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ΟΓΖΓΗΔ:   

Σν παξφλ έγγξαθν έρεη θαηαξηηζηεί ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Φνξέα Γηαζθάιηζεο 
θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο, ζηε βάζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ «πεξί ηεο Γηαζθάιηζεο θαη 
Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο 
Φνξέα γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2015» [Ν. 136 (Η)/2015]. 

Σν έληππν ζπκπιεξώλεηαη από ηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο γηα έθαζην 
πξόγξακκα ζπνπδώλ.  Σν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (έληππν αξ. 300.1) απνηειεί αλαπόζπαζην 
κέξνο ηεο έθζεζεο εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο γηα ηελ αμηνιόγεζε - πηζηνπνίεζε 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. 

 

 

 

 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΣΗΣΛΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ / 
ΗΓΡΤΜΑ 

Ησάλλα Λενληαξίδνπ Καζεγήηξηα -Πξφεδξνο  ΑΣΔΗ - Θεζζαινλίθεο   

Bαζηιηθή Κεθαιά Καζεγήηξηα- Μέινο ΣΔΗ - Αζήλαο    

Αλαζηάζηνο Μεξθνχξεο  Αλαπι.Καζεγεηήο- Μέινο ΣΔΠΑΚ 

Διεπζεξία 
Παπαδνπνχινπ 

Μέινο  
 

Δπαγγεικαηηθφ ψκα 

Γεψξγηνο Φπηηήο 
Μέινο  
 

Φνηηεηήο  
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ΔΗΑΓΩΓΖ: 
 

I. Ζ δηαδηθαζία Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο  
 

 χληνκε πεξηγξαθή ησλ εγγξάθσλ πνπ κειεηήζεθαλ, ηεο επηηφπνπ 
επίζθεςεο, ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ ζηηο νπνίεο 
πξαγκαηνπνηήζεθε ε επίζθεςε.   

 
Ζ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο κειέηεζε πξνζεθηηθά ηελ αίηεζε θαη όια ηα 
έγγξαθα πνπ ηεο δόζεθαλ σο ζπλεκκέλα.  

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζην θνιιέγην έγηλε παξαηήξεζε όισλ ησλ 
ρώξσλ (ππνδνρή, αηζνπζώλ, εξγαζηεξίσλ, θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, 
βηβιηνζήθε θηι.). 
 
Σν Κνιιέγην ζηεγάδεηαη ζε δηάθνξα θηίξηα. Έγηλε ζπλάληεζε κε 
εθπξνζώπνπο από ηελ ηεξαξρία ηνπ θνιιεγίνπ, ηελ επηηξνπή εζσηεξηθήο 
πνηόηεηαο, ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό, ην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό θαη 
θνηηεηέοηνπ Πξνγξάκκαηνο. Έγηλε δεηγκαηνιεςία γξαπηώλ δνθηκαζηώλ θαη 
πηπρηαθώλ εξγαζηώλ. Δπίζεο δεηήζεθαλ δηεπθξηλήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα 
ζεκεία ηεο αίηεζεο. 
 
Σν πξνζσπηθό ηνπ θνιιεγίνπ ήηαλ ζπλεξγάζηκν θαη έδεημε ελδηαθέξνλ γηα 
βειηίσζε πνπ ζα πξνθύςεη από ηα ζρόιηα ηεο Δπηηξνπήο.  
 
Καηά ηελ επηηόπηα επίζθεςε παξεπξέζεθαλ κόλν 7 από ηνπο 25 
δηδάζθνληεο.  
 

 
II. Γηαδηθαζία Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο  
 

 ρφιηα φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο πνπ 
ππνβιήζεθε απφ ην ίδξπκα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο (Έληππν Αξ. 200.1, αιιά θαη 
φζνλ αθνξά ζηελ γεληθή απνδνρή θαη ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο Γηαζθάιηζεο 
Πνηφηεηαο απφ κέξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο, γεληθφηεξα, θαη γηα ην ππφ αμηνιφγεζε 
πξφγξακκα ζπνπδψλ ζπγθεθξηκέλα.  

 
ην Παξάξηεκα 5 – Κξηηήξηα θαη δείθηεο πνηόηεηαο (ζει. 321) πνπ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Αίηεζε Αμηνιόγεζεο, ε Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο 
Πνηόηεηαο δελ ηεθκεξίσζε ζπγθεθξηκέλα ηε βαζκνινγία σο όθεηιε θαη 
αμηνιόγεζε θξηηήξηα πνπ ήηαλ κε εθαξκόζηκα. 
 
