
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Εισαγωγικά 
 
Το Τµήµα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών έχει δύο βασικούς στόχους: 

α) την παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές και στις 

φοιτήτριές του1 στα επιστηµονικά πεδία της Κλασικής (Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής), 

Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης 

Γλωσσολογίας και της Λαογραφίας η εκπαίδευση αυτή προετοιµάζει τους φοιτητές τόσο για 

την επιστηµονική έρευνα όσο και για τη διδασκαλία στη µέση εκπαίδευση. 

β) την ανάπτυξη ενός ελεύθερου και δηµιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας 

για το προσωπικό του και για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και 

µεταδιδα-κτορικούς ερευνητές. 

Οι δύο αυτοί στόχοι εντάσσονται στο ευρύτερο όραµα της ανάπτυξης των ανθρωπιστικών 

επιστηµών, οι οποίες είναι πεποίθηση του Τµήµατος ότι αποτελούν τη βάση του 

οικοδοµήµατος της ανθρώπινης γνώσης, δεδοµένου ότι αφενός παρέχουν τα λογικά 

εργαλεία στα οποία στηρίζονται ο στοχασµός και η καινοτοµία σε όλους τους 

επιστηµονικούς κλάδους και αφετέρου διαµορφώνουν το αξιακό σύστηµα που διασφαλίζει 

την καλύτερη δυνατή χρήση των προϊόντων της επιστηµονικής έρευνας για το συµφέρον 

της ανθρωπότητας. 

Το Τµήµα σκοπεύει να συνεχίσει να υπηρετεί τους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, 

πολιτιστικούς και ευρύτερα κοινωνικούς του στόχους, προσηλωµένο στις αρχές της 

επιστηµονικής δεοντολογίας, της διαφάνειας, της βιώσιµης ανάπτυξης και της κοινωνικής 

συνοχής, σύµφωνα µε τα διεθνή ακαδηµαϊκά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να συµβάλει στην παραγωγή διδακτικών και ερευνητικών 

αποτελεσµάτων υψηλής ποιότητας, τα οποία θα βοηθήσουν τη χώρα να ακολουθήσει µια 

πορεία γνήσιας ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό το Τµήµα έχει θεσπίσει πολιτική διασφάλισης 

της ποιότητας, η οποία είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε τη νοµοθεσία της ελληνικής 

πολιτείας για την εκπαίδευση, καθώς και µε το νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 

τη λειτουργία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέσω αυτής της 

πολιτικής τα µέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού του Τµήµατος δεσµεύονται 

σε µια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού και ερευνητικού έργου και των 

                                                           
1
 Το Τµήµα Φιλολογίας συµµερίζεται απόλυτα την εκπεφρασµένη πρόθεση του Πανεπιστηµίου 

για την έµπρακτη προώθηση της ισότητας και της ισότιµης αντιµετώπισης των φύλων. Ένα από τα 

σχετικά µέτρα είναι η ταυτόχρονη χρήση των δύο γενών ονοµάτων όπως διευθυντής/διευθύντρια. Η 

φύση όµως του κειµένου, το οποίο χαρακτηρίζεται από συνεχή αναφορά σε φοιτητές/φοιτήτριες, 

διδάσκοντες/διδάσκουσες, επιβλέποντες/επιβλέπουσες κλπ. θα καθιστούσε ιδιαίτερα δυσχερή την 

ανάγνωση. Για τον λόγο αυτό, στο υπόλοιπο κείµενο θα διατηρηθεί ο συµβατικός τρόπος αναφοράς 

και στα δύο φύλα µέσω του αρσενικού γραµµατικού γένους, χωρίς αυτό να υποδηλώνει κανένα 

προβάδισµα του αρσενικού και κανέναν υποβιβασµό του θηλυκού φύλου / κοινωνικού γένους.  



παρεχόµενων υπηρεσιών. 

2. Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΔΠ) και Δράσεις παρακολούθησης της 

εφαρμογής της 
 
Tα µέσα για τη σωστή εφαρµογή της θεσπισµένης ΠΔΠ είναι: 

•  Η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) έχει την ευθύνη: 

 της εξαµηνιαίας συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων αξιολόγησης του διδακτικού 

έργου ανά µάθηµα από τους φοιτητές 

 της σύνταξης της ετήσιας εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης του Τµήµατος 

 της παρακολούθησης των δεικτών κατάταξης του Τµήµατος σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο 
 

Η ΟΜΕΑ βάσει των πορισµάτων αυτών των δράσεων προτείνει στη Γενική Συνέλευση 
του Τµήµατος τρόπους βελτίωσης του διδακτικού και ερευνητικού έργου. 

 
• Η ετήσια Εσωτερική Αξιολόγηση η οποία πραγµατοποιείται υπό τον συντονισµό της 

ΟΜΕΑ µε τη συνεργασία α) των οργάνων, των επιτροπών και όλων των µελών του 

Τµήµατος, β) των αρµόδιων µελών του διοικητικού προσωπικού και γ) της ΜΟΔΙΠ του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), η οποία παρέχει πολλά 

από τα απαραίτητα ποσοτικά στοιχεία. Η έκθεση προβαίνει σε ποσοτική και ιδίως σε 

ποιοτική ανάλυση των δεδοµένων για τη διδακτική και επιστηµονική δραστηριότητα 

του Τµήµατος, από την οποία ενδεικτικά αναφέρουµε: 

 τα προγράµµατα προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών 

 τα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα (ατοµικά και συλλογικά) των µελών του 

Τµήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των µεταπτυχιακών φοιτητών και των 

υποψηφίων διδακτόρων 

 τις ερευνητικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των 

χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων 

 τη συµµετοχή των µελών του Τµήµατος, των µεταπτυχιακών φοιτητών και των 

υποψηφίων διδακτόρων σε διεθνή συνέδρια 

 την οργάνωση σεµιναρίων, διαλέξεων και συνεδρίων 

 τη σχέση του Τµήµατος µε πανεπιστήµια και ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής 

και της αλλοδαπής 

 τη σχέση του Τµήµατος µε την κοινωνία σε διάφορα επίπεδα 

 την ερευνητική εξέλιξη και την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων. 

Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης παρουσιάζεται και συζητείται στη Γενική 
Συνέλευση του Τµήµατος και αναρτάται στον ιστότοπό του. 

 
• Η Εξωτερική Αξιολόγηση η οποία πραγµατοποιείται από διεθνή επιτροπή 

ελληνόφωνων καθηγητών ή/ και ερευνητών µε ευθύνη της ΑΔΙΠ και της ΜΟΔΙΠ του 

ΕΚΠΑ. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις διαδικασίες 

της ΑΔΙΠ, οι οποίες ακολουθούν τις διεθνείς πρακτικές για τη διασφάλιση της 

ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Τα συµπεράσµατα, οι συστάσεις και οι 

βελτιωτικές προτάσεις των επιτροπών αξιοποιούνται στην κατεύθυνση της βελτίωσης 

των υπηρεσιών και των υποδοµών, καθώς και της µεσοπρόθεσµης και 

µακροπρόθεσµης στρατηγικής ανάπτυξης του Τµήµατος. 

  



Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος προχωρεί κατ’ έτος σε βελτιώσεις και 

µικρής έκτασης επικαιροποιήσεις του ΠΠΣ. Κατά διαστήµατα ορίζει επιτροπές 

αναµόρφωσης του ΠΠΣ, οι οποίες υποβάλλουν σχετικές προτάσεις στη Γενική Συνέλευση 

του Τµήµατος. Στο προσεχές µέλλον προγραµµατίζει τη συγκρότηση µιας µόνιµης 

επιτροπής µε στόχο τη συχνότερη αναµόρφωση του ΠΠΣ. 

3. Δηµοσιοποίηση της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΔΠ) 

Το Τµήµα Φιλολογίας δηµοσιεύει τα βασικά σηµεία της πολιτικής του για την διασφάλιση 

της ποιότητας του ΠΠΣ µέσω υπερσυνδέσµου στον ιστότοπο του Τµήµατος Φιλολογίας 

(http://www.phil.uoa.gr/tmima/politiki-diasfalishs-poiothtas.html). 

