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1. Πολιτική ποιότητας του ΤΕΤ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

 

Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) είναι ένα Πανεπιστημιακό 

Ίδρυμα που έχει συμπληρώσει 183 χρόνια λειτουργίας, ενώ το Τμήμα 

Εικαστικών Τεχνών (ΤΕΤ)  που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε το μοναδικό τμήμα 

της Σχολής, ιδρύθηκε και λειτουργεί με σκοπό την ανάπτυξη των εικαστικών 

δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών.  

Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών (ΤΕΤ) αποτελείται από τρεις Τομείς: 

Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική. Στον Τομέα Ζωγραφικής λειτουργούν 

δώδεκα εργαστήρια κατεύθυνσης, στον Τομέα Γλυπτικής τρία και στον Τομέα 

Χαρακτικής δύο. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει επίσης 

εικαστικά εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα επιλογής.  

Το ΤΕΤ αποτελεί διαχρονικά έναν καλλιτεχνικό εκπαιδευτικό θεσμό ο 

οποίος, πέραν του εκπαιδευτικού του ρόλου,  λειτουργεί ευρύτερα ως ένα ενεργό 

θερμοκήπιο καλλιέργειας και ανάπτυξης των εικαστικών τεχνών στον τόπο μας. 

Σε αυτά τα 183 χρόνια υπήρξαν εποχές που στην Ελλάδα η τέχνη, το έργο, ο 

καλλιτέχνης, υπήρχαν ερήμην των πάντων, χωρίς μια σταθερή και 

ολοκληρωμένη πολιτική στήριξης της καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης, 

αλλά και χωρίς διαμορφωμένους σταθερούς καλλιτεχνικούς θεσμούς. Σε αυτές 

τις περιόδους, η ΑΣΚΤ αναπλήρωνε, έως ένα βαθμό, ελλείψεις κι έτσι προσέλαβε 

μια διευρυμένη και βαρύνουσα θέση για τους εκκολαπτόμενους καλλιτέχνες. 

Κάποιοι από αυτούς, στην πορεία των χρόνων, αποτέλεσαν το ιστορικό και 

εμβληματικό εικαστικό δυναμικό της χώρας. 

Κύριοι στόχοι του ΤΕΤ, μέσω των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών 

(ΠΠΣ) και μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ), είναι η παροχή υψηλής ποιότητας 

καλλιτεχνικής και θεωρητικής εκπαίδευσης καθώς και η ενίσχυση και βελτίωση 

του ερευνητικού έργου που παράγεται στο Τμήμα. Για την επίτευξη αυτών των 

στόχων το ΤΕΤ έχει συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας. 

Η Πολιτική Ποιότητας του ΤΕΤ εφαρμόζεται μέσω της Ομάδας 

Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ). Σκοπός της είναι η οργάνωση και υλοποίηση 

των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας, σε εναρμόνιση με 

τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού νομικού πλαισίου. Το προσωπικό της ΤΕΤ 

ενημερώνεται συνεχώς για την ισχύουσα νομοθεσία που ορίζει τις διαδικασίες 

αξιολόγησης και τις υλοποιεί συμμετέχοντας ενεργά σε αυτές.  

Η ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ ανέπτυξε και εφαρμόζει Εσωτερικό Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) στο οποίο περιλαμβάνονται συγκεκριμένες 

αρχές, κριτήρια, κανονισμοί και διαδικασίες με στόχο τη διαρκή βελτίωση των 

λειτουργιών της ΑΣΚΤ. Το ΕΣΔΠ της ΑΣΚΤ συντάχθηκε σύμφωνα με τις 

διεθνείς πρακτικές, καθώς και με τις αρχές και κατευθύνσεις της Αρχής 

Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). 
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Σκοπός του είναι η υψηλή ποιότητα του συνόλου των λειτουργιών της ΑΣΚΤ, η 

βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, καθώς και η αποτελεσματική 

λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών της.  

