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Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Γεωπονίας 

Το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα, προάγει την 

ακαδημαϊκή γνώση, και την επιστημονική έρευνα και εφαρμογή, στους τομείς που άπτονται 

της Γεωπονικής Επιστήμης, συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του 

ελληνικού αγροτικού χώρου μέσα από τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει.  

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Γεωπονίας είναι πλήρως εναρμονισμένη με 

την πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος (2/19.07.2018 απόφαση της 132ης συνεδρίασης 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), η οποία με τη σειρά της εστιάζει στη συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού έργου, καθώς 

και στην παροχή ερευνητικού έργου με πλήρη τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τις κοινωνίας. 

Το Τμήμα Γεωπονίας δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας, η οποία 

υποστηρίζει την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία, με την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι 

οποίες διασφαλίζουν: 

 την καταλληλότητα της δομής και οργάνωσης του προγράμματος σπουδών με την 

ενθάρρυνση και της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διαμόρφωσή του ώστε να 

προσαρμόζεται στις σύγχρονες ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνθήκες, 

 τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του παρεχόμενου 

διδακτικού έργου, 

 τη στελέχωση με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, 

 την απόκτηση μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

 την παραγωγή ερευνητικού  έργου υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις, και 

την αξιοποίησή του προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, 

 τη  σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, αφενός με τη συμμετοχή των φοιτητών σε 

ερευνητικές εργασίες και αφετέρου, με την τροφοδότηση της διδακτέας ύλης με τα νέα 

ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα που πραγματοποιείται στο 

Τμήμα, 

 την προετοιμασία των φοιτητών/τριων για συμμετοχή σε μεταπτυχιακές σπουδές, 

 την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος,  

 τη συνεχή βελτίωση των υποδομών του Τμήματος,  
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 τη σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς 

εργασίας, με σκοπό την υψηλή ζήτηση των αποφοίτων από αυτήν,  

 την επίβλεψη και βελτίωση της ποιότητας των υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους 

φοιτητές (φοιτητική μέριμνα, διοικητικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκη, κ.ά.),  

 τη διαφύλαξη της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, την προώθηση της αριστείας, την 

αποτροπή των διακρίσεων, καθώς και  

 την υλοποίηση εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του προπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το εθνικό 

πλαίσιο διαδικασιών και συστημάτων και τα πρότυπα της επιβλέπουσας αρχής.  

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος παρουσιάζεται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο 

Ποιότητας του Τμήματος και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του agro.uop.gr. Επίσης, η 

πολιτική διασφάλισης ποιότητας δημοσιοποιείται στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό 

του Τμήματος, και στους φοιτητές/τριές του για την ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών 

που τους αντιστοιχούν. 

 


