
Πολιτική ποιότητας ΠΣ Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 
 

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (ΣΠΜ) του ΕΜΠ είναι διεθνώς καταξιωμένη και σήμερα 

παρουσιάζει τις υψηλότερες διεθνείς επιδόσεις στην ιστορία της. Είναι η πρώτη σε διεθνή 

αναγνώριση Σχολή της χώρας. Συγκεκριμένα, είναι η μόνη από τις πανεπιστημιακές σχολές της 

χώρας που περιλαμβάνεται διαρκώς στις 50 κορυφαίες στον κατάλογο παγκόσμιας κατάταξης 

ανά αντικείμενο του οργανισμού QS. Αυτό γίνεται συνεχώς από το 2013 μέχρι το 2019. Σύμφωνα 

με την κατάταξη της Σαγκάης (Shanghai Ranking), η ΣΠΜ κατέχει την έβδομη θέση στον κόσμο 

και την τρίτη στην Ευρώπη για δύο συνεχόμενα χρόνια (2017 και 2018). Τις καλύτερες επιδόσεις 

έχει η Σχολή στα κριτήρια που αναφέρονται στην αναγνώριση του ερευνητικού έργου της. 

Εύλογο είναι ότι η διατήρηση αυτού του κεκτημένου, εν μέσω εξαιρετικών δυσχερειών, αποτελεί 

στρατηγικό στόχο της Σχολής. 

Έχοντας πλήρη επίγνωση του ιστορικού ρόλου της η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών εφαρμόζει 

Πολιτική Ποιότητας, την οποία ελέγχει και επικαιροποιεί ετησίως, με σκοπό: α) την διατήρηση 

της παράδοσης που έχει από την ίδρυσή της στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού 

έργου, β) την εδραίωση της θέσης της στο διεθνές επίπεδο, γ) την παραγωγή αποφοίτων υψηλού 

επιπέδου, με σύγχρονες γνώσεις και ικανότητα να ανταποκριθούν άμεσα στις απαιτήσεις της 

εποχής και δ) τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ερευνητικού έργου που 

παρέχουν τα μέλη της Σχολής.  

 

Η πολιτική αυτή, η οποία εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του ΕΜΠ, δημοσιοποιείται  

μέσω της παρούσας έκθεσης και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής 

http://www.civil.ntua.gr/info/UseDocs/.  Με την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας αναμένεται 

διαρκής βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Σχολής όπως: 1) στο εκπαιδευτικό 

και ερευνητικό έργο, 2) στην ποιότητα και ταχύτητα των υπηρεσιών και των διοικητικών 

διαδικασιών, και 3) στις συνθήκες λειτουργίας, εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων και 

των φοιτητών. Οι βασικοί στόχοι της πολιτικής ποιότητας είναι: 

(α) η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών της Σχολής σε σχέση με 

τις ανάγκες της χώρας και τις διεθνείς τάσεις, 

(β) η βελτίωση των δεικτών που σχετίζονται με τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές σπουδές, 

(γ) η βελτίωση των ερευνητικών επιδόσεων και η σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, 

http://www.civil.ntua.gr/info/UseDocs/


(δ) η βελτίωση της οργάνωσης των υπηρεσιών και της επίλυσης προβλημάτων διοικητικής 

φύσης, 

(ε) η βελτίωση των δραστηριοτήτων του Γραφείου Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και 

Νέων Αποφοίτων, 

(στ) η ενθάρρυνση και ενίσχυση της εξωστρέφειας της Σχολής, 

(ζ) η εφαρμογή μέτρων βελτίωσης του περιβάλλοντος με περιβαλλοντικά φιλική και αειφόρο 

τεχνολογία. 

 

Επίσης αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής ποιότητας του ΠΠΣ της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 

ΕΜΠ αποτελεί η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ της Σχολής η οποία πραγματοποιείται 

σε τρία επίπεδα: Σχολής, ΕΜΠ και ΑΔΙΠ. Συγκεκριμένα η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του 

ΠΠΣ της Σχολής αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 1) τον ετήσιο έλεγχο και τροποποίηση, όταν 

κρίνεται ότι απαιτείται του ΠΠΣ, από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής 2) την 

ετήσια εσωτερική αξιολόγηση του ΠΠΣ, από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολής, 3) 

την εσωτερική αξιολόγηση του ΠΠΣ όλων των Σχολών του ΕΜΠ από την Μονάδα Διασφάλισης 

Ποιότητας του ΕΜΠ και 4) την εξωτερική αξιολόγηση του ΠΠΣ της Σχολής από την ΑΔΙΠ. 

Λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής αυτών των διαδικασιών παρέχονται στα επιμέρους 

κεφάλαια της παρούσας πρότασης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών για την Ακαδημαϊκή 

Πιστοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 

χαρακτηρίζεται από την ποιότητά του που οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Πολιτικού 

Μηχανικού ΕΜΠ, το οποίο συνιστά ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού 

επιπέδου (integrated master). 


