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2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα

κοπόσ αυτοφ του μακιματοσ είναι θ εφαρμογι ενόσ Συςτιµατοσ ∆ιαχείριςθσ Ποιότθτασ
ςτο Χώρο τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
τόχοσ του να προετοιμάςει το ζδαφοσ για τθν εφαρμογι ενόσ Συςτιματοσ Ποιότθτασ ςτθν
Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ των ΑΕΙ.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ:
1. Να γνωρίηουν, αναγνωρίηουν, διακρίνουν και κατθγοριοποιοφν τα διαφορετικά
ςυςτιματα και πρότυπα ποιότθτασ,
2. Να αναηθτοφν, μελετοφν, και εφαρμόηουν ςυγκεκριμζνο πρότυπο,
3. Να αναλφουν προβλιματα ποιότθτασ ςε ρεαλιςτικά περιβάλλοντα και ςενάρια
εφαρμογισ,
4. Να ςχεδιάηουν μεκόδουσ για τθν εφαρμογι των προτφπων και τθν παρακολοφκθςθ
τθσ ποιότθτασ δεδομζνου χώρου ι διαδικαςίασ με βάςθ τα οικεία πρότυπα,
5. Να ςυνεργάηονται ςε ομάδα για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.
Γενικζσ Ικανότητεσ




Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριών, ενόσ Συςτιματοσ
Ποιότθτασ
Αυτόνομθ εργαςία

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Προκειμζνου να επιτευχκοφν ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι του μακιματοσ, γίνεται ανάπτυξθ τθσ
υπάρχουςασ κατάςταςθσ (δομζσ, οργάνωςθ, διοίκθςθ), αναλφεται το πρότυπο ∆ιαχείριςθσ
Ποιότθτασ ISO 9001:2000, οι βαςικζσ αρχζσ του και οι απαιτιςεισ του και ο τρόποσ µε τον
οποίo µπορεί να εφαρµοςτεί ζνα τζτοιο Σφςτθµα ∆ιαχείριςθσ Ποιότθτασ που εςτιάηει ςτθν
ικανοποίθςθ του πελάτθ που είναι ο ςπουδαςτισ και θ κοινωνία με τθ ςυνεχι βελτίωςθ.
Επίςθσ γίνεται προςπάκεια τεκμθρίωςθσ του Συςτιµατοσ Ποιότθτασ για να ικανοποιεί το
πρότυπο ISO 9001:2000 µζςα από τθ δθµιουργία ενόσ Εγχειριδίου ∆ιαχείριςθσ Ποιότθτασ,
των ∆ιαδικαςιών ∆ιαχείριςθσ Ποιότθτασ και των Τεχνικών Οδθγιών και Εντφπων Ελζγχου
ζτςι ώςτε να βρίςκονται ςε ςυμφωνία µε τθν πολιτικι του Εργαςτθρίου και τισ απαιτιςεισ
του προτφπου.
Το μάκθμα αυτό αποτελεί ζνα χριςιµο εργαλείο όχι µόνο για να εµπλουτίςει κάποιοσ τισ
γνώςεισ του ςε κζµατα ποιότθτασ αλλά για να κατανοιςει και να εφαρµόςει ςτθν πράξθ
ζνα Σφςτθµα ∆ιαχείριςθσ Ποιότθτασ ςφµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000 ςε
οποιαδιποτε Χώρο τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ δραςτθριοποιείται και κατ’ επζκταςθ
ςτο Τμιμα, τθ Σχολι, και όλο το ίδρυμα.
Το μάκθμα αναπτφςςεται ςε επτά κεφάλαια, ακολουκεί το εγχειρίδιο ποιότθτασ και
ολοκλθρώνεται με τισ διαδικαςίεσ, τα ζντυπα και τισ οδθγίεσ.
 Σο κεφάλαιο 1, «Η ζννοια τθσ ποιότθτασ» παρουςιάηει μια γενικι επιςκόπθςθ τθσ
ζννοιασ τθσ ποιότθτασ και τα βαςικά ςτάδια προγραμματιςμοφ.
 Σο κεφάλαιο 2 «Το πρότυπο ISO 9000:2000» παρουςιάηει μια γενικι επιςκόπθςθ των
προτφπων.
 Σο κεφάλαιο 3 «Περιγραφι απαιτιςεων του προτφπου». Αναλφει το Σφςτθμα
Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ, εξθγεί τθ ςθμαςία και τισ απαιτιςεισ του και αναφζρεται ςτισ
προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξι του.
 Σο κεφάλαιο 4 «Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ». Αναφζρεται ςτθ Διοίκθςθ Ολικισ
Ποιότθτασ που είναι φιλοςοφία Διοίκθςθσ. Η Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ εφαρμόηεται
ςε όλα τα επίπεδα μιασ επιχείρθςθσ, ενόσ οργανιςμοφ, ενόσ εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ
και εκφράηει τισ ςχζςεισ τθσ με τουσ ςπουδαςτζσ, τουσ προμθκευτζσ, το ανκρώπινο
δυναμικό και τθν διακίνθςθ τθσ πλθροφορίασ εντόσ και εκτόσ του Ιδρφματοσ.
 Σο κεφάλαιο 5 «Κόςτοσ». Αναφζρεται ςυνοπτικά ςτθν περιγραφι του Κόςτουσ
Ποιότθτασ.
 Σο κεφάλαιο 6 «Συμπεράςματα». Περιγράφει γιατί πρζπει μια επιχείρθςθ να
εφαρμόςει Σφςτθμα ISO, αναφζρεται ςτισ κφριεσ δυςκολίεσ εφαρμογισ αλλά και ςτα
πλεονεκτιματα.
 Σο κεφάλαιο 7 «Ανακεφαλαίωςθ». Αναφζρεται ςτουσ λόγουσ επιτυχίασ ι αποτυχίασ
ενόσ ςυςτιματοσ ISO 9000.

