
 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (ΤΔΔΠΦΠ), σε 

συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, έχει εναρμονίσει 
την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική 

Ποιότητας του Δ.Π.Θ. 
 

Αποστολή 

Αποστολή του ΤΔΔΠΦΠ είναι: 

α) Η παροχή εκπαίδευσης στην επιστήμη της Δασολογίας και της Διαχείρισης του 

Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. 

β) Η πραγματοποίηση σημαντικών και καινοτόμων ερευνών για την αειφορική διαχείριση 

των δασών, των δασικών εκτάσεων και του περιβάλλοντος, για τη βιοποικιλότητα, για τις 

επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος. 

γ) Η βελτίωση των χερσαίων οικοσυστημάτων και της άγριας ζωής προς όφελος του 

ανθρώπου και της φύσης. 

Περιεχόμενο Σπουδών 

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΤΔΔΠΦΠ, τα μαθήματα του 

Τμήματος κατανέμονται σε δέκα αυτοτελή ακαδημαϊκά εξάμηνα και διδάσκονται σε 

εβδομαδιαία βάση. Ο ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας και πιστωτικών μονάδων 

που πρέπει να καλύπτει κάθε εξάμηνο καθορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 

της ισχύουσας νομοθεσίας. Σύμφωνα με τον ίδιο κανονισμό, η επιτυχής παρακολούθηση 

όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και του απαιτούμενου 

αριθμού μαθημάτων επιλογής, η επιτυχής ολοκλήρωση της πτυχιακής διατριβής και η 

επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης οδηγούν στην απονομή Ενιαίου και 
Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master) στην 

ειδικότητα της Δασολογίας, επιπέδου επτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων (ΦΕΚ 4268/2018 τ. Β'). 

Το Τμήμα έχει υιοθετήσει το σύστημα πιστωτικών μονάδων ECTS. Για όλα τα διδασκόμενα 

μαθήματα του Τμήματος υπάρχουν περιγράμματα, όπου αναφέρονται οι τίτλοι και των 

13 διαλέξεων, ενώ προσδιορίζονται επακριβώς πρόσθετες δραστηριότητες, καθώς και το 

μέρος των συνολικών ECTS που αυτές καλύπτουν. Το Τμήμα χορηγεί επίσης Παράρτημα 

Διπλώματος. 
Λειτουργία 

Για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, 
όπου λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία του. Στο πλαίσιο της 

καλής λειτουργίας του, το Τμήμα έχει θεσπίσει μια σειρά επιτροπών όπως είναι η ΟΜ.Ε.Α., 
η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης κ.ά. 



 

 

Το Τμήμα διαθέτει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, οδηγό σπουδών, κανονισμό 

πρακτικής άσκησης, κανονισμό διεξαγωγής εξετάσεων, κανονισμούς προγραμμάτων 
μεταπτυχιακών σπουδών, κανονισμό εκπόνησης διδακτορικών διατριβών και κανονισμό 

εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας. Το Τμήμα ακολουθεί τον κανονισμό του Δ.Π.Θ. 
σχετικά με την διεθνή κινητικότητα των φοιτητών και των μελών Δ.Ε.Π. 

Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος ανανεώνεται από τις χρηματοδοτήσεις του 

τακτικού προϋπολογισμού, από τα έσοδα μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και από 

ερευνητικά προγράμματα των μελών Δ.Ε.Π. 

Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Στην κατάρτιση της στρατηγικής του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά όλοι οι παράγοντές 

του (διδακτικό προσωπικό, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό). Δίνεται δε ιδιαίτερη έμφαση 

στην εναρμόνιση του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις προδιαγραφές του 

Δ.Π.Θ., τις εθνικές ανάγκες και τις διεθνείς προκλήσεις. Στόχοι του Τμήματος είναι η 

παροχή διδασκαλίας και η εκπόνηση έρευνας υψηλής ποιότητας, σε ένα σύγχρονο και 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η καλλιέργεια στους φοιτητές πνεύματος κριτικής ικανότητας 

και διεπιστημονικής προσέγγισης και η δημιουργία μιας νέας γενιάς Δασολόγων, 
εφοδιασμένων με προσόντα και δεξιότητες σε γνωστικά́ αντικείμενα αιχμής της 

Δασολογικής Επιστήμης. 