Οι νεοεισερχόµενοι φοιτητές ενηµερώνονται σχετικά κατά τις τελετές υποδοχής στο Τµήµα. 

Η ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού γίνεται µέσω της δηµόσιας ανάρτησης στον ιστότοπο, 

µέσω της πληροφόρησης που παρέχεται κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και 

κατά τις ηµέρες Ανοικτών Πυλών της Φιλοσοφικής Σχολής, µέσω της συνεργασίας µε 

φορείς που συµµετέχουν στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και µέσω ηµερίδων και 

συµποσίων που απευθύνονται σε ευρύτερο ακροατήριο. 

4. Διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράµµατος 

Σπουδών (ΠΠΣ) 
 
Τα συγκεκριµένα µέτρα που λαµβάνονται από το Τµήµα Φιλολογίας στο πλαίσιο της 

πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας του ΠΠΣ είναι τα εξής: 

Α) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΠΣ 

Το Τµήµα απονέµει ενιαίο πτυχίο, το οποίο αναγράφει την ειδίκευση σε µία από τις τρεις 

κατευθύνσεις σπουδών που προσφέρονται στους φοιτητές. Με δεδοµένο ότι στόχος του 

Τµήµατος είναι να εκπαιδεύει τόσο µελλοντικούς ερευνητές όσο και καθηγητές της µέσης 

εκπαίδευσης και ότι τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των τελευταίων περιλαµβάνουν τη 

διδασκαλία όλων των φιλολογικών µαθηµάτων, το πρόγραµµα είναι σχεδιασµένο ως εξής: 

 Το πρώτο έτος αποτελείται από µαθήµατα κοινού υποβάθρου όλων των γνωστικών 

αντικειµένων που θεραπεύει το Τµήµα. 

 Από το 3ο εξάµηνο οι φοιτητές επιλέγουν µία από τις τρεις κατευθύνσεις (Κλασική 

Φιλολογία, Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία [ΜΝΕΦ] και Γλωσσολογία). Το 

πρόγραµµα κάθε κατεύθυνσης περιλαµβάνει: 

o µαθήµατα ειδικού υποβάθρου (υποχρεωτικά) 

o µαθήµατα ειδίκευσης (υποχρεωτικά και υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν) 

o µαθήµατα από άλλες κατευθύνσεις, επιλεγµένα βάσει των αναγκών κάθε 

κατεύθυνσης (υποχρεωτικά και υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν) 

o µαθήµατα ελεύθερης επιλογής 

 Ένα ποσοστό µαθηµάτων (11,7%, δηλ. 7 από τα 60 µαθήµατα) είναι µαθήµατα 

παιδαγωγικού περιεχοµένου, ώστε να διασφαλίζεται η παιδαγωγική επάρκεια των 

αποφοίτων και µε τον τρόπο αυτό η καταλληλότητά τους ως καθηγητών της Μέσης 

Εκπαίδευσης. 



Β) ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ µΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Το ΠΠΣ είναι σχεδιασµένο µε τρόπο που διασφαλίζει ότι οι απόφοιτοι διαθέτουν προσόντα 

τα οποία ανταποκρίνονται στα οριζόµενα από το Πλαίσιο Προσόντων του Εθνικού και 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα επιδιώκεται: 

 να έχουν αποδεδειγµένη γνώση, κατανόηση και κριτική στάση επί των βασικών 

θεµάτων που σχετίζονται µε τους κλάδους που θεραπεύει το Τµήµα Φιλολογίας 

(Κλασική [Αρχαία Ελληνική και Λατινική], Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία, 

Θεωρητική και Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία και Λαογραφία), καθώς και ειδικότερων 

θεµάτων που σχετίζονται µε την κατεύθυνση σπουδών (ειδίκευση) την οποία 

επιλέγουν. Οι γνώσεις αυτές προκύπτουν τόσο από τη µελέτη των διδακτικών 

εγχειριδίων και της βασικής βιβλιογραφίας για κάθε κλάδο όσο και από την επαφή 

των φοιτητών µε τις σύγχρονες εξελίξεις στην αιχµή του κάθε γνωστικού 

αντικειµένου 

 να έχουν αναπτύξει δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, οι οποίες εξασφαλίζουν 

