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Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του τμήματος Διαχείρισης
Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών διαμορφώθηκε σταδιακά, μέσω
διαδοχικών αναμορφώσεών του του από την ίδρυση του Τμήματος το 2004. Αρχικά,
η δομή του ΠΠΣ βασίστηκε, κατά κύριο λόγο, στα γνωστικά αντικείμενα των μελών
ΔΕΠ του Τμήματος. Το ΠΠΣ εμπλουτίστηκε ώστε να αντανακλά και
συμπληρωματικές επιστημολογικές κατευθύνσεις του Τμήματος μέσω πρόσληψης
συμβασιούχων διδασκόντων με συναφφή γνωστικά αντικείμενα.
Η τρέχουσα επικαιροποημένη μορφή του ΠΠΣ βασίζεται τόσο στα γνωστικά
αντικείμενα των 16 μελών ΔΕΠ του Τμήματος, όσο και σε προτάσεις που
διατυπώθηκαν κατά την εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, η οποία
πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2014. Ως αποτέλεσμα, το ισχύον ΠΠΣ του
τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών:
– αντανακλά τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του Τμήματος, όπως αυτός
διαμορφώνεται με αξιοποίηση της ιδιαιτερότητας του γνωστικού αντικειμένου του
κάθε μέλους ΔΕΠ, και αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και «ζωντανό» ΠΠΣ στον
ακαδημαϊκό χώρο της Ελλάδας
– είναι δομημένο γύρω από 2 άξονες μελέτης: ο πρώτος αφορά τη μελέτη,
επεξεργασία και διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και του σύγχρονου
πολιτισμού, και ο δεύτερος την αξιοποίηση και την αποδοτική διάχυση της
πολιτισμικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού
– οδηγεί σε 2 κατευθύνσεις σπουδών με διετή διάρκεια (από το Ε’ Εξάμηνο
Σπουδών και μετά)

– εξελίσσεται με την αξιοποίηση συνδυασμού θεωρητικών και αντίστοιχων
εργαστηριακών μαθημάτων, με επιδίωξη ισομερούς καταμερισμού τους, στο βαθμό
που αυτό είναι εφικτό. Για τη δυνατότητα αυτή, σημαντικό ρόλο έπαιξε η
θεσμοθέτηση το ερευνητικού εργαστήριου του Τμήματος (ΦΕΚ 768/2016, τ. Β’)
– περιέχει μαθήματα οργανωμένα σε εξάμηνα με γνώμονα την αλληλουχία τους και
τη διαβάθμιση της δυσκολίας τους
– παρέχει την ευελιξία διαμόρφωσης προγράμματος μαθημάτων (curriculum) με
βάση τις ατομικές προτιμήσεις των φοιτητών ως προς τα γνωστικά ενδιαφέροντα
– υποστηρίζει το σύστημα απόδοσης πιστωτικών μονάδων (ECTS)
– συντελεί στην παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης (δηλ., στην απόκτηση
θεωρητικού υποβάθρου και πρακτικών δεξιοτήτων), αποσκοπώντας σε άρτια
κατάρτιση των αποφοίτων του Τμήματος που να τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα
αξιοποίησης προοπτικών εξέλιξης σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο
Το ΠΠΣ αξιολογείται από τους φοιτητές. Η σχετική διαδικασία πραγματοποιούταν
μέσω της συμπλήρωσης έντυπων ερωτηματολογίων έως το ακαδημαϊκό έτος 201617. Έκτοτε, η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά (μέσω του
δικτυακού τόπου της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών).
Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
(ΠΠΣ) του Τμήματος που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ακαδημαϊκή και
επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών είναι:
– η πραγματοποίηση ανταλλαγών στο Πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS από το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, και
– η δυνατότητα δίμηνης πρακτικής άσκησης (κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο)
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

