Κανονισμός Ιστοσελίδας
{Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 27/30.11.2021 (Θέμα 5ον )}
A. Γενικά
1.

Η ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πα.Δ.Α. αποτελεί ένα εργαλείο επικοινωνίας
και παράλληλα διαχείρισης προσφέροντας μία όσο το δυνατό πιο δυναμική, ακριβή και
επίκαιρη πληροφόρηση για τις δραστηριότητες του Τμήματος προς τους Φοιτητές, τους
Καθηγητές του (μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ, Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό), το Διοικητικό
Προσωπικό του, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο γενικότερα εντός και εκτός του Ιδρύματος, στην
Ελλάδα ή/και το εξωτερικό. Η επικοινωνία γίνεται δυνατή μέσα από ένα φιλικό και ελκυστικό
περιβάλλον που διευκολύνει την γρήγορη πρόσβαση και πλοήγηση.

2.

Για να εξασφαλιστεί η ομοιογένεια, συνέπεια και συνέχεια, αναπτύσσονται συγκεκριμένοι
κανόνες για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Η όλη εικόνα, εμφάνιση και αισθητική της
ιστοσελίδας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πα.Δ.Α. επιδιώκεται να συνάδει με τις αρχές
και τα πρότυπα που πρεσβεύει, ως βασικός φορέας εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Υγείας
και Πρόνοιας του Πα.Δ.Α.

3.

Το περιεχόμενο και τα κείμενα της ιστοσελίδας είναι στην Ελληνική γλώσσα. Υπάρχει ειδικός
χώρος για υλικό στην Αγγλική γλώσσα.

4.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι όλο προσβάσιμο από το κοινό και όχι κατ’
αποκλειστικότητα από τα μέλη του.

5.

Η δομή της ιστοσελίδας βασίζεται στη λογική της ιστοσελίδας δέντρο δηλαδή μέσα από τη
αρχική ιστοσελίδα ανοίγουν υπο-σελίδες. Οι κυριότερες κατηγορίες της ιστοσελίδας αφορούν
πληροφορίες διαρκούς και περιοδικής ενημέρωσης. Η διαρκής ενημέρωση αφορά στις
τρέχουσες πληροφορίες για φοιτητικά και θέματα διδασκαλίας, για Εκδηλώσεις, Συνέδρια,
Σεμινάρια και στην επικαιροποίηση της δραστηριότητας των Ερευνητικών Εργαστηρίων που
έχουν ιδρυθεί σε σχέση με το Τμήμα. Η περιοδική ενημέρωση αφορά σε θέματα που
παραμένουν στην επικαιρότητα για αρκετό καιρό, όπως νόμοι, κανονισμοί, οργάνωση και
πληροφορίες του Τμήματος, του Διδακτικού του Προσωπικού, των Προπτυχιακών και
Μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρει, και των βασικών πληροφοριών για τα
Εργαστήρια.

6.

Για να ενημερώνονται τα μέλη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και να διευκολύνονται στην
καθημερινότητά τους, παρέχεται εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος,
σε ηλεκτρονικά αρχεία και συνδέσμους.
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7.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας επικαιροποιείται διαρκώς. Η δομή της ιστοσελίδας
επικαιροποιείται και αναβαθμίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες των μελών και τις διεθνείς
τάσεις. Για αυτό το σκοπό, μία φορά το εξάμηνο ο υπεύθυνος ιστοσελίδας διενεργεί ποιοτικό
έλεγχο, δηλαδή, ελέγχει όλη τη δομή και τη λειτουργία της ιστοσελίδας και υποβάλλει για
έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος προτάσεις για διαγραφή παρωχημένου υλικού και
εφαρμογών ή ακόμα και για ολοσχερή επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας.

8.

Η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και οι προτιμήσεις των επισκεπτών αυτής καταγράφονται
και παρουσιάζονται μαζί με προτάσεις για αύξησή της σε ετήσια βάση στη Συνέλευση
Τμήματος.

9.

Ο υπεύθυνος ιστοσελίδας (web administrator) ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και
συμβουλεύεται εκείνον για τη θεματολογία, το σχεδιασμό και την επικαιροποίηση της
ιστοσελίδας.

10. Η παρούσα πολιτική επισκοπείται στο τέλος κάθε έτους όσον αφορά την επικαιρότητά της.

B. Ύλη Ιστοσελίδας
Στην ιστοσελίδα εμφανίζονται:

1.
i.

Αρχική: Στην αρχική σελίδα εμφανίζεται το βασικό μενού, με πληροφορίες που αφορούν
στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Τμήμα, Ανθρώπινο Δυναμικό, Σπουδές, Εκδηλώσεις,
Έρευνα, Φοιτητές, Υποστήριξη, Νέα, Ιστότοπος Αποφοίτων, Χρήσιμοι Σύνδεσμοι,
Επικοινωνία και Αναζήτηση. Το βασικό μενού χωρίζεται σε υπομενού. Επίσης, υπάρχουν
ευδιάκριτοι σύνδεσμοι με εικονίδια για το Φοιτητολόγιο, τον Εύδοξο, το E-Class και το
Webmail, καθώς και τρέχουσα ενημέρωση (Ανακοινώσεις / Συνέδρια).
Ειδικότερα για τα υπομενού των θεματικών ενοτήτων του βασικού μενού μπορούν να
ανεβρεθούν πληροφορίες για τα ακόλουθα:

ii.