Η παρακολούθηση, η ανασκόπηση, ο επανασχεδιασμός και ο 

επαναπροσδιορισμός των ακαδημαϊκών στόχων του ΠΠΣ του Τμήματος 

αποτελούν μέρος της Πολιτικής Ποιότητας και εναρμονίζονται με τον 

στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του Ιδρύματος της ΑΣΚΤ.  

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, το Τμήμα Εικαστικών 

Τεχνών δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που αποδεικνύουν:  

 Την καταλληλόλητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος 

σπουδών 

 Την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού 

έργου. 

 Την καταλληλόλητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού. 

 Την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των 

μελών της ακαδημαϊκής μονάδας. 

 Τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα. 

 Το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην 

αγορά εργασίας. 

 Την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές 

υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. 

Η Πολιτική Ποιότητας του ΠΠΣ, καθώς και η αναλυτική καταχώρηση των 

διαδικασιών, των μέσων καθώς και τα παραγόμενα αποτελέσματα 

δημοσιοποιούνται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ, ενώ εκεί 

αναρτώνται και τα κείμενα των Εκθέσεων Εσωτερικής και Εξωτερικής 

Αξιολόγησης που αφορούν το ΤΕΤ. 

Η Πολιτική Ποιότητας σε ότι αφορά το ΠΠΣ εξειδικεύεται στους 

ακόλουθους άξονες και δράσεις: 

 Βελτίωση του διδακτικού έργου και των προγραμμάτων σπουδών μέσω της 

επικαιροποίησης τους σε ετήσια βάση. 

 Συστηματική επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 Ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης στα προγράμματα σπουδών. 

 Ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τις σύγχρονες εξελίξεις σε όλο το φάσμα 

των εικαστικών τεχνών.  

 Βελτίωση της επίδοσης των φοιτητών.  

 Μείωση του ποσοστού των φοιτητών/τριών που εγκαταλείπουν ή 

καθυστερούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 

 Ενίσχυση του εικαστικού, ερευνητικού και θεωρητικού έργου.  
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 Αυξημένη παρουσία των καλλιτεχνικών έργων που παράγονται στο Τμήμα 

σε εγχώριο και σε διεθνές επίπεδο. 

 Βελτίωση των συνθηκών εργασίας φοιτητών/τριών, διδακτικού και 

διοικητικού προσωπικού.  

 Βελτίωση και ανάπτυξη των κτηριακών και τεχνολογικών υποδομών. 

 Ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων της Σχολής 

Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ, ιδιαιτέρως στα προγράμματα σπουδών. 

 Ενίσχυση συνεργασιών με άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

μέσω προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την 

κινητικότητα των φοιτητών/τριών και του διδακτικού προσωπικού. 

 Δημιουργία νέων, διεπιστημονικών ή και διιδρυματικών προγραμμάτων 

μεταπτυχιακών σπουδών. 

 Προσέλκυση υψηλού επιπέδου καλλιτεχνών και επιστημόνων, από την 

Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, για διεκδίκηση θέσης Δ.Ε.Π.  

 Οργάνωση διαλέξεων σημαντικών καλλιτεχνών και επιστημόνων 

εξειδικευμένων σε θέματα συναφή με τα διδακτικά αντικείμενα.  

 Εφαρμογή μέτρων αειφόρου ανάπτυξης με στόχο τη μείωση των ρύπων και 

της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. 

 Αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή 

προγράμματα, αυτοχρηματοδοτούμενα, χορηγίες, δωρεές, κ.λπ.). 

 Οργάνωση και βελτίωση άλλων προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων και  

αυτοχρηματοδοτούμενων κύκλων μαθημάτων όπως π.χ. η Δια Βίου Μάθηση.   

 Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων υποστήριξης ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων. 

 Αξιοποίηση των αποφοίτων της ΑΣΚΤ στην υπηρεσία των ακαδημαϊκών και 

κοινωνικών στόχων της. 

 Περαιτέρω αξιοποίηση των Εκπαιδευτικών παραρτημάτων της ΑΣΚΤ 

(Καλλιτεχνικοί Σταθμοί) για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

 


