Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Π.Ι.
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 206/2-10-2009. Με το άρθρο 4 του Π.Δ 105/2013 (ΦΕΚ137/05-06-2013,
τ.Α’) ιδρύεται η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην οποία
εντάσσεται το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Η λειτουργία του Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος
2015-2016 υπήρξε καταλυτική για τη συγκρότηση της Πολυτεχνικής Σχολής στη οποία και υπάγεται
σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3 του κεφαλαίου Γ’ του Νόμου 4452 (ΦΕΚ17/15-02-2017, τ.Α’)
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες και απαιτήσεις της
σύγχρονης κοινωνίας, μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών και
επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού
του έργου με την πολιτική ποιότητας η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με
• την «Πολιτική Ποιότητας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
https://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2018/10/politiki-poiotitas-modip2.pdf
• το «Πρότυπο για την Πιστοποίηση της Ποιότητας των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών»
της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/29/734-protypo_pps.pdf
• και τις «Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον
Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015)»
https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
Πάγιος στρατηγικός στόχος της πολιτικής του Τμήματος είναι η διασφάλιση και συνεχής βελτίωση της
ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν την
υψηλότερη δυνατή επιστημονική κατάρτιση στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής, εξοπλίζοντάς τους με όλα
τα απαραίτητα εφόδια και δεξιότητες για μια επιτυχή μελλοντική ακαδημαϊκή ή επαγγελματική
σταδιοδρομία. Η πολιτική αυτή του Τμήματος δημοσιοποιείται στα μέλη του ακαδημαϊκού και
διοικητικού προσωπικού καθώς και στους φοιτητές του, οι οποίοι, σύμφωνα με τον θεσμικό ρόλο που
τους αναλογεί, διασφαλίζουν τις διαδικασίες εφαρμογής της και συμβάλουν στην υλοποίηση της. Για
τη διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του το T.A.M.
δεσμεύεται και μεριμνά για:
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• τον ακαδημαϊκό και επιστημονικό προσανατολισμό του Προγράμματος, ως εισαγωγικού σε όλο το
εύρος της Αρχιτεκτονικής ακολουθώντας τη διαρκή εξέλιξή της,
• την καταλληλότητα της δομής και οργάνωσης του Προγράμματος για το σκοπό αυτό, διενεργώντας
συνεχείς ελέγχους ποιότητας και εκπονώντας συστηματικές δράσεις βελτίωσης,
• την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού του έργου, λαμβάνοντας
υπόψη την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αγορά εργασίας, και αποσκοπώντας σε μαθησιακά
αποτελέσματα σύμφωνα με το «Ευρωπαϊκό» και «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης
Εκπαίδευσης»
https://proson.eoppep.gr/el/QualificationTypes/Details/59
• την ενίσχυση και προώθηση της ποιότητας της εκπονούμενης έρευνας, την αξιοποίηση της
παραγόμενης γνώσης και τη διασύνδεσή της με τη διδασκαλία,
• την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού, ερευνητικού, και διοικητικού του προσωπικού,
• την ποιότητα των υποστηρικτικών, διοικητικών και ηλεκτρονικών, υπηρεσιών του Τμήματος, τόσο
αναφορικά με το διδακτικό, όσο και με το ερευνητικό του έργο,
• την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και της
εύρυθμης λειτουργίας του Προγράμματος.
Για τον έλεγχο της υλοποίησης των στόχων αυτών, και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, όπου
παραστεί ανάγκη, το T.A.M. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
• ακολουθεί όλες τις αρμόζουσες θεσμικές διαδικασίες και διενεργεί, σε ετήσια βάση, εσωτερική
αξιολόγηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του, με τη συνεργασία της Ομάδας
Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος και της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του «Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας»
(ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος
https://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2018/10/egxeiridio-poiotitas2.pdf
• αξιοποιεί τα συμπεράσματα των τακτικών εξωτερικών αξιολογήσεων του Τμήματος, οι οποίες
διενεργούνται σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος και την Αρχή
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
• δημοσιοποιεί την πολιτική ποιότητας του Τμήματος και τα αποτελέσματα των διαδικασιών ελέγχου
υλοποίησής της σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Μαθησιακά αποτελέσματα:
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στοχεύει στρατηγικά στην απόκτηση των γνώσεων και
δεξιοτήτων που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης επαγγελματικών δικαιωμάτων
για τους αρχιτέκτονες (Οδηγία 2005/36/ΕΚ και Οδηγία 2013/55/ΕΕ) με αντίστοιχη κατηγοριοποίηση
και οργάνωση:
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1. Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία
ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές και
τεχνικές απαιτήσεις
2. Ιστορία και Θεωρία
προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής καθώς και των συναφών
τεχνών, τεχνολογιών και επιστημών του ανθρώπου
3. Καλές Τέχνες
γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα της
αρχιτεκτονικής σύλληψης
4. Πολεοδομικός Σχεδιασμός
προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που
εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού
5. Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον
ικανότητα κατανόησης των σχέσεων, αφενός, ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά
δημιουργήματα, και αφετέρου, ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους,
καθώς και ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών
δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου και την αντίστοιχη κλίμακα
6. Κοινωνική Διάσταση του Σχεδιασμού
ικανότητα κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία,
ειδικότερα μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες
7. Οργάνωση Προμελέτης (design brief)
γνώση των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης
8. Στατική Κατασκευών
γνώση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα
οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων
9. Εσωτερικό Περιβάλλον (θερμική, οπτική & ακουστική άνεση)
προσήκουσα γνώση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των
τεχνολογιών, καθώς επίσης και της λειτουργίας των κατασκευών, ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα
στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας
10. Οικοδομική Τεχνολογία
τεχνική ικανότητα, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς
περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς
11. Κανονισμοί-Νομοθεσία
προσήκουσα γνώση των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών, που έχουν σχέση
με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό.
Δημοσιοποίηση
Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων δημοσιοποιείται και εφαρμόζεται με
την συμμετοχή των μελών ΔΕΠ, των συμβασιούχων διδασκόντων, των διοικητικών υπαλλήλων καθώς
και των φοιτητών. Το βασικό κείμενο Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος.
Ενημέρωση πραγματοποιείται επίσης από τον Πρόεδρο στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης υποδοχής
πρωτοετών.
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