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Το Τμήμα Μαιευτικής του ΠΔΜ έχει εξωστρεφή διεθνή προσανατολισμό και 

στόχευση. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί από το τμήμα αφενός μεν 

εξαιρετικές διδακτικές υπηρεσίες, αφετέρου δε τη διάθεση του αναγκαίου χώρου 

προς όλους τους εμπλεκομένους να ξεδιπλώσουν τη δημιουργικότητά τους, τις 

γνώσεις τους και τις ανησυχίες τους. Επίσης πρέπει να υποστηριχθεί η ικανότητά τους 

να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους σε οικονομικό, τεχνικό και κοινωνικό επίπεδο.  

Η αύξηση της διδακτικής ποιότητας στο Τμήμα Μαιευτικής συνδυάζεται με 

την βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων, τον ερευνητικό προσανατολισμό και την 

εφαρμογή και χρήση της αποκτωμένης γνώσης στην πράξη, από τους υψηλών 

προσόντων και ευθυνοπροσηλωμένους αποφοίτους του. 

Στη συνεδρίαση της Π.Σ. του τμήματος στις 3/12/2020 αποφασίστηκε η 

καθιέρωση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας στη διδασκαλία και εν γένει 

στην εκπαίδευση, που στοχεύει στη συνεχή στην ενδυνάμωση του ελέγχου της 

ποιότητας σπουδών αλλά και της διοικητικής δομής του τμήματος. Αυτό θα γίνει με 

την καθιέρωση εξωτερικών κριτηρίων και στάνταρ όπως:  

1. Πιστοποίηση από ανεξάρτητη αρχή,  

2. ΕΝΟQA (European Association for Quality Assurance), 

3. ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance),  

4. Γενικά κριτήρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  

5. Κριτήρια του ΥΠΕΘ. 

 

 Η νοοτροπία διασφάλισης ποιότητας που επιδιώκουμε να καθιερώσουμε 

βασίζεται: 

• στην μέχρι τώρα ποιοτική εκπαίδευση που παρέχεται και θα συνεχιστεί,    

• στη δικτύωση με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

• στη συνεχή αξιοκρατία, λογοδοσία, διαφάνεια και αυτοβελτίωση 

• στην ελάττωση της γραφειοκρατίας μέσω της ψηφιοποίησης των 

διαδικασιών  

• την ενσωμάτωση και εμπλοκή όλων των δομών του Πανεπιστημίου ΔΜ 

(κοσμητεία, αντιπρυτάνεις, φοιτητές κτλ.) 

• τη συνεχή ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για την υφισταμένη 

κατάσταση και τις μελλοντικές εξελίξεις  

 

Η συνέλευση του τμήματος αποφάσισε να συγκροτήσει πενταμελή επιτροπή 

εργασίας (μέλη ΔΕΠ, εκπρόσωπος φοιτητών, διοικητικών, ΕΤΕΠ) η οποία θα 

λειτουργήσει άμεσα και σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους θα προτείνει 

ποιοτικούς στόχους, οι οποίοι θα είναι λειτουργικοί και εφαρμόσιμοι βάσει 



κριτηρίων, αριθμών και δεικτών. Η προτάσεις αυτής της επιτροπής θα 

εγκριθούν στη συνέχεια από όλα τα θεσμοθετημένα όργανα του 

Πανεπιστημίου (Π. Σ. Τμήματος, Κοσμητεία, ΜΟΔΙΠ, Σύγκλητο). 

 Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένα θεμελιώδες σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας που θα βασίζεται στην αλληλεπίδραση των συνιστωσών διδασκόμενος, 

διδάσκων, διοικητικός υπάλληλος, διοικητική δομή, σύστημα ποιότητας και καλές 

σπουδές.  

 Έτσι, για τους φοιτητές θα καθιερωθεί μία συγκεκριμένη διαδικασία των 

σπουδών και θα διασφαλιστεί μία ιδανική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της 

διδασκαλίας και των εξετάσεων. Μέσω της εντατικής και προσωποποιημένης, αν 

χρειαστεί,  στήριξής τους, κατά τη διάρκεια των σπουδών, θα διασφαλίζεται η πλήρης 

διάχυση των πληροφοριών και η πλήρης συμβουλευτική και φροντίδα τους, με στόχο 

την παραγωγή αποφοίτων με επαγγελματικές δεξιότητες, αλλά και με κοινωνική 

δράση και ευθύνη. 

