Πολιτική Ποιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης1

Η Πολιτική Ποιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης στοχεύει στην επίτευξη των στόχων που θέτει ο
Στρατηγικός Σχεδιασμός2 του Ιδρύματος για τη χρονική περίοδο 2020-2025.
Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα δυναμικό, τεχνολογικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, το οποίο έχει ως
αποστολή:
● να εκπαιδεύει νέους μηχανικούς και να δημιουργεί νέα γνώση προς όφελος της κοινωνίας,
● να επιδιώκει την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα.
Η Πολιτική Ποιότητας συνδέεται με όλους τους τομείς δράσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του
Ιδρύματος, στο πλαίσιο του οποίου, παρατίθενται και εξειδικεύονται οι βασικοί στόχοι προς τους
οποίους πρέπει να κινηθεί το Ίδρυμα:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ποιοτική Εκπαίδευση
Καινοτόμος Έρευνα
Προώθηση Αριστείας
Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβάθμιση Υποδομών
Αποτελεσματική Λειτουργία
Αειφόρος Ανάπτυξη
Εξωστρέφεια
Διεθνοποίηση

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων στο Πολυτεχνείο Κρήτης προκύπτει από τη συνεργασία και την
ενεργό συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκομένων μελών της Πολυτεχνικής κοινότητας, δηλαδή
των οργάνων διοίκησης, των καθηγητών, των διδασκόντων και ερευνητών, του επιστημονικού και
τεχνικού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών, στην ανάπτυξη και
εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Το Πολυτεχνείο Κρήτης παραμένει προσηλωμένο στην καλλιέργεια
μιας κουλτούρας, η οποία εστιάζει στην ενίσχυση της διασφάλισης ποιότητας σε όλες τις
ακαδημαϊκές, ερευνητικές, διοικητικές δομές και σε όλα τα επίπεδα. Απώτερος στόχος είναι η
άρτια κατάρτιση αποφοίτων υψηλού επιπέδου, η εθνική και διεθνής αναγνώριση του Ιδρύματος
ως κέντρου αριστείας, η δημιουργία επωφελών συνεργιών με έμφαση στην καινοτομία και η
προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών, ερευνητών και προσωπικού όλων των κατηγοριών
(διδακτικού και μη).
Για το σκοπό αυτό, το Πολυτεχνείο Κρήτης δημιουργεί και θέτει σε εφαρμογή Εσωτερικό Σύστημα
Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ)3, του οποίου οι δράσεις καταγράφονται στο εγκεκριμένο
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Εγχειρίδιο Ποιότητας4 του ΕΣΔΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές της
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Την ευθύνη για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη βελτίωση του ΕΣΔΠ έχει η Μονάδα
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος. Ωστόσο, για την επιτυχή εφαρμογή του ΕΣΔΠ
υπάρχει τόσο ατομική, όσο και συλλογική ευθύνη. Κάθε μέλος, δομή, μονάδα, συλλογικό όργανο
της Πολυτεχνικής κοινότητας έχει διακριτό ρόλο και ευθύνη υλοποίησης των απαιτούμενων
δράσεων που του αντιστοιχούν και περιγράφονται στο ΕΣΔΠ.
Το ΕΣΔΠ αποτυπώνει τη δέσμευση του Πολυτεχνείου Κρήτης σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των
προαναφερόμενων στόχων, μέσα σε ένα πλαίσιο διαφύλαξης των ακαδημαϊκών αρχών, όπως η
ακαδημαϊκή ελευθερία, η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, η τήρηση του κώδικα ηθικής και
δεοντολογίας, η αφοσίωση στις δημοκρατικές αρχές λειτουργίας των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, η κατάργηση κάθε είδους διάκρισης και εύνοιας και η διασφάλιση ενός υψηλού
επιπέδου ακαδημαϊκού ήθους, ακεραιότητας και συνθηκών συνεργατικότητας, διαφάνειας,
αξιοκρατίας, ισονομίας και δημόσιας λογοδοσίας.

Σχετικοί Σύνδεσμοι και Έγγραφα
Στρατηγικός Σχεδιασμός: https://www.tuc.gr/fileadmin/modip/TUC-StrategicPlanning.pdf
ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης: https://www.tuc.gr/index.php?id=modip
ΦΕΚ ΜΟΔΙΠ και ΕΣΔΠ: https://www.tuc.gr/fileadmin/modip/TUC-QualityAssuranceFEK.pdf
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