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Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1977. 

Η καινοτομία, η παραγωγή γνώσης με την έρευνα, η μετάδοση της συνόλης γνώσης 
με τη διδασκαλία και η ανάπτυξη στους φοιτητές κριτικής ικανότητας, συνθετικής 
σκέψης και συγκεκριμένων δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητα εφόδια για την 
επιστημονική/επαγγελματική σταδιοδρομία, καθώς και την κοινωνική καταξίωση, 
συνιστούν διαχρονικά σταθερή επιδίωξή μας. Αυτά βέβαια, πάντα με την τήρηση 
κανόνων επιστημονικής δεοντολογίας και την ταυτόχρονη εξασφάλιση 
ακαδημαϊκού περιβάλλοντος υψηλού επιπέδου. 

Τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας του Τμήματος, με την άριστη επιστημονική 
κατάρτιση, παρέχουν υψηλή ποιότητα διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου, τόσο σε 
προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο· διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένη 
ερευνητική δραστηριότητα και παρουσιάζουν αποδεδειγμένο υψηλό επίπεδο 
παροχής υπηρεσιών υγείας. Επικουρικά προς αυτά, οι κτιριακές υποδομές στην 
Πανεπιστημιούπολη και η άμεση γειτνίαση με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των 
Ιωαννίνων, που είναι το μεγαλύτερο στη Βορειοδυτική Ελλάδα, εξασφαλίζουν την 
άριστη κατάρτιση των φοιτητών μας και την σταδιακή εξέλιξή τους σε ιατρούς που 
κατανοούν την παθογένεια, τις εκδηλώσεις και τη θεραπευτική προσέγγιση των 
νόσων, όντας ικανοί όχι μόνο να παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις της έρευνας 
γύρω από την ιατρική μέριμνα, αλλά και να συμβάλλουν επιπλέον στη διαμόρφωσή 
τους. 

Αυτά αποδεικνύονται από την πληθώρα διεθνών συνεργασιών με αναγνωρισμένα 
ιδρύματα Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας, από τον μεγάλο αριθμό συμμετοχών σε 
ερευνητικά προγράμματα και κλινικές μελέτες. Τέλος, αποδεικνύονται και από την 
αξιοζήλευτη πορεία των αποφοίτων μας στον Ελλαδικό και διεθνή επιστημονικό 
χώρο. 
 
Στους στρατηγικούς στόχους της επόμενης  πενταετίας περιλαμβάνονται όλες οι 
συνιστώσες τις εκπαίδευσης, της έρευνας, της κλινικής πράξης και της σύνδεσης του 
Τμήματος με την κοινωνία.  
 
Εκπαιδευτικό έργο 

 Συνεχής βελτίωση του προγράμματος σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
σύγχρονες τάσεις στην ιατρική εκπαίδευση, με έμφαση στην εισαγωγή 
ανθρωπιστικών θεμάτων στην επιστήμη της Ιατρικής, διαδραστικών 
εκπαιδευτικών μέσων, προώθηση αριστείας με θέσπιση βραβείων για 
φοιτητές 

 Εφαρμογή πολιτικής ποιότητας με συνεχή αξιολόγηση των 
προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών) και 
ανατροφοδότηση από τους φοιτητές μέσω ανώνυμων ερωτηματολογίων 
αξιολόγησης τόσο μαθημάτων όσο και διδασκόντων  

 Υποστήριξη–ανάπτυξη ηλεκτρονικών συγγραμμάτων 

 Επικαιροποίηση του Κανονισμού Σπουδών όταν προκύπτουν νέα 
δεδομένα στην ιατρική εκπαίδευση 

 Στελέχωση του ακαδημαϊκού προσωπικού με επιστήμονες με αξιόλογη 
διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα  και ανάπτυξη επιμέρους 
γνωστικών αντικειμένων 
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Υποδομές 

 Συντήρηση των κτηρίων του Τμήματος και κατασκευή νέων υποδομών, 
αναβάθμιση των αιθουσών διδασκαλίας ως προς τον οπτικοακουστικό 
εξοπλισμό και την ασφάλεια 

 κατασκευή ενός αμφιθεάτρου και ενός κτηρίου κλινικών ειδικοτήτων 

 Ανανέωση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των 
εργαστηρίων 

 Φιλικότερες υποδομές για τα άτομα με αναπηρία και καλύτερη 
προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους 

 Δημιουργία χώρου πολιτισμού για τους φοιτητές και τους διδάσκοντες 

 Ενίσχυση του Εργαστηρίου Προσομοίωσης με διεύρυνση του διδακτικού 
υλικού 

 Βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου με φύτευση καλλωπιστικών φυτών 
και δημιουργία ενός βοτανικού κήπου με φαρμακευτικά φυτά 

 Ανάδειξη του Μουσείου Ιστορίας της Ιατρικής 

 Ψηφιοποίηση αρχείων 
 

 
Εξωστρέφεια/συνεργασίες 

 Συνεργασία σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με τα νέα τμήματα 
της Σχολής Επιστημών Υγείας (Τμήμα Λογοθεραπείας, Τμήμα 
Νοσηλευτικής), καθώς και περαιτέρω ενίσχυση δεσμών με το Τμήμα 
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 

 Προσέλκυση Ελλήνων Επιστημόνων του εξωτερικού 

 Ισχυροποίηση εξωστρέφειας και διεθνούς παρουσίας μέσω ανταλλαγών 
φοιτητών και μελών ΔΕΠ 

 Υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα του εξωτερικού και του εσωτερικού 

 Συνεργασία με διεθνείς επιστημονικές εταιρείες στην εκπαίδευση 
φοιτητών και ιατρών με την καθιέρωση ανταλλαγών 

 
Έρευνα 

 Προώθηση της καινοτομίας στην έρευνα με ενίσχυση συνεργασιών σε 
αντικείμενα αιχμής με ιδρύματα του εξωτερικού  

 Ενίσχυση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, της διδακτορικής 
και μεταδιδακτορικής έρευνας 

 Εξασφάλιση χρηματοδότησης έρευνας από κοινωφελή ιδρύματα και από 
εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 

 Σύνταξη ενός σύγχρονου Κανονισμού Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 

 Ενίσχυση της μεταδιδακτορικής έρευνας 

 Ενίσχυση στοχευμένων ερευνητικών πεδίων 
 
Απόφοιτοι 

 Ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
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 Επικοινωνία και συνεργασία με αποφοίτους και πρόσκλησή τους σε 
συνέδρια, ημερίδες και γενικότερα καλλιέργεια και διατήρηση ενός 
ισχυρού δεσμού με το Τμήμα. 

 
 
Διασύνδεση με την κοινωνία 

 Δράσεις του Τμήματος με κοινωφελή σκοπό, π.χ. ημέρα δωρεάν ιατρικής 
εξέτασης, ενημέρωση του κοινού για σημαντικά ιατρικά θέματα μέσω 
εκδηλώσεων για το κοινό, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών 

 Προσπάθεια ανάδειξης του Τμήματος Ιατρικής ως το σημαντικότερο 
Κέντρο για την Υγεία στην Περιφέρεια της Βορειοδυτικής Ελλάδας με 
βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ιωαννίνων  

 


