ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΔΠΘ

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
(Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.), 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 (Π.Π.Σ.) με την Πολιτική Ποιότητας του Δ.Π.Θ., η οποία
βρίσκεται αναρτημένη στον σύνδεσμο της ΜΟ.ΔΙ.Π. (http://modip.duth.gr/index.
php/duth/quality-declara tion-policy).

1. Αποστολή
Tο Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Δ.Π.Θ. ιδρύθηκε το 2000 και έχει ως αποστολή την καλλιέργεια,
προαγωγή και διάδοση, με την διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας, της
γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών
ιδίως των ελληνικής καταγωγής και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν,
ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, την λογοτεχνία και τον πολιτισμό των
λαών των προαναφερομένων χωρών, όπως Ελλήνων, Ρώσων, Ουκρανών,
Γεωργιανών, Αρμενίων, Ρουμάνων, Βουλγάρων, Τούρκων και λοιπών (Π.Δ. 90/2000).
Στα 20 πλέον έτη της λειτουργίας του έχει διαμορφώσει την επιστημονική και
εκπαιδευτική του κουλτούρα στο πλαίσιο διεπιστημονικών θεωρήσεων της
διδασκαλίας και της εκμάθησης της βουλγαρικής, ρουμανικής, ρωσικής και
τουρκικής γλώσσας με την προσφορά μαθημάτων που υποστηρίζουν το γνωστικό
αντικείμενο και το μετατρέπουν σε πολυδιάστατη σπουδή, της οποίας η επιτυχία
καθορίζεται από τις εξής συνιστώσες: α) τη σφαιρική προσέγγιση του πολιτισμικού
συγκείμενου στο οποίο εμπεριέχεται η γλώσσα β) τη μόρφωση των διδασκόμενων
ώστε να καταστούν ικανοί να διεισδύουν στο βάθος των ευρύτερων, κατά χώρα ή
λαό, εξελίξεων και να χειρίζονται όλα τα είδη του γραπτού και του προφορικού
λόγου, προκειμένου να διερευνούν τα επιμέρους του χώρου ειδίκευσής τους.

2. Όραμα του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.
Βασικοί στόχοι του περιεχομένου του Π.Π.Σ. για τον/τη φοιτητή/τρια του Τμήματος
είναι τα παρακάτω:
1. η γνωριμία με τις αρχές της μεθοδολογίας και της διδακτικής της γλώσσας και της
λογοτεχνίας γενικά και της κατεύθυνσης των σπουδών τους ειδικότερα
2. η εξοικείωση με τις μεθόδους διδασκαλίας μιας γλώσσας ως Γ2/ΞΓ
3. η εξοικείωση με τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τη διαπολιτισμική
διδακτική διαχείριση της γλώσσας και του πολιτισμού σε πολυπολιτισμικά
περιβάλλοντα, με στόχο ο/η φοιτητής/τρια να αναπτύξει σημαντικές δεξιότητες, όπως
είναι η διαπολιτισμική ετοιμότητα, η διαπολιτισμική επάρκεια και η διαπολιτισμική
συνείδηση, δεξιότητες απαραίτητες περισσότερο από ποτέ στις σύγχρονες
πολυπολιτισμικές κοινωνίες στις οποίες εντάσσεται και η ελληνική
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4. η απόκτηση βασικών γνώσεων επί θεμάτων ιστορίας του ευρύτερου Εύξεινου
Πόντου
5. η κατανόηση της διαχρονικής παρουσίας του ελληνισμού στην περιοχή του
Παρευξείνιου χώρου από την αρχαιότητα έως και σήμερα
6. η διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών με τη βοήθεια γραπτών και προφορικών
πηγών, αρχειακού, εθνογραφικού και αρχαιολογικού υλικού πάνω σε θέματα
πολιτισμού των λαών του Παρευξείνιου χώρου
7. η κατανόηση του διεθνούς νομικού και διπλωματικού πλαισίου και της
λειτουργίας των διεθνών σχέσεων των Παρευξείνιων χωρών
8. η γνώση βασικών αρχών όσον αφορά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της
εφαρμογής τους ειδικά στην εν λόγω περιοχή
9. η γνωριμία με την επιστημονική ορολογία των γνωστικών πεδίων του
ενδιαφέροντός του/της, π.χ. ιστορία, εθνογραφία, αρχαιολογία κ.ά.
10. η απόκτηση επαρκών δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ και η χρήση νέων τεχνολογιών
για την προαγωγή της μάθησης, της εκπαίδευσης και της έρευνας
11. η απόκτηση ικανότητας σύνταξης επιστημονικών δοκιμίων με τεκμηριωμένη
επιχειρηματολογία και συστηματικές παραπομπές και βιβλιογραφία σε θέματα που
άπτονται των γλωσσών και του πολιτισμού του Παρευξείνιου χώρου.
Όλα τα μέλη του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. (μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π.
φοιτητές/τριες, διοικητικό προσωπικό, προσωπικό βιβλιοθήκης) συμμετέχουν στη
διαμόρφωση, στη διατήρηση και στην επικαιροποίηση της Πολιτικής Διασφάλισης
Ποιότητας (Π.Δ.Π.) του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. Η διοίκηση του Τμήματος ελέγχει και
υποστηρίζει την καλή λειτουργία του.

