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Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ

Το Προπτυχιακό Προγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) διαμορφώθηκε σταδιακά μετά τις
διαδοχικές αναμορφώσεις του από την ίδρυση του Τμήματος το 2004. Το
πρόγραμμα σπουδών έχει υποστεί διαδοχικές αλλαγές, με κύρια αυτή της πλήρους
αναμόρφωσής του το 2015 μετά από σχολαστική επεξεργασία, αφού εξετάστηκαν
λεπτομερώς τα προγράμματα σπουδών διακεκριμένων πανεπιστημίων στην
Ευρώπη και τις ΗΠΑ συναφών γνωστικών αντικειμένων και οι ανάγκες της ελληνικής
κοινωνίας.
Η παρούσα επικαιροποιημένη φάση του βασίζεται τόσο στα γνωστικά αντικείμενα
των δέκα επτά (17) μελών ΔΕΠ, όσο και στις προτάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης
του Τμήματος, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2014. Παγιώθηκαν
έτσι οι βασικές αρχές του ΠΠΣ, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη:
– τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του, λόγω ακριβώς της μοναδικότητας του
γνωστικού αντικειμένου του κάθε μέλους ΔΕΠ, γεγονός που καθιστά το Τμήμα ένα
εξαιρετικά ενδιαφέρον προσφερόμενο ΠΠΣ στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο.
– τη διαμόρφωση δύο αξόνων 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.
– την προσπάθεια σύγκλισης στα μαθήματα των δύο κατευθύνσεων, στις οποίες
χωρίζονται οι φοιτητές απο το Ε’ Εξάμηνο Σπουδών.
– τον συνδυασμό θεωρητικών μαθημάτων και αντίστοιχων εργαστηριακών, ούτως
ώστε να υπάρχει, ει δυνατόν, ισομερής καταμερισμός τους. Σημαντικό βήμα προς
αυτήν την κατεύθυνση είναι η θεσμοθέτηση το ερευνητικού εργαστήριου του
Τμήματος (ΦΕΚ 768/2016, τ. Β’).
– την τοποθέτηση των μαθημάτων με γνώμονα την αλληλουχία τους και τη
διαβάθμιση του βαθμού δυσκολίας τους.

– τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός curriculum προσαρμοσμένου στα γνωστικά
ενδιαφέροντα των φοιτητών.
– την εισαγωγή του συστήματος πιστωτικών μονάδων (ECTS).
– την προσπάθεια δημιουργίας ενός ΠΠΣ, το οποίο να προσφέρει μια κατά το
δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών, με στόχο αφενός την
επιστημολογική τους κατάρτιση, αφετέρου, την αναζήτηση δυνατοτήτων που
μπορούν να προκύψουν μετά την απόκτηση του πτυχίου, τόσο σε περαιτέρω κύκλο
σπουδών, όσο και στην αναζήτηση επαγγελματικών προοπτικών.
Το ΠΠΣ αξιολογείται από τους φοιτητές, σε έντυπα ερωτηματολόγια έως το
ακαδημαϊκό έτος 2016‐17, και ηλεκτρονικά από το ακαδημαϊκό έτος 2017‐2018 και
εξής.
Σημαντικές συμβολές στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών
είναι:
– η πραγματοποίηση ανταλλαγών στο Πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS από το
ακαδημαϊκό έτος 2016‐2017, και
– η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης τους δύο καλοκαιρινούς μήνες των
διακοπών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου
δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση».
Τα κύρια μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ του Τμήματος Διαχείρισης
Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών είναι:
‐Η γνώση και κατανόηση θεμάτων στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα
(πεδία των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και οικονομικών επιστημών, τέχνης,
επιστημών μηχανικού και νέων τεχνολογιών). Η εκπαίδευση των φοιτητών
υποστηρίζεται από συγγράμματα που καταγράφουν τις σύγχρονες αντιλήψεις του
εκάστοτε γνωστικού πεδίου.
‐Διαμόρφωση κριτικής σκέψης.
‐Ικανότητα για τη χρήση των γνώσεων που απέκτησαν σε επαγγελματική
δραστηριότητα. Η συνεχής επικοινωνία του Τμήματος με κοινωνικούς και
επαγγελματικούς φορείς διευκολύνει την είσοδο των αποφοίτων στην αγορά
εργασίας.
‐Ικανότητα να διαχέουν τις πληροφορίες που διαθέτουν και τις λύσεις που
προκρίνουν τόσο σε εξειδικευμένο όσο και στο γενικό κοινό.
‐Απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για να συνεχίσουν
σπουδές σε επόμενο επίπεδο.

