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Πολιτική ποιότητας του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 
(ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική 
Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με την Πολιτική 
Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών του Ιδρύματος. 
 
Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων 
στην επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την 
ευρύτερη εργαστηριακή και κλινική πρακτική και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να 
παρέχει στους φοιτητές και πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την 
άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και 
εξέλιξη ως Φυσικοθεραπευτές. 
 
Το Όραμα του Τμήματος περιλαμβάνει πέντε αλληλοεξαρτώμενες πτυχές: 

1. Την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς της 
Φυσικοθεραπείας, η οποία να ακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις της 
επιστήμης διεθνώς 

2. Την παροχή και εφαρμογή υψηλού επιπέδου εργαστηριακής και κλινικής 
έρευνας στους επιστημονικούς τομείς που δραστηριοποιείται το Τμήμα 

3. Την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών επικεντρωμένη στους φοιτητές 
4. Την παροχή δευτέρου (επίπεδο μεταπτυχιακού) και τρίτου (επίπεδο 

διδακτορικού) κύκλου σπουδών στη Φυσικοθεραπεία 
5. Την διασύνδεση και συνεργασία του Τμήματος με φορείς της τοπικής κοινωνίας 

 
Το αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας αφορά στην πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση παθολογικών 
καταστάσεων, δυσλειτουργιών και κακώσεων, συγγενών και επίκτητων, οι οποίες 
προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και κυκλοφορικό 
σύστημα. Η επιστήμη της Φυσικοθεραπείας αξιολογεί και αντιμετωπίζει μυοσκελετικές, 
νευρολογικές, καρδιαγγειακές, αναπνευστικές και ρευματολογικές παθήσεις, 
προβλήματα τρίτης ηλικίας, γυναικολογικά και μαιευτικά προβλήματα, μετεγχειρητικά 
προβλήματα, προβλήματα και αποκατάσταση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων κ.α..  
 
Σκοπός του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι: 

 να παρέχει στους πτυχιούχους του μέσω της εκπαίδευσης ισχυρή θεωρητική 
και πρακτική κατάρτιση στην επιστήμη της Φυσικοθεραπείας 

 να συμβάλλει ουσιαστικά στην επαγγελματική σταδιοδρομία, την εξέλιξη και την 
ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του μέσα από την γνώση και εφαρμογή της 
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επιστήμης της Φυσικοθεραπείας με σύγχρονα και τεκμηριωμένα θεραπευτικά 
μέσα και μεθόδους  

 να συμβάλλει στην προσπάθεια ανάπτυξης (κοινωνική και οικονομική) της 
ευρύτερης περιοχής της χώρας, σε συνεργασία με αντίστοιχες παραγωγικές 
μονάδες, οργανωμένους κλάδους ή/και επιχειρήσεις μέσω του παραδείγματος 
της αριστείας, της έρευνας και της καινοτομίας  

 να διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση νέας 
γνώσης και ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα 
Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού 

 να αναπτύσσει την ικανότητα των αποφοίτων του να συνεχίζουν τη διανοητική 
και επιστημονική τους εξέλιξη και εκπαίδευση  

 
Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος, συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος 
και περιλαμβάνουν: 

 Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική 
μάθηση, τη διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης 
διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ και την επικαιροποίηση και 
τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών και εστίαση στα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα  

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

 Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις μέσω 
της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση 
των αποτελεσμάτων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. 

 Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της 
ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των 
μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα. 

 Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας με ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών, 
δράσεων δικτύωσης και δημοσιοποίησης και της διεθνούς παρουσίας του 
Τμήματος, μέσω δράσεων διεθνοποίησης και συγκριτικών αξιολογήσεων με 
Πανεπιστήμια αντίστοιχου μεγέθους, δίνοντας έμφαση στη διάκριση του 
Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο  

 Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των 
υποδομών του Τμήματος δίνοντας προτεραιότητα στη Φοιτητική Μέριμνα. 

 
Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας 
του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση 
απαιτούμενη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε 
ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος (δια μέσου 
της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης). 


