ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το Τμήμα Νοσηλευτικής δεσμεύεται για την παροχή υψηλής ποιότητας
σπουδών στους φοιτητές του, σύμφωνη με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία
και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αλλά
και τη διατυπωμένη αποστολή και τον στρατηγικό σχεδιασμό του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Κύρια χαρακτηριστικά της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος
αποτελούν:
 Το όραμα και η αποστολή του Τμήματος.
 Ο στρατηγικός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων του Τμήματος και τα
ετήσια πλάνα δράσης του.
 Η σύμπλευση με τις αρχές, τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές
διασφάλισης της ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), το εθνικό και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο ώστε
να διασφαλιστεί αφ’ ενός μεν το υψηλό επίπεδο της ευρωπαϊκής
ανώτατης εκπαίδευσης μέσα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης αφ’
ετέρου δε να υπάρξει αποτελεσματική σύνδεση της ανώτατης
εκπαίδευσης με τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και της αγοράς
εργασίας στην Ευρώπη. Επιπλέον έχει τεθεί ως στόχος η επίτευξη
συμβατότητας των εθνικών συστημάτων στο κοινό πλαίσιο, που
προσδιορίζει ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005, η οποία αναθεωρήθηκε
με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 55/2013, και αφορά στην αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων μας, ώστε αυτοί να είναι
σε θέση να ασκούν ελεύθερα, απρόσκοπτα και ευχερώς το επάγγελμά
τους σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Κοινότητας.
 Η προβολή των θεμελιωδών στοιχείων της Νοσηλευτικής Επιστήμης και
αξιοποίηση των νοσηλευτικών θεωριών, μεθόδων, διαδικασιών και
τεχνικών προαγωγής και διασφάλισης της ποιότητας ζωής στην υγεία
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δραστηριοτήτων των επιστημόνων νοσηλευτών ώστε να επιτευχθεί η
προαγωγή και η εφαρμογή ενός συστήματος βασισμένου σε όλες τις
παραμέτρους της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην Ελλάδα.
 Η ανάδειξη του σύγχρονου τρόπου άσκησης της κλινικής νοσηλευτικής
μέσω του σχεδιασμού κι εφαρμογής σχεδίων νοσηλευτικής φροντίδας
βασισμένων στις διεθνείς ταξινομήσεις των νοσηλευτικών διαγνώσεων
και συμπεριλαμβανομένων των διεθνών ταξινομήσεων νοσηλευτικών
εκβάσεων και διαδικασιών.
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 Η δέσμευση του Τμήματος για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας
ποιότητας τόσο στο εσωτερικό του Τμήματος όσο και στις σχέσεις του
με τους επιστημονικούς εταίρους με στόχο τη διαρκή βελτίωσή του.
 Ο κώδικας ηθικής και δεοντολογίας, τον οποίο ακολουθεί.
 Η διαφάνεια και δημόσια πληροφόρηση για τις δράσεις του.
Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής το Τμήμα:
 Διαμορφώνει ένα σύγχρονο, ευέλικτο και κατάλληλα οργανωμένο
πρόγραμμα σπουδών, που στοχεύει στη σύνδεση του Τμήματος με την
κοινωνία
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 Προσδιορίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος
σύμφωνα με το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων
επιχειρώντας παράλληλα να προσδιορίσει το βαθμό επίτευξής τους.
 Υποστηρίζει τη διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα των μελών
ΔΕΠ, που υπηρετούν σε αυτό και προωθεί τη σύνδεση της διδασκαλίας
με την έρευνα επιδιώκοντας την Αριστεία, στην καλλιέργεια δράσεων
πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς στην τοπική, αλλά και στην
ευρύτερη κοινωνία και στην καλλιέργεια της Ανθρωπιστικής
Συνείδησης.
 Ακολουθεί εσωτερικές διαδικασίες, που στοχεύουν στη συνεχή
βελτίωση τόσο του διδακτικού και του ερευνητικού έργου όσο και των
παρεχόμενων υπηρεσιών του με την πρόσφατη σύσταση και
λειτουργία των κάτωθι Επιτροπών:
 Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
 Επιτροπή Ερευνητικού Σχεδιασμού
 Επιτροπή ERASMUS και Διεθνών Σχέσεων
 Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ)

Το Τμήμα δεσμεύεται για την υλοποίηση της πολιτικής, που παραπάνω
περιγράφεται, επιδιώκοντας παράλληλα να διασφαλίσει μέσω του
Πανεπιστημίου τους αναγκαίους πόρους και την έκδοση όλων των
σχετικών αποφάσεων.

