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Το Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, σε αγαστή συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος, έχει εναρμονίσει την Πολιτική Διασφάλισης 

Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική 

Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η 

διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση του σύγχρονου 

χαρακτήρα του Προγράμματος Σπουδών, την τόνωση της διεπιστημονικότητας, της 

εξωστρέφειας, των συνεργασιών και της επίτευξης υψηλότερων ακαδημαϊκών και 

ερευνητικών επιδόσεων. 

Σκοπός της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Φιλοσοφίας είναι η 

επίτευξη υψηλής ερευνητικής και εκπαιδευτικής ποιότητας και η συνεχής βελτίωση 

του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, σύμφωνα με τις διεθνείς ακαδημαϊκές 

πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις 

αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ. Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος 

Φιλοσοφίας αποτελεί μέρος της στρατηγικής του, συμπεριλαμβάνει και δεσμεύει 

όλους τους συντελεστές του (διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, φοιτητές και 

φοιτήτριες). Η προσπάθειά μας εντάσσεται στη μεγάλη παράδοση της Φιλοσοφικής 

Σχολής του ΕΚΠΑ, όπου η Φιλοσοφία θεραπεύεται ήδη από το 1837. Στο πλαίσιο 

μάλιστα αυτής της παράδοσης  συνεχίζουμε επίσης και τη διεπιστημονική προσέγγιση 

του αντικειμένου. 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας έχει ως βασικό στόχο του να παράγει και να μεταδίδει τη  

γνώση, μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, ώστε να αποδίδει στην κοινωνία 

πτυχιούχους, οι οποίοι θα διακρίνονται τόσο για την επιστημονική τους συγκρότηση 

και την υψηλή τους κουλτούρα, όσο και για τη δυνατότητά τους να συμβάλουν 

εποικοδομητικά με την υπεύθυνη στάση τους στην ευρωπαϊκή και εν γένει διεθνή 

κοινωνικό-πολιτική και πραγματικότητα. Με μέριμνα επίσης την επιστημονική και 

επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών και φοιτητριών του, στοχεύει στο να τους 

παράσχει τα εφόδια που διασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους. Οι 

προαναφερθέντες στόχοι υπηρετούνται από τα προγράμματα προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματός μας, τα οποία καλύπτουν με όρους 

επιστημονικής εξειδίκευσης αλλά και διεπιστημονικότητας το πεδίο της φιλοσοφίας. 

Για την πραγμάτωση της πολιτικής ποιότητας, το Τμήμα Φιλοσοφίας δεσμεύεται να 

εφαρμόζει διαδικασίες  οι οποίες διασφαλίζουν: 

• την τήρηση των αρχών της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και της λογοδοσίας, όπως και  

την ακαδημαϊκή και επιστημονική ελευθερία, την αποτροπή όλων των αρνητικών 

διακρίσεων, και την απαρέγκλιτη εφαρμογή της αξιοκρατίας. 

• την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την έρευνα και το συνεργατικό 

πνεύμα, καθώς και συμβάλλει στη  δημιουργία κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης, όλων 

των μελών του Τμήματος, του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού 

προσωπικού, καθώς και των φοιτητών και φοιτητριών του. 



• την επάρκεια και την ορθολογική κατανομή των ανθρώπινων πόρων και των 

εργαστηριακών υποδομών, με σκοπό την συνεχή υποστήριξη της ακαδημαϊκής 

εύρυθμης λειτουργίας, καθώς και την εξελικτική διαμόρφωση των καλύτερων δυνατών 

συνθηκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην καθημερινότητά της. 

• την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

• την καταλληλόλητα της δομής και της οργάνωσης του Προγράμματος Σπουδών. 

• την καταλληλόλητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, με βάση την 

κείμενη νομοθεσία και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. 

• την προώθηση της ποιότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής 

μονάδας. 

• την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου. 

• τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, μέσω και της λειτουργίας 

εργαστηρίων που υποστηρίζουν και τροφοδοτούν τη διδασκαλία. 

• την ποιότητα των υποστηρικτικών προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες υπηρεσιών, 

όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. 

• την διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του 

Συστήματος Διασφάλισης ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο 

πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), με την 

συνεργασία της ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

• την παρακολούθηση της ζήτησης στην αγορά εργασίας των προσόντων με τα οποία 

εφοδιάζουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας. 

• την επίτευξη των στόχων ποιότητας του Τμήματος, που διασφαλίζουν την συνέχεια, 

την αποτελεσματικότητα και την αποτίμηση των σχετικών δράσεων. 

Το Τμήμα μας υπηρετεί τη ζωντανή παράδοση της φιλοσοφίας στην Αθήνα, την πόλη 

που διεθνώς θεωρείται η ιστορική πρωτεύουσά της, με γνώμονα την πεποίθηση ότι η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί ανάχωμα σε κάθε είδος εκβαρβάρωσης. Τούτο 

επειδή το φιλοσοφείν, ως διαρκής άσκηση της κριτικής ικανότητας, στοχεύει ακριβώς 

στην κατανόηση και νοηματοδότηση του κόσμου και δη των ανθρωπίνων, 

αναμετρώμενο διαρκώς με τις άκριτες απόψεις, τους δογματισμούς και τις παγιωμένες 

βιοθεωρίες.  

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Φιλοσοφίας δημοσιοποιείται στον 

ιστότοπο του Τμήματος και κοινοποιείται, με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, 

διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, απόφοιτους, συνεργαζόμενους φορείς). 

 

 


