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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

Το Ινστιτούτο εφαρμόζει πολιτική ποιότητας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, της ερευνητικής 

δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του.  Στόχος της πολιτικής 

ποιότητας είναι να διασφαλίσει την παροχή και συνεχή αναβάθμιση υπηρεσιών 

υψηλής ποιότητας, προκειμένου το Ινστιτούτο να ανταποκρίνεται διαρκώς 

τόσο στις απαιτήσεις όσο και στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων, των 

αποφοίτων, του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του, των 

φορέων πρακτικής που συνεργάζεται, των αξιολογητών του και της κοινωνίας 

γενικότερα. 

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Ινστιτούτου εκφράζει τη συστηματική, 

δομημένη και συνεχή προσήλωση του Ινστιτούτου στην παροχή εκπαίδευσης, 

έρευνας, διδασκαλίας και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αναγνωρίζοντας ότι 

την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας φέρει το ίδιο το 

Ινστιτούτο. 

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Ινστιτούτου προϋποθέτει 

την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν: 

1. την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος 

σπουδών, 

2. την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με 

το έντυπο που εκδόθηκε το 2013 με τίτλο «Οι Επαγγελματικές Ικανότητες 

ενός Ευρωπαίου Ψυχοθεραπευτή» από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ψυχοθεραπείας, 

3. την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού 

έργου, 

4. Την λειτουργία του Ινστιτούτου βάσει διεθνών προτύπων ποιότητας 

όπως αυτών για την αξιολόγηση ως European Accredited Training 

Institute – EAPTI από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας. 

5. την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, 
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6. την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των 

μελών του, και τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, 

7. την ποιότητα των υποστηρικτικών προς τους εκπαιδευόμενους 

διοικητικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, 

8. Τον προσανατολισμό στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των 

εκπαιδευομένων του μέσα από την παροχή υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα συνδυασμένα με την 

έρευνα, την πρακτική άσκηση και των αναγκών της αγοράς εργασίας. 

9. τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του 4ευούς 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 

10. η σύνδεση με την κοινωνία. 

11. την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Ιδρύματος, των Τμημάτων 

και άλλων λειτουργικών μονάδων, των μελών του προσωπικού και των 

εκπαιδευομένων, καθώς και την ανάθεση του ρόλου που τους αναλογεί 

σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας και αναβάθμιση του επαγγέλματος 

του Ψυχοθεραπευτή στην Κύπρο. 

12. διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα , την τήρησης των κανόνων λειτουργίας 

του Ινστιτούτου και την προώθηση αρχών και κώδικα δεοντολογίας του 

επαγγέλματος των ψυχοθεραπευτών και της αποτροπής των 

διακρίσεων. 

13. ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική 

κοινότητα του έργου που συντελείται στο 

14. Την ενίσχυση του κύρους του Ιδρύματος πρωταρχικά στην Κύπρο (και 

στην Ελλάδα) και  την ανάδειξη του έργου που αυτό προσφέρει. 

15. Την εστίαση στην αριστεία, στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα και 

στην εξωστρέφεια μέσα από συνέργειες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο 

και στο εξωτερικό. 
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Η πολιτική ποιότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη και αναπόσπαστο μέρος της 

Στρατηγικής του Ινστιτούτου.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αποτελεσματική εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας αποτελεί, ειδικότερα η σαφής δέσμευση της Διοίκησης, αλλά και η 

εμπλοκή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με το ρόλο που 

τους αναλογεί.  Οι Κανονισμοί Φοίτησης είναι αναπόσπαστο μέρος της 

Πολιτικής Ποιότητας του Ινστιτούτου. 
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