Ζ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο επίζεο παξαηήξεζε όηη ηα βηνγξαθηθά ησλ 
δηδαζθόλησλθ. Μηραήι, θ. Πάηζαινοθαη θ. Αγξόηε δελ απεηθόληδαλ ηελ 
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πξαγκαηηθόηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, πηζηνπνηήζεηο πξνζόλησλ κέζσ 
εμεηάζεσλ (π.ρ. ΗΣΔC, City&Guilds) θαη επαγγεικαηηθά ζεκηλάξηα 
παξνπζηάζηεθαλ σο ηίηινη ζπνπδώλ (Degree). 

 
 
Ζ Δπηηξνπή ζα ήζειε λα ζέζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηεο γηα ηε ζπκπιήξσζε 
ηνπ εληύπνπ αμηνιόγεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θσδηθνύο 1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 2.4.3, 2.4.4, 4.3.2 γηλόηαλ επζεία αλαθνξά ζε αθαδεκατθά ζέκαηα. 
Δίλαη ζαθέο όηη ηα θνιιέγηα δελ δηαζέηνπλ ηε δνκή (εθιεγκέλν πξνζσπηθό 
κέζα από ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη κε ζπγθεθξηκέλα πξνζόληα, 
επηινγή ΔΔΠ, πξνθήξπμε Δπηζθεπηώλ Καζεγεηώλ), ηελ νξγάλσζε 
(ηεξαξρία θαη εθινγή κειώλ ΓΔΠ), ηηο δηαδηθαζίεο (π.ρ. εθινγή 
αμησκαηνύρσλ, ζπγθξόηεζε επηηξνπώλ επί ζεηεία, δηαδηθαζία αλάζεζεο 
δηδαζθαιίαο θαη αλάπηπμεο θαη έγθξηζεο θαη αλαζεώξεζεο πξνγξακκάησλ, 
αλάζεζε εξεπλεηηθώλ θνλδπιίσλ θηι.) αιιά θαη ηελ αλακελόκελε 
αθαδεκατθή ειεπζεξία. Δίλαη επίζεο ζαθέο όηη ηα θνιιέγηα έρνπλ ην δηθό 
ηνπο ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην ιεηηνπξγίαο.  
 
Ζ Δπηηξνπή πξνβιεκαηίζηεθε πνιύ ζε ζρέζε κε ηε ζπκπιήξσζε 
βαζκνινγίαο ζην ζρεηηθό παξάξηεκα θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην αλ ζα 
ζεσξήζεη όηη θάπνηα θξηηήξηα ηεξνύληαη ζην ειάρηζην (1) ή όηη δελ είλαη 
εθαξκόζηκα (Γ/Δ) θαη ππήξμε δηαθσλία ζην ρεηξηζκό. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
εηέζεζαλ εξσηήκαηα όπσο: α) ην  Γ/Δ ζεκαίλεη όηη δελ ζα ιεθζεί ππόςε ην 
θξηηήξην; β) αλ ηεζεί ν ειάρηζηνο βαζκόο ζεκαίλεη όηη δελ ζα πιεξνί απηό 
ην θξηηήξην; Γηα απηό θαη ηειηθά απνθαζίζηεθε λα βάινπκε ζηα αληίζηνηρα 
θξηηήξηα ηελ ειάρηζηε βαζκνινγία (1) θαη λα θάλνπκε απηή ηε δηεπθξίληζε 
δίλνληαο έηζη ζην πκβνύιην ηνπ Φνξέα ηε δπλαηόηεηα λα ην ιάβεη ππόςηλ 
ζηε δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο ηνπ απόθαζεο.   
 
Θεσξνύκε όηη ην πκβνύιην ηνπ Φνξέα ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςηλ ηνπ θαη 
άιια θξηηήξηα, όπσο ην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό πεξηβάιινλ (π.ρ. ηελ 
ύπαξμε ή όρη επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ κε πξνζόληα πνπ λα κπνξεί λα 
δηεθδηθήζεη ζέζεηο κειώλ ΓΔΠ ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν θαη ηόπν).  
 
