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ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 

Το Τµήµα Φιλολογίας (ΤΦ) σε συνεργασία µε τη 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. 

 

1. 

Το όραµα και συνακόλουθα η αποστολή του ΤΦ αφορά την καλλιέργεια 

της ανθρωπιστικής παιδείας και την προαγωγή πολιτών µε κριτικό 

στοχασµό.  Η αποστολή του ΤΦ έχει διπλή στόχευση: από τη µια µεριά 

σκοπεύει στην άριστη εκπαίδευση επιστηµόνων που να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, στους επαγγελµατικούς τοµείς 

που συνδέονται µε το αντικείµενο των  σπουδών τους· από την άλλη µεριά 

στοχεύει στη διαµόρφωση επιστηµόνων ικανών να ασχοληθούν γόνιµα 

και αποτελεσµατικά µε τη µελέτη και την έρευνα στα γνωστικά πεδία που 

θεραπεύει το ΤΦ.  Στην πρώτη περίπτωση, το ΤΦ δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις για εξωστρέφεια, και αποδοτική ένταξη στην αγορά 

εργασίας µέσα από προγράµµατα διεθνούς κινητικότητας (ERASMUS+) 

όπως και απόκτησης εµπειρίας και επαγγελµατικών δεξιοτήτων (π.χ. 

«Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων»).  Στη δεύτερη περίπτωση, το ΤΦ 

µεριµνά συστηµατικά για τη διαρκή ενηµέρωση των φοιτητών/τριών του 

αναφορικά µε τις επιστηµονικές εξελίξεις σε όλο το φάσµα των πεδίων 

µελέτης της γλώσσας, του λόγου και των κειµένων καθώς και της 

παραγωγής πολιτισµού.  Επιδιώκει επίσης την παραγωγή και διάχυση 

ερευνητικών προϊόντων υψηλής ποιότητας µέσα από συνέδρια, 

σεµινάρια, συµµετοχή φοιτητών/τριών και διδασκόντων σε προγράµµατα 

ανταλλαγών και σε ερευνητικά προγράµµατα, προσκλήσεις προς 

επιστήµονες άλλων πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων, διαλέξεις 

ειδικών σε επιµέρους επιστηµονικές περιοχές, κτλ. 

 



Συνολικά το ΤΦ στοχεύει στη στέρεη όσο και ενδελεχή επιστηµονική 

κατάρτιση των φοιτητών/τριών του και στη δηµιουργία ενός ανθρώπινου 

δυναµικού ικανού να αντιµετωπίσει τις σύνθετες προκλήσεις της 

σύγχρονης, ρευστής και σε διαρκή αναµόρφωση, κοινωνίας, όπως και 

της έρευνας. 

 

2. 

Αντικείµενο του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών και του 

Τµήµατος Φιλολογίας είναι η Αρχαία Ελληνική και Λατινική Γλώσσα 

και Γραµµατεία, η Βυζαντινή και η Νέα Ελληνική Γλώσσα και 

Γραµµατεία, η Συγκριτική Φιλολογία και η Γλωσσολογία. Παράλληλα µε 

τα βασικά αντικείµενα, το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 

περιλαµβάνει και µαθήµατα που διευρύνουν την ανθρωπιστική παιδεία 

των φοιτητών, προάγοντας τη διεπιστηµονικότητα, µαθήµατα που 

καλλιεργούν τις διδακτικές/εκπαιδευτικές τους ικανότητες και 

εργαστηριακά µαθήµατα που τους εξοικειώνουν µε τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών, ώστε να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά το ολοένα και πιο 

απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον ή τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις της 

σύγχρονης έρευνας. 

 

Το ΠΠΣ συγκροτήθηκε και κάθε χρόνο επικαιροποιείται µε άξονα την 

ακαδηµαϊκή και εφαρµοσµένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση. Η 

επικαιροποίησή του λαµβάνει υπόψη της τις επιστηµονικές εξελίξεις στα 

επιµέρους ερευνητικά πεδία που θεραπεύει, τη διεπιστηµονικότητα και 

την ανάδυση νέων αντικειµένων αιχµής. Παράλληλα, παρακολουθεί 

τα προγράµµατα συναφών τµηµάτων των άλλων πανεπιστηµίων της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. 

 

Οι στρατηγικοί στόχοι του ΤΦ συνδέονται µε τους αντίστοιχους στόχους 

του Ιδρύµατος και περιλαµβάνουν: 

 

• Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, µε φοιτητοκεντρική 

προοπτική και µε στοχευµένη µέριµνα αφενός για διαρκή 



αναβάθµιση του ΠΠΣ µέσω της θεσµοθετηµένης διαδικασίας 

ετήσιας αναθεώρησής του κάθε Ιούνιο και αφετέρου για 

επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδηµαϊκών λειτουργιών. 

• Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου µε βάση τις διεθνείς 

προδιαγραφές µέσω της προώθησης ερευνητικών συνεργασιών και 

αξιοποίηση και διάχυση των αποτελεσµάτων προς όφελος της 

επιστήµης, αλλά και της κοινωνίας και του πολιτισµού. 

• Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτοµίας 

µέσω της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγµάτων των 

µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας στη διδασκαλία, την 

έρευνα και τον πολιτισµό. 

• Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας στην τοπική και την ευρύτερη 

περιοχή και ενδυνάµωση της διεθνούς παρουσίας του ΤΦ, µε 

έµφαση στην αναγνώριση του Τµήµατος και της επιστηµονικής 

ταυτότητας των µελών του σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. 

• Διαρκή βελτίωση της σύνδεσης µε την αγορά εργασίας και της 

συνεργασίας µελών ΔΕΠ και αποφοίτων µε ερευνητικούς, 

επιστηµονικούς και πολιτισµικούς φορείς. 

• Μέριµνα για διαρκή αναβάθµιση των διοικητικών διαδικασιών, 

βελτίωση των υποδοµών του ΤΦ και των παρεχόµενων υπηρεσιών 

µε προτεραιότητα τη φοιτητική κοινότητα. 

 

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, που καταγράφονται στο 

Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύµατος, εφαρµόζονται στο επίπεδο του ΤΦ 

µε την κατά περίπτωση απαιτούµενη εξειδίκευση/εξατοµίκευση.  Όλες 

οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του ΤΦ υπόκεινται σε 

επιθεώρηση, ανασκόπηση και αναθεώρηση, οι οποίες διενεργούνται σε 

ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία µε τη ΜΟΔΙΠ του 

Ιδρύµατος. 

 


