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Τν Τκήκα Βηνρεκείαο θαη Βηνηερλνινγίαο (Τ.Β.Β.) έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηε Λάξηζα θαη 

αλήθεη ζηε Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο καδί κε ηα Τκήκαηα Ιαηξηθήο, Κηεληαηξηθήο, 

Nνζειεπηηθήο, Γεκόζηαο θαη Δληαίαο Υγείαο, θαη Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο (Π.Θ.). To Τ.Β.Β. ηδξύζεθε κε ην ππ' αξηζκ. 82 Πξνεδξηθό δηάηαγκα πνπ 

δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 72/10-3-2000. Σύκθσλα κε ην ηδξπηηθό Πξνεδξηθό Γηάηαγκα, ην 

Τ.Β.Β., έρεη σο απνζηνιή: «Τελ θαιιηέξγεηα θαη πξναγσγή, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

έξεπλα, ηεο επηζηήκεο ηεο βηνρεκείαο θαη ηεο βηνηερλνινγίαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο 

ηνκείο πνπ αθνξνύλ ηνλ ρεκηζκό ησλ δσληαλώλ ζπζηεκάησλ, ηνλ κεηαβνιηζκό ησλ 

ζπζηαηηθώλ θαη ηξνθώλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ, ηνλ κεηαβνιηζκό ηεο ελέξγεηαο, ηελ 

αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθώλ ησλ δσληαλώλ ζπζηεκάησλ, ηελ ηερλνινγία ηνπ 

αλαζπλδπαδόκελνπ DNA, ηελ ηερλνινγία εθαξκνγώλ ησλ ελδύκσλ, σο θαηαιπηώλ θαη ηελ 

ηερλνινγία παξαγσγήο ρξήζηκσλ πξντόλησλ από δσληαλνύο νξγαληζκνύο θαη ηελ θαηάξηηζε 

επηζηεκόλσλ ηθαλώλ λα κειεηνύλ, εξεπλνύλ, θαηαλννύλ θαη εθαξκόδνπλ ζύγρξνλεο 

κεζόδνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βηνρεκείαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελδπκαηνινγίαο θαη ηεο 

βηνηερλνινγίαο ζηνπο ηνκείο ηεο ελδπκνκεραληθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο ηνπ 

αλαζπλδπαδόκελνπ DNA, ήηνη ηεο ελζσκάησζεο γνληδίσλ ελόο νξγαληζκνύ ζην γνληδίσκα 

άιινπ νξγαληζκνύ. Οη πηπρηνύρνη έρνπλ σο θύξην αληηθείκελν ελαζρόιεζεο ηελ κειέηε, 

έξεπλα, θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή ζύγρξνλσλ κεζόδσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βηνρεκείαο θαη 

ηεο βηνηερλνινγίαο ζηνπο εηδηθόηεξνπο επηζηεκνληθνύο ηνκείο πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

αλσηέξσ.». 

Τν Τ.Β.Β. ηνπ Π.Θ. δεζκεύεηαη γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο πνηόηεηαο ε νπνία 

ππνζηεξίδεη ηελ αθαδεκατθή ηνπ θπζηνγλσκία σο Τκήκαηνο πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ 

θαηάξηηζε ηνπ Βηνρεκηθνύ-Βηνηερλνιόγνπ κέζα από έλα νινθιεξσκέλν Πξόγξακκα 

Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (Π.Π.Σ.) πςεινύ επηπέδνπ, κε έκθαζε ζηηο ζύγρξνλεο 

ππνινγηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο κεζόδνπο, πξνσζεί ηελ εθπαίδεπζε 

απνθνίησλ Βηνρεκηθώλ-Βηνηερλνιόγσλ  ώζηε λα κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ κε αμηώζεηο 

ζηηο απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο ηεο Διιεληθήο, Δπξσπατθήο θαη Γηεζλνύο Αγνξάο Δξγαζίαο 

αιιά θαη Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, πινπνηεί ηνπο ζηξαηεγηθνύο ηνπ ζηόρνπο ζην πιαίζην ηνπ 

Σηξαηεγηθνύ Σρεδηαζκνύ ηνπ Π.Θ. θαη θαζνξίδεη ηα κέζα θαη ηνπο ηξόπνπο επίηεπμήο ηνπο 

θαη εθαξκόδεη ηηο ελδεδεηγκέλεο δηαδηθαζίεο πνηόηεηαο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαξθήο 

βειηίσζή ηνπ. 

Δπηπιένλ, ε πνιηηηθή δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηνπ Τ.Β.Β. ελαξκνλίδεηαη κε ηελ 

πνιηηηθή πνηόηεηαο ηνπ Π.Θ. Σπγθεθξηκέλα, ην ζύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ηνπ Π.Θ. 