3. Δράσεις για τη Διασφάλιση της Ποιότητας
Σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. οι δράσεις επικεντρώθηκαν σε
διάφορα σημεία άμεσης προτεραιότητας, όπως παραδείγματος χάρη η διενέργεια
διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, η συνέχιση και διεύρυνση των
συνεργασιών του Τμήματος με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα των Παρευξείνιων Χωρών
έτσι ώστε να ενισχυθεί η εικόνα του ως πόλου γνώσης και έρευνας, η συμμετοχή των
μελών Δ.Ε.Π. στην υλοποίηση νέων προγραμμάτων με θέμα τον Παρευξείνιο χώρο
και στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος αλλά και την εξασφάλιση
πόρων που θα ενισχύσουν την έρευνα, συμβάλλοντας στη βελτίωση των
Προπτυχιακών και των Μεταπτυχιακών του Σπουδών. Επιπλέον, ένας από τους
σπουδαιότερους πυλώνες για τη στήριξη του Τμήματος ήταν και εξακολουθεί να είναι
η διασφάλιση των απαραίτητων τυπικών προσόντων για τους/τις πτυχιούχους ώστε
να εξασφαλισθεί η πρόσβαση σε όλες τις επαγγελματικές προοπτικές που προκύπτουν
βάσει του Π.Δ. (ΦΕΚ 95/22-6-2009, Τ. Α΄).
Ως προς το Π.Π.Σ. το Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει το σύστημα
πιστωτικών μονάδων ECTS, έτσι όπως απαιτεί η διεθνής συμφωνία της Μπολόνια.
Η διασφάλιση ποιότητας του Π.Π.Σ. του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., επιτυγχάνεται με τις
ακόλουθες δράσεις συνεχούς παρακολούθησης και περιοδικής εσωτερικής και
εξωτερικής αξιολόγησης:
Σύσταση και τη λειτουργία1:
1. Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών
2. Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ο.Μ.Ε.Α.)
Η συγκρότηση των Επιτροπών του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. αποφασίζεται από την Πρόεδρο και τον
Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος και επικυρώνεται από τη Συνέλευση.
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3. Επιτροπή για την ενημέρωση της Διεθνούς Επιστημονικής Κινητικότητας/
Έρευνας,
4. Επιτροπής Υπευθύνων των διδασκομένων Γλωσσών
5. Επιτροπής Υπεύθυνων των Ετών
6. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
7. Επιτροπής Σύνδεσης με την Τοπική Κοινωνία
8. Επιτροπής Επίβλεψης και Διαχείρισης Χώρων και Εξοπλισμού του
9. Επιτροπής διαχείρισης πληροφορίας ιστοσελίδας
10. Επιτροπής προγράμματος ERASMUS+
11. Την πιλοτική ενεργοποίηση του θεσμού του Ακαδημαϊκού Σύμβουλου
Σπουδών (Α.Σ.Σ.) με απόφαση της Συνέλευσης από τον Οκτώβριο του 2019
12. Επιτροπή Οδηγού Σπουδών
13. Επιτροπή Βιβλιοθήκης
14. Επιτροπή εκδόσεων Τμήματος/Προβολής Τμήματος
15. Επιτροπή τελετών/εκδηλώσεων/ετήσιας διημερίδας
16. Επιτροπή σύνταξης ωρολογίου προγράμματος και προγράμματος
εξεταστικών περιόδων
17. Επιτροπή Παραλαβής Διδακτικών Βιβλίων.
Οι ακόλουθοι μηχανισμοί και δράσεις συνεχούς παρακολούθησης και
περιοδικής εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης διασφαλίζουν την Πολιτική
Ποιότητας του Π.Π.Σ. του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.:
1. Ετήσια Εσωτερική Αποτίμηση/Αξιολόγηση του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.:
2. Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος που διενεργείται με ευθύνη της Α.ΔΙ.Π.
και της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος:

