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ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του 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 Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 
Αποστολή 

 

Αποστολή του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας είναι: 
 
 

α) να μελετά και να ερευνά τον αρχαίο κλασικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, 

όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά, λογοτεχνικά και εν γένει 

γραπτά μνημεία, 

 

β) να μελετά και να ερευνά τις εκδηλώσεις του πνευματικού και άλλου βίου του 

Ελληνισμού διαχρονικά, 

 

γ) να παρέχει στους πτυχιούχους του τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την 

επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη και να 

καλλιεργεί καινοτόμες ικανότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να 

ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας, απασχολούμενοι σε 

εναλλακτικά εργασιακά πλαίσιa. 

 
Όραμα 
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Στο όραμα του Τμήματος περιλαμβάνονται: 

 

α) η εναρμόνιση του Τμήματος με το μοντέλο των σύγχρονων ανοικτών στην κοινωνία 

Tμημάτων, που καλλιεργούν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και παράγουν 

προστιθέμενη αξία στις κοινωνίες όπου λειτουργούν, 

 

β) η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος μέσω της τακτικής διοργάνωσης 

διεθνών συνεδρίων, καθώς και διαρκών προσκλήσεων ερευνητών μεγάλου 

κύρους και εγνωσμένης αξίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό για διαλέξεις, 

ανοικτές στο κοινό της πόλης, που δίνουν τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς 

και μεταπτυχιακούς φοιτητές του να γνωρίσουν διακεκριμένους επιστήμονες, 

από την αλλοδαπή ή την ημεδαπή, και να έχουν παρακολουθήσει, 

ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, διαλέξεις 

ειδικών γύρω από σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις ή καινοτόμες δράσεις, και 

στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος να αναπτύξουν έναν γόνιμο επιστημονικό διάλογο 

με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που βρίσκονται στο προσκήνιο της έρευνας 

στα γνωστικά πεδία που θεραπεύονται στο Τμήμα, να ενημερωθούν για νέες 

τάσεις στον χώρο της φιλολογίας και της γλωσσολογίας, να αναδείξουν τη δική 

τους αξιόλογη έρευνα, αλλά και να προβάλουν τα επιτεύγματα του Τμήματος και 

τη συνεισφορά του στη σύγχρονη φιλολογική και γλωσσολογική επιστήμη, 

 

γ) η βελτίωση της διεθνούς παρουσίας του, μέσω ενίσχυσης της έρευνας των μελών 

Δ.Ε.Π. και δημοσιεύσεων του διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού σε περιοδικά 

με δείκτες απήχησης, 

 

δ) η ενδυνάμωση των δεσμών του Τμήματος με την τοπική κοινωνία και τις ομάδες που 

την απαρτίζουν (πλειονότητα-μειονότητα), μέσω της ανάπτυξης δικτύων 

συνεργασίας με τοπικούς φορείς, που ενισχύουν τη διαχείριση της υλικής και 

άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής, 

 

ε) η ενδυνάμωση καθηγητών και φοιτητών, δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες 

διδασκαλίας και μάθησης, οι οποίες εναρμονίζονται με τα σύγχρονα δεδομένα 

και απαιτήσεις, 

 

στ) η υιοθέτηση νέων μορφών παραγωγής της γνώσης και νέων μοντέλων μάθησης 

και διδασκαλίας, ώστε οι απόφοιτοι του Tμήματος να είναι κριτικά σκεπτόμενοι 
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και όχι μόνο να προσαρμοστούν για την εκπαίδευση των μελλοντικών 

εκπαιδευτικών, αλλά και να αποκτήσουν νέες ικανότητες που θα τους 

διασφαλίσουν εναλλακτικές προοπτικές απασχόλησης ακόμη και εκτός των 

παραδοσιακών εκπαιδευτικών πλαισίων (σύνδεση πανεπιστημιακών σπουδών 

και αγοράς εργασίας). 

 

Περιεχόμενο Σπουδών 

 

Το Τ.Ε.Φ., μελετώντας τα Προγράμματα Σπουδών άλλων Φιλολογικών 

Τμημάτων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, έχει υιοθετήσει ένα αναθεωρημένο 

φοιτητοκεντρικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.). Το Π.Π.Σ. του Τ.Ε.Φ. 

βασίζεται σε κοινά μαθησιακά αποτελέσματα αντίστοιχων Τμημάτων, υιοθετώντας 

τη λογική του Προγράμματος Tuning, τα οποία πραγματώνονται μέσα από έναν 

πυρήνα 20 υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού (α' ζώνη), που καθορίζουν τις βασικές 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (γενικές και ειδικές) που πρέπει να έχει ο 

απόφοιτος ενός αντίστοιχου Τμήματος (και που είναι κοινά με εκείνα των 

Προγραμμάτων Σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων), και έναν δεύτερο πυρήνα 20 

μαθημάτων κατ' επιλογήν Υποχρεωτικών ή Ελεύθερων Επιλογών (β' ζώνη), που 

περιλαμβάνουν Πρακτική Άσκηση, σεμινάρια, εθελοντική εργασία, δράσεις εκτός 

Πανεπιστημίου, συμμετοχή σε συνέδρια κ.τ.λ., τα οποία, μπορεί να επιλέξει ο 

φοιτητής, ανάλογα με τις δεξιότητες και ικανότητες που επιθυμεί να αποκτήσει, 

προκειμένου να ειδικευθεί σε μία από τις τρεις ειδικεύσεις του Τμήματος: Κλασική 

Φιλολογία, Νεοελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία, Γλωσσολογία. Η έννοια της 

επιλογής εδώ είναι ουσιώδης, εφόσον ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει, με βάση τα 

ενδιαφέροντά του, το μαθησιακό του προφίλ ή τα κίνητρά του (motivation), τα είκοσι 

μαθήματα της β' ζώνης είτε: 

 

α) αποκλειστικά από την ειδίκευσή του, και έτσι να αποκτήσει ισχυρή 

εξειδίκευση σε μία από τις τρεις ειδικεύσεις του Τμήματος ή 

 

β) να επιλέξει τα 12 μαθήματα της ειδίκευσής του (κύρια ειδικότητα) και τα 

υπόλοιπα 8 από μια άλλη ειδίκευση (δευτερεύουσα ειδικότητα) ή άλλες επιστήμες 

(παιδαγωγική, ιστορία, αρχαιολογία) αποκτώντας έτσι μια σφαιρικότερη γνώση. 