έρεη ζθνπό ηελ αλάπηπμε θνπιηνύξαο πνηόηεηαο εληόο ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ώζηε λα 

κπνξεί λα εθπιεξώλεη ηνπο ζηόρνπο ηεο, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο αξηζηείαο, ηεο 

πξναγσγήο ηεο γλώζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ έξεπλα. Αθνινπζεί ηηο αξρέο θαη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηνλ Δπξσπατθό Φώξν ηεο Αλώηαηεο 

Δθπαίδεπζεο, ζύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο γηα ηε Γηαζθάιηζε 

Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε ηνπ Διζίλθη (ENQUA 2009). 

Δηδηθόηεξα, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, ην Τ.Β.Β. 

δεζκεύεηαη λα εθαξκόζεη δηαδηθαζίεο πνηόηεηαο πνπ ζα απνδεηθλύνπλ: 

α) ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο δνκήο θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, 

β) ηελ επηδίσμε καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ θαη πξνζόλησλ ζύκθσλα κε ην Δπξσπατθό θαη 

ην Δζληθό Πιαίζην Πξνζόλησλ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο, 

γ) ηελ πξνώζεζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ κε 

αμηνπνίεζε όισλ ησλ εθηθηώλ ζπλεξγεηώλ κε ηηο εξεπλεηηθέο θαη ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

Τκήκαηνο, 

δ) ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζόλησλ ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ (κέιε ΓΔΠ, ΔΓΙΠ, 

Αθαδεκατθνί Υπόηξνθνη θαη βνεζνί δηδαζθαιίαο) ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθό έξγν πνπ 

ηνπο αλαηίζεηαη από ην Τκήκα, 



ε) ηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξόηεηαο θαη ηνπ αδηάβιεηνπ ησλ δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο ησλ 

θνηηεηώλ, 

ζη) ηελ πξνώζεζε ηεο πνηόηεηαο θαη πνζόηεηαο ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ησλ κειώλ ηεο 

αθαδεκατθήο κνλάδαο, 

δ) ηνπο ηξόπνπο δηαζύλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα θαη ηε βηνκεραλία, 

ε) ην επίπεδν δήηεζεο ησλ απνθηώκελσλ πξνζόλησλ ησλ απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ζ) ηελ πνηόηεηα ησλ ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ (γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ππνζηήξημε 

πξαθηηθήο άζθεζεο θιπ.) κέζσ ηεο πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ππνζηήξημεο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, 

η) ηε δηελέξγεηα ηεο εηήζηαο αλαζθόπεζεο θαη εζσηεξηθήο επηζεώξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηνπ Π.Π.Σ. θαζώο θαη ηε ζπλεξγαζία ηεο Οκάδαο Δζσηεξηθήο 

Αμηνιόγεζεο (ΟΜ.Δ.Α.) κε ηε Μνλάδα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο (ΜΟ.ΓΙ.Π.) ηνπ Π.Θ. 

Σηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο εληζρύζεθε ζεκαληηθά ε εθαξκνγή πνιηηηθώλ 

Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ζηα Τκήκαηα ηνπ Π.Θ., θαη ηδηαίηεξα ζην Τ.Β.Β. Σην πιαίζην απηό 

αλαπηύρζεθαλ βάζεηο δεδνκέλσλ από ηηο νπνίεο αληινύληαη ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ 

Γεηθηώλ Πνηόηεηαο. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνύληαη νη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηε 

Γηεύζπλζε Μεραλνξγάλσζεο ηνπ Π.Θ. πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ησλ 

Τκεκάησλ όπσο ην ζύζηεκα ηεο Ηιεθηξνληθήο Γξακκαηείαο. Οη ππεξεζίεο απηέο 

επεθηείλνληαη ζηαδηαθά θαη ζε ζέκαηα πξνζσπηθνύ, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θιπ. κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Ιδξύκαηνο.  

Η πνιηηηθή δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηνπ Τ.Β.Β. δεκνζηνπνηείηαη θαη εθαξκόδεηαη κε 

ηε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ΓΔΠ, ΔΓΙΠ, ΔΤΔΠ θαη Γηνηθεηηθώλ Υπαιιήισλ θαζώο θαη ησλ 

θνηηεηώλ.  Σπδεηείηαη θαη δεκνζηνπνηείηαη ζηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο θαη θνηλνπνηείηαη 

ζηε ΜΟ.ΓΙ.Π. ηνπ Ιδξύκαηνο. Η δέζκεπζε ηεο πνιηηηθήο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηνπ Τ.Β.Β. 

δεκνζηνπνηείηαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Τκήκαηνο. 

 

 


