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Πολιτική Ποιότητας της Ακαδημαϊκής Μονάδας 

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων φροντίζει για τη διασφάλιση και την ανάδειξη της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. Μία βασική συνιστώσα της αποστολής της Στρατιωτικής Σχολής 

Ευελπίδων είναι να «συμβάλει στην κοινωνία μέσω της αναζήτησης της εκπαίδευσης, της μάθησης και της 

έρευνας στα υψηλά διεθνή  επίπεδα αριστείας». Αυτό αντικατοπτρίζει μία από τις βασικές αξίες της Σχολής, η 

οποία είναι η παροχή υψηλής ποιότητας παροχής σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει.  

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας της Ακαδημαϊκής διαδικασίας στη Σχολή παρέχουν ένα πλαίσιο 

εντός του οποίου το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών και οι μονάδες του μπορούν να εξετάσουν και να 

ενισχύσουν τις διδακτικές τους δραστηριότητες για να εξασφαλίσουν ότι επιτυγχάνουν αυτή την φιλοδοξία 

αριστείας. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η πολιτική και οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας σε όλους τους 

τομείς ακαδημαϊκούς δράσης της Σχολής εποπτεύονται και συντονίζονται από την ανεξάρτητη Αρχή 

Διασφάλισης της Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.). Για τη διαχείριση της Ποιότητας που περιλαμβάνει δράσεις και 

διαδικασίες που αφορούν στην εκπαίδευση με έμφαση στη διδασκαλία και τη  μάθηση, στην έρευνα και την 

καινοτομία αλλά και στη διοίκηση, υπεύθυνη είναι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) της 

Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Με τη σειρά της, ο στόχος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) 

του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων είναι η συνεχής βελτίωση όλων 

των λειτουργιών του Τμήματος και η συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος στην προσπάθεια αυτή.  

Ειδικότερα, το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων βασίζεται σε μία 

φιλοσοφία ποιότητας που κα μπορούσε να περιγραφεί ως προσήλωση στις θεμελιώδεις αξίες:  

(α) του σεβασμού της Αριστείας και της Αξιοκρατίας,  

(β) της τεχνικής και επιστημονικής αρτιότητας, της καινοτομίας και της αφοσίωσης στην πρόοδο της 

επιστήμης και στη μετάδοση της γνώσης,  

(γ) Της βέλτιστης ικανοποίησης των απαιτήσεων των φοιτητών του, αλλά και ευρύτερα των αναγκών όσων 

χρησιμοποιούν ή και οποιουδήποτε άλλου επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από τη δραστηριότητά του 

(εμπλεκόμενα μέρη),  

(δ) της κοινωνικής ευθύνης όσον αφορά στο έργο του και στα αποτελέσματά του και  

(ε) της αφοσίωσης στην πρόοδο της επιστήμης και στη μετάδοση της γνώσης. 

Η εφαρμογή αυτών των άξιων, στην πράξη, υλοποιείται μέσα από μία εξατομικευμένη προσέγγιση, που 

υπαγορεύει τόσο την εσωτερική δομή και την οργάνωση του Τμήματος, όσο και τη διαχείριση και τον έλεγχο 

όλης της λειτουργίας του. Το  Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων έχει 

δεσμευτεί έναντι των Αξιωματικών, των φοιτητών, του διοικητικού, διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού, των 

συνεργατών, του προσωπικού της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της κοινωνίας και όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του καθώς και για τη διάθεση 

όλων των τεχνικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται γι’ αυτό. Σκοπός είναι η συνολική ικανοποίηση 

όλων των εμπλεκόμενων μερών, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την αποδοτική συνεργασία με βασικό 

γνώμονα:  

(α) την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων και τη συνεχή αξιολόγηση της ικανοποίησής τους,  

(β) τη συνεχή διερεύνηση, καταγραφή, ανάλυση και αναθεώρηση των αναγκών όλων των εμπλεκόμενων 

μερών, με στόχο τη βέλτιστη ικανοποίησή τους,  

(γ) το συνεχή έλεγχο της κάλυψης των συμφωνηθέντων απαιτήσεων των εμπλεκόμενων μερών καθ’ όλη τη 

διάρκεια συνεργασίας,  

(δ) τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων για τη διασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας,  

(ε) τη διαδικασία παρότρυνσης του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού σε δράσεις επιμόρφωσης και 

κατάρτισης και  

(στ) τη δημιουργία ενός πρότυπου Τμήματος για τη διδασκαλία και την  έρευνα. 
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Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων σε συνεργασία με την Μονάδα 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική 

Ποιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με την Πολιτική Ποιότητας της Στρατιωτικής 

Σχολής Ευελπίδων, με στόχο την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα.  

