
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

Πολιτική Ποιότητας 
 

 Εισαγωγική Κατεύθυνση 
 Μουσουλμανικών Σπουδών 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Θεολογίας εναρμονίζεται με την πολιτική 

ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιδιώκει ειδικούς στόχους, που 

σχετίζονται με την ποιότητα οργάνωσης και λειτουργίας της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης 

Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ)  και με το ερευνητικό και διοικητικό έργο του.  

Το Τμήμα Θεολογίας δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας, η οποία 

υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό της ΕΚΜΣ, προωθεί το σκοπό 

και το αντικείμενό της, υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, προσδιορίζει τις 

κατάλληλες μεθόδους και τις διαδικασίες με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή της. 

 

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Θεολογίας συνίσταται στην: 

• υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο του Ισλάμ και των πολιτισμών του 
καθώς και η μελέτη της θρησκείας και του πολιτισμού σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια 

• διεξαγωγή έρευνας διεθνούς επιπέδου με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα 
• διαρκή βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών που παρέχει το Τμήμα 
• εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας σε όλες τις διαδικασίες στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής 

ηθικής και δεοντολογίας 
• διάχυση της γνώσης, σύνδεση του Τμήματος με την κοινωνία και διεθνοποίηση.  

Επιπλέον: 

• είναι συνυφασμένη με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Τμήματος, υποστηρίζει τους 
στόχους και την αποστολή του και ενισχύει την ιδιαίτερη εκπαιδευτική και ερευνητική 
φυσιογνωμία, δομή και λειτουργία της ΕΚΜΣ. 

• βασίζεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και είναι το αποτέλεσμα της συμμετοχικής δράσης 
των μελών του, ιδίως της πρωτογενούς διαβούλευσης σε επίπεδο Τομέων και Ειδικών 
Επιτροπών. Η διάδραση και η συνεργασία του προσωπικού του καθώς και η συνεχής 
ανατροφοδότηση με δεδομένα, προτάσεις, ιδέες, οραματισμούς είναι η βασική μέθοδος 
διαμόρφωσης του πολιτικής ποιότητας. 

• αποσκοπεί στην ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών και της έρευνας, στην ευελιξία των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, στη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης και εργασίας διδακτικού, 
διοικητικού προσωπικού στην αναζήτηση οικονομικών πόρων, στη διεθνοποίηση και στη 
σύνδεση με την κοινωνία. 

• ορίζει συγκεκριμένους στόχους, διαδικασίες, δράσεις καθώς και χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης. Στηρίζεται στη μελέτη α. των ποικίλων δεδομένων που προέρχονται από τη 
Γραμματεία του Τμήματος, β. του περιεχομένου, της δομής και της ποιότητας της ΕΚΜΣ, γ. 
των πορισμάτων της διαδικασίας εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος. 

• βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με την ΕΚΜΣ και υλοποιείται μέσα από την επίτευξή των 
στόχων ποιότητας, που αφορούν την λειτουργία της ΕΚΜΣ.  

• αποτελεί διαρκές μέλημα του Τμήματος και καθίσταται δυνατή χάρη στο υψηλό αίσθημα 
ευθύνης και στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο των μελών του Τμήματος, καθώς και στην 
ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/ριών στις δραστηριότητές του. 

 

 