 

Παράλληλα: 
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o έχει υιοθετήσει το σύστημα πιστωτικών μονάδων ECTS, 
 

o σε μεγάλο αριθμό μαθημάτων προβλέπεται διαμορφωτική αξιολόγηση, 
 

o χρησιμοποιούνται βιωματικές μέθοδοι μάθησης, 
 

o ανάλογα με τις φοιτητικές ανάγκες, εφαρμόζονται διαφορετικά μοντέλα 
μάθησης, 

 
o αναρτά περίγραμμα μαθήματος για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, όπου 

αναφέρονται οι τίτλοι των 13 διαλέξεων και προσδιορίζονται επακριβώς 

πρόσθετες δραστηριότητες και τι μέρος των συνολικών ECTS καλύπτουν 

(εργασίες, πρόοδοι, εργαστήρια, δραστηριότητες εκτός τάξης κ.τ.λ.), 
 

o χορηγεί από το 2018 Παράρτημα Διπλώματος. 

 

Τέλος, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 λειτουργεί το Colloquium του 

Τμήματος, που είναι ανοικτό σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και που 

αποτελεί σημαντικό πλαίσιο ακαδημαϊκής ώσμωσης των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

με μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, 

στην οποία ανήκει το Τμήμα, αλλά και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής. 
 

Λειτουργία 

 

Το Τ.Ε.Φ. έχει υιοθετήσει νέα οργανωτική κουλτούρα που περιλαμβάνει σταθερή 

μέρα συνελεύσεων, ανοικτή διαδικασία επικύρωσης πρακτικών συνελεύσεων, 

λειτουργία επιτροπών, μηχανοργάνωση του Τμήματος, προτυποποίηση εγγράφων, 

υιοθέτηση διαδικασιών (π.χ. εσωτερικούς κανόνες για τη διάθεση και διαχείριση 

χρηματοδοτήσεων από κάθε πηγή, τακτικούς ελέγχους υλικοτεχνικών υποδομών, 

ορισμούς διαδικασίας αναπλήρωσης μαθημάτων, κανονισμούς πρακτικής άσκησης, 

εξετάσεων, colloquium, διαδικασίες επιλογής φοιτητών για διεθνή κινητικότητα). 

 

Επιπλέον, έχει υιοθετήσει πρακτικές βάθυνσης της δημοκρατικής λειτουργίας του 

Τμήματος (λογοδοσία και διαφάνεια με απολογισμούς, πενταετείς στρατηγικούς 

σχεδιασμούς που επικυρώνονται από τη συνέλευση, δημιουργία θεσμών κ.τ.λ.). 

 

Τέλος, διαθέτει υλικοτεχνική υποδομή (εξοπλισμό αιθουσών με οπτικοακουστικά 

μέσα, ασύρματο δίκτυο), την οποία ανανεώνει διαρκώς αξιοποιώντας 

χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται από την Κεντρική Διοίκηση του 

Ιδρύματος, ενώ οι φοιτητές του επωφελούνται από Κεντρικές Δομές του Ιδρύματος, 
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όπως τη Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Φοιτητών του Δ.Π.Θ., τον 

Συνήγορο του Φοιτητή κ.ά. 

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός 

 

Το Τμήμα διαθέτει στρατηγική, εγκεκριμένη από τη συνέλευση του Τμήματος για: 

 

α) την έρευνα που διαμορφώνεται 1) με ενέργειες της Επιτροπής έρευνας του 

Τμήματος και περιλαμβάνει χαρτογράφηση των ερευνητικών ενδιαφερόντων των 

μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, προκειμένου να αναδειχτούν ερευνητικές συνέργειες 

μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, της Σχολής και άλλων σχολών του Δ.Π.Θ. 

αλλά και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής και 2) με τις δράσεις 

των τεσσάρων Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος, στις οποίες συμβάλλουν τα 

μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, αλλά και το λοιπό προσωπικό, μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π., 

υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος‧ 

τα Εργαστήρια δημιουργούν, επίσης, έναν συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην έρευνα που 

πραγματοποιείται στο Τμήμα και την Πρακτική Άσκηση, 

 

β) την ενίσχυση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, 

 

γ) τις οργανωτικές δομές, υποδομές και υπηρεσίες του, 

 

δ) το Πρόγραμμα Σπουδών του. 
 
 

Παράλληλα, οι στρατηγικοί του στόχοι συνδέονται με τους αντίστοιχους στόχους του 

Ιδρύματος που περιλαμβάνουν: 

 

1. Ενίσχυση-αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου 
 

2. Ενίσχυση-αναβάθμιση της έρευνας και της καινοτομίας 
 

3. Βελτίωση του ύψους και της απορρόφησης της χρηματοδότησης 
 

4. Ενίσχυση-αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού 
 

5. Ενίσχυση-αναβάθμιση και βελτίωση της διαχείρισης των υποδομών και 

υπηρεσιών του Ιδρύματος 
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