ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 83/1984, με το τροποποιητικό Π.Δ. 302/31-51985 ιδρύθηκε η Σχολή Επιστημών Παραγωγής του Π.Θ. που περιλάμβανε τρία τμήματα. Στη
συνέχεια με το Π.Δ. 177/28-4-1993 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 65/28-4-1993 ιδρύθηκαν έξι (6)
νέα Τμήματα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μεταξύ των οποίων και το Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών. Επίσης, με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα, η Σχολή Επιστημών Παραγωγής
μετονομάσθηκε σε Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών, και με το Π.Δ. 165/5-7-2001 σε Πολυτεχνική
Σχολή με πέντε ακαδημαϊκά τμήματα, μεταξύ των οποίων ήταν και το Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών (ΤΠΜ). Σύμφωνα με το ιδρυτικό Προεδρικό Διάταγμα του ΤΠΜ. αποστολή του
Τμήματος είναι: «Η έρευνα και η κατάρτιση επιστημόνων πάνω στις επιστημονικές και
τεχνολογικές γνώσεις που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του φυσικού
περιβάλλοντος και ειδικότερα των οικοδομικών κατασκευών για αστική και βιομηχανική χρήση,
των συγκοινωνιακών κατασκευών οδοποιίας, σιδηροδρομικής, αεροδρομίων και λιμενικών
έργων, των συγκοινωνιακών λειτουργιών και μεταφορών γενικά, στην ανάπτυξη και
εκμετάλλευση των υδατικών πόρων με κατασκευές φραγμάτων, υδροηλεκτρικών έργων,
αρδευτικών και αποστραγγιστικών έργων και την προστασία του περιβάλλοντος».
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεσμεύεται για την εφαρμογή
πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία ως Τμήματος που
δίνει έμφαση στην κατάρτιση του Πολιτικού Μηχανικού μέσα από ένα ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα Σπουδών υψηλού επιπέδου, με έμφαση στις σύγχρονες υπολογιστικές δεξιότητες
και τις εργαστηριακές μεθόδους, προωθεί την εκπαίδευση αποφοίτων Πολιτικών Μηχανικών
ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν με αξιώσεις στις απαιτήσεις και προκλήσεις της Ελληνικής,
Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Αγοράς Εργασίας αλλά και Έρευνας και Ανάπτυξης, υλοποιεί τους
στρατηγικούς του στόχους στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους και εφαρμόζει τις
ενδεδειγμένες διαδικασίες ποιότητας, ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής βελτίωσή του.
Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών εναρμονίζεται με την
πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής
αυτής, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που
θα αποδεικνύουν:
α) την καταλληλόλητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,
β) την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,

γ) την προώθηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου με
αξιοποίηση όλων των εφικτών συνεργειών με τις ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες
του Τμήματος,
δ) την καταλληλόλητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ,
Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι και βοηθοί διδασκαλίας) σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο που
του ανατίθεται από το Τμήμα,
ε) τη διασφάλιση της πληρότητας και του αδιάβλητου των διαδικασιών αξιολόγησης
των φοιτητών,
στ) την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της
ακαδημαϊκής μονάδας,
ζ) τους τρόπους διασύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα και τη βιομηχανία,
η) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
θ) την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών του (γραμματειακή υποστήριξη,
υποστήριξη πρακτικής άσκησης κτλ) μέσω της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων
της πληροφορικής και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού υποστήριξης στις
νέες τεχνολογίες και
ι) τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος
διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του ΠΘ.
Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ενισχύθηκε σημαντικά η εφαρμογή πολιτικών
Διασφάλισης Ποιότητας στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και ιδιαίτερα στο
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν βάσεις δεδομένων από τις
οποίες αντλούνται στοιχεία για τον υπολογισμό των Δεικτών Ποιότητας. Επιπλέον
χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης
του ΠΘ που συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία των Τμημάτων όπως το σύστημα της
Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Οι υπηρεσίες αυτές επεκτείνονται σταδιακά και σε θέματα
προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης κλπ. με την υποστήριξη του Ιδρύματος.
Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών δημοσιοποιείται
και εφαρμόζεται με τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικών Υπαλλήλων
καθώς και των φοιτητών. Οι διάφορες εκθέσεις όπως 1) η Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων
και εκπαιδευτικού-ερευνητικού προγραμματισμού 2016-2018 β) η Έκθεση αυτοαξιολόγησης
Π.Θ., 2010-2014 3) η Έκθεση εξωτερικής αξιολόγηση Τμήματος, 4) ο κώδικας δεοντολογίας, 5)
Οδηγός Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών και Λειτουργιών είναι αναρτημένα στην κεντρική
ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.civ.uth.gr/tmima/tmima-axiologiseis).