Δπίζεο θαιό ζα είλαη λα αλαζεσξήζεη ην έληππν θαηά πεξίπησζε 
(αθαδεκατθώλ / επαγγεικαηηθώλ θιάδσλ) θαη λα δώζεη ζπγθεθξηκέλεο 
νδεγίεο ζπκπιήξσζεο απηνύ κε ρξήζε παξαδεηγκάησλ. 
 
Σέινο, επηπξόζζεην πιεξνθνξηαθό πιηθό πέξαλ ηεο αξρηθήο αίηεζεο 
αμηνιόγεζεο ζα πξέπεη λα δίλεηαη έγθαηξα ζηελ Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο θαη 
κόλν κέζσ ηνπ Φνξέα. 

 
 
ΔΤΡΖΜΑΣΑ: 
 
 
1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΓΗΑΘΔΗΜΟΗ ΠΟΡΟΗ 
 

- Οξγάλσζε δηδαθηηθνύ έξγνπ 
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Ζ θηηξηαθή ππνδνκή ήηαλ πνιχ θαιή. Ζ νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ήηαλ 
αξθεηά θαιή.Ζ βηβιηνζήθε ππνιείπεηαη ζε ηίηινπο θαη αξηζκφ αληηηχπσλ γηα ην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Αηζζεηηθήο. πληζηάηαη πξνκήζεηα πεξαηηέξσ 
εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο Αηζζεηηθήο.  
 
 
- Γηδαζθαιία 
 
Πέξαλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαηεξήζεσλ γηα ηε βηβιηνζήθε,απαηηείηαη 
επαλέιεγρνο φισλ ησλ ζπγγξακκάησλ γηα ηε ζπλάθεηα, ην βαζκφ θάιπςεο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ θαη ηελ παιαηφηεηα γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζην επίπεδν ζπνπδψλ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 
 
- Γηδαθηηθό πξνζσπηθό 

 

Δθηφο απφ ηελ επηθχιαμε γηα ηα θξηηήξηα 1.3.3, 1.3.4, θαη 1.3.5 πνπ αλαθέξζεθε 
ζηελ εηζαγσγή, νη 3 απφ ηηο 4 Αηζζεηηθνχο πνπ ζηεξίδνπλ ην Πξφγξακκα, κεηαμχ 
ησλ νπνίσλ θαη ε ζπληνλίζηξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δελ δηαζέηνπλ Πηπρίν 
Αηζζεηηθήο (δηαζέηνπλ Σίηιν θαηψηεξν απφ ηνλ απνλεκφκελν Σίηιν). Παξφια 
απηά, δειψλνπλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ην 
αληηθείκελν ηεο Αηζζεηηθήο θαη δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ην ΚΤΑΣ. 
 
Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ δελ απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ε ζπκκεηνρή 
(θφξηνο εξγαζίαο θαη απαζρφιεζε) ησλ δηδαζθφλησλ ζε άιια πξνγξάκκαηα. 
Δπίζεο δηαπηζηψζεθαλ αιιαγέο ζηνπο δηδάζθνληεο ζε ζρέζε κε ηνλ πίλαθα 4 ηεο 
αίηεζεο. 
 
 
 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ 
 

- θνπόο θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
 

Ζ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε δηαζθάιηζε ησλ 

αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ππνιείπνληαλ σο πξνο ηνλ 

κεγάιν αξηζκφ καζεκάησλ θαη ηελ χπαξμε θαηεπζχλζεσλ πνπ δελ 

θαηαιήγνπλ ζε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηίηινπ, δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

νλνκαζία ηνπο θαη νδεγνχλ ζε ζχγρπζε ζε ζρέζε κε ηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα. Δπίζεο ππνιεηπφηαλ ζην θνκκάηη ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ (βηβιία, 

θαηαλνκή δηδαθηηθνχ θφξηνπ). 

 

 

- Γνκή θαη Πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ππνιείπεηαη ζην θνκκάηη ηνπ 
δηδαθηηθνχ πιηθνχ (π.ρ. βηβιία, θαηαλνκή δηδαθηηθνχ θφξηνπ). 
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Ύπαξμε πνιιψλ καζεκάησλ (ζπλνιηθά 51), πνιιά εμ απηψλκε θνηλφ 
πεξηερφκελν κε ζπλέπεηα ηελ πνιπδηάζπαζε γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 
Δπίζεο, ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ (αιπζίδεο). 

