ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και
αποβλέπει στην υλοποίηση στόχων ποιότητας που αφορούν στη λειτουργία του και
ειδικότερα στην οργάνωση και λειτουργία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
(ΠΠΣ). Εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών και του
εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου, ώστε να προσαρμόζεται στις σύγχρονες
ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνθήκες. Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας
πολιτικής ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον
προσανατολισμό των ΠΠΣ, προωθεί με σαφήνεια το σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί
τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, και καθορίζει τις ενδεικνυόμενες ενέργειες και
τους τρόπους μέσω των οποίων μπορούν αυτοί να επιτευχθούν με απώτερο σκοπό τη διαρκή
βελτίωσή του.
Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού δεσμεύεται για την εφαρμογή
Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας, που θα υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και
τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, θα προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό
του, θα υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους
επίτευξής τους, θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη
διαρκή βελτίωσή του, στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου του ΔΙΠΑΕ και
του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) και της δομής λειτουργίας
και των αρμοδιοτήτων της ΜΟΔΙΠ. Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το
Τμήμα δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας που θα
αποδεικνύουν:
- Την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών.
- Την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και
το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
- Την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου.
- Την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού.
- Την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών του
Τμήματος.
- Τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα.
- Το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
- Την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι
βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.
- Τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του Συστήματος
Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΠΣ, καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του
ΔΙΠΑΕ.
Οι στόχοι του είναι:
ü Η υψηλή στάθμη και ποιότητα των σπουδών με διεθνή κριτήρια.

ü Η παροχή γνώσεων σε θεωρητικό επίπεδο σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της
κριτικής, δημιουργικής και ερευνητικής σκέψης.
ü Ο σωστός συνδυασμός βάθους και εύρους γνώσεων.
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί βασικό μέλημα του Τμήματος και καθίσταται
δυνατή χάρη στην υψηλού βαθμού ποιότητα των μελών του Τμήματος και στην ενεργό
συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητές του.
Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές γίνεται με ευθύνη των διδασκόντων του
Τμήματος μεταξύ της 8ης και 11ης εβδομάδας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της
ΜΟΔΙΠ του ΔΙΠΑΕ. Με ευθύνη του εκάστοτε διδάσκοντα διανέμονται κωδικοί στους
φοιτητές για την ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης του
μαθήματος και του διδάσκοντα. Η ανάλυση των εντύπων αξιολόγησης με τις παρατηρήσεις
των φοιτητών και οι συγκριτικοί πίνακες εκδίδονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
(ΠΣ) της ΜΟΔΙΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Μετά την ολοκλήρωση του
ακαδημαϊκού εξαμήνου, τα αναλυτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι διαθέσιμα σε
όλους τους διδάσκοντες (με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης), στον
Υπεύθυνο ΟΜΕΑ του Τμήματος και στον Πρόεδρο του Τμήματος. Τα συγκεντρωτικά
αποτελέσματα της αξιολόγησης δύνανται να αναρτώνται για κάθε εξάμηνο διδασκαλίας σε
μόνιμο χώρο της ιστοσελίδας του Τμήματος μετά από απόφαση της συνέλευσης του
Τμήματος.
Η αξιολόγηση του διδάσκοντος από τους φοιτητές γίνεται με βάση τα κριτήρια για τις
γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσής τους στους φοιτητές, την προετοιμασία του, τη
χρησιμοποίηση σύγχρονης διεθνώς καθιερωμένης βιβλιογραφίας, την προθυμία του να
απαντά σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση εργασιών και γραπτών εξετάσεων, καθώς
και την τήρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος.
Η διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου υποστηρίζεται από τη διαδικασία της
εσωτερικής αξιολόγησης, την αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές, το
Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ του ΔΙΠΑΕ, την ΟΜΕΑ του
Τμήματος, καθώς και από τα συλλογικά όργανα και τον Πρόεδρο του Τμήματος.
Αξίες
Ο στρατηγικός προγραμματισμός και η λειτουργία του Τμήματος διέπονται από τις αρχές και
αξίες:
- Της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία.
- Της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας.
- Της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών του.
- Της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων
και των υποδομών του.
- Της διαφάνειας του συνόλου των δραστηριοτήτων του.
- Της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου του και τη λήψη αποφάσεων.

- Της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού του.
- Της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθεδιαφορετικότητας.

