
Παράρτηµα 1: Πολιτική Ποιότητας Τµήµατος 

 

Το Τµήµα Φιλοσοφίας (ΤΦ), σε συνεργασία µε την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και 
τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ιδρύµατος, έχει εναρµονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού 
Προγράµµατος Σπουδών (ΠΠΣ) µε την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστηµίου Πατρών. 
 
Όραµα/αποστολή του ΤΦ 
Το ΤΦ του ΠΠ είναι το πρώτο και, µέχρι αυτή τη στιγµή, το µόνο αµιγώς φιλοσοφικό τµήµα στον 
ακαδηµαϊκό χάρτη της χώρας. Κατανοεί την αποστολή του γύρω από τέσσερις άξονες:  

(1) Την παραγωγή νέων επιστηµόνων που θα µπορέσουν να καλλιεργήσουν τον φιλοσοφικό 
λόγο στον ελληνικό χώρο, να διδάξουν φιλοσοφικά µαθήµατα σε διάφορες βαθµίδες της 
εκπαίδευσης, και να αλλάξουν την εν πολλοίς λανθασµένη εικόνα του ευρύτερου κοινού για 
την επιστηµονικότητα και τη χρησιµότητα της φιλοσοφίας. 

(2)  Την παραγωγή εκ µέρους των µελών ΔΕΠ του ΤΦ σηµαντικού φιλοσοφικού έργου που θα 
εµπλουτίσει την ελληνική βιβλιογραφία, είτε πρόκειται για πρωτότυπες ερευνητικές µελέτες 
είτε για σχολιασµένες εκδόσεις και µεταφράσεις σηµαντικών έργων της ιστορίας της 
φιλοσοφίας, έργου που θα λειτουργήσει ως ανανεωτικό παράδειγµα επιστηµονικής 
εγκυρότητας στον ελληνικό χώρο.  

(3) Τη σταθερή και ουσιαστική παρέµβαση των µελών ΔΕΠ στο δηµόσιο χώρο, µε έµφαση στο 
χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε στόχο την έγκυρη ενηµέρωση και επιµόρφωση 
του κοινού και την εξοικείωσή του µε τον φιλοσοφικό λόγο.  

(4) Την έντονη παρουσία των µελών ΔΕΠ στη διεθνή ακαδηµαϊκή κοινότητα µε την παραγωγή 
φιλοσοφικού ερευνητικού έργου αιχµής, τη συµµετοχή σε διεθνή fora, κτλ.  

 
Αντικείµενο του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΦ είναι: 

• Η ιστορία της φιλοσοφίας, σε όλους τους κλάδους της (µεταφυσική, γνωσιολογία, ηθική και 
πρακτική φιλοσοφία, λογική, κτλ.) από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Το ΤΦ είναι 
αποκλειστικά προσανατολισµένο στη δυτική φιλοσοφία. 

• Η κριτική ανάγνωση φιλοσοφικών κειµένων. 
• Η παραγωγή φιλοσοφικού λόγου και η διερεύνηση φιλοσοφικών προβληµάτων. 
• Η επιστηµονική εξοικείωση µε τοµείς των θεωρητικών επιστηµών γειτονικούς προς τη 
φιλοσοφία. 

 
Τα γενικά µαθησιακά αποτελέσµατα του ΠΠΣ ορίζονται ως εξής: 
Το ΠΠΣ αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστηµόνων µε αποδεδειγµένη γνώση και κατανόηση των 
βασικών εννοιών, αρχών, θεωριών, και θεµατικών πεδίων της φιλοσοφίας, τόσο σε ιστορική όσο και 
σε συστηµατική προσέγγιση, επιστηµόνων ικανών να αναλύουν και να αποτιµούν φιλοσοφικά 
επιχειρήµατα, να τα µελετούν, να τα παρουσιάζουν κριτικά και να τα συµπληρώνουν ή διορθώνουν. 
Έχοντας αποκτήσει τις απαιτούµενες ικανότητες για να συνεχίσουν αυτοδύναµα τη διεύρυνση και 
εµβάθυνση των γνώσεών τους, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε επαγγέλµατα 
που αποβλέπουν στην προαγωγή της φιλοσοφίας, µε  διδασκαλία ή/και µε  έρευνα, αλλά και στη 
µετάδοση της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας συνολικά. Πέρα από τη βασική γνώση της 
φιλοσοφικής επιστήµης και της επαγγελµατικής ενασχόλησης µε αυτήν, οι απόφοιτοι έχουν την 
ικανότητα να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους σε πολλά άλλα επιστηµονικά πεδία, διεπιστηµονικά 
περιβάλλοντα, και εργασιακούς χώρους, καθώς η προπτυχιακή τους κατάρτιση εξασφαλίζει την 
αυτοδύναµη κριτική τους σκέψη για την επίλυση σύνθετων προβληµάτων και δεξιότητες αναλυτικού 
λόγου. 