Ζ πξαθηηθή γίλεηαη ζην Σ΄ εμάκελν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ 
θαη ε δηάξθεηά ηεο (180 ψξεο) ζεσξείηαη κηθξή ζπγθξηλφκελε κε αληίζηνηρα 
πξνγξάκκαηα. 

ε ζρέζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο: 

Α) Δκθαλίδνληαη κφλν ζην Ε΄ εμάκελν 

Β) Όια ηα καζήκαηα είλαη βαζηθά καζήκαηα εηδηθφηεηαο Αηζζεηηθήο θαη 
θαλέλα Γηνίθεζεο. 

Γ) Σα καζήκαηα δελ ζπκθσλνχλκε ηνπο ηίηινπο ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ 
«Γηνίθεζε Ηλζηηηνχηνπ Αηζζεηηθήο» θαη «Γηνίθεζε Κέληξνπ Δπεμίαο». 
Δπνκέλσο, δελ πξνθχπηνπλ νη πξνηεηλφκελεο θαηεπζχλζεηο. 

Σα καζήκαηα ηεο Γηνίθεζεο είλαη εθηφο ησλ θαηεπζχλζεσλ. Δπίζεο ν αξηζκφο 
ηνπο είλαη πνιχ κεγάινο (11) θαη κε αξθεηέο αιιεινεπηθαιχςεηο.  

Σέινο, ην κάζεκα «Μεζνδνινγία πιινγηθήο Έξεπλαο» ηνπ Ζ΄ εμακήλνπ 
δηδάζθεηαη ζην ίδην εμάκελν κε ηελ πηπρηαθή εξγαζία. 

 

- Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
 

Τπήξραλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ θαη θαίλεηαη φηη αθνινπζνχληαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

δφζεθαλ ηφζν γξαπηά φζν θαη πξνθνξηθά απφ ηα εκπιεθφκελα κέιε. 

Δπίζεο ππήξρε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ζπληειεζηψλ. 

 

- Γηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ήηαλ θαιή κε ηελ επηθχιαμε πνπ 

αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή γηα ηα θξηηήξηα 2.4.3 θαη 2.4.4. 

 

- Γηεζλήο Γηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
 

Ζ επηηξνπή Πνηφηεηαο δήισζε φηη δελ γλσξίδεη ηελ χπαξμε ηνπ 

παξαξηήκαηνο δηπιψκαηνο. 

 
- ύλδεζε κε ηελ Αγνξά Δξγαζίαο θαη ηελ Κνηλσλία 

 
Γελ ππήξρε πιήξσο ηεθκεξησκέλε κειέηε βησζηκφηεηαο σο πξνο ηελ 

απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ. 

 
3. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
 

- πλέξγεηα Έξεπλαο Γηδαζθαιίαο  
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Σν θνιιέγην,αλ θαη είρε ηελ ππνδνκή γηα ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ θαη εξεπλεηηθφ έξγν, δελ ππήξραλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα. 

 

4. ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΟΗΚΖΖ, ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ 
ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
- Γηνηθεηηθνί Μεραληζκνί 

 

Ζ δηνηθεηηθή ππεξεζία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηφζν ηελ θνηηεηηθή κέξηκλα φζν 

θαη ην δηδαθηηθφ έξγν. 

 

- Τπνδνκέο/Τπνζηήξημε 
 

Γηα ηηο ππνδνκέο πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

εξγαζηεξίσλ θαη ηα βηβιία πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ βηβιηνζήθε, ην 

πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο απνηππσλφηαλ ζηα πεξηγξάκκαηα ησλ 

καζεκάησλ ήηαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 

 

- Οηθνλνκηθνί Πόξνη 
 

Γελ ηεθκεξηψζεθε ε αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή, 

θξηηήξηα θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

 
5. ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
 

 

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ 

 

 
6. ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ 
 
 

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΔΗ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ 
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ1 
 

Με βάζε ηα παξαπάλσ επξήκαηα – ζπκπεξάζκαηα θαη κε ηελ επηθχιαμε γηα ηα 
θξηηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ εηζαγσγή ζρεηηθά κε ηελ αθαδεκατθφηεηα, 
ζπζηήλνληαη ηα θάησζη: 

 

1. Να εκπινπηηζηεί πεξαηηέξσ ν εμνπιηζκόο ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο 

αηζζεηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ελόο Πξνγξάκκαηνο 

επηπέδνπ Πηπρίνπ.  

