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Αποτελέσματα Εσωτερικής Αξιολόγησης νέου ΠΠΣ «Φυσικοθεραπείας»

Η ΜΟΔΙΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ακολουθώντας το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας,
πραγματοποίησε ετήσια εσωτερική αξιολόγηση του νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας έτσι ώστε, μέσω της παρακολούθησης και των ενδεχόμενων διορθώσεων, να επιτυγχάνονται οι στόχοι που
έχουν ορισθεί, με τελικό αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωσή του.
Λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης και το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης που υποβλήθηκε από το τμήμα, η
ΜΟΔΙΠ προχώρησε στη σύνταξη πρακτικού αποτελεσμάτων εσωτερικής αξιολόγησης του Νέου Προγράμματος Σπουδών.
Κατάσταση Ευρημάτων
Το νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες
και απαιτήσεις στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και διανύει στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 2021-2022, το τρίτο έτος
λειτουργίας του.
Το ΠΠΣ, μέχρι σήμερα, αξιολογείται θετικά από την ΜΟ.ΔΙ.Π.
Τα θετικά σημεία του νέου ΠΠΣ εντάσσονται τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•

Στη διάθεση των φοιτητών παρέχεται σύγχρονη, επίκαιρη γνώση και πληροφορία, αντίστοιχη των πλέον αξιόλογων
τμημάτων Φυσικοθεραπείας σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο
Το ΠΠΣ διασφαλίζει με ομαλά δομημένο τρόπο τη συνολική κάλυψη γνωστικών αντικειμένων σε όλο το εύρος της επιστήμης
της φυσικοθεραπείας κατ αναλογία με αντίστοιχα ΠΠΣ Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Παρατηρείται μεγάλη συμμετοχή των φοιτητών στην παρακολούθηση μαθημάτων ακόμη και όταν δεν απαιτείται
υποχρεωτική παρουσία.
Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας που οδηγεί τον φοιτητή σε διαδικασία αναζήτησης της πληροφορίας και δημιουργίας
δεδομένων μέσω εκπόνησης μελετών και ερευνών, όπως και η εκπαίδευση στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων και την
παρουσίασή των στον επιστημονικό κύκλο των επιστημών αποκατάστασης
Υποχρεωτική εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης που διασφαλίζει την σύνδεση της γνώσης με την πρακτική εφαρμογή
θεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών στους ίδιους τους ασθενείς
Ορθολογική οργάνωση του ΠΠΣ με ισορροπία μεταξύ θεωρητικών, εργαστηριακών μαθημάτων και κλινικού έργου μέσα στα
πλαίσια της εκπαίδευσης των φοιτητών
Κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός και πλήρης και αποτελεσματική εκμετάλλευση των χώρων και του εξοπλισμού του
Τμήματος προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της καλλιέργειας της ερευνητικής σκέψης και παραγωγή
ερευνητικών αποτελεσμάτων, γεγονός που φαίνεται από την αύξηση δημοσιεύσεων από πλευράς των φοιτητών
Προώθηση και συνδυασμός της εφαρμοσμένης επιστήμης της φυσικοθεραπείας με το επιχειρηματικό περιβάλλον,
οργάνωση και λειτουργία μονάδων υγείας μέσα στα πλαίσια παροχών υγείας της πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Τα αρνητικά σημεία του νέου ΠΠΣ είναι τα εξής:
•

Ανάγκη υποστήριξης από μεγαλύτερο αριθμό μελών ΔΕΠ, εξειδικευμένων στα σύγχρονα γνωστικά πεδία της
φυσικοθεραπείας που περιλαμβάνονται στο ΠΠΣ, έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα προσδοκώμενα
μαθησιακά οφέλη από ένα άρτια δομημένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

•
•

Μικρή κινητικότητα μέσω ERASMUS
Απουσία μηχανισμού διατήρησης επαφής και παρακολούθησης της πορείας των φοιτητών

Προτεινόμενες προληπτικές/διορθωτικές ενέργειες από πλευράς του Τμήματος
α) Ενέργειες για αύξηση της κινητικότητας καθηγητών και φοιτητών σε ιδρύματα του εξωτερικού και δημιουργία συνθηκών
περεταίρω συνεργασίας.
β) Δημιουργία μηχανισμού επαφής με τους αποφοίτους και παρακολούθηση της πορείας και της άποψης των αποφοίτων για το
Τμήμα περιεχόμενο του ΠΠΣ.
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