 Παράλληλα με τους φοιτητές, και το διοικητικό προσωπικό βρίσκεται στο 

κέντρο κύκλου ποιότητας και αποτελεί τον κινητήριο τροχό του τμήματος. Αυτό 

σημαίνει αρχικά, αν και όταν δίδεται η δυνατότητα την πρόσληψη προσωπικού 

υψηλών προσόντων. Κατά δεύτερο λόγο πρέπει να επιδιώκεται η επαγγελματική 

βελτίωση του υπάρχοντος προσωπικού μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης 

και επιμόρφωσης. Επίσης, παράλληλα με τους φοιτητές, πρέπει και το διοικητικό 

προσωπικό να συμμετέχει σε διεθνείς συνεργασίες και ανταλλαγές με στόχο την 

απόκτηση εμπειριών και την ανταλλαγή γνώσεων. 

Οι σπουδές αποτελούν την υπόσχεση του τμήματος προς τους φοιτητές για 

απόκτηση επαγγελματικών προσόντων, βασισμένων σε δεξιότητες, ερευνητική 

εμπειρία και ένα καλό προσαρμοσμένο στην πράξη, βασικό πρόγραμμα σπουδών, 

που θα λαμβάνει υπόψη τα σύγχρονα θεματικά, διεπιστημονικά και διατμηματικά 

δεδομένα. Αυτή η προσφορά συμπληρώνεται και από διεθνείς ανταλλαγές και 

κινητικότητα, κάτι που θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών. Επιπλέον, 

υποστηρίζεται και η απόκτηση δεξιοτήτων εκτός πλαισίου της ειδικότητας της  

Μαιευτικής. 

 Τη βάση όλων των αποφάσεων που λαμβάνονται είναι η δομή του 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Για την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών 

κρίνεται απαραίτητη η διάθεση των αναγκαίων χώρων, του εξοπλισμού και των 

στελεχών (διδασκόντων και διοικητικών). Επίσης πρέπει να διασφαλίζεται η 

πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές γνώσης, μέσω ποιοτικού εξοπλισμού επικοινωνίας 

και πληροφοριακών συστημάτων (Η/Υ, λογισμικά κτλ.)  

 Το υποστηρικτικό σύστημα αποτελεί τη βάση του εκπαιδευτικού μας 

οργανισμού. Η δημιουργία και σταδιακή εξέλιξη του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλων δομικών στοιχείων ανάπτυξης,       

ελέγχου – καθοδήγησης και επικοινωνίας. Τα παραπάνω δομικά στοιχεία 



εξελίσσονται μέσω της τακτικής διασφάλισης της ποιότητας των μορφών 

διδασκαλίας, μάθησης και εξέτασης, καθώς και των αντίστοιχων διαδικασιών. 

 Συνοψίζοντας, παραθέτουμε τους βασικούς ποιοτικούς στόχους του 

τμήματος: 

 

1. ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

• Διασφάλιση ιδανικών σπουδών 

• Πλήρης πληροφόρηση, συμβουλευτική και εποπτεία 

• Ευρεία προσφορά και εντατική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των σπουδών 

• Εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας, της 

επιστήμης, της κοινωνίας, του πολιτισμού και της αγοράς εργασίας. 

 

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   

 

• Κινητήριος μοχλός 

• Συνεχής επαγγελματισμός 

• Απόκτηση προσωπικού υψηλών προσόντων 

• Συνεχής επιμόρφωση  

• Εμπλοκή σε διεθνείς ανταλλαγές  

 

 

3.  ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

• Η υπόσχεση για απόκτηση επαγγελματικών και λοιπών προσόντων 

• Απόκτηση δεξιοτήτων 

• Βασικές σπουδές που στοχεύουν στην έρευνα και στην εφαρμογή 

• Υποστήριξη των διεθνών ανταλλαγών και διεθνούς κινητικότητας 

• Σύγχρονα θεματικά, διεπιστημονικά και διατμηματικά δεδομένα 

• Ενσωμάτωση διεπιστημονικών δεξιοτήτων (βιωσιμότητα, οικονομία, 
κοινωνία, ηθική, διαπολιτισμικότητα, πολιτική και φυλετική) 