2. Να εκπινπηηζηεί ζε ηίηινπο θαη αξηζκό αληηηύπσλ ε βηβιηνζήθε γηα ην 

Πξόγξακκα ηεο Αηζζεηηθήο. 

3. Να γίλεη επαλέιεγρνο όισλ ησλ αλαθεξόκελσλ ζπγγξακκάησλ ζηα 

πεξηγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ γηα ηε ζπλάθεηα, ην βαζκό θάιπςεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηελ παιαηόηεηα. 

4. Να ζπληνλίδεηαη ην Πξόγξακκααπό άηνκν πνπ δηαζέηεη ηα απαηηνύκελα 

από ην λόκν ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα. 

5. Να δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα Αηζζεηηθήο από άηνκα πνπ δηαζέηνπλ ηα 

απαηηνύκελα από ην λόκν ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα. 

6. Να δνζεί ιεπηνκεξήο πίλαθαο κε ην θόξην εξγαζίαο θαη ηελ απαζρόιεζε 

ησλ δηδαζθόλησλ ζε όια ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Κνιιεγίνπ. 

7. Να κεησζεί ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ καζεκάησλ θαη λα γίλεη έιεγρνο γηα 

αιιεινεπηθαιύςεηο ζην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ. 

8. Να κεησζεί ν αξηζκόο ησλ καζεκάησλ Γηνίθεζεο ιόγσ αιιεινεπηθάιπςεο 

ηεο ύιεο θαη αλ θξίλεηαη ζθόπηκν λα δνζνύλ θάπνηα από απηά σο 

καζήκαηα επηινγήο. 

9. Να θαηαξγεζνύλ νη θαηεπζύλζεηο θαη ηα καζήκαηα εηδηθόηεηαο λα γίλνπλ 

ππνρξεσηηθά ή ην πεξηερόκελό ηνπο λα εληαρζεί ζηα ήδε ππάξρνληα. 

10. Να κεησζεί ν αξηζκόο πξναπαηηνύκελσλ καζεκάησλ (αιπζίδεο). 

11. Να απμεζνύλ νη ώξεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη λα ηνπνζεηεζεί ζην 

ηειεπηαίν εμάκελν. 

12. Να κελ πεξηιακβάλνληαη καζήκαηα πνπ αθνξνύλ ζε πεξηπνίεζε νλύρσλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζπνπδώλ. 

13. Να εληζρπζεί ε έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα. 

14. Να πξνβιεθζεί έλα ρξεκαηηθό πνζό γηα ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθνύ 

θαη λα θαηαγξαθεί μεθάζαξε πνιηηηθή κε  ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

 

                                                           
1
 Σημειϊνεται ότι ςτο ςημείο αυτό, η Επιτροπή Εξωτερικήσ Αξιολόγηςησ αναμζνεται να τεκμηριϊςει τα 

ευρήματα και τισ ειςηγήςεισ τησ ςτη βάςη του Εντφπου με αρ. 300.1.  Δεν αναμζνεται από την Επιτροπή 
Εξωτερικήσ Αξιολόγηςησ να υποβάλει ειςήγηςη για ζγκριςη ή απόρριψη του υπό αξιολόγηςη προγράμματοσ 
ςπουδϊν.  Η εν λόγω απόφαςη εμπίπτει ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου του Φορζα 
Διαςφάλιςησ και Πιςτοποίηςησ τησ Ποιότητασ τησ Ανϊτερησ Εκπαίδευςησ. 
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Έληππν: 300.1 

 

Κξηηήξηα θαη Γείθηεο Πνηόηεηαο 

Δμσηεξηθή Αμηνιόγεζε Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ  

 

 

 

 

 
 
Σν παξφλ έγγξαθν έρεη θαηαξηηζηεί ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Φνξέα 
Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο, ζηε βάζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ «πεξί 
ηεο Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο θαη 
ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Φνξέα γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2015» [Ν. 136 
(Η)/2015]. 
 

Σν έγγξαθν πεξηγξάθεη ηα θξηηήξηα θαη ηνπο δείθηεο πνηφηεηαο πνπ ζα εθαξκφδνληαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ηδξπκάησλ αλψηεξεο 

εθπαίδεπζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Έθζεζεο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.  