Όραμα/Αποστολή του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών  

της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων 
 

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, το πρώτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα, από την 

έναρξη της λειτουργίας της, το 1828, μέχρι σήμερα έχει διαχρονικά στόχο και αποστολή να παρέχει υψηλής 

ποιότητας σπουδές στις Ένοπλες Δυνάμεις και να διαμορφώνει νέους Αξιωματικούς με ευρεία γνώση και 

κατανόηση της Στρατιωτικής Επιστήμης.  

Η Σχολή παρέχει σπουδές που αφορούν όλες τις πτυχές της Στρατιωτικής Επιστήμης, ειδικότερα δε στην 

Ασφάλεια από το στοιχειωδέστερο επίπεδο της κλασικής θεωρίας έως το επίπεδο του κβαντικού περιβάλλοντος 

και των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων, προσφέροντας στους σπουδαστές πρόσθετες δυνατότητες 

για  την σταδιοδρομία τους και διεξάγοντας υψηλής ποιότητας έρευνα σε όλα τα πεδία της ασφάλειας των 

σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. 

Η προσήλωση στην ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών αποτελεί κεντρικό στόχο της Σχολής που 

σύμφωνα με την εξωτερική αξιολόγηση υποστηρίζει την  ακαδημαϊκή φυσιογνωμία της. Επενδύει στην υψηλή 

ποιότητα των διδασκόντων και της υλικοτεχνικής υποδομής του για την παροχή σύγχρονης προπτυχιακής και 

μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, καθώς και στην παραγωγή ποιοτικού και καινοτόμου ερευνητικού έργου υψηλής 

στάθμης.  

Η Πολιτική Ποιότητας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στοχεύει στην συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας του προγράμματος σπουδών, σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό  επίπεδο ακολουθώντας τα σύγχρονα 

ακαδημαϊκά δεδομένα. 

 

Αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  

του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών  

της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων 
⊳ Η εκπαίδευση και διαμόρφωση νέων επιστημόνων ικανών να κατανοούν σε βάθος τις αρχές, θεωρίες 

και μηχανισμούς της Κρυπτογραφίας και της Ασφάλειας από το στοιχειωδέστερο επίπεδο της κλασικής 

θεωρίας έως το επίπεδο του κβαντικού περιβάλλοντος και των αντίστοιχων πληροφοριακών 

συστημάτων καθώς και τις εφαρμογές τους στην Επιστήμη και την Τεχνολογία προς όφελος της 

κοινωνίας. 

⊳ Η ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης και ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της εκπόνησης της 

Μεταπτυχιακής Διατριβής και την σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα. 

⊳ Ο εφοδιασμός των αποφοίτων με έναν τίτλο κύρους που θα συνδράμει ουσιαστικά στην επαγγελματική 

τους αποκατάσταση και εξέλιξη 

⊳ Η προετοιμασία για την συνέχιση των σπουδών τους σε ερευνητικό επίπεδο. 

Η Πολιτική Ποιότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος και 

περιλαμβάνουν: 

⊳ Παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα της βιολογίας μέσω της 

τακτικής αναβάθμισης του ΠΜΣ, την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων 

σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, την διαρκή 

αξιολόγηση του διδακτικού έργου και των εκπαιδευτικών υποδομών καθώς και την ενίσχυση της 

κινητικότητας φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού. 
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⊳ Βελτίωση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες προκλήσεις στην αγορά εργασίας και 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των φοιτητών με την απόκτηση δεξιοτήτων και προσόντων 

απαραίτητων για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας. 

⊳ Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου και προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας με βάση 

τις διεθνείς προδιαγραφές μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών και με άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα, 

Εργαστήρια ή  Ερευνητικά Ινστιτούτα, καθώς και άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και του 

εξωτερικού και την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και πόρων. 

⊳ Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και ενίσχυση της εθνικής και διεθνούς παρουσίας του Στρατιωτικής 

Σχολής Ευελπίδων και την ανάδειξη του έργου που αυτό προσφέρει σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. 

⊳ Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών διαδικασιών, των προσφερόμενων υπηρεσιών 

και των υποδομών της Σχολής, δίνοντας προτεραιότητα στη φοιτητική κοινότητα. 

 

Διαδικασίες / Εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας 
 

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος και 

εξειδικεύονται στο επίπεδο του Τμήματος. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας της επάρκειας της δομής 

και της οργάνωσης του ΠΜΣ του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων 

υπόκεινται σε έλεγχο και αναθεώρηση, που διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την 

ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος και αναρτώνται σε εμφανή θέση στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 


