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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 

1  Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος Φιλολογίας 
Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι εμπράκτως δεσμευμένο στην παροχή υψηλής 
ποιότητας ανώτατης παιδείας στα γνωστικά πεδία της Φιλολογίας. Η έμπρακτη δέσμευση του 
Τμήματος χρονολογείται από την ίδρυσή του. Η ρητή διατύπωση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος 
δίνει την ευκαιρία (α) καταγραφής, περαιτέρω προτυποποίησης και βελτίωσης διαδικασιών που 
τηρούνται επί δεκαετίες, και (β) αναθεώρησης και προσθήκης μηχανισμών για την ακόμα 
αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Πρόγραμμα Προπτυχιακών 
Σπουδών του.  
Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Φιλολογίας εναρμονίζεται με την πολιτική διασφάλισης ποιότητας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Τμήμα συνεργάζεται στενά με την Μονάδα 
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου.  
 

1.1  Ταυτότητα του Τμήματος 

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει συγκροτηθεί κατά το 
πρότυπο των ελληνικών Τμημάτων Φιλολογίας. Δομικά, διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ομοειδή 
Τμήματα με την ύπαρξη Τομέα Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών. Ειδικότερα, Το 
Τμήμα Φιλολογίας αποτελείται από τέσσερις Τομείς: τον Τομέα Κλασικών Σπουδών, τον Τομέα 
Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, τον Τομέα Γλωσσολογίας, και τον Τομέα Θεατρικών, 
Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών.  

• O Τομέας Κλασικών Σπουδών θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα της αρχαίας ελληνικής και 
λατινικής φιλολογίας, της παπυρολογίας και της επιγραφικής. 

• O Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα της 
βυζαντινής φιλολογίας, της παλαιογραφίας, της νεότερης ελληνικής φιλολογίας, και της θεωρίας της 
λογοτεχνίας. 

• Ο Τομέας Γλωσσολογίας θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα της θεωρητικής, της εφαρμοσμένης 
και της ιστορικής γλωσσολογίας. 

• Ο Τομέας Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών θεραπεύει τα γνωστικά 
αντικείμενα της θεωρίας και ιστορίας του θεάτρου και του κινηματογράφου, καθώς και, ανάλογα με 
τις δυνατότητες προσωπικού του Τμήματος, της ιστορίας της μουσικής.  

 



2 
 

1.2  Ταυτότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

To ΠΠΣ του Τμήματος είναι διαρθρωμένο σε τέσσερις θεσμοθετημένες Κατευθύνσεις που αντιστοιχούν 
στους τέσσερις Τομείς του:  

 Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών 

 Κατεύθυνση Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας 

 Κατεύθυνση Γλωσσολογίας 

 Κατεύθυνση Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών 

Βάση και αφετηρία του προγράμματος αποτελούν τα μαθήματα Κορμού, που διακρίνονται σε 
Υποχρεωτικά και Επιλεγόμενα, είναι κοινά για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, και 
συνεισφέρονται από τους τέσσερις Τομείς του. Τα μαθήματα των Κατευθύνσεων, διακρίνονται επίσης 
σε Υποχρεωτικά και Επιλεγόμενα. Η διάρθρωση αυτή συνιστά ουσιώδες χαρακτηριστικό της 
φιλοσοφίας του ΠΠΣ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που διαφοροποιείται από 
την αυστηρή διαίρεση του Προγράμματος σε δύο διετείς κύκλους. Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που 
υπηρετεί το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, (α) παράλληλα με τα υποχρεωτικά 
μαθήματα, δίδεται εξαρχής η δυνατότητα στον φοιτητή να επιλέγει μαθήματα από συγκεκριμένες 
ανανεούμενες δεξαμενές, και (β) δημιουργείται στον φοιτητή η υποχρέωση να συμμετέχει σε 
Σεμινάρια, μέσω των οποίων εισάγεται στην ερευνητική μέθοδο και μυείται στην πρωτότυπη 
ερευνητική εργασία.  
 

2  Στοχοθεσία Ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

2.1  Γενικοί άξονες 

Οι γενικοί άξονες στους οποίους στρέφεται η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Φιλολογίας αφορούν 
στη διασφάλιση: 

 της καταλληλότητας της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ 

 της επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων και απόκτησης προσόντων (α) σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης και (β) σε αντιστοιχία με τα 
επίπεδα ζήτησης της αγοράς εργασίας 

 της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου το οποίο προσανατολίζεται στη 
φοιτητοκεντρική μάθηση 

 της καταλληλότητας των προσόντων του διδακτικού προσωπικού 
 των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας του συνόλου του προσωπικού του Τμήματος 

 των συνθηκών ερευνητικής παραγωγικότητας και ποιοτικού ερευνητικού έργου των μελών του 
Τμήματος 

 της σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα 

 της διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας στην κοινωνία, καθώς και της ενίσχυσης της εν γένει 
θετικής επίδρασης στη κοινωνία του έργου που παράγεται από το Τμήμα 

 της βέλτιστης συνεργασίας με άλλες μονάδες του Ιδρύματος για την παροχή υψηλής ποιότητας 
διοικητικών υπηρεσιών, υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας, και άλλων, όπως ιδιαίτερα της 
Βιβλιοθήκης 
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 της ανάπτυξης συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

 της ενίσχυσης της κινητικότητας φοιτητών και διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού προς και 
από το Τμήμα 

 της διενέργειας κατ’ έτος ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας του ΠΠΣ μέσω της απρόσκοπτης συνεργασίας της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης 
(ΟΜΕΑ) του Τμήματος με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου. 

