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Σύνδεση της Πολιτικής Ποιότητας του τμήματος Νοσηλευτικής 
με την Πολιτική Ποιότητας του ΕΛΜΕΠΑ 
Το τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΛΜΕΠΑ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει επίσημη Πολιτική 
Ποιότητας, η οποία και αποτελεί μέρος της στρατηγικής του και συνάδει με την Πολιτική 
Ποιότητας του Ιδρύματος. 
Στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής αυτής, με τις κατάλληλες δομές και διαδικασίες, 
συμμετέχουν όλα τα στελέχη του τμήματος (Συνέλευση, Πρόεδρος, Αν. Πρόεδρος, μέλη ΔΕΠ, 
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, Διοικητικό προσωπικό, συνεργάτες και φοιτητές του ΠΠΣ). 

1. Άξονες Πολιτικής Ποιότητας του ΠΠΣ  
Η Πολιτική Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας οφείλει να περιλαμβάνει και να εφαρμόσει 
διαδικασίες ποιότητας σε συγκεκριμένους άξονες: 

Ειδικότερα  
1. Η καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών. 

Η Νοσηλευτική αποτελεί μια συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη και η αναμόρφωση του 
προγράμματος σπουδών είναι επιβεβλημένη ανάγκη για να μπορεί να ακολουθεί τις 
εξελίξεις της επιστήμης. Μέσα από τις ετήσιές εσωτερικές αξιολογήσεις του 
προγράμματος σπουδών (αξιολόγηση των μαθημάτων) πραγματοποιείται άλλοτε 
μικρές αναμορφωτικές παρεμβάσεις και άλλοτε εκτεταμένη αναμόρφωση του.  

2. Η επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Το ΠΠΣ  οργανώνεται σε μεγάλο βαθμό με εστίαση στις μαθησιακές ανάγκες των φοιτητών 
όπως αυτές προκύπτουν από τις παρατηρήσεις των διδασκόντων αλλά και τα 
θεσμοθετημένα Ευρωπαϊκά και Εθνικά πλαίσια. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να 
προετοιμάσει κατάλληλα τους φοιτητές όχι μόνο γνωσιακά και αλλά και με τις απαιτούμενες 
δεξιότητες για να ασκήσουν με επιτυχία και ασφάλεια το επάγγελμα του Νοσηλευτή. 

3. Η προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου. 

Η προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου είναι 
πολυπαραγοντική. Η συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεων των διδασκόντων καθώς και η 
προσαρμογή των διδακτικών μεθόδων στις νέες τεχνολογίες αποτελεί κύριους παράγοντες. 
Η συμμετοχή των διδασκόντων στη δια βίου εκπαίδευση είναι και αυτός ένας σημαντικός 
παράγοντας όπως και η συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα και σε διεθνής 
συνεργασίες, κινητικότητα σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα (πρόγραμμα Erasmus). Όσον 
αφορά τους φοιτητές είναι η ενεργοποίηση δεξιοτήτων για την βελτίωση της απόδοσης και 
της επίδοσης τους  καθώς και η μέριμνα για την μείωση του ποσοστού των φοιτητών που 
αργούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και βέβαια η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής 
μάθησης.  

4. Η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης καθώς και με τις συνεργασίες που 
διαμορφώνονται με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα τόσο της αλλοδαπής όσο και εγχώρια.  

5. Η προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της 
ακαδημαϊκής μονάδας.  

Τα μέλη του Τμήματος εμφανίζουν πλούσιο και διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό́ έργο, 
ενώ συμμετέχουν σε διεθνή ανταγωνιστικά́ ερευνητικά́ προγράμματα. Τα μέλη του Τμήματος 
παράγουν μεγάλο αριθμό́ και με σημαντική επίδραση (με βάση τις ετεροαναφορές) 
επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά́ με κριτές. Παρόλα αυτά μπορούν οι 
δημοσιεύσεις να αυξηθούν και αριθμητικά και ποιοτικά αναβαθμίζοντας και την ποιότητα 
του ερευνητικού έργου του τμήματος. 
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6. Τρόποι σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα. 

Να δοθεί έμφαση στην οργάνωση μαθημάτων εστιασμένων στην μεθοδολογία της έρευνας. 
Η εμπλοκή των φοιτητών από νωρίς στην ερευνητική διαδικασία μέσω των ερευνητικών 
προγραμμάτων του τμήματος.    

7. Το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά 
εργασίας.  

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος θα πρέπει να είναι εστιασμένο στις εξελίξεις της 
επιστήμης και να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις δεξιότητες που θα πρέπει να γνωρίζουν οι 
απόφοιτοι του τμήματος. 

8. Η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι 
βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.  

Λαμβάνεται μέριμνα από το τμήμα σε συνεργασία με τη διοίκηση του ιδρύματος, ώστε να 
βελτιώνονται συνεχώς οι διοικητικές υπηρεσίες του τμήματος μειώνοντας την 
γραφειοκρατία και ενσωματώνοντας μεθόδους ηλεκτρονικές διοικητικές διαδικασίες. Η 
διασύνδεση και διευκόλυνση των φοιτητών του τμήματος για να χρησιμοποιούν τη 
βιβλιοθήκη, τις υπηρεσίες της φοιτητικής μέριμνας καθώς και τις υπόλοιπες υποστηρικτικές 
υπηρεσίες του ιδρύματος γίνεται μέσα από συνεχείς ενημερώσεις που αναλαμβάνουν η 
γραμματεία και τα μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ του τμήματος.  

9. Για τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με 
τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. 

Έχουν προβλεφθεί διαδικασίες μέσω του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της 
ποιότητας του τμήματος ώστε να υπάρχει συνεχή συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος 
στηριζόμενη στις οριζόμενες παραπάνω διεργασίες της Πολιτικής Ποιότητας και του ΕΣΔΠ 
ΤΟΥ ΕΛΜΕΠΑ . 

2. Τρόποι επικοινωνίας της πολιτικής ποιότητας του 
τμήματος Νοσηλευτικής 

Η Πολιτική Ποιότητας του τμήματος Νοσηλευτικής προβλέπεται να είναι αναρτημένη τόσο 
στην ιστοσελίδα του του τμήματος όσο και στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης 
Ποιότητας όπου και περιγράφονται αναλυτικά οι κυριότερες διαδικασίες διασφάλισης της 
ποιότητας του τμήματος Νοσηλευτικής. 