Τμήμα: Παρουσιάζονται αναλυτικά, έπειτα από το Χαιρετισμό του Προέδρου, σημαντικές
πληροφορίες για την Ιστορία και Φυσιογνωμία του Τμήματος, το Όραμα και την Αποστολή
του και την Πολιτική ποιότητάς του. Επίσης, παρουσιάζεται η διάρθρωση της Διοίκησης και
των Επιτροπών του Τμήματος, καθώς και ο ρόλος και τα μέλη τους. Επιπλέον, υπάρχουν
πληροφορίες για τη θεματολογία των Συνελεύσεων του Τμήματος, μέσω ανάρτησης των
προσκλήσεων σε αυτές. Παρατίθενται τα μητρώα των Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών
του Τμήματος, τα ονόματα των Προέδρων του Τμήματος από ίδρυσης του Πα.Δ.Α. και ο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πα.Δ.Α. Τέλος, παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό
του Τμήματος, καθώς και η Τοποθεσία / Υποδομές του.

iii.

Ανθρώπινο Δυναμικό: Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, του
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, του λοιπού Διδακτικού Προσωπικού, των
Υποψηφίων Διδακτόρων, Μεταδιδακτόρων και του Διοικητικού προσωπικού
παρουσιάζονται αναλυτικά. Η παρουσίαση των μελών του Διδακτικού προσωπικού γίνεται
μέσω βιογραφικού σημειώματος και αναφέρεται το e-mail επικοινωνίας τους. Ειδικότερα
για τους Υποψήφιους Διδάκτορες αναρτάται η Περίληψη της Ερευνητικής Πρότασης της
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Διδακτορικής τους Διατριβής και για τους Υποψήφιους Μεταδιδάκτορες η Περίληψη της
Διδακτορικής τους Έρευνας.

Σπουδές: Παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες του Οδηγού, του Κανονισμού και του
Προγράμματος Σπουδών και για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα και οι βασικές πληροφορίες
για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος. Ειδικότερες πληροφορίες για το
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παρατίθενται σε ξεχωριστή ιστοσελίδα του Πα.Δ.Α.
για την οποία υπάρχει ειδικός σύνδεσμος παραπομπής. Τέλος, παρουσιάζεται το νομικό
πλαίσιο και οι σχετικές πληροφορίες εκπόνησης Διδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα.
v.
Εκδηλώσεις: Παρουσιάζονται αναλυτικά οι Επιστημονικές, Κοινωνικές εκδηλώσεις και
άλλες δράσεις του Τμήματος, στα πλαίσια της εξωστρέφειας αυτού. Επίσης, και αρχεία
Ενημερωτικών φυλλαδίων ή συστηματική καταγραφή των νέων του Τμήματος (πχ. σε
μορφή Newsletters), με γνώμονα την ενημέρωση του κοινού ή άλλων φορέων υγείας για
τις δράσεις και εκδηλώσεις του Τμήματος.
vi. Έρευνα: Παρουσιάζεται η Καταγραφή του Ερευνητικού Έργου του Τμήματος,
παρουσιάζονται επιλεγμένες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις των Μελών του Τμήματος,
υπάρχουν σύνδεσμοι που παραπέμπουν κατευθείαν στους ιστότοπους των τριών
Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος και παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο και οι
σχετικές πληροφορίες εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα.
vii. Φοιτητές: Παρουσιάζονται εξειδικευμένες και χρηστικές πληροφορίες για διευκόλυνση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας στους φοιτητές, προς αμεσότερη πρόσβαση (Σύμβουλοι
Σπουδών, Μηχανισμός διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων).
viii. Υποστήριξη: Παρέχονται Χρήσιμα Έντυπα για Διδακτικό Προσωπικό και Φοιτητές.
ix. Νέα: Παρέχεται η παρουσίαση των Ανακοινώσεων του Τμήματος ταξινομημένη σε
κατηγορίες.
x.
Ιστότοπος Αποφοίτων: Παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τους απόφοιτους του
Τμήματος, κυρίως για την ομαλότερη διασύνδεσή τους με το εργασιακό περιβάλλον.
xi. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: Παρέχονται γενικότεροι σύνδεσμοι από την Ελλάδα και Διεθνείς, σε
σχέση με Θεσμικούς Φορείς της Φυσικοθεραπείας και των Επαγγελμάτων Υγείας.
xii. Επικοινωνία: Παρέχονται οι βασικές πληροφορίες επικοινωνίας και αλληλογραφίας με το
Τμήμα, μέσω της Γραμματείας και του Προέδρου του Τμήματος.
xiii. Αναζήτηση: Δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε τρέχουσες και παλαιότερες πληροφορίες
τη ιστοσελίδας μέσα από εργαλεία αναζήτησης.
iv.

2. Στην ιστοσελίδα εμφανίζεται οτιδήποτε άλλο αποφασιστεί από τον Πρόεδρο ή και τη
Συνέλευση Τμήματος που αφορά στο Τμήμα και δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω κατηγορίες.
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