 

 

4. ΔΟΜΗ   

 

• Η βάση κάθε απόφασης 

• Η διάθεση χώρων, εξοπλισμού και προσωπικού για τις σπουδές 

• Διάθεση εξωτερικών πηγών γνώσης, ποιοτικών συστημάτων επικοινωνίας και 

πληροφοριακών συστημάτων 

• Τακτικός έλεγχος και βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων και 

εξωτερικών βάσεων δεδομένων 

 

 

 



5. ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

• Το σύστημα αποτελεί τη βάση του εκπαιδευτικής μας μονάδας 

• Δημιουργία και συνεχής ανάπτυξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας 

• Κατάλληλα δομικά στοιχεία ανάπτυξης, ελέγχου, καθοδήγησης και 

επικοινωνίας 

• Τακτική διασφάλιση της ποιότητας των μορφών διδασκαλίας, μάθησης και 

εξέτασης 

• Συνεχής διασφάλιση της ποιότητας των αντίστοιχων διοικητικών 

διαδικασιών και της αλληλεπίδρασής τους 

 

Το σύστημα εξέλιξης ποιότητας βασίζεται στον κύκλο PDCA (Plan, Do, 

Check, Act). Βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών μπορούν οι συμμετέχοντες να 

διαπιστώνουν αν η υπάρχουσα κατάσταση διαφέρει από την απαίτηση του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας. Αν παρατηρηθεί κάτι τέτοιο, συμβουλευόμαστε ειδικούς 

καταλόγους μέτρων, στόχος των οποίων είναι η αποκατάσταση των σημείων 

αδυναμίας. Το σύστημα εξέλιξης θα αποτελείται από δύο κύκλους, ένα τετραετή 

κύκλο και ένα ετήσιο κύκλο. Κάθε κύκλος εφαρμόζει δύο μεθόδους. Ο εξαετής 

κύκλος περιλαμβάνει την εξέλιξη του τμήματος και τον ετήσιο διάλογο, ενώ ο 

ετήσιος κύκλος περιλαμβάνει την εξέλιξη της διδασκαλίας και την στρογγυλή 

τράπεζα διδασκαλίας. 

 

 

Η εξέλιξη του τμήματος 

 

 Η εξέλιξη του τμήματος είναι ένα εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

που έχει ως αντικείμενο την ανάλυση της υφισταμένης κατάστασης και την εξέλιξη του 

τμήματος. Πραγματοποιείται από ομάδα εργασίας (διδασκόντων, φοιτητών) κάθε 4 έτη 

και διαρκεί δύο εξάμηνα. Η αξιολόγηση βασίζεται σε εξωτερικά κριτήρια και δείκτες 

και ελέγχει την πορεία του τμήματος  

βάσει των ποιοτικών στόχων που το ίδιο έθεσε. Η ομάδα έχει πρόσβαση στα δεδομένα 

και τις πληροφορίες του τμήματος και συντάσσει μια έκθεση, στην οποία 

περιγράφονται οι στόχοι που δεν πραγματοποιήθηκαν και εισηγείται προτάσεις. Οι 

προτάσεις ελέγχονται από εσωτερικά όργανα του Πανεπιστημίου ή από εξωτερικούς 

αξιολογητές ως προς την αποτελεσματικότητά τους.  

 

 

Η ετήσια συζήτηση 

 

 Η ετήσια συζήτηση εξυπηρετεί την ανταλλαγή απόψεων για την 

αποτελεσματικότητα των μέτρων της εξέλιξης του τμήματος. Η συζήτηση γίνεται 

μεταξύ του αντιπρύτανη ακαδημαϊκών, του κοσμήτορα της σχολής και του προέδρου 

του τμήματος. Προηγείται  συζήτηση με τους εκπροσώπους των φοιτητών. 

Αντικείμενο της συζήτησης αποτελεί η έκθεση της ομάδας εργασίας. 

Χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των προηγούμενων ετών. Ο αντιπρύτανης συντάσσει 

έκθεση αποτελεσμάτων προς τον πρύτανη.   

