ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
29-11-2017

Με αφορμή τη συνεδρίαση της θεσμοθετημένης οκταμελούς Επιτροπής την Πέμπτη 30-11-2017 για την
οριστικοποίηση της εισήγησης αναφορικά με τη δημιουργία των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, θα ήθελα να παραθέσω τους παρακάτω λόγους για την υποστήριξη της αυτοτέλειας του
τμήματος Φυσικοθεραπείας:
1. Το τμήμα Φυσικοθεραπείας
Α. Πληροί τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις ενός Πανεπιστημιακού τμήματος, όπως
προβλέπονται από τον ν.4485/2017:
- Δεν καλύπτεται από Πανεπιστημιακό τμήμα
-Συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας τόσο με την
πρόληψη όσο και με τη γρήγορη λειτουργική αποκατάσταση των ασθενών και την
επανένταξή τους στην κοινωνία
- Συνδέεται με την αγορά εργασίας, την κοινωνία και στοχεύει στην ανάπτυξη,
προώθηση, επικαιροποίηση, βελτίωση και εξέλιξη των παρεχομένων υπηρεσιών
υγείας προς τον Ελληνικό Πληθυσμό, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
του σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές της WCPT (http://www,wcpt.org).
- Έχει ανάλογο ετήσιο αριθμό φοιτητών (900) ανά μέλος Δ.Ε.Π. (12)
Β. Πληροί τα κριτήρια ενός αυτοδύναμου Πανεπιστημιακού τμήματος, όπως
προβλέπονται από τον ν.4485/2017:
- Στελεχώνεται από 12 μέλη Δ.Ε.Π. (>8) (δύο Καθηγητές, έναν Αναπληρωτή
Καθηγητή, 4 Επίκουρους Καθηγητές και 5 Καθηγητές Εφαρμογών) με 9 διδάκτορες
Γ. Επιπλέον, το τμήμα Φυσικοθεραπείας:
- Είναι το πλέον περιζήτητο τμήμα των ΤΕΙ της χώρας επί σειρά ετών (2017 βάση
εισαγωγής: 17.425 μόρια!).
- Έχει πρόγραμμα σπουδών αξιολογημένο στην Εξωτερική Αξιολόγηση του 2012
από
την
ΑΔΙΠ
επιπέδου
6
Bachelor.
http://www.teiath.gr/userfiles/pmakri/physiotherapy_external_evaluation2012final_report.
pdf

-Έχει πλούσια επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα
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- Διαθέτει Ερευνητικό Εργαστήριο «Μυοσκελετικής και Αναπνευστικής
Φυσικοθεραπείας» (ΦΕΚ 1301/13-04-2017) (http://www.teiath.gr/seyp/lmcp/).
- Έχει συνεργασίες με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού, διεθνείς
συνεργασίες μέσω του προγράμματος Erasmus+, Φορείς/Ιδρύματα του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και
κοινωνικούς
φορείς
σε
εθνικό
και
ευρωπαϊκό
επίπεδο.
(http://www.teiath.gr/userfiles/pmakri/eswterikh_aksiologhsh.pdf)

-
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προγράμματα

δια

βίου

εκπαίδευσης

http://www.teiath.gr/seyp/lmcp/

2. Στην Ευρώπη, τα τμήματα Φυσικοθεραπείας
- Λειτουργούν αυτοτελώς στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
- Δεν συνυπάρχουν σε κανένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με άλλα τμήματα των ΤΕΙ
υπό τη μορφή κατευθύνσεων, ενδεικτικά:
o UNIVERSITAT VALENCIA FACULTY OF PHYSIOTHERAPY
https://www.uv.es/uvweb/physiotherapy/en/undergraduate-degree-studies/degreeprogrammes-offered/degrees-1285847815795.html
o KING'S COLLEGE LONDON
https://www.kcl.ac.uk/study/undergraduate/courses/physiotherapy-bsc.aspx

o

BRUNEL UNIVERSITY LONDON

http://www.brunel.ac.uk/study/undergraduate/Physiotherapy-BSc-full-time-programme

3. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας έχουν υψηλή απορροφητικότητα σε
Δημόσιους Φορείς Υγείας, Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας, σε Προγράμματα
Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, σε προγράμματα ΕΣΠΑ, κ.α με επίπεδο
ανεργίας πολύ χαμηλό (18-20% πανελλαδικά) (http://psf.org.gr/).

Συνεπώς, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας μπορεί και πρέπει να διατηρήσει τον
αυτοτελή χαρακτήρα του στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, διότι:
 Δεν έχει Πανεπιστημιακή επικάλυψη,
 Πληροί τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις και τα κριτήρια ενός αυτοτελούς και αυτοδύναμου
Πανεπιστημιακού τμήματος, όπως προβλέπονται από τον ν.4485/2017,
 Συνδέεται με την αγορά εργασίας, την κοινωνία και στοχεύει στην ανάπτυξη, προώθηση,
επικαιροποίηση, βελτίωση και εξέλιξη των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τον Ελληνικό
Πληθυσμό, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του σύμφωνα με τις διεθνείς
προδιαγραφές της WCPT (http://www, wcpt.org).

Η Πρόεδρος του τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας
Ειρήνη Γραμματοπούλου,
Καθηγήτρια,
e-mail: igrammat@teiath.gr
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