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ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 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, των Διοικητικών Οργάνων (π.χ. Διοικητικού 
Συμβουλίου, Συνελεύσεων των Τομέων) αλλά και όλου του προσωπικού του Τμήματος 
για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγική επιλογή 
διοίκησης και ευθύνης.  

 
   Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ έχει ως βασικό 

σκοπό να διασφαλίσει ότι οι στόχοι που έχει θέσει το Τμήμα για την εκπαίδευση, προς 
όφελος των φοιτητριών/των του και του κοινωνικού συνόλου, είναι κατανοητοί από όλο 
το προσωπικό το οποίο δεσμεύεται ως σύνολο και ατομικά στην ουσιαστική συμμετοχή 
του στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης των ήδη υψηλών  δεικτών της Ποιότητας του 
Τμήματος ανταποκρινόμενο με υπευθυνότητα στις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής 
επανάστασης.  

 
 Η πολιτική Ποιότητας που είναι προφανώς άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στρατηγική 

και το όραμα του Τμήματος σχεδιάστηκε και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους 
γενικούς κανόνες διασφάλισης της Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ του ΕΚΠΑ και Ελληνικής 
πολιτείας  και είναι προφανώς άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στρατηγική και το όραμα του 
Τμήματος. 

 
 Έτσι η πολιτική ποιότητας θέτει ως στόχο την επίτευξη του οράματος του Τμήματος 

Φαρμακευτικής και συσχετίζεται αυτονοήτως με τη στρατηγική του στη φοιτητοκεντρική 
μάθηση και την εξασφάλιση ότι οι πτυχιούχοι του θα μπορούν να απασχολούνται άμεσα, 
πλήρως και σε θέσεις επιλογής τους, σε όλο το εύρος των  επαγγελματικών  θέσεων 
ευθύνης του Φαρμακοποιού. 

  Το όραμα του Τμήματος Φαρμακευτικής είναι να συνεχίσει να υπηρετεί τους 
εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, πολιτιστικούς και ευρύτερα κοινωνικούς στόχους του, 
και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών 
αναγκών της χώρας, με βάση τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις  και προσήλωση στις 
αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της λογοδοσίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
κοινωνικής συνοχής. 

Το Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, τον ιστορικό εκπρόσωπο των Ελληνικών 
δημόσιων ΑΕΙ, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη Πολιτική Ποιότητας, η οποία 
είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη 
λειτουργία του Ιδρύματος. 

Μέσα από την θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό της 
Πολιτικής Ποιότητας, το Τμήμα δεσμεύεται στο να επιτύχει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις 



στα επιστημονικά που θεραπεύει και να αναδείξει αξίες, πρότυπα και παραδείγματα, 
ώστε να συμβάλει στην επιδίωξη ολόκληρου του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών για διδακτικά και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας 
και να βοηθηθεί η χώρα προς μια σταθερή πορεία γνήσιας ανάπτυξης.  


