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Β2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου είναι το πρώτο 

πανεπιστημιακό τμήμα που λειτούργησε στην Ελλάδα προσφέροντας σπουδές με 

έμφαση στον κλάδο της Μουσικολογίας, της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Σύνθεσης 

(έτος ίδρυσης 1985). Στα 30 έτη από την ίδρυσή του, το ΤΜΣ έχει εξελιχθεί σε επίκεντρο 

πολλαπλών ερευνητικών και δημιουργικών πρωτοβουλιών, εισάγοντας σύγχρονες 

μεθοδολογίες στην εκπαιδευτική εμπειρία και προετοιμάζοντας νέους ερευνητές, 

παιδαγωγούς, συνθέτες, και επαγγελματίες της μουσικής με υψηλή θεωρητική 

κατάρτιση, ελεύθερη δημιουργική σκέψη και προοπτικές για διεθνή σταδιοδρομία. 

Η μέριμνα του Τμήματος για τον βασικό πυλώνα της διδακτικής του δραστηριότητας που 

αποτελεί το ΠΠΣ, σε συνδυασμό με το ερευνητικό και καλλιτεχνικό έργο που επιτελείται, 

έχει αποφέρει διακρίσεις και διεθνή αναγνώριση, όπως αυτές τεκμηριώνονται σε 

απόσπαση βραβείων, εκπόνηση ερευνητικών έργων, και διεθνείς κατατάξεις. 

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Α.Π.Θ. 

και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών και του 

εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του, ώστε να προσαρμόζεται στις 

σύγχρονες ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνθήκες. 

Οι κυριότεροι στόχοι του ΠΠΣ είναι: 

1. Η υψηλή στάθμη και ποιότητα των σπουδών με διεθνή κριτήρια. 

2. Η θεωρητική και εφαρμοσμένη κάλυψη των πεδίων θεραπείας του Τμήματος, 

παράλληλα με την καλλιέργεια της ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης, ώστε 

να επιτυγχάνεται η σωστή εκπαίδευση του επιστήμονα, εκπαιδευτικού και του 

καλλιτέχνη. 

3. Ο σωστός συνδυασμός βάθους και εύρους γνώσεων. 

4. Η εξειδίκευση σε αντικείμενα αιχμής για την κοινωνία και την καινοτομία καθώς 

και η διεξαγωγή έρευνας διεθνούς στάθμης. 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί βασικό μέλημα του Τμήματος και 

καθίσταται δυνατή χάρη στην υψηλή στάθμη των μελών του και στην ενεργό συμμετοχή 

των φοιτητών/τριών στις δραστηριότητές του.  

Το Τμήμα επιδιώκει την διαρκή εξέλιξη των τεχνικών υποδομών του με στόχο την 

αρτιότερη την δημοσιοποίηση της πολιτικής ποιότητας του ΠΠΣ και των σχετικών 

δραστηριοτήτων (π.χ. επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος, ειδικές διοργανώσεις, κλπ.). 

Οι στόχοι και η πολιτική ποιότητας του ΠΠΣ είναι δημόσια αναρτημένοι και διαθέσιμοι 

στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.mus.auth.gr). 



Επιμέρους στόχοι και δράσεις 

Στον ακόλουθο Πίνακα συνοψίζονται οι επιμέρους στόχοι του Τμήματος και οι 

δράσεις για την υλοποίησή τους.  

Α. Υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο ΠΠΣ 

Α1. Εκσυγχρονισμός, πιστοποίηση και διεθνοποίηση του προγράμματος σπουδών 

Α2. Βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Α3. Ικανοποίηση αποφοίτων και υποβοήθηση επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

Α4. Ποσοτική και ποιοτική επάρκεια διδακτικού προσωπικού 

Β. Βελτίωση των επιδόσεων των φοιτητών/τριών του ΠΠΣ 

Β1. Συστηματική παρακολούθηση της προόδου και της επίδοσης των φοιτητών 

Β2. Μείωση της διάρκειας σπουδών 

Γ. Ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου – Σύνδεση με ΠΠΣ 

Γ1. Αύξηση δημοσιευμένου ερευνητικού έργου υψηλής ποιότητας 

Γ2. Αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας/δημιουργίας 

Γ3. Σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών/τριών 

Γ4. Αύξηση της κινητικότητας του προσωπικού 

Δ. Ανάπτυξη εξωστρεφούς και διεθνοποιημένου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος 

Δ1. Ανάπτυξη της εξωστρέφειας στην εκπαίδευση και την έρευνα 

Δ2. Ενίσχυση διεθνούς προφίλ του Τμήματος και του ΠΠΣ 

Ε. Βελτίωση των υποδομών, λειτουργιών, υπηρεσιών και επικοινωνίας 

Ε1. Βελτίωση μαθησιακού περιβάλλοντος και της καθημερινής λειτουργίας 

Ε2. Παροχή ολοκληρωμένης και αξιόπιστης πληροφόρησης 

 


