
 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

Πολιτική Ποιότητας 

To παρόν εγκρίθηκε από την υπ. αριθμόν 24/2021 Συνέλευση του Τμήματος 

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, στις 29/11/2021. 

 

Όραμα και Αποστολή του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές του, σε 

συνδυασμό με την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο του 

Αρχιτέκτονα Εσωτερικών Χώρων, παρέχοντας τις θεωρητικές βάσεις, τα μεθοδολογικά 

εργαλεία και τις δεξιότητες αφενός μεν για τον σχεδιασμό (design) χώρου και αντικειμένου 

αφετέρου δε για τη μελέτη διαμόρφωσης τοπικών περιοχών του αστικού πεδίου, ως 

«εσωτερικών» σημείων της πόλης.  

Το Τμήμα Εσωτερική Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  σε συνεργασία με 

την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας 

του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.) σύμφωνα με τις αρχές της Πολιτικής 

Ποιότητας του Ιδρύματος (Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, 4η έκτακτη συνεδρίαση, 

08-05-2020). 

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής στοχεύει 

στη βαθιά κατανόηση και επεξεργασία των δεδομένων του επιστημονικού τομέα, στην 

παραγωγή νέας γνώσης, καθώς και στη συμβολή στην εξέλιξη της τέχνης, της επιστήμης και 

της τεχνολογίας, μέσω της εκπόνησης πρωτότυπης έρευνας, τόσο αυτοδύναμα όσο και στο 

πλαίσιο εθνικών και διεθνών/ευρωπαϊκών ερευνητικών συνεργασιών. Επίσης στοχεύει στη 

συνεισφορά στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη της παραγωγής, της οικονομίας και της 

κοινωνίας, μέσω εξωστρεφών δράσεων και συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς.  

Η κριτική σκέψη και τα σύγχρονα επιστημονικά εφόδια με τα οποία εξοπλίζονται οι 

απόφοιτοί μας συνδυάζονται με το δημιουργικό πνεύμα του Τμήματος και τις αδιάλειπτες 

συνδιοργανώσεις διεθνών και εθνικών μαζικών εκδηλώσεων πολιτισμού (Εκθέσεις, 

Συνέδρια, Workshops) με διακεκριμένους φορείς [Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), CITYLAB, Δήμος Αθηναίων, Εταιρεία 

Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ), Περιφέρεια Αττικής, Πράσινο Ταμείο 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Σχολή 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ,  Τσεχικό Κέντρο Αθήνας, Πολιτιστικά Τμήμα Πρεσβειών (της 

Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ελβετίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της 

Πολωνικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας), Αρχεία 



Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής και Φωτογραφικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, Σύλλογος 

Αρχιτεκτόνων ΣΑΔΑΣ / ΠΕΑ, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, Ελληνική Σκηνή κ.ά.]. 

Τα μέλη του Τμήματος εργάζονται και συνεργάζονται σύμφωνα με τις αξίες και τους 

στόχους του Τμήματος, ασπάζονται το Όραμα και την Αποστολή του, υιοθετούν κοινές 

πολιτικές και πρακτικές και συμμετέχουν σε διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης. 

Η πολιτική ποιότητας του τμήματος εναρμονίζεται με τους στόχους του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού του Ιδρύματος οι οποίοι είναι: 

• Αριστεία στην Εκπαίδευση 

• Προαγωγή της Έρευνας 

• Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

• Βελτίωση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος 

• Λογοδοσία και Διαφάνεια 

• Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση 

• Αειφορία και Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων 

• Διασφάλιση Ποιότητας 

 

Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής: 

• αναγνωρίζει την Πολιτική Ποιότητας ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού 

επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, 

• αναγνωρίζει τον πρωταρχικό ρόλο της Πολιτικής Ποιότητας στην ενίσχυση της 

ισότιμης πρόσβασης στη γνώση, στην εξωστρέφεια, στη διεθνή αναγνώριση και 

συνεργασία με παραγωγικούς φορείς.  

Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεσμεύεται για 

την εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας (ΠΠ), η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή 

φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό των προγραμμάτων σπουδών του, προωθεί τον σκοπό 

και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους του και καθορίζει τα μέσα, τις 

ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους. Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής εφαρμόζει 

τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη 

διαρκή βελτίωσή του.  

Η ΠΠ του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: 

• εναρμονίζεται με τη ΠΠ του Ιδρύματος και συντάσσεται με τους στρατηγικούς 

στόχους του Τμήματος, σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο,   

• αναγνωρίζεται και υποστηρίζεται από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,  

• εξειδικεύεται και παρακολουθείται μέσω συγκεκριμένης στοχοθεσίας.  

