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1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΠΑΕ 
Το Τμήμα Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης του ΔΙΠΑΕ είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής 
ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός 
δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του Τμήματος. Η δέσμευση του 
Προέδρου και των Διοικητικών Οργάνων αλλά και όλου του προσωπικού του Τμήματος για τη συνεχή 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγική επιλογή διοίκησης και ευθύνης. 
Το Τμήμα Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης του ΔΙΠΑΕ έχει θεσπίσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική 
ποιότητας, η οποία είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 
τη λειτουργία του Τμήματος και του Ιδρύματος. Μέσα από τον επανασχεδιασμό την επικαιροποίηση 
και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής ποιότητας, το Τμήμα δεσμεύεται στο να επιτύχει τις βέλτιστες 
επιδόσεις. 
2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΔΙΠΑΕ υπηρετεί την επιστήμη της Νοσηλευτικής στο πλαίσιο ενός 
συστήματος υγείας όπου η Νοσηλευτική ως επιστήμη και ως συστατικό στοιχείο του συστήματος έχει 
κατακτήσει υψηλή θέση. Συνεπώς, στόχος της αναδιαμόρφωσης της στρατηγικής του τμήματος είναι 
η ενδυνάμωση των αποφοίτων του τμήματος και η καταξίωση τους εθνικό σύστημα υγείας 
προκειμένω να έχουν περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε 
κάθε επίπεδο. 
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΔΙΠΑΕ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμένη επίσημη πολιτική 
Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία αποτελεί μέρος της στρατηγικής του και συνάδει με τη γενικότερη 
στρατηγική του Ιδρύματος. 
Στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής αυτής, με τις κατάλληλες δομές και διαδικασίες, 
συμμετέχουν όλοι οι εσωτερικοί παράγοντες του Τμήματος (όργανα και προσωπικό διοίκησης, μέλη 
ΔΕΠ, φοιτητές του ΠΠΣ και των ΠΜΣ και λοιποί ακαδημαϊκοί και επιστημονικοί συνεργάτες). 
Η πολιτική του Τμήματος Νοσηλευτικής για τη Διασφάλιση Ποιότητας και η στρατηγική εφαρμογής 
της υλοποιούνται μέσω της κεντρικής Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΔΙΠΑΕ και, 
μέσω της ΜΟ.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ (άρθρο 14, 1 Ν.4009/2011). 
Για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, 
καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, το Τμήμα 
Νοσηλευτικής ΔΙΠΑΕ συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 72.2 του Νόμου 
4009/2011. 
Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως στην : 

 οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος 

 ανάληψη των ευθυνών της διοίκησης του Τμήματος, των μελών του προσωπικού και των 
φοιτητών, καθώς και τον ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας 

 διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή διακρίσεων, την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας 

 συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας 

 διασφάλιση ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος Νοσηλευτικής και τη συμμόρφωσή του με το 
ειδικό πρότυπο της ΜΟ.ΔΙ.Π. και κατ’ επέκταση της ΑΔΙΠ 

 αποτελεσματική οργάνωση των διοικητικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών και 
την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών 

 διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Τμήματος 
Νοσηλευτικής 

 την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
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Νοσηλευτικής. 
Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δομείται η πολιτική Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας 
του Τμήματος Νοσηλευτικής ΔΙΠΑΕ και οι οποίοι συνδέονται άμεσα και με τη στρατηγική του 
Ιδρύματος είναι οι εξής: 

