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ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΜΒΓ χαράσσεται με γνώμονα την υποστήριξη του 
ακαδημαϊκού περιεχομένου και του επιστημονικού προσανατολισμού των Προγραμμάτων 
Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα και ευθυγραμμίζεται με το ΦΕΚ Ίδρυσης και τα επαγγελματικά 
δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί για τους αποφοίτους του. Σκοπός είναι να επιτυγχάνεται η 
διαρκής διασφάλιση υψηλής ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού, επιστημονικού, 
ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος και να δημιουργείται προστιθέμενη αξία, 
σύμφωνα πάντα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και σε συμμόρφωση προς τις αρχές της 
Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) και την κείμενη νομοθεσία.  

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΜΒΓ επικεντρώνεται στην προώθηση του σκοπού 
και του αντικειμένου του, καθώς και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που τίθενται κάθε 
φορά μέσα από συλλογικές διαδικασίες και δράσεις, με απώτερο σκοπό τη διαρκή ανάπτυξη και 
βελτίωσή τους. 

Αρχές της πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας 

• Διαδικασία ανάπτυξης: Το  Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (ΤΜΒΓ) θεωρεί  τη  
διασφάλιση ποιότητας  μια  απαραίτητη, συνεχή διαδικασία ανάπτυξης. 

• Διαρκής βελτίωση: Η  διαρκής  βελτίωση στην εκπαίδευση και στην έρευνα αποτελεί τη 
βασική προτεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητες του ΤΜΒΓ. 

• Αυτοαξιολόγηση: Το ΤΜΒΓ εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες καταγραφής και  εσωτερικής  
αποτίμησης του έργου του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ. 

• Αποφάσεις βάσει τεκμηρίων: Οι  αποφάσεις  του  ΤΜΒΓ  στηρίζονται σε συστηματικά κατά 
έτος συλλεγμένες, έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες, με τη συμμετοχή όλων των μελών 
ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, της Γραμματείας και των φοιτητών. 

• Πρότυπα: Οι  δράσεις  του  ΤΜΒΓ  σε  όλες  τις βασικές του λειτουργίες καθορίζονται βάσει 
προτύπων που ορίζονται από τους νόμους και τις κατευθύνσεις των ανεξάρτητων αρχών και 
της Διοίκησης του Ιδρύματος. 

• Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking): Το ΤΜΒΓ λαμβάνει υπόψη του τις καλές πρακτικές 
άλλων Τμημάτων του εσωτερικού και του εξωτερικού.  

• Συλλογικότητα: Όλες  οι  διαδικασίες  του  ΤΜΒΓ αντανακλούν τις αρχές της συνεργασίας και 
της ομαδικότητας με τις αποφάσεις να λαμβάνονται στα συλλογικά όργανα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.  

 

Οι ρόλοι και οι ευθύνες στην πολιτική διασφάλισης της ποιότητας όσον αφορά στο 
ακαδημαϊκό προσωπικό, στους φοιτητές, στο διοικητικό μηχανισμό και στην ΟΜΕΑ συνάδουν 
και ακολουθούν απόλυτα τις αρχές που έχει θεσπίσει και ακολουθεί το Ίδρυμα στη Δήλωση 
Πολιτικής Ποιότητας (http://modip.duth.gr/docs/Quality%20declaration_DUTH.pdf) 
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