 

Για την πραγματοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 

ήδη εφαρμόζει και δεσμεύεται να συνεχίζει να εφαρμόζει διαδικασίες που θα 

διασφαλίζουν:  

1. την καταλληλόλητα της δομής και οργάνωσης των Προγραμμάτων Σπουδών που αυτό 

προσφέρει, σε συμβατότητα με τα κριτήρια τα οποία τίθενται από την κείμενη 

νομοθεσία.  



2. την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,  

3. τη συνεχή βελτίωση και ανανέωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της 

αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,  

4. τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, τα νέα επιστημονικά και καλλιτεχνικά 

δεδομένα,  

5. τον προσανατολισμό στην πλήρη ικανοποίηση των επιστημονικών αναγκών των 

φοιτητών, μέσα από την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε ένα στοχευμένο 

εύρος γνωστικών αντικειμένων,  

6. την επάρκεια των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, 

7. τη διάχυση και προώθηση της ποιότητας και της ποσότητας του ερευνητικού έργου 

των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας,  

8. το υψηλό επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων του 

Τμήματος στην αγορά εργασίας,  

9. την ποιότητα των υπηρεσιών βιβλιοθήκης και εργαστηρίων, 

10. την ποιότητα των διοικητικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας,  

11. την εφαρμογή των ακαδημαϊκών αρχών της δεοντολογίας και της αποτροπής των 

διακρίσεων σε όλα τα επίπεδα, καθώς και της διαφάνειας σε όλες τις διαδικασίες και 

από όλες τις ομάδες ανθρώπινου δυναμικού,  

12. την παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, την προώθηση συνεργασιών και την 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας, καθώς και την ενίσχυση 

της εξωστρέφειας με προώθηση νέων συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο,  

13. τη διεθνή αναγνώριση του παρεχόμενου έργου. 

 

Η διασφάλιση της υλοποίησης της ΠΠ του Τμήματος επιτυγχάνεται μέσω ετήσιας 

ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης, από τα μέλη της Ομάδας Εσωτερικής 

Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος.  

Μέσω της σύναψης προγραμματικών συμφωνιών εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

δράσεων με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς της αλλοδαπής, 

καθώς και μέσω της κινητικότητας φοιτητών και καθηγητών σε διεθνές και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, έχει αξιοποιήσει  το  διεθνές πρόγραμμα 

Erasmus, συνάπτοντας συμφωνίες με πάνω από 49 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε χώρες 

όπως η Γαλλία η Γερμανία ή Ιταλία, η Κύπρος, ή Ισπανία, η Τουρκία, η Εσθονία. Τα 

Ιδρύματα αυτά, υπάρχουν αναλυτικά καταγεγραμμένα, στον  ειδικό ηλεκτρονικό 

σύνδεσμο στον ιστότοπο του Τμήματος:   https://ia.uniwa.gr/studies/erasmus/  στον 

οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για τις δράσεις που διοργανώνονται  

στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, όπως: 

•Επισκέψεις προσκλημένων ερευνητών από Πανεπιστήμια του εξωτερικού για 

διαλέξεις 

•Προκηρύξεις θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες του 

Προγράμματος 

https://ia.uniwa.gr/studies/erasmus/


•Προκήρυξη θέσεων Σπουδών στο πλαίσιο του  Προγράμματος  Erasmus+/Κλασσική 

κινητικότητα.    

Η δέσμευση της ΠΠ του Τμήματος γνωστοποιείται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας 

μέσω της ανάρτησής της, στον ιστότοπο του Τμήματος https://ia.uniwa.gr/department. 

Επίσης κοινοποιείται και ηλεκτρονικά και με έντυπα μέσα, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, διοικητικό προσωπικό, 

τεχνικό προσωπικό, συνεργάτες, πανεπιστημιακοί υπότροφοι, συνεργαζόμενοι 

επαγγελματικοί, ερευνητικοί, ακαδημαϊκοί και κοινωνικοί φορείς).  

 

Μέσω της δημοσιοποίησής της, επιδιώκεται η εξασφάλιση της συναίνεσης και της ενεργού 

συμμετοχής του συνόλου στις προβλεπόμενες διαδικασίες. Επίσης η ΠΠ του Τμήματος 

καθίσταται γνωστή στους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, στο πλαίσιο των ημερίδων 

καλωσορίσματος που διοργανώνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για την 

εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος έχουν θεσμοθετηθεί Δείκτες 

Παρακολούθησης της Ποιότητας των προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών, οι οποίοι 

βρίσκονται σε συμφωνία με τους αντίστοιχους στόχους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 

 

 

https://ia.uniwa.gr/department