αυτονοµία µάθησης και οι οποίες θα βοηθήσουν την ερευνητική ή/και την 

επαγγελµατική τους εξέλιξη 

 να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν µε επαγγελµατισµό τις γνώσεις που απέκτησαν 

στην εργασία τους, µε στόχο την ανάπτυξη αποτελεσµατικής επιχειρηµατολογίας 

και την επίλυση προβληµάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου 

 να έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερµηνεύουν στοιχεία, ιδίως, αλλά 

όχι αποκλειστικά, εντός του γνωστικού τους πεδίου, ώστε να διαµορφώνουν 

προβληµατισµό και κρίσεις για συναφή κοινωνικά, επιστηµονικά και ηθικά 

ζητήµατα 

 να είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήµατα και λύσεις τόσο 

σε ειδικευµένο όσο και σε µη ειδικευµένο κοινό 

 να είναι σε θέση να αναλαµβάνουν την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σε 

απρόβλεπτα περιβάλλοντα έρευνας ή εργασίας 

 να έχουν την απαραίτητη, ιδίως για εκπαιδευτικούς, ικανότητα να αναλαµβάνουν 

την διαχείριση της ανάπτυξης ατόµων ή οµάδων. 

Γ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με σκοπό την συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του διδακτικού 

έργου το Τµήµα: 

 έχει προβεί, για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα του µεγάλου αριθµού εισαγόµενων 

φοιτητών, στη δηµιουργία τουλάχιστον δύο κλιµακίων ανά µάθηµα στο πρώτο 

έτος, τα µαθήµατα του οποίου απευθύνονται στο σύνολο των εισαγόµενων 

φοιτητών, αλλά και σε πολλά από τα µαθήµατα µε µεγάλο αριθµό φοιτητών στα 

επόµενα έτη. Σκοπεύει να κάνει ακόµη περισσότερες κατατµήσεις αυτού του 

είδους στο µέλλον 

 έχει καταργήσει για τον ίδιο λόγο τις περισσότερες, πολύ συχνές κατά το παρελθόν, 

συνδιδασκαλίες 



 προγραµµατίζει αναµορφώσεις του προγράµµατος σπουδών στο µέλλον 

 έχει προωθήσει τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

µηχανηµάτων προβολής στο µάθηµα, ηλεκτρονικής τάξης για την υποβοήθηση της 

διδασκαλίας και για την επικοινωνία µε τους φοιτητές). Η χρήση αυτών των 

ηλεκτρονικών µέσων είναι ήδη καθολική και ενθαρρύνεται σταδιακά η πληρέστερη 

αξιοποίηση από διδάσκοντες και διδασκοµένους των δυνατοτήτων που παρέχουν. 

Γίνεται προσπάθεια η υλικοτεχνική υποδοµή να ανανεώνεται όσο συχνότερα είναι 

εφικτό. 

 επεκτείνει συνεχώς, µε τη βοήθεια και της τεχνολογίας, την εξάσκηση των φοιτητών 

στην εφαρµογή των θεωρητικών γνώσεων που αποκτούν, µέσω:  

o επίλυσης ασκήσεων κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, εργαστηριακής 

άσκησης και εκπαίδευσης σε όσα µαθήµατα την επιτρέπουν  

o της Πρακτικής Άσκησης, η οποία προσφέρεται σε συνεχώς αυξανόµενο 

αριθµό φοιτητών και η οποία πρόσφατα οργανώθηκε συστηµατικότερα µε 

τη θέσπιση κανονισµού 

o της αυτονόητης συνεχούς προσαρµογής του περιεχοµένου των µαθηµάτων 

στις εξελίξεις που σηµειώνονται σε κάθε γνωστικό αντικείµενο, 

συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων της έρευνας που διεξάγεται 

