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Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Πολιτική Ποιότητας

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) ως Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.) είναι ισότιμη με
τα ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από
την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά. [Ν.
3187/2003, Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.). ΦΕΚ 233Α΄/7.10.2003].
Αποστολή της Σ.Ν.Δ., σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό της [Π.Δ. 61/2010, ΦΕΚ 99Α΄/30.6.2010], είναι να
παρέχει στους σπουδαστές της κατάλληλη Ναυτική, Στρατιωτική και Ακαδημαϊκή εκπαίδευση,
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Πολεμικού Ναυτικού, να παράγει γνώση και προάγει την έρευνα στις
επιστήμες και την τεχνολογία ναυτικού ενδιαφέροντος και να προβάλλει το έργο της Σχολής στο ευρύτερο
κοινωνικό πεδίο. Στο πλαίσιο αυτό, βασικοί στόχοι της λειτουργίας της Σ.Ν.Δ. είναι οι ακόλουθοι:
 Παροχή στους σπουδαστές της κατάλληλης ακαδημαϊκής, ναυτικής και στρατιωτικής ανώτατης
εκπαίδευσης, ώστε να παρέχει στο Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.) αξιωματικούς με άρτια αγωγή και
κατάρτιση για την κάλυψη των αναγκών του.
 Συμβολή στην προαγωγή της ναυτικής επιστήμης και τεχνολογίας με την καλλιέργεια και προβολή
των συναφών επιστημονικών κλάδων.
 Παροχή υπηρεσιών (μελετητικών, αναπτυξιακών, επιμορφωτικών κ.α.) στο Π.Ν. για την υποστήριξη
της αποστολής του και επίδειξη πνεύματος κοινωνικής ευθύνης στην εκτέλεση του έργου της.
Η θεσμοθέτηση διαδικασιών και η διασφάλιση ποιότητας υποστηρίζει και ενισχύει τη Σ.Ν.Δ. στην επίτευξη
της αποστολής και των στόχων της. Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλει να συνεισφέρει στην
επίτευξη των στόχων της Σχολής και είναι υπεύθυνο για την απόδοση και τα αποτελέσματα της εργασίας του.
Η Σχολή επιβλέπει και βελτιώνει την ποιότητα των λειτουργιών της μέσω των κοινά καθορισμένων
διεργασιών, διαδικασιών και συστημάτων. Οι στόχοι που έχουν τεθεί στο στρατηγικό σχέδιο του ιδρύματος,
το πρόγραμμα επίτευξης των στόχων και το σχέδιο δράσης αποτελούν σημείο αναφοράς για όλες τις
λειτουργίες.
Η Πολιτική Ποιότητας της Σ.Ν.Δ., άμεσα συνδεδεμένη με το στρατηγικό της σχέδιο, βασίζεται στους
ακόλουθους πυλώνες:
 Συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της έρευνας και κάθε σχετικής υπηρεσίας που
παρέχει
 Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών της
 Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στη Σ.Ν.Δ.
 Διαφάνεια και τήρηση των κανόνων λειτουργίας του Ιδρύματος από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη
 Εστίαση στην αριστεία, στην καινοτομία και στην κοινωνική προσφορά
 Ενίσχυση δράσεων εξωστρέφειας του Ιδρύματος και συνεργειών με άλλα ιδρύματα και οργανισμούς,
καθώς και ανάδειξη του έργου του στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή ακαδημαϊκή
κοινότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της Σ.Ν.Δ. υποστηρίζει ενεργά τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας οι οποίες
συντονίζονται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), σύμφωνα πάντα με τις αρχές και τις
κατευθυντήριες οδηγίες της ΑΔΙΠ, με στόχο τη λειτουργική εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος
Διασφάλισης Ποιότητας στη Σ.Ν.Δ.
Η Πολιτική Ποιότητας εγκρίνεται από τη Διοίκηση, διαβιβάζεται προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και αναρτάται
στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π./Σ.Ν.Δ. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, πραγματοποιείται ανασκόπηση της
Πολιτικής Ποιότητας. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης καθώς και οι προτεινόμενες δράσεις για την
επίτευξη των καθορισμένων στόχων της Πολιτικής Ποιότητας δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της
ΜΟ.ΔΙ.Π./Σ.Ν.Δ.