 
Οι στρατηγικοί στόχοι του Τµήµατος, συνδέονται µε τους αντίστοιχους του Ιδρύµατος και 
περιλαµβάνουν: 

• Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, µε έµφαση στη φοιτητοκεντρική µάθηση, τη 
διαρκή αναβάθµιση του ΠΠΣ µέσω της θεσµοθετηµένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης 
του ΠΠΣ και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδηµαϊκών λειτουργιών. Το ΠΠΣ 
εστιάζει στα λεγόµενα «µαθησιακά αποτελέσµατα». Οι απόδοιτοι του ΤΦ κατέχουν τις εξής 
γνώσεις και δεξιότητες: (α) επαρκή εποπτεία για τους πλέον κοµβικούς σταθµούς της 
ιστορίας της φιλοσοφίας και για τις σύγχρονες φιλοσοφικές τάσεις, (β) ικανότητα ανάλυσης 
φιλοσοφικών κειµένω, διάκρισης, ανασυγκρότησης και αποτίµησης της εξηγητικής δύναµης 
των επιχειρηµάτων του, (γ) εύρεση, χρήση, και αξιοποίηση βιβλιογραφίας τόσο από 
συµβατικές όσο και από ηλεκτρονικές πηγές, επεξεργσία επιµέρους φιλοσοφικών 
ερωτηµάτων, (δ) εξοικείωση µε γειτονικούς επιστηµονικούς κλάδους, αυτούς που 
αντιστοιχούν στο επαγγελµατικό προφίλ το οποίο κατοχυρώνουν οι σπουδές φιλοσοφίας 
στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση, (ε) ικανότητα παραγωγής φιλοσοφικού λόγου, (στ) 
επάρκεια για τη διδασκαλία της φιλοσοφίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Θεωρούµε ότι 
τα παραπάνω εξασφαλίζουν, σε µεγάλο βαθµό, τη σύνδεση του ΤΦ µε την αγορά εργασίας. 

• Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου σε διεθνές επίπεδο, έρευνα που θα βρίσκει τη θέση 
της στα πιο έγκυρα διεθνή περιοδικά και εκδοτικούς οίκους και που θα τυγχάνει της διεθνούς 
προσοχής. Παράλληλα, πράγµα που απαιτεί διπλό µόχθο, την παραγωγή έγκυρης έρευνας σε 
εθνικό επίπεδο, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. 

• Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτοµίας, µέσω της ενθάρρυνσης, 
της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγµάτων των µελών της πανεπιστηµιακής 
κοινότητας (µελών ΔΕΠ, φοιτητών, µετα-διδακτορικών υποτρόφων, κτλ.) στη διδασκαλία 
και την έρευνα. 

• Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας µε ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών, δράσεων 
δικτύωσης και δηµοσιοποίησης και της διεθνούς παρουσίας του Τµήµατος, δίνοντας έµφαση 
στη διάκριση των µελών ΔΕΠ και, εν συνεχεία, του Τµήµατος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο  

• Αποτελεσµατικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδοµών του 
Τµήµατος, µε ακόµα καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού και την 
άσκηση εντονότερων πιέσεων στη διοίκηση του ΠΠ ώστε να εξασφαλίσει κατάλληλες 
υποδοµές για τη λειτουργία του ΤΦ. 
  

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύµατος, 
εφαρµόζονται στο επίπεδο του Τµήµατος µε την κατά περίπτωση απαιτούµενη εξειδίκευση. Όλες οι 
διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του ΤΦ υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία 
διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία µε την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύµατος. 
 
Ειδικότερα,  για  την  υλοποίηση  της  πολιτικής  αυτής,  το Τµήµα Φιλοσοφίας  δεσµεύεται  να 
εφαρµόσει διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν: 

1. Την καταλληλότητα της δοµής και της οργάνωσης του προγράµµατος σπουδών. 
2. Την επιδίωξη µαθησιακών αποτελεσµάτων και προσόντων σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό και 
το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

3. Την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας του διδακτικού έργου.  
4. Την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού. 
5. Την  προώθηση  της  ποιότητας  και  ποσότητας  του  ερευνητικού  έργου  των  µελών  της 
ακαδηµαϊκής µονάδας. 

6. Τους τρόπους  σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα. 



7. Το επίπεδο ζήτησης των αποκτώµενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. 
8. Την   ποιότητα   των   υποστηρικτικών   υπηρεσιών,   όπως   οι   διοικητικές   υπηρεσίες,   οι 
βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας. 

9. Τη  διενέργεια  της   ετήσιας  ανασκόπησης  και  εσωτερικής  επιθεώρησης  του  
συστήµατος διασφάλισης  ποιότητας  του  ΠΠΣ  καθώς  και  τη  συνεργασία  της  ΟΜΕΑ  
µε  τη  ΜΟΔΙΠ  του Ιδρύµατος. 