από τα µέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τµήµατος 

Δ) Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ 

 µέσω της λεπτοµερούς εξέτασης των προσόντων των υποψηφίων για νέες θέσεις 

και για θέσεις που προκύπτουν από αιτήσεις για εξέλιξη 

 µέσω των εξαµηνιαίων αξιολογήσεων από τους φοιτητές και των ετήσιων 

εσωτερικών αξιολογήσεων 

Ε) Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 

 µέσω της χορήγησης αδειών για τη συµµετοχή σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό 

 µέσω της διάθεσης ενός ποσού που χορηγείται από τον ΕΛΚΕ για την υποστήριξη 

της συµµετοχής µε ανακοίνωση σε διεθνή συνέδρια 

 µέσω της διάθεσης ενός ποσού που χορηγείται από τον ΕΛΚΕ για την υποστήριξη 

της διοργάνωσης συνεδρίων 

 µέσω της εξασφάλισης, στον βαθµό που εξαρτάται από το Τµήµα, χρηµάτων για 

συνδροµές σε περιοδικά και αγορά βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη 

ΣΤ) ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Το Τµήµα θεωρεί αυτονόητη την ανάγκη σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα, την 

οποία επιτυγχάνει µε ποικίλους τρόπους: 

 ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό στη συχνή ανανέωση του περιεχοµένου των 

µαθηµάτων ώστε να ενσωµατώνονται οι εξελίξεις της έρευνας 



 ενθαρρύνει την παροχή σεµιναριακών µαθηµάτων, στα οποία οι φοιτητές, 

χωρισµένοι σε όσο το δυνατόν περισσότερα κλιµάκια, ασκούνται στην ερευνητική 

διαδικασία και στη συγγραφή επιστηµονικών εργασιών 

 έχει επεκτείνει τον θεσµό της πτυχιακής εργασίας µε στόχο να την καθιερώσει ως 

υποχρεωτική και στις τρεις κατευθύνσεις στο εγγύς µέλλον 

 έχει ιδρύσει αρκετά εργαστήρια, ορισµένα κατά την τελευταία πενταετία, στα 

οποία εκπαιδεύονται οι φοιτητές στην ερευνητική διαδικασία ένας από τους 

στόχους τους είναι και η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής-ψηφιακής προσέγγισης των 

γνωστικών αντικειµένων του Τµήµατος (digital humanities) 

 έχει εισαγάγει µαθήµατα ελεύθερης επιλογής, τα οποία οι φοιτητές µπορούν να 

αναζητήσουν σε οποιοδήποτε Τµήµα του ΕΚΠΑ ή και άλλων πανεπιστηµίων (π.χ. 

των πανεπιστηµίων της αλλοδαπής στα οποία µεταβαίνουν µέσω των 

προγραµµάτων κινητικότητας, όπως το Eras- mus+), πράγµα που έχει σκοπό να 

ενισχύσει την διεπιστηµονική προσέγγιση των γνωστικών αντικειµένων 

 έχει εντάξει στους φορείς Πρακτικής Άσκησης ερευνητικά κέντρα και ιδρύµατα και 

εξετάζει τη δυνατότητα να διευρυνθούν ακόµα περισσότερο στο µέλλον αυτές οι 

συνεργασίες 

 ενθαρρύνει τη διοργάνωση σεµιναρίων και σειρών οµιλιών από προσκεκληµένους 

επιστήµονες, αρκετά από τα οποία έχουν εξελιχθεί σε θεσµό κατά την τελευταία 

πενταετία. Αντιµετωπίζει την έλλειψη σχετικής χρηµατοδότησης µε την αξιοποίηση 

ανεξάρτητων επισκέψεων στην Αθήνα γνωστών ερευνητών, οι οποίοι 

προσκαλούνται για οµιλίες και συζήτηση στο πλαίσιο αυτών των σεµιναρίων 

Ζ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, ένας από τους βασικούς στόχους του Τµήµατος είναι η 

κατάρτιση φιλολόγων καθηγητών της Μέσης Εκπαίδευσης και το πρόγραµµα σπουδών 

είναι δοµηµένο ώστε να ικανοποιεί αυτόν τον στόχο, η ζήτηση των προσόντων των 

αποφοίτων για τη στελέχωση της Μέσης Εκπαίδευσης είναι δεδοµένη. Τα τελευταία χρόνια 

λόγω της κρίσης οι προσλήψεις σε µόνιµες θέσεις στη δηµόσια παιδεία έχουν µειωθεί 

πάρα πολύ, αλλά εξακολουθεί να µην υπάρχει αµφισβήτηση της καταλληλότητας των 

προσόντων των αποφοίτων του Τµήµατος. 