1. Η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση του ΠΠΣ του Τμήματος 
Η Νοσηλευτική αποτελεί μια συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη και η αναμόρφωση του προγράμματος 
σπουδών είναι απαραίτητο να ακολουθεί τις εξελίξεις τόσο στον τομέα της υγείας όσο και τις διεθνείς 
επιταγές συμμόρφωσης έτσι ώστε το πτυχίο να αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
αφού η Νοσηλευτική είναι ένα από τα επαγγέλματα που ρυθμίζονται ήδη από το 1977 σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Μετά την εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος το 2012 έγινε εκτεταμένη αναμόρφωση του 
προγράμματος σπουδών. Πιο συγκεκριμένα αυξήθηκε ο αριθμός των κατ' επιλογήν υποχρεωτικών 
μαθημάτων και ενισχύθηκε η εργαστηριακή εξάσκηση ιδιαίτερα στα νοσηλευτικά μαθήματα. Έκτοτε, 
σε τακτά χρονικά διαστήματα και με βάση την αξιολόγηση των μαθημάτων το ΠΠΣ προσαρμόζεται 
ανάλογα. Επίσης, μετά την πανεπιστημιοποίηση του ιδρύματος (ΑΤΕΙΘ-ΔΙΠΑΕ), το τμήμα 
νοσηλευτικής αναμόρφωσε εκ νέου το πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζοντας το ουσιαστικά στις 
προδιαγραφές ενός σύγχρονου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών. Ήδη σχεδιάζεται η 
επόμενη αναμόρφωση του ΠΠΣ που αναμένεται να υλοποιηθεί το 2022-2023. 
2. Η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης στο σχεδιασμό του ΠΠΣ 
Το ΠΠΣ οργανώνεται σε μεγάλο βαθμό με εστίαση στις ανάγκες των φοιτητών έτσι ώστε να έχουν την 
κατάλληλη προετοιμασία όχι μόνο σε γνώση αλλά και στις απαιτούμενες ικανότητες για να ασκήσουν 
με επιτυχία και ασφάλεια το επάγγελμα του νοσηλευτή στον ιδιαίτερα απαιτητικό και ευαίσθητο 
χώρο της υγείας. 
Η βελτίωση της απόδοσης και της επίδοσης των φοιτητών που συμμετέχουν στο ΠΠΣ του Τμήματος 
Νοσηλευτικής. 
Αν και τα ποσοστά αποφοίτησης των φοιτητών του τμήματος έγκαιρα (δηλαδή σε 4 έτη) είναι πολύ 
καλά υπάρχει πάντα χώρος για βελτίωση όπως φαίνεται και από τη στοχοθεσία του τμήματος. 
3. Η μείωση του ποσοστού των φοιτητών που εγκαταλείπουν ή αργούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους. 
Σε συνέχεια του προηγούμενου στόχου, απαιτούνται επιπλέον μέτρα για να περιοριστεί έως και να 
μηδενιστεί ο αριθμός των φοιτητών που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, ιδιαίτερα στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο που οι προοπτικές εργασίας είναι αρκετά καλές και βελτιώνονται και στη 
χώρα μας ύστερα από αρκετά χρόνια περιορισμού διορισμών στο σύστημα υγείας λόγω της 
οικονομικής κρίσης ωστόσο η περίοδος της πανδημίας ανέδειξε σημαντικές ανάγκες πρόσληψης 
νοσηλευτών στο σύστημα υγείας, γεγονός που ενισχύει την απορρόφηση τους. 
4. Η ενίσχυση του πολυεπίπεδου ερευνητικού έργου στο Τμήμα Νοσηλευτικής. 
Τα μέλη του Τμήματος εμφανίζουν πλούσιο και διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο, ενώ 
συμμετέχουν σε σημαντικά εγχώρια και διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και αυτό 
αντικατοπτρίζεται στην γενικότερη αναγνωρισιμότητα και αξιολόγηση του Τμήματος. Η επιτυχία 
αυτή απαιτεί μεγαλύτερη προσήλωση από όλους στη συνέχιση του σημαντικού ερευνητικού έργου 
και σε ακόμη περισσότερες συνεργασίες με ιδρύματα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού. 
5. Η παραγωγή μεγαλύτερου αριθμού και σημαντικής απήχησης άρθρων σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά. 
Σε συνέχεια του προηγούμενου, αν και τα μέλη του Τμήματος παράγουν μεγάλο αριθμό και με 
σημαντική επίδραση (με βάση τις ετεροαναφορές) επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά με 
κριτές, μπορούν να εστιάσουν περισσότερο σε δημοσιεύσεις με γνώμονα την ποιότητα πρωτίστως, 
ώστε να βελτιωθεί η εικόνα του Τμήματος ακόμη περισσότερο. 
6. Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του 
Τμήματος Νοσηλευτικής. 
Οι σχέσεις μεταξύ του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού είναι αρμονικές και οι όποιες 
δυσκολίες εμφανίζονται σχετίζονται με τον εξαιρετικά μεγάλο φόρτο εργασίας. Επίσης γίνονται 
προσπάθειες παρ' όλο τον περιορισμένο χώρο και τους πόρους να υπάρχει δυνατότητα αξιοπρεπούς 
εργασίας. Για προβλήματα που σχετίζονται με την εμφάνιση του χώρου, την υγιεινή και την ασφάλεια 
οι δυνατότητες του τμήματος είναι περιορισμένες αφού η παλαιότητα της κτιριακής υποδομής και η 
ελλιπής συντήρηση δημιουργούν δυσκολίες, αν και με τη συνεργασία όλων οι συνθήκες είναι 
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αποδεκτές. 
7. Η επίλυση προβλημάτων υποδομής (π.χ. κτηριακών προβλημάτων, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού 
και αναδιάρθρωσης χώρων). 