 Σο «Εγχειρίδιο Ποιότητασ» όπωσ αυτό μπορεί να εφαρμοςκεί ςε Τριτοβάκμιο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ζχουμε επίςθσ παραδείγματα Διαδικαςιών, Οδθγιών και Εντφπων
που αντιςτοιχοφν άμεςα ςτο εγχειρίδιο Ποιότθτοσ.

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ



ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ



Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην Εργαςτηριακή

Πρόςωπο με πρόςωπο, ςτθν τάξθ
Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με
χριςθ power point

Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία με τουσ φοιτητζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζθοδοι
διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη,
Άςκηςη
Πεδίου,
Μελζτη
&
ανάλυςη
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτήριο,
Πρακτική
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό
Εργαςτήριο,
Διαδραςτική
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.



Η διδαςκαλία οργανώνεται ςε διαλζξεισ, παράδοςθ
εργαςιών και μελζτθ.

Δραστηριότητα
Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των
διαλζξεων
Ατομικι Εργαςία και αναφορά
Μελζτθ και προετοιμαςία για
τισ εξετάςεισ
ύνολο Μαθήματοσ

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή για
κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και οι
ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμήνου
να αντιςτοιχεί ςτα standards του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

Ηλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ

Φόρτος
Εργασίας
Εξαμήνου
26
26
26
12
90

Ο τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει από:


Τελικι γραπτι εξζταςθ ςτθ διδαχκείςα φλθ x
80%. Οι εξετάςεισ πραγματοποιοφνται ςτα
ελλθνικά και περιλαμβάνουν:
α) ανάπτυξθ κεμάτων
β) απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ και
γ) απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ πολλαπλισ
επιλογισ



Ατομικι εργαςία ςε κζματα ςχετικά με τθ
διδαχκείςα φλθ και αναφορά x 20%.

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Ανάπτυξθ Συςτιματοσ ISO 9001:2000 Ιωάννθσ Κωςτισ Σφγχρονθ Εκδοτικι
2. Σχεδιαςμόσ για τθν Ποιότθτα, τόμοσ Α, Χαρ. Αγγελόπουλοσ, ΕΑΠ
3. Ολικι Ποιότθτα, τόμοσ Β, Στ. Στεφανάτοσ, ΕΑΠ
4. Διοίκθςθ τθσ Ποιότθτασ, τόμοσ Γ, Νικ. Ψφχασ, ΕΑΠ
5. Το Κόςτοσ τθσ Ποιότθτασ, τόμοσ Δ, Ανδ. Τηόγιοσ, ΕΑΠ
6. Προγραμματιςμόσ για τθν Ποιότθτα, τόμοσ Ε, Ανδ. Τηόγιοσ, ΕΑΠ
7. ISO 9000:2000, Ι. Αρβανιτογιάννθσ – Λ. Κοφρτθσ
8. ISO 9000 Στισ Τεχνικζσ Εταιρείεσ, Δθμ. Αγγελίδθσ- Μ. Κιρκινζηου
9. Gower - Καταςκευαςτικόσ Τομζασ και Τομζασ Υπθρεςιών
10. ISO 9001:2000 Με Απλά Λόγια, Παν. Κατςαμπάνθσ
11. http//www.iso.ch
12. http://class.eap.gr/diple

13. Ολικι Ποιότθτα, Σπανόσ Αντώνιοσ