Για την πραγματοποίηση αυτής της πολιτικής το Τμήμα Φιλολογίας 

 τηρεί τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 
(ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης 

 τηρεί και προάγει τις ακαδημαϊκές αρχές και τις αρχές επιστημονικής δεοντολογίας, και ασκεί 
την πρακτική της κοινωνικής λογοδοσίας 

 μεριμνά για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των συλλογικών του οργάνων, 
καλλιεργεί τον διάλογο, οργανώνει και πραγματοποιεί διαρκή διαβούλευση μεταξύ των 
μελών του Τμήματος 

 μεριμνά για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και των υλικών και άυλων υποδομών 
του Τμήματος. 

Ενδεικτικές ειδικότερες δράσεις διασφάλισης ποιότητας στο ως άνω ευρύτερο πλαίσιο εκτίθενται 
αναλυτικά στην «Στοχοθεσία ποιότητας για το ΠΠΣ» (έντυπο  Β6). 

 

2.2  Αρμοδιότητα συλλογικών οργάνων για την πολιτική ποιότητας στο Τμήμα Φιλολογίας  

Ο προγραμματισμός των δράσεων για την διασφάλιση της ποιότητας των προπτυχιακών σπουδών του 
Τμήματος Φιλολογίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων διαδικασιών που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Αρμόδια όργανα για την χάραξη και την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας του 
Τμήματος είναι η Συνέλευση, η Ο.Μ.Ε.Α., και η Επιτροπή Σπουδών του Τμήματος. Η Συνέλευση του 
Τμήματος έχει αποφασιστική αρμοδιότητα. Η Ο.ΜΕ.Α. και η Επιτροπή Σπουδών έχουν εισηγητική 
αρμοδιότητα.  

Η ΟΜΕΑ του Τμήματος Φιλολογίας σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τη διαδικασία 
αξιολόγησης σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η ΟΜΕΑ εποπτεύει τη συλλογή 
και την κατάθεση στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της 
ΑΔΙΠ, λαμβάνει γνώση των δεδομένων που καταθέτουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στην πλατφόρμα 
της ΜΟΔΙΠ αναφορικά με το διοικητικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο τους, εποπτεύει τη διαδικασία 
αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και τη διαδικασία αξιολόγησης του 
ΠΠΣ από τους τελειοφοίτους του Τμήματος, επεξεργάζεται τα συγκεντρωτικά δεδομένα και προβαίνει 
σε κριτική παρουσίαση τους στη Συνέλευση του Τμήματος, επισημαίνοντας ισχυρά σημεία και 
αδυναμίες, εντοπίζοντας ευκαιρίες και κινδύνους, και διατυπώνοντας προτάσεις για την περαιτέρω 
βελτίωση του ΠΠΣ.  

Η Επιτροπή Σπουδών επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του 
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Σε συνεννόηση με την ΟΜΕΑ, εισηγείται στη 
Συνέλευση την αναθεώρηση του ΠΠΣ και εκπονεί το σχέδιο Οδηγού Σπουδών, το οποίο συζητείται και 
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εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Προτείνει, επίσης, στη Συνέλευση την ετήσια 
επικαιροποίηση του ΠΠΣ. Ειδικώς επιλαμβάνεται των μεταβατικών διατάξεων του αναθεωρημένου 
ΠΠΣ και εποπτεύει σε τρέχουσα βάση την εφαρμογή τους.  

3  Διάχυση της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος Φιλολογίας 
Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης αναρτάται στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας, είναι προσβάσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους και 
κοινοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους για την παρακολούθηση και πραγματοποίησή της (ΔΕΠ, 
ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, λοιπούς διδάσκοντες και προσωπικό του Τμήματος). Επιπρόσθετα, το Τμήμα επικοινωνεί 
την πολιτική ποιότητας σε συνεργαζόμενους ερευνητές, επαγγελματικούς φορείς και στους 
αποφοίτους του. 

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εκτίθεται στους νέους φοιτητές και φοιτήτριες από τον πρόεδρο 
του Τμήματος και τους εκπροσώπους των Τομέων του κατά την εκδήλωση υποδοχής και ενημέρωσης 
που πραγματοποιείται στο μέσο της δεύτερης εβδομάδας μαθημάτων του πρώτου (χειμερινού) 
εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους, καθώς και στις εκδηλώσεις υποδοχής και ενημέρωσης μαθητών 
που επισκέπτονται το Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του προσανατολισμού τους για τις σπουδές στην 
ανώτατη εκπαίδευση.  

Τέλος, γνωστοποιείται σε επαγγελματικούς φορείς στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, 
επικοινωνείται σε άλλες εκδηλώσεις προς την κοινωνία, προς επιστημονικούς φορείς, καθώς και σε 
οποιονδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο από το Τμήμα.  
 