Οι κτηριακές υποδομές του Τμήματος δεν επαρκούν, ιδίως για την διδασκαλία των πρώτων εξαμήνων 
και γι αυτό συνεχώς γίνονται προσπάθειες για την εξεύρεση περισσότερων χώρων, ιδίως 
αμφιθεάτρων. Το Τμήμα καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την αποτελεσματική χρήση των 
υπαρχουσών υποδομών, αλλά απαιτούνται συνεχείς ενέργειες ως προς την εξεύρεση νέων χώρων και 
εδώ απαιτείται η συμβολή των αρχών του ιδρύματος. Γενικά η προσβασιμότητα σε άτομα με 
αναπηρία είναι ικανοποιητική. 
8. Η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ του Τμήματος Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων/Σχολών του 
ΔΙΠΑΕ στο πλαίσιο του ΠΠΣ αλλά και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. 
Στο πλαίσιο της Σχολής Επιστημών Υγείας υπάρχει συνεργασία για κάλυψη διδακτικών αναγκών όπου 
χρειάζεται ενώ γίνεται και προσπάθεια για συνδιδασκαλία σε κοινά γνωστικά αντικείμενα, κάτι που 
προτείνεται και από διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας). Επίσης λειτουργούν 
διατμηματικά και διαπανεπιστημιακά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών είτε με συντονισμό του 
Τμήματος είτε με συμμετοχή. 
9. Η ενίσχυση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα 
φοιτητών και διδακτικού προσωπικού (πχ. πρόγραμμα ERASMUS). 
Σε διεθνές επίπεδο, το Τμήμα Νοσηλευτικής συμμετέχει στο πρόγραμμα «ΕΡΑΣΜΟΣ», κύριος σκοπός 
του οποίου είναι η βελτίωση της ποιότητας και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Τμήμα Νοσηλευτικής διατηρεί διμερείς συμφωνίες για ανταλλαγές 
φοιτητών και καθηγητών με τα Πανεπιστήμια Turku της Φιλανδίας, Namur του Βελγίου, Maltepe της 
Τουρκίας, Frederick Πανεπιστήμιο της Κύπρου, Porto university της Πορτογαλίας, Bolognia University 
της Ιταλίας, ενώ γίνονται προσπάθειες να αυξηθούν οι διμερείς συμφωνίες ακόμη περισσότερο, παρ' 
όλους τους 
περιορισμούς που ξεκινούν κυρίως από τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Ακόμη οι 
προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος μπορούν μέσω του προγράμματος Erasmus+ πρακτική άσκηση 
να μεταβαίνουν σε άλλες χώρες τόσο της ΕΕ όσο και των συνεργαζόμενων χωρών για εργασία. 
Επιπλέον, συνεργασίες υπάρχουν με πανεπιστήμια των Η.Π.Α (Western Connecticut State University) 
και γίνονται εκπαιδευτικές ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών είτε στο πλαίσιο συνεχιζόμενης 
συνεργασίας. 
10. Η ενίσχυση συνεργασιών του Τμήματος Νοσηλευτικής με άλλα ιδρύματα (Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα) της ημεδαπής και αλλοδαπής, η διάχυση και η ενίσχυση ερευνητικών 
έργων και ευρύτερων συνεργιών, καθώς επίσης και η βελτίωση της παραγωγής ερευνητικού έργου. 
Το Τμήμα διαθέτει πολυάριθμες ερευνητικές συνεργασίες που αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την 
αναγνωρισιμότητα των μελών του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επιπλέον, μέλη του 
Τμήματος είχαν ή και έχουν συμμετοχή ως συντονιστές ή συνεργάτες σε ερευνητικά προγράμματα, 
εκ των οποίων αρκετά είναι διεθνή ανταγωνιστικά. Η συνεργασία αυτή που μεταφράζεται σε διεθνείς 
δημοσιεύσεις αντικατοπτρίζεται στην πολύ υψηλή αξιολόγηση του Τμήματος. 

11. Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας του Τμήματος Νοσηλευτικής 
Από τα προηγούμενα είναι φανερό ότι το Τμήμα κάνει αξιόλογες προσπάθειες για εξωστρέφεια. 
Επιπλέον, διατηρεί συνεργασίες με φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και με μη κρατικούς 
φορείς για τη διευκόλυνση του έργου τους στην παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες που 
μεταφράζεται για τους φοιτητές του τμήματος σε καλύτερη εκπαίδευση. Επίσης, μέλη του Τμήματος 
συμμετέχουν σε σημαντικές επιτροπές των συναρμόδιων υπουργείων Υγείας και Παιδείας για τη 
βελτίωση των πολιτικών υγείας. Επιπλέον προσπάθειες απαιτούνται για τη διεύρυνση των 
συνεργασιών με φορείς παροχής φροντίδων υγείας και του ιδιωτικούς τομέα. 
12. Η προσέλκυση μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
Το Τμήμα διαθέτει μέλη ΔΕΠ υψηλού επιπέδου και στόχος του είναι η προσέλκυση νέων μελών ΔΕΠ 
επίσης με υψηλό επίπεδο από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για τις ελάχιστες νέες πιστώσεις που 
διατίθενται στο Τμήμα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από πολλούς επιστήμονες τόσο από το εσωτερικό 
όσο και από το εξωτερικό και για αυτό για μία θέση υπάρχουν πολυάριθμοι υποψήφιοι. Αν και οι 
απολαβές του μέλους ΔΕΠ είναι χαμηλές και οι ερευνητικές ευκαιρίες περιορισμένες σε σχέση με τα 
Ευρωπαϊκά και εν γένει διεθνή στάνταρντ είναι δυνατό το Τμήμα να προσελκύσει νέους αξιόλογους 
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επιστήμονες εφ' όσον του δοθεί η δυνατότητα να προκηρύξει νέες θέσεις ΔΕΠ. 
13. Η δημιουργία νέων, ιδίως δύο διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΔΙΠΑΕ είναι ένα από τα πρώτα Τμήματα που οργάνωσε και λειτούργησε 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο του Σακχαρώδη Διαβήτη με 
δυο κατευθύνσεις. ΦΕΚ 33305/τ.Β’/7-08-2020 και ΦΕΚ 5435/τ.Β΄/22-11-2021. 
Επίσης το Τμήμα υλοποιεί και ένα Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
αντικείμενο την Διοίκηση Μονάδων-Υπηρεσιών Υγείας. ΦΕΚ 3472 τεύχος Β/13-09-2019. 
Επίσης, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής διδάσκουν κατόπιν πρόσκλησης σε πολλά 
μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ καθώς και άλλων Πανεπιστημίων της 
χώρας. 
14. Η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, 
αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών, χορηγίες/δωρεές) 
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΔΙΠΑΕ χαρακτηρίζεται ως πρωτοπόρο στη νοσηλευτική έρευνα ανάμεσα 
στα νοσηλευτικά τμήματα που λειτουργούν σε πανεπιστημιακό επίπεδο στη χώρα μας. Τα μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος Νοσηλευτικής επιτυγχάνουν σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έρευνα, εμπλέκονται σε 
διεπιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες και έχουν πολλές συνεργασίες στο πλαίσιο 
ερευνητικών προγραμμάτων. Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών έχουν τη μεγαλύτερη 
παραγωγή επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. 
Οι χρηματοδοτήσεις προέρχονται τόσο από εθνικούς πόρους όσο και από ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
(Intereg, ΕΛΙΔΕΚ, Erasmus+, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, 7ο Πλαίσιο, ΕΣΠΑ κλπ.). Οι χρηματοδοτήσεις αυτές κάνουν 
δυνατή για τα μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τη διεξαγωγή ερευνητικών 
προγραμμάτων τα οποία επηρεάζουν θετικά τη νοσηλευτική πρακτική, τη φροντίδα υγείας των 
ασθενών και του πληθυσμού και την εκπαίδευση. Παρά τον σχετικά μικρό αριθμό 
χρηματοδοτουμένων ερευνητικών προγραμμάτων, σχεδόν όλα τα μέλη ΔΕΠ διενεργούν (μη 
χρηματοδοτούμενη) έρευνα, όπως αυτό γίνεται φανερό από τον σημαντικό αριθμό επιστημονικών 
δημοσιεύσεων. 
15. Η συνεχής οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων άμεσης και έμμεσης υποστήριξης 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 
Στόχο αποτελεί η διατήρηση και ενίσχυση του ρόλου του Τμήματος σε δραστηριότητες υποστήριξης 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Π.χ. δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα και άλλες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες· συμμετοχή στη συγκέντρωση φαρμακευτικού υλικού, τροφίμων και άλλων ειδών 
πρώτης ανάγκης για ευάλωτες ομάδες (πρόσφυγες, πληγέντες από φυσικές καταστροφές κ.ά.). 
16. Η αξιοποίηση του δικτύου αποφοίτων του Τμήματος Νοσηλευτικής στην υπηρεσία των 
γενικότερων ακαδημαϊκών και κοινωνικών στόχων του ΔΙΠΑΕ. 
Επί του παρόντος, και λόγω του ότι σχεδιάζεται η έναρξη λειτουργίας του δικτύου των αποφοίτων 
του ΔΙΠΑΕ (alumni), όπου συμπεριλαμβάνονται και οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής, η 
αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας από την πλευρά του Τμήματος είναι ακόμη σχετικά περιορισμένη. 
Στόχος του Τμήματος είναι η σε σύντομο χρόνο, πολύπλευρη αξιοποίηση του δικτύου των αποφοίτων 
του (επιστημονική επικοινωνία, κοινές δράσεις για την προαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας, 
καθώς και για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και άλλα) προς όφελος και των δύο 
πλευρών και για αυτό το λόγο έχει αναπτύξει έναν σύνδεσμό στην ιστοσελίδα του 
(http://www.nurse.teithe.gr) ώστε να διευκολύνει αυτήν την ανάπτυξη και αξιοποίηση. 

 