Τα προσόντα που παρέχει το ΠΠΣ έχουν µεγάλη αναγνώριση στην αγορά εργασίας σε σχέση 

µε τον ακαδηµαϊκό χώρο. Οι απόφοιτοι γίνονται δεκτοί για µεταπτυχιακές και διδακτορικές 

σπουδές σε όλα τα µείζονα πανεπιστήµια παγκοσµίως και πολλοί από αυτούς αποκτούν 

τελικά θέσεις λεκτόρων και καθηγητών σε πανεπιστήµια της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. 

Τα τελευταία χρόνια, µετά την καθιέρωση της Πρακτικής Άσκησης, οι εταιρείες και οι 

οργανισµοί συχνά προσφέρουν θέσεις στους πτυχιούχους τους οποίους έχουν γνωρίσει και 

αξιολογήσει ως προπτυχιακούς φοιτητές µέσω της άσκησης. 

Το Τµήµα, µε σκοπό τη συλλογή ακριβών στοιχείων για την ερευνητική και επαγγελµατική 

εξέλιξη των αποφοίτων, έχει προβεί επιπλέον στην ίδρυση µιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας 

αποφοίτων, την οποία προωθεί µέσω του ιστοτόπου του και η οποία αναµένεται να δώσει 

πολύ περισσότερες πληροφορίες στο µέλλον. 



Η) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Το Τµήµα φροντίζει στο µέγιστο των δυνάµεών του να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας. Δεν έχει καµία δικαιοδοσία στις διοικητικές υπηρεσίες, αλλά προσπαθεί 

να εξοικονοµεί χρήµατα για τον εξοπλισµό των βιβλιοθηκών και των εργαστηρίων και έχει 

προβεί στη λήψη µέτρων, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής του ΕΚΠΑ, για την 

υποστήριξη ευαίσθητων οµάδων, όπως των ΑΜΕΑ, η επιτροπή για την στήριξη των οποίων 

φροντίζει να τους παρέχονται εξατοµικευµένες υπηρεσίες και ειδικές διευκολύνσεις στις 

εξετάσεις. 

Θ) ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΠΠΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΕΑ µΕ ΤΗ ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Το Τµήµα και συγκεκριµένα η ΟΜΕΑ σε συνεργασία µε τη ΜΟΔΙΠ διενεργεί ετήσια 

ανασκόπηση και αξιολόγηση των προγραµµάτων σπουδών και γενικότερα της λειτουργίας 

του Τµήµατος. Η ΜΟΔΙΠ, εκτός από πολύτιµες συµβουλές, παρέχει και πολλά ποσοτικά 

δεδοµένα για τη σύνθεση του φοιτητικού σώµατος βάσει ποικίλων κριτηρίων (φύλου, 

υπηκοότητας, τρόπου εισαγωγής κλπ.). Η αποτίµηση του ΠΠΣ γίνεται βάσει αφενός των 

επιστηµονικών εξελίξεων σε κάθε αντικείµενο που θεραπεύει το Τµήµα και αφετέρου των 

αξιολογήσεων των φοιτητών για κάθε µάθηµα, οι οποίες γίνονται µέσω ειδικών ανώνυµων 

ερωτηµατολογίων. Για την αποτελεσµατικότερη αποτίµηση του ΠΠΣ, βασισµένη σε 

πληρέστερη ποσοτική ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν από τις αξιολογήσεις των 

φοιτητών, το Τµήµα προχωρεί σταδιακά στην καθολική χρήση ηλεκτρονικών 

ερωτηµατολογίων και παράλληλα στην ψηφιοποίηση του µεγάλου πλήθους χειρόγραφων 

ερωτηµατολογίων. 


