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1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ 

 

Κεντρικός στόχος της Διοίκησης αλλά και ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού του 

Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ είναι η προσήλωση στην ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών αλλά και η συνεχής βελτίωσή τους. Η εμπέδωση συστημάτων αξιολόγησης και ελέγχου 

του προγράμματος σπουδών επιτρέπει τη διατήρηση υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης. Η επένδυση 

στο υψηλό επίπεδο διδασκόντων και υλικοτεχνικής υποδομής συμβάλει στο αναπτυξιακό όραμα του 

Τμήματος Ιατρικής το οποίο είναι απόλυτα συμβατό με το όραμα της Διοίκησης του ΔΠΘ. Η Πολιτική 

Ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ 

συνάδει με την πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος.  

Η διασφάλιση ποιότητας επιτυγχάνεται με το σαφή καθορισμό των στόχων του προγράμματος 

σπουδών και το καθορισμό της στρατηγικής του Τμήματος ακολουθώντας εσωτερικές διαδικασίες 

διασφάλισης ποιότητας. Η πολιτική για τη Διασφάλιση Ποιότητας και η στρατηγική εφαρμογής της 

εποπτεύονται από τη  Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΔΠΘ βάσει του Νόμου 

4009/2011. Η πολιτική ποιότητας εστιάζεται: 

α) στην ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών,  

β) τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό 

πλαίσιο προσόντων ανώτατης εκπαίδευσης  

γ) τη δομή και η οργάνωση του προγράμματος σπουδών,  

δ) τη ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, όπως τεκμηριώνεται ιδίως από 

την αξιολόγηση από τους φοιτητές, 

ε) τη θέσπιση σαφών και καθορισμένων στόχων για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση 

της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του ιδρύματος,  

στ) τη διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής, την αποτελεσματική οργάνωση και τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,  

ζ) τη διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, 

η) τη τεκμηριωμένη βελτίωση της ποιότητας. 

 

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ, με δέσμευση του 

Προέδρου και των Διοικητικών Οργάνων όπως και του υπόλοιπου προσωπικού του Τμήματος, 

καθορίζεται από τους στόχους συνδέοντας τα επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα με τη 

Στρατηγική και το όραμα του Ιδρύματος. Οι στόχοι περιλαμβάνουν τη βελτίωση του ΠΠΣ και των 

μέσων διδασκαλίας όπως και την ερευνητική αναβάθμιση και προβολή του τμήματος 

 



3. ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

Το Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ μέσω δράσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των οργάνων του Τμήματος, έχει 

θεσπίσει μια σειρά θεσμών και ενεργειών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η υλοποίηση των στόχων, 

η συνεχής παρακολούθηση της  πορείας της επίτευξής τους αλλά και η αναθεώρηση τους. 

1. Η θέσπιση επιτροπής προγράμματος σπουδών  

2. Η θέσπιση Γραφείου Εκπαίδευσης με επιτελικό ρόλο στην οργάνωση και παρακολούθηση της 

εφαρμογής του Προγράμματος Σπουδών 

3. Η εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων 

4. Η ενημέρωση των φοιτητών από την ημέρα της εγγραφή τους για το πρόγραμμα σπουδών και 

εν γένει για πλήθος ζητημάτων της ακαδημαϊκής ζωής  

5. Η καταγραφή του αριθμού των ενεργών και μη ενεργών φοιτητών ετησίως 

6. Η εφαρμογή του θεσμού του ακαδημαϊκού συμβούλου  

7. Θέσπιση Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας του ΔΠΘ 

8. Η ίδρυση Μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος και η διασφάλιση συνεργιών μέσω 

Διατμηματικών Μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

9. Διεξαγωγή έρευνας και καταγραφή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων  

10. Καταγραφή των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της διάχυσής τους (ερευνητικές εργασίες, 

βιβλία, βιβλιογραφικές αναφορές) 

 

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

Η εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας όπως έχει εγκριθεί από τη Διοίκηση του ΔΠΘ μέσω της 

ΜΟΔΙΠ σε εφαρμογή των οδηγιών της Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ. Τα 

αποτελέσματα της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Ιατρικής είναι διαθέσιμα με 

παράλληλη καταχώρηση των απαιτούμενων πληροφοριών και δεδομένων στο Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΑΔΙΠ. 

Η προσήλωση του Τμήματος Ιατρικής και του ΔΠΘ στη διασφάλιση τη ποιότητας με τη συνεχή 

υποστήριξη και εποπτεία από τη ΜΟΔΙΠ εγγυάται τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του 

Τμήματος μέσω του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. 