Το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα, με την εκπόνηση μιας σειράς 

ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω 

της εσωτερικής αξιολόγησης, όπως και την πρόσληψη νέων μελών Δ.Ε.Π. Στόχος του 

Τμήματος είναι να αναβαθμίζει τις υποδομές του αλλά και τις υπηρεσίες του προς τους 

κοινωνικούς φορείς. Τέλος, υπάρχει συνεχής παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών, 
με στόχο την προσαρμογή του περιεχομένου σπουδών στις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις 

και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Παράλληλα, οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος είναι εναρμονισμένοι με τους 

αντίστοιχους στόχους του Δ.Π.Θ. και περιλαμβάνουν: 

(α) Ενίσχυση-αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. 

(β) Ενίσχυση-αναβάθμιση της έρευνας και της καινοτομίας. 

(γ) Βελτίωση του ύψους και της απορρόφησης της χρηματοδότησης. 

(δ) Ενίσχυση-αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. 

(ε) Ενίσχυση-αναβάθμιση και βελτίωση της διαχείρισης των υποδομών και υπηρεσιών του 

Ιδρύματος. 

Διαδικασίες 

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος αποτελεί μία δυναμική διαδικασία που 

αναπτύσσεται διαρκώς με την ενεργό ́ συμμετοχή́ όλων των εμπλεκομένων μελών του 

Τμήματος (διδάσκοντες, φοιτητές, ερευνητές, τεχνικό ́ και διοικητικό́ προσωπικό́), 
λαμβάνοντας υπόψη το ακαδημαϊκό και επιστημονικό υπόβαθρο του παρεχόμενου από το 

Τμήμα ΠΠΣ, ώστε να υπάρχει διαρκής εναρμόνιση με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και τις 

βέλτιστες πρακτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Χ.Α.Ε.). Πρώτιστο 

μέλημα του Τμήματος είναι η παροχή στους/στις φοιτητές/φοιτήτριές  του σπουδών  
υψηλής ποιότητας  και  η  υλοποίηση έρευνας με διεθνή προσανατολισμό. Για το σκοπό 

αυτό: 



 

 

(α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. παρέχουν επικαιροποιημένη γνώση, συνδέουν τη διδασκαλία με την 

έρευνα και αναμορφώνουν το εκπαιδευτικό υλικό και τις περιπτωσιολογικές μελέτες που 

το υποστηρίζουν, σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις της επιστήμης στο γνωστικό τους 

αντικείμενο. Επιπρόσθετα, επιδιώκουν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα και 
δεξιότητες κατά τη διάρκεια των διαλέξεών τους, σύμφωνα με τα πρότυπα του 

Ευρωπαϊκού και του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα 

του παρεχόμενου από το Τμήμα πτυχίου. 

(β) Το Τμήμα επικουρεί τούς φοιτητές σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
με συμβουλευτική (Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών) και υποστήριξη επί ειδικών 

πτυχών της ακαδημαϊκής δράσης, (π.χ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, Υπεύθυνος 
Εrasmus+). 

(γ) Οι φοιτητές αξιολογούν τα μαθήματα και τους διδάσκοντες του Τμήματος, 
προετοιμάζονται για τις εκπαιδευτικές-ερευνητικές δραστηριότητες και συνεισφέρουν στη 

βελτίωση των ακαδημαϊκών δράσεων. 

(δ) Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού υποστηρίζουν τη λειτουργία και τις διαδικασίες 

Διασφάλισης Ποιότητας, υπό την καθοδήγηση της διοίκησης του Τμήματος. 

(ε) Το Τμήμα συνεργάζεται με υπηρεσίες του Δ.Π.Θ., όπως η Δομή Συμβουλευτικής και 
Προσβασιμότητας, το Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. (http://career.duth.gr/portal/), το 

Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, η Δομή Απασχόλησης 

και Σταδιοδρομίας (https://dasta.duth.gr/), η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

(http://epixeireite.duth.gr/), το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας, η Δομή Προστασίας 

και Ασφάλειας των φοιτητών και του προσωπικού του Δ.Π.Θ., το Κέντρο Επιμόρφωσης και 
Δια Βίου Μάθησης και το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Φοιτητών. 

Δράσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας 

Η διασφάλιση ποιότητας του Τμήματος υλοποιείται με συγκεκριμένες ενέργειες 

παρακολούθησης και περιοδικής εσωτερικής αξιολόγησης και από θεσμοθετημένες 

επιτροπές, ενώ δέσμευση του Τμήματος είναι η εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας, με τις 

οποίες θα διασφαλίζεται: 

(α) η συνεχής βελτίωση της δομής και οργάνωσης του ΠΠΣ, 

(β) η διαρκής αυτοαξιολόγηση και βελτίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, σε 

συνεργασία με τη ΜΟ.ΔΙ.Π του Δ.Π.Θ., 
(γ) η επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και η απόκτηση προσόντων εκ μέρους των 

φοιτητών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, 

(δ) η διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, 

(ε) η διασύνδεση του ΠΠΣ και των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων με την 

αγορά εργασίας, 

(στ) η ενίσχυση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, 

(ζ) η προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου, 
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(η) η διεθνοποίηση και η εξωστρέφεια του Τμήματος, με την κινητικότητα των φοιτητών και 
του διδακτικού προσωπικού, 

(θ) η ποιότητα των διοικητικών υπηρεσιών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι 
βιβλιοθήκες, οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας κλπ, 

(ι) η διαρκής επιμόρφωση των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. 

Ειδικότερα, για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των παραπάνω στόχων και τη 

συνεχή διασφάλιση ποιότητας έχουν ληφθεί πρόνοιες, όπως η σύσταση και λειτουργία 

Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, η σύσταση και λειτουργία Ομάδας Εσωτερικής 

Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος, η εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος που γίνεται σε 

ετήσια βάση με τη συνδρομή της ΟΜΕΑ και των φοιτητών και η εξωτερική αξιολόγηση του 

Τμήματος που διενεργείται σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΔΠΘ και της ΑΔΙΠ. 

(η) η διεθνοποίηση και η εξωστρέφεια του Τμήματος, με την κινητικότητα των φοιτητών και 
του διδακτικού προσωπικού, 

(θ) η ποιότητα των διοικητικών υπηρεσιών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι 
βιβλιοθήκες, οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας κλπ, 

(ι) η διαρκής επιμόρφωση των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. 

Ειδικότερα, για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των παραπάνω στόχων και 
τη συνεχή διασφάλιση ποιότητας έχουν ληφθεί πρόνοιες, όπως η σύσταση και λειτουργία 

Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, η σύσταση και λειτουργία Ομάδας Εσωτερικής 

Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος, η εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος που γίνεται 
σε ετήσια βάση με τη συνδρομή της ΟΜΕΑ και των φοιτητών και η εξωτερική αξιολόγηση 

του Τμήματος που διενεργείται σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΔΠΘ και της ΑΔΙΠ. 

Τρόποι επικοινώνησης της πολιτικής ποιότητας 

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

με στόχο να ενημερωθούν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Δ.Π.Θ. καθώς και 
όλοι οι κοινωνικοί φορείς. 

Παράλληλα, για την επικοινώνηση της πολιτικής ποιότητας πραγματοποιούνται οι 
παρακάτω δράσεις: 

(α) Ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών κάθε Οκτώβριο, κατά την τελετή υποδοχής τους, 
με προβολή παρουσίασης-βίντεο. 

(β) Συμμετοχή του Δ.Π.Θ. και του Τμήματος σε διεθνείς εκθέσεις (HELEXPO, AGROTICA κλπ.). 

(γ) Δράσεις εξωστρέφειας του Τμήματος, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της επιστήμης 

της Δασολογίας και των τρόπων με τους οποίους το Τμήμα διασφαλίζει την ποιότητα της 

διδασκαλίας και έρευνας στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα. Ως παράδειγμα αναφέρεται 
ο εορτασμός των 20 χρόνων λειτουργίας του Τμήματος από την ίδρυσή του (1999-2019), 

μέσα από σειρά παράλληλων εκδηλώσεων. 

(δ) Ενημερωτικές εκδηλώσεις, φιλοξενία και ξενάγηση των μαθητών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις του Τμήματος, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τη 

σημασία της Δασολογίας και της Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων και τους τρόπους με τους 

οποίους τα γνωστικά αντικείμενα θεραπεύονται από το Τμήμα. 

(ε) Πλήθος διαλέξεων, ημερίδων και σεμιναρίων που διοργανώνονται υπό την αιγίδα 

του Τμήματος και της Σχολής προς την τοπική κοινωνία και τους εμπλεκόμενους φορείς. 
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