4. Στρατηγικός Σχεδιασμός
Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. συνδέεται με τους αντίστοιχους
στόχους του Ιδρύματος. Ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.
είναι η παροχή εκπαίδευσης µε φοιτητοκεντρική προοπτική, η μέριμνα για διαρκή
αναβάθμιση του Π.Π.Σ. και για επικαιροποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών.
Παράλληλα, προωθείται η αναγνώριση της αριστείας µέσω της ενίσχυσης και της
επιβράβευσης των επιτευγμάτων των φοιτητών/τριών, όπως είναι, για παράδειγμα, η
θεσμοθέτηση υποτροφιών «Δημόκριτος» (για φοιτητές/τριες του προπτυχιακού
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) και υποτροφίες για φοιτητές/τριες με στόχο την
πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ (απόφαση 6ης έκτακτης συνέλευσης 7/2/2020).
Για την αναγνώριση του Τμήματος και της επιστημονικής ταυτότητας των µελών του
σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, λαμβάνεται ειδική μέριμνα με δράσεις
εξωστρέφειας, όπως είναι η εφαρμογή του θεσμού του ακροατή πανεπιστημιακών
μαθημάτων, η λειτουργία του Κέντρου Ρωσικής Γλώσσας και Ρωσικού Πολιτισμού, η
υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για ενηλίκους/ες
μουσουλμάνους/ες και αλλοδαπούς/ές του N. Ροδόπης, ημερίδες, συνέδρια και
επικοινωνία με τοπικά Μ.Μ.Ε. Καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια για μια στενή
σύνδεση µε την αγορά εργασίας, για τη συνεργασία µελών Δ.Ε.Π., φοιτητών/τριών
και αποφοίτων µε ερευνητικούς, επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς και για
συνεχή αναβάθμιση των διοικητικών διαδικασιών, βελτίωση των υποδομών του
Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. και των παρεχόμενων υπηρεσιών µε προτεραιότητα τη φοιτητική
κοινότητα (αγορά υπολογιστών, εξοπλισμός εργαστηρίου Η/Υ, εξοπλισμός
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γραμματείας). Τέλος, στους στρατηγικούς στόχους εντάσσεται η παραγωγή
ερευνητικού έργου σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές µέσω της προώθησης
ερευνητικών συνεργασιών και της αξιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων
προς όφελος της επιστήμης, αλλά και της κοινωνίας και του πολιτισμού.

5. Τρόποι επικοινώνησης Πολιτικής Ποιότητας
Η Πολιτική Ποιότητας του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του
Τμήματος για όλους/ες τους ενδιαφερόμενους/ες, προκειμένου να ενημερώνονται
μαθητές/τριες Γ΄ Λυκείου κατά τη φάση επιλογής του Τμήματος που θα δηλώσουν
στο μηχανογραφικό δελτίο, καθώς και οι νεοεισερχόμενοι/ες και εν ενεργεία
φοιτητές/τριες. Ειδικά για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες η ενημέρωση για την
Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος πραγματοποιείται κατά την τελετή υποδοχής τους
με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επιπρόσθετα, το Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. επικοινωνεί
την Πολιτική Ποιότητας μέσα από τον αναλυτικό Οδηγό Σπουδών του, τη
διοργάνωση επισκέψεων σχολείων στις εγκαταστάσεις του, δημοσιεύσεις και
παρουσιάσεις των δράσεών των μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. στον Τύπο, διαλέξεις,
ημερίδες και ενημερωτικές εκδηλώσεις, με σκοπό την προώθηση των Προπτυχιακών
και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του σε ενδιαφερόμενους/ες, καθώς και
σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Επίσης, η επικοινώνηση της Πολιτικής Ποιότητας του
Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. πραγματοποιείται κατά τις συχνές επαφές του Τμήματος με την τοπική
κοινωνία και με επαγγελματικούς φορείς υποδοχής φοιτητών/τριών που
πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση, στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων και
τέλος γνωστοποιείται στους/στις αποφοίτους του, ώστε οι τελευταίοι/ες να
παρακολουθούν την πορεία του Τμήματος

4

