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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Το Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Μονάδα 
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Π.Δ.Μ. και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει 
εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική 
Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Το Τμήμα Εργοθεραπείας θεωρεί τη διασφάλιση ποιότητας ως μια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης, ενώ η 
διαρκής βελτίωση αποτελεί βασική προτεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητες του τμήματος. Το Τμήμα 
εφαρμόζει διαδικασίες καταγραφής και εσωτερικής αποτίμησης του έργου του και οι αποφάσεις του 
στηρίζονται σε συστηματικά συλλεγμένες, έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες. Οι δράσεις του 
Τμήματος σε όλες τις βασικές του λειτουργίες καθορίζονται βάσει προτύπων και λαμβάνει υπόψη του τις 
καλές πρακτικές άλλων Ιδρυμάτων και οργανισμών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

(Α) Η εγγραφή από το πρώτο έτος Λειτουργίας του τμήματος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Εργοθεραπείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENOTHE) και τη συμμετοχή του σε όλες τις σχετικές 
δράσεις. 

(Β) Τη συνδιαμόρφωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Εργοθεραπευτών και το συντονισμό και τον Παγκύπριο Σύλλογο Εργοθεραπευτών. 

(Γ) Την έναρξη διαδικασίας πιστοποίσης του τμήματος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργοθεραπείας 
(WFOT). 

Όλες οι διαδικασίες του Τμήματος αντανακλούν τις αρχές της συνεργασίας και της 
ομαδικότητας. Τα μέλη του ακαδημαϊκού και λοιπού προσωπικού του Τμήματος Εργοθεραπείας 
αναγνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία της διασφάλισης της ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος, 
είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στη διαφύλαξη και ενίσχυσή της και δεσμευόμαστε για την 
εφαρμογή της. 

 
                                                                                                     
Αποστολή 

 
Το Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχει ως αποστολή να προάγει την 
ανάπτυξη και την διάχυση των γνώσεων της επιστήμης της Εργοθεραπείας μέσα από την διδασκαλία 
και την έρευνα, και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που διασφαλίζουν την άρτια 
κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. 

 

Το Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, είναι το δεύτερο Τμήμα στη Δημόσια 
Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, και δίνει την δυνατότητα σε φοιτητές, να εκπαιδευτούν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, στην επιστήμη και την πρακτική της Εργοθεραπείας και να αποκτήσουν τις 
απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιηθούν επάξια στις κλινικές και ερευνητικές 
προκλήσεις, σε αυτόν τον τομέα. 

 

Το τμήμα ιδρύθηκε με το Νόμο 4610/2019 – ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019. 
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Το τμήμα Εργοθεραπείας εναρμονιζόμενο άμεσα με τη σχετική οδηγία της ΜΟΔΙΠ του Π.Δ.Μ. έχει 
αναρτήσει στο site του τμήματος τον αναλυτικό Οδηγό Σπουδών όπου προσφέρονται πλήρεις 
πληροφορίες για τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ). 
Έπειτα, σημειώνεται ότι επιδίωξη του Τμήματος είναι οι απόφοιτοί του να έχουν πολύ καλή θεωρητική 
γνώση όλων των αντικειμένων που αναφέρονται παραπάνω. Επίσης, να διαθέτουν πρακτικές δεξιότητες 
που να τους δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τη θεωρητική αυτή γνώση σε πρακτικά προβλήματα. 
Το τμήμα Εργοθεραπείας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην Κλινική Άσκηση των φοιτητών, συμβαδίζοντας με 
τις σχετικές οδηγίες από τους παραπάνω διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Για αυτό έχει γίνει σε 
συνεργασία με τον Πανελλήνιο και τον Παγκύπριο Σύλλογο Εργοθεραπευτών καταγραφή των δομών 
Εργοθεραπείας και έχουν συναφθεί συμβάσεις και συμφωνητικά με δομές εργοθεραπείας σε όλη την 
Ελλάδα, όπου και μπορούν να διεξάγουν οι φοιτητές του Κλινική Άσκηση δια ζώσης και εξ αποστάσεως. 

 
Το Τμήμα Εργοθεραπείας έχει υιοθετήσει το σύστημα πιστωτικών μονάδων ECTS. Το σύστημα 
πιστωτικών μονάδων μπορεί ο κάθε φοιτητής να συμβουλευτεί, από τον Οδηγό Σπουδών που διατίθεται 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  Στον Οδηγό σπουδών υπάρχουν διαθέσιμα τα περιγράμματα για όλα τα 
διδασκόμενα μαθήματα. Επίσης, στο site του τμήματος είναι αναρτημένος ο κανονισμός προπτυχιακών 
σπουδών και ο κανονισμός διδακτορικών σπουδών, που θα μπορεί να απονέμει το τμήμα από τη 
στιγμή που θα διαθέτει τον πρώτο μέλος ΔΕΠ. 

 
  
Στρατηγικός Σχεδιασμός 

 
Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος περιλαμβάνουν: 

•        Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη βελτίωση του 
ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ και την επικαιροποίηση και 
τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών με την ενίσχυση του ρόλου της ΟμΕΑ και της επιτροπής 
Προγράμματος Σπουδών. 

•        Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές μέσω της προώθησης 
των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της 
κοινωνίας. Ήδη στον πρώτο χρόνο λειτουργίας έχουν υποβληθεί τρεις προτάσεις συνεργατικών 
ερευνητικών έργων σε προγράμματος όπως το Horizon2020, προγράμματα ΓΓΕΤ, κτλ. 

  
Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Εργοθεραπείας υπόκεινται σε επιθεώρηση 
και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του 
Ιδρύματος. 

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εστιάζεται κύρια στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας 
και του προσανατολισμού του προγράμματος σπουδών που προσφέρει το Τμήμα, την προώθηση του 
σκοπού και του αντικειμένου του, αλλά και της επίτευξης των στρατηγικών στόχων που τίθενται, μέσα 
από διαδικασίες και δράσεις, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης και βελτίωσής του. 
  
Παράλληλα, οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος συνδέονται με τους αντίστοιχους στόχους του 
ιδρύματος που περιλαμβάνουν: 

 
1.      Ενίσχυση-αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. 
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2.      Ενίσχυση-αναβάθμιση της έρευνας και της καινοτομίας. 

 
3.      Βελτίωση του ύψους και της απορρόφησης της χρηματοδότησης. 

 
4.      Ενίσχυση-αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 
5.      Ενίσχυση-αναβάθμιση και βελτίωση της διαχείρισης των υποδομών και υπηρεσιών του Ιδρύματος. 
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