
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

πραγματοποιείται με τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό 

πλαίσιο του Ιδρύματος. Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας πραγματοποιείται με τη 

θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και  επαναπροσδιορισμό των στόχων 

διασφάλισης ποιότητας που συμπλέουν ολοκληρωτικά με τη στρατηγική του 

ιδρύματος. Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας εφαρμόζεται με τη συμμετοχή όλων 

των μελών του διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Τμήματος και 

υποστηρίζει τη φυσιογνωμία του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών με βάση τις 

διαδικασίες ποιότητας και με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο του.  

Η πολιτική ποιότητας προσβλέπει στην πραγματοποίηση συγκεκριμένων 

στόχων που σχετίζονται με τη διασφάλιση ποιότητας του προπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών στους τομείς της Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και 

Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Κτηνιατρικής  και Εκτροφής των Παραγωγικών Ζώων 

και Κτηνιατρικής των Ζώων Συντροφιάς. Η πολιτική ποιότητας στοχεύει στη 

διατήρηση της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας καθώς και στον ερευνητικό 

προσανατολισμό του Προγράμματος σπουδών.  

Η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:  

 Το συνεχή έλεγχο της αναμόρφωσης και επικαιροποίησης του προγράμματος 

σπουδών με βάση τις συστάσεις της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης 

(European Association of the Establishments for Veterinary Education, EAEVE) 

που πραγματοποιείται κάθε 7ετία.    

  Τη διαμόρφωση και κατανόηση των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων του 

προγράμματος που σχετίζονται με τις επιστημονικές γνώσεις σε θεωρητικό 

και πρακτικό επίπεδο και τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο απόφοιτος 

του Τμήματος Κτηνιατρικής. Τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να διαθέτει 

ο νέος απόφοιτος σχετίζονται με την απόκτηση και εκμετάλλευση γενικών 

επαγγελματικών και επιστημονικών γνώσεων, την ικανότητα διενέργειας 



συγκεκριμένων κτηνιατρικών πράξεων και απόκτησης δεξιοτήτων που 

καθορίζονται κεντρικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 Τη συνεχή βελτίωση των διδακτικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

ικανοτήτων του διδακτικού προσωπικού και τη σύνδεση διδασκαλίας και 

ερευνάς όπου αυτό είναι εφικτό.  

 Την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος και του προγράμματος 

σπουδών με σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και τη βιομηχανία   

 Την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος με τις δράσεις  κοινωνικής 

προσφοράς (παροχή υψηλής ποιότητας κτηνιατρικών νοσηλευτικών πράξεων 

σε κτηνοτροφικές μονάδες, ιδιώτες και ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς)  

 Τη συνεχή βελτίωση και αύξηση των ωρών πρακτικής / κλινικής άσκησης σε 

σχέση με τη θεωρητική διδασκαλία. 

 Την αξιοποίηση και εφαρμογή καινοτομίας στην διδασκαλία με σκοπό την 

βελτίωση των μαθησιακών στόχων του προγράμματος (σεμινάρια εξ 

αποστάσεως, wet labs, webinars).  

 Τη συνεχή αξιοποίηση της αξιολόγησης των μελών του διδακτικού 

προσωπικού από τους φοιτητές διαμέσου της σύνδεσής της με τις διαδικασίες 

εξέλιξης.  

 Την ενίσχυση της διεθνούς αναγνωσιμότητας του τμήματος   με το σχεδιασμό 

και  λειτουργία αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών, τη συνεργασία μελών 

του διδακτικού προσωπικού με   ακαδημαϊκές μονάδες του εξωτερικού και 

την βελτίωση ή επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας του.  

 