 

 



Εξέλιξη των υπηρεσιών διδασκαλίας 

 Είναι μια εσωτερική ανασκόπηση της ποιότητας της διδασκαλίας. Στοχεύει 

στην εντατική παρακολούθηση όλων των μονάδων που δευτερογενώς συμμετέχουν 

στη διαδικασία της διδασκαλίας, π.χ. γραφείο διεθνών σχέσεων, δια βίου εκπαίδευσης, 

κέντρο υπολογιστών και πληροφορικής, λογισμικό γραμματείας κτλ. Κάθε 4 έτη 

συμπληρώνονται ερωτηματολόγια από τους φοιτητές, διδάσκοντες και διοικητικούς 

υπαλλήλους. Τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται και λαμβάνονται υπόψη για την 

καθιέρωση νέων κριτηρίων, δεικτών ή μέτρων αξιολόγησης. 

 

 Στρογγυλή τράπεζα περί διδασκαλίας 

 Η στρογγυλή τράπεζα περί διδασκαλίας είναι η αντίστοιχη ετήσια συζήτηση 

για τους πρωτογενώς συμμετέχοντες (διδάσκοντες) σε αυτήν. Γίνονται δύο συζητήσεις 

μεταξύ των δευτερογενώς συμμετεχόντων στη διδασκαλία, των ακαδημαϊκών, των 

εκπροσώπων των φοιτητών και του αντιπρύτανη ακαδημαϊκών. Η μία συνεδρίαση 

απευθύνεται στην κεντρική διοίκηση του ιδρύματος και η δεύτερη στις κεντρικές 

υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διδακτική διαδικασία.  

 

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 Οι απαιτούμενες πληροφορίες διατίθενται από το στατιστικό σύστημα της 

γραμματείας. Επιπλέον, το τμήμα χρησιμοποιεί εργαλεία διασφάλισης ποιότητας, τα 

οποία προσφέρουν ποιοτικά στοιχεία για το συνολικό κύκλο σπουδών. Τέτοια είναι: 

 

1. Ερωτηματολόγια πρωτοετών 

 

Η αρχή των σπουδών θεωρείται η πιο βασική περίοδος για την επιτυχή 

ολοκλήρωσή τους. Για είναι εφικτός ο έλεγχος της επίδρασης των διαφόρων μέτρων 

και δεικτών, ερωτώνται οι πρωτοετείς φοιτητές στο χειμερινό εξάμηνο σχετικά με την 

έναρξη των σπουδών τους. Στόχος είναι η άντληση στοιχείων για την κατάστασή τους. 

Οι πληροφορίες αξιολογούνται και στη συνέχεια συζητούνται με τους συμμετέχοντες. 

Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση των συνθηκών σπουδών.  

 

2. Η αξιολόγηση της διδασκαλίας από τους φοιτητές 

Γίνεται στα μέσα κάθε εξαμήνου και στοχεύει στη βελτίωση της διαδικασίας 

της διδασκαλίας μέσω προτάσεων από τους φοιτητές. Τα αποτελέσματα αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα του τμήματος.   

 

 

 



3. Ερωτηματολόγια σχετικά με τα περιγράμματα και τις εξετάσεις 

Αντλούνται πληροφορίες για το φόρτο εργασίας των φοιτητών. Γίνεται έρευνα 

αν ο φόρτος εργασίας κάθε μαθήματος αντικατοπτρίζεται στις πιστωτικές μονάδες του 

μαθήματος. Οι απαντήσεις δίδονται on line και αντλούνται πληροφορίες για την 

οργάνωση και το περιεχόμενο των μαθημάτων. 

 

4. Οι επιδόσεις και τα ποσοστά επιτυχίας  

Κάθε εξάμηνο εντοπίζονται τα μαθήματα στα οποία παρατηρείται χαμηλή 

επίδοση των φοιτητών και μικρά ποσοστά επιτυχίας. Γίνεται συζήτηση με τους 

αντίστοιχους διδάσκοντες και τους διανέμονται οδηγίες για τη βελτίωση των 

ποσοστών. Η εξέλιξη αυτών των μαθημάτων παρακολουθείται συστηματικά. 

 

Προγραμματίζεται βραχυπρόθεσμα να καθιερωθεί ένα ερωτηματολόγιο 

αποφοίτων που θα υλοποιείται 2 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους. Σε αυτό το χρονικό 

σημείο μπορούν να αξιολογηθούν όχι μόνο οι συνθήκες σπουδών, αλλά και οι πρώτες 

επαγγελματικές εμπειρίες.  


