξης βιογραφικού σημειώματος 

και οδηγίες για συνέντευξη. 

Στην πολιτική ποιότητας του Τμήματος περιλαμβάνονται η υιοθέτηση και αξιοποίηση σύγχρονων 

ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη της διδασκαλίας και τις διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος, 

καθώς και η επιστημονική συμβολή στην ανάπτυξη τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Το Τμήμα έχει υιοθετήσει το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων ECTS. Έχουν εισαχθεί μέθοδοι 

διαμορφωτικής αξιολόγησης των φοιτητριών και φοιτητών (π.χ. εργασίες, project, προετοιμασία και 

παρουσιάσεις μέρους της διδακτέας ύλης κ.λπ.) και χρησιμοποιούνται βιωματικές μέθοδοι μάθησης, 

συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών επισκέψεων και ασκήσεων. Υπάρχουν περιγράμματα μαθήματος 

όπου αναφέρονται οι τίτλοι και το περιεχόμενο των διαλέξεων, προσδιορίζονται πρόσθετες 

δραστηριότητες και αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και προτείνονται πηγές μελέτης. Επίσης, 

χορηγείται «Παράρτημα Διπλώματος» στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. 

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος συζητείται και παρουσιάζεται σε συνεδριάσεις της Συνέλευσης και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του (https://sp.duth.gr). Οι δράσεις ποιότητας πραγματοποιούνται με 

πρωτοβουλία και συμβολή της ΟΜ.Ε.Α. και της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, ώστε να 

καλλιεργείται η αντίληψη της διατήρησης της ποιότητας σε υψηλό επίπεδο και της βελτίωσής της. 

Περαιτέρω, η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος γνωστοποιείται στις/στους πρωτοετείς φοιτήτριες/τές 

κατά τη διαδικασία της υποδοχής τους και ειδικότερα σε σχετική εκδήλωση που πραγματοποιείται κατά 

την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. επίσης, η πολιτική ποιότητας παρουσιάζεται σε συμμετοχές του 

Τμήματος σε διάφορες εκδηλώσεις μέσω της/του Πρόεδρου του ή άλλης/ου εκπροσώπου του. 

 

https://sp.duth.gr/

