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ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 
Το Τμήμα Ιατρικής δεσμεύεται για την εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας που θα 

αποβλέπει στην εφαρμογή ενός Προγράμματος Σπουδών υψηλής ακαδημαϊκής ποιότητας 
με συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης αλλά και τη θεσπισμένη αποστολή και το στρατηγικό 
σχεδιασμό του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ). 

Το Τμήμα Ιατρικής σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) 
και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας με την 
Πολιτική Ποιότητας του ΠΙ. Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο 
Εγχειρίδιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του ΠΙ, 
εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση. 
Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής υπόκεινται σε 
επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την Ομάδα 
Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. 
 
Κύρια χαρακτηριστικά της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής: 

 Η προσήλωση στο όραμα και στη διαχρονική επιδίωξη του Τμήματος από την ίδρυσή 
του, που είναι η καινοτομία, η παραγωγή γνώσης με την έρευνα, η μετάδοση της 
σύγχρονης γνώσης με τη διδασκαλία και η ανάπτυξη στους φοιτητές κριτικής 
ικανότητας, συνθετικής σκέψης και συγκεκριμένων κλινικών δεξιοτήτων. 

 Η σύμπλευση με τις αρχές, τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές διασφάλισης  
ποιότητας της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και  Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης σε σχέση με τη φοιτητο-κεντρική μάθηση και την επιδίωξη μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και προσόντων. 

 Η συστηματική βελτίωση των ακαδημαϊκών και  ερευνητικών δεικτών ποιότητας. 

 Η δέσμευση για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας, μεταξύ των μελών της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε το Τμήμα να καθιερωθεί ως ένα ακαδημαϊκό κέντρο με 
διεθνή αναγνώριση και φήμη για την άριστη εκπαίδευση που παρέχει, την έρευνα και 
την καινοτομία, το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ήθος των αποφοίτων του, τη γνώση 
και την τεχνογνωσία που παράγει, την επιστημονική συνεισφορά του διδακτικού και 
ερευνητικού προσωπικού του, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
ιατρικής επιστήμης και έρευνας προς όφελος της κοινωνίας. 

 Η υιοθέτηση επιβράβευσης της αριστείας των φοιτητών του. 

 Η υποστήριξη της διδακτικής και ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του και 
προώθηση της σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα. 

 Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους 
αποφοίτους του Τμήματος. 

 Η διαφάνεια και η δημόσια πληροφόρηση για τις δράσεις του Τμήματος και των μελών 
του 

 Η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, η 
βιβλιοθήκη και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. 

 
Η Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας έλαβε έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος (αριθμός 
συνεδρίασης 887α/12-3-2019) και αναρτήθηκε  στον ιστότοπο του Τμήματος. 


