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Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων σε συνεργασία με την Μονάδα 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει 

εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 

(ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η Πολιτική 

Ποιότητας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων εγκρίθηκε στην υπ' 

αριθμ. 2/31-1-2022 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και αποτελεί τη 

δέσμευση του Τμήματος και όλων των μελών του για τη συνεχή διασφάλιση και 

βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της έρευνας και όλων των δραστηριοτήτων 

του Τμήματος, Κάθε μέλος του Τμήματος πρέπει να συνεισφέρει στην επίτευξη των 

στόχων του, που είναι η υποστήριξη της μάθησης, της καινοτομίας, της επιδίωξης της 

αριστείας καθώς και της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία και την έρευνα. 

 

Σκοπός του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων είναι η παροχή υψηλής 

ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού 

επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία των 

Τροφίμων, δίνοντας έμφαση σε τομείς, όπως η μικροβιολογία τροφίμων, η χημεία και 

η ανάλυση τροφίμων, η επεξεργασία, συντήρηση και συσκευασία τροφίμων, η 

διασφάλιση ποιότητας, η τεχνολογία φυτικών και ζωικών προϊόντων τροφίμων, κλπ 

 

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων εστιάζεται 

στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας και του προσανατολισμού του 

προγράμματος σπουδών που προσφέρει το Τμήμα, την προώθηση του σκοπού και του 

αντικειμένου του, αλλά και της επίτευξης των στρατηγικών στόχων που τίθενται, μέσα 

από διαδικασίες και δράσεις, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης και βελτίωσής του. 

 

Συγκεκριμένα, η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος συνίσταται:  

• στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές του όπως και στη 

δημιουργία ισχυρού υποβάθρου στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων 

• στην προετοιμασία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων του 

μέσα από την κατανόηση της επιστήμης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και 

μεθόδους,  
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• στη διαρκή παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα εκπαίδευσης 

στην Επιστήμη των Τροφίμων με σκοπό την επικαιροποίηση του ΠΠΣ όποτε 

απαιτείται, 

• στη διασφάλιση ύπαρξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και 

εργασίας για τα μέλη του, 

• στην παροχή υψηλής ποιότητας ερευνητικού έργου,  

• στη θέσπιση και παρακολούθηση των στρατηγικών στόχων, των στόχων 

ποιότητας και των δεικτών επίδοσης που έχουν τεθεί,  

• στην ανάληψη διορθωτικών ενεργειών για το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και το 

συνολικό έργο του Τμήματος, σύμφωνα με τα ευρήματα των εσωτερικών 

αξιολογήσεων. 

 

Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων είναι: 

• η ευθυγράμμιση του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις 

προδιαγραφές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τις εθνικές ανάγκες και τις 

διεθνείς προκλήσεις, 

• η παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης σε θεωρητικό και σε 

εργαστηριακό επίπεδο, 

• η διενέργεια υψηλής ποιότητας έρευνας σε ένα οργανωμένο και σύγχρονο 

περιβάλλον που να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, 

• η συνεχής παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της επιστήμης, της έρευνας και 

της τεχνολογίας και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε 

αυτές, 

• η απόκτηση μιας ευρείας κατανόησης της επιστήμης τροφίμων, και των 

εξειδικευμένων πεδίων της χημείας, μικροβιολογίας, επεξεργασίας – 

συντήρησης και διασφάλισης ποιότητας των τροφίμων, 

• η ανάπτυξη από τους φοιτητές της κριτικής ικανότητας, της εφευρετικότητας, 

της συνεργατικότητας, της οργανωτικής ικανότητας και της διεπιστημονικής 

προσέγγισης, 

• η απόκτηση ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες θα τους επιτρέπουν να 

ανταποκριθούν επιτυχώς σε κάθε ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον στο 

χώρο των Τροφίμων με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας, 
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• η απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών 

και διδακτορικών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.  

 

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος, συνδέονται με τους αντίστοιχους του 

Ιδρύματος και περιλαμβάνουν: 

1. την ποιοτική και διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης 

διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ  

2. την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική 

μάθηση,  

3. την ανάδειξη της σημαντικότητας της πτυχιακής εργασίας ή/και της πρακτικής 

άσκησης μέσω των οποίων επιδιώκεται η εφαρμογή των γνώσεων στην πράξη, 

η εξοικείωση με νέες τεχνικές, μεθοδολογίες και με ερευνητικές πρακτικές, η 

ανάπτυξη της κριτικής και της οργανωτικής ικανότητας, της εφευρετικότητας, 

της συνεργατικότητας, όπως και η αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 

επιστημονικών δεδομένων. 

4. την παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις μέσω 

της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των 

αποτελεσμάτων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, 

5. την ισχυροποίηση της εξωστρέφειας, με ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών, 

δράσεων δικτύωσης και δημοσιοποίησης και της διεθνούς παρουσίας του 

Τμήματος, 

6. την προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της 

ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των 

μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα, 

7. τη βελτίωση της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς 

φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος, 

8. την αναβάθμιση των διοικητικών διαδικασιών, την αναβάθμιση της 

ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των πάσης φύσης διοικητικών και ακαδημαϊκών 

διαδικασιών και τη βελτίωση των υποδομών του Τμήματος,  

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας 

του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση 

απαιτούμενη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος 
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Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η 

οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την Εξωτετρική 

Συμβουλευτική Επιτροπή του Τμήματος και τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.  

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας 

πολιτικής ποιότητας μέσα σε συνθήκες ασφάλειας, ισοπολιτείας και διαφάνειας, ως 

αρμόζει στο ακαδημαϊκό ύφος.  

 

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που θα 

αποδεικνύουν: 

α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 

β) τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με 

τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, 

γ) την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης 

δ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου και τη 

διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, 

ε) την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών του 

ζ) την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού. 

η) την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι 

βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, 

θ) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά 

εργασίας, 

 

Η ετήσια επιθεώρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ γίνεται με 

συντονισμό από την ΟΜΕΑ, και με τη συνδρομή όλων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. 

Για την επίτευξή της διενεργείται συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία όλων των 

αρχείων και δεδομένων, που σχετίζονται με την υλοποίηση του ΠΠΣ, τις επιδόσεις των 

φοιτητών, την αξιολόγηση από τους φοιτητές,  την πρόσληψη και εξέλιξη του 

διδακτικού προσωπικού, την απασχόληση του υπόλοιπου διδακτικού και ερευνητικού 

προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων διδακτόρων, την ερευνητική 

παραγωγή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, τη 

λειτουργία των διοικητικών δομών καθώς και κάθε άλλο θέμα το οποίο σχετίζεται με 
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τη στοχοθεσία του Τμήματος. Ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει η Εξωτερική 

Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία μελετά τα ανωτέρω και εισηγείται πιθανών 

διορθωτικών ενεργειών. Τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης και της 

γνωμοδότησης της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής παρουσιάζονται σε 

συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος όπου αποφασίζονται οι τελικές διορθωτικές 

παρεμβάσεις και βελτιωτικές ενέργειες. 

 

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος δημοσιοποιείται και επικοινωνείται στα 

εμπλεκόμενα μέλη του, ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικούς Υπαλλήλους καθώς και 

φοιτητές, ώστε όλοι να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση ποιότητας που 

τους αναλογεί. Η πολιτική είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

Οι φοιτητές δε, ενημερώνονται για την πολιτική ποιότητας του Τμήματός τους και 

ευρύτερα του Πανεπιστημίου, από την αρχή της φοίτησής τους, στο πλαίσιο της ειδικής 

εκδήλωσης υποδοχής νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών. 