 

ΟΓΖΓΗΔ: εκεηψζηε γηα θάζε δείθηε ή θξηηήξην απηφ πνπ ηζρχεη. 

1. Δθαξκφδεηαη ζηνλ ειάρηζην βαζκφ 
2. Ηζρχεη ζε κε ηθαλνπνηεηηθφ Βαζκφ 

3. Ηζρχεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ Βαζκφ 

4. Ηζρχεη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

5. Ηζρχεη θαη απνηειεί θαιή πξαθηηθή 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζε πεξίπησζε θξηηεξίσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα 

εθαξκνζηνύλ, ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ ηδξύκαηνο ή / θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ, λα ζεκεηώλεηαη Γ / Δ = Γελ εθαξκόδεηαη θαη λα εμεγήζεηε πνηα είλαη 

ε αληίζηνηρε πνιηηηθή ηνπ Ηδξύκαηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην 

 

 

 

 

 

 

 

Ίδξπκα:INTERCOLLEGE (Λεπθσζία) 

Σίηινο Πξνγξάκκαηνο: Αηζζεηηθή 

Γηάξθεηα Πξνγξάκκαηνο: 4 Έηε 

Ζκεξνκελία Αμηνιφγεζεο:06/03/2018 
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Μέιε Δπηηξνπήο Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΣΗΣΛΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ / 
ΗΓΡΤΜΑ 

Ησάλλα Λενληαξίδνπ Καζεγήηξηα-Πξφεδξνο  ΑΣΔΗ - Θεζζαινλίθεο   

Bαζηιηθή Κεθαιά  Καζεγήηξηα- Μέινο  ΣΔΗ - Αζήλαο    

Αλαζηάζηνο Μεξθνχξεο  Αλαπι.Καζεγεηήο-Μέινο  ΣΔΠΑΚ 

Διεπζεξία Παπαδνπνχινπ Μέινο  Δπαγγεικαηηθφ ψκα 

Γεψξγηνο Φπηηήο Μέινο  Φνηηεηήο  

 

 

 

Ζκεξνκελία θαη Ώξα Δπηηόπηαο Δπίζθεςεο: 06/03/2018 09:30 

 

Γηάξθεηα Δπηηόπηαο Δπίζθεςεο:09:30- 16:30 
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1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΓΗΑΘΔΗΜΟΗ ΠΟΡΟΗ 

1.1 Οξγάλσζε δηδαθηηθνύ έξγνπ 
1 2 3 4 5 

1.1.1 Σα θξηηήξηα εηζδνρήο θνηηεηψλ/ηξηψλ ζην πξφγξακκα 
ζπνπδψλ βαζίδνληαη ζε ζαθείο θαλνληζκνχο θαη ζηε 
ζπλεπή εθαξκνγή ηνπο. 

 
   x 

1.1.2 O αξηζκφο θνηηεηψλ θαηά κάζεκα επηηξέπεη ηελ 
επνηθνδνκεηηθή δηδαζθαιία θαη επηθνηλσλία θαη 
ζπγθξίλεηαη ζεηηθά κε ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα ή/θαη 
δηεζλείο πξαθηηθέο. 

 
   x 

1.1.3 Ζ νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμαζθαιίδεη 
ηελ πνηνηηθή πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ 
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. πγθεθξηκέλα 
ιακβάλνληαη ππφςε: 

 
    

1.1.3.1 Ζ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλνπ αθαδεκατθνχ 
εκεξνινγίνπ θαη ε έγθαηξε δεκνζηνπνίεζή 
ηνπ. 

 
   x 

1.1.3.2 Ζ γλσζηνπνίεζε αλαιπηηθψλ πεξηγξακκάησλ 
ζπνπδψλ ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο θαη ε εθαξκνγή 
ηνπο απφ ηνπο δηδάζθνληεο. 

 
   x 

1.1.3.3 Οη επηθαηξνπνηεκέλεο ηζηνζειίδεο ησλ 
καζεκάησλ κε ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ 
πιηθφ 

 
  x  

1.1.3.4 Οη δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο πηπρηαθψλ θαη 
κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ / πξαθηηθήο 
άζθεζεο 

 
   x 

1.1.3.5 Οη δηαδηθαζίεο δηεμαγσγήο θαη ε κνξθή 
εμεηάζεσλ θαη αμηνιφγεζεο θνηηεηψλ/ηξηψλ. 

 
   x 

1.1.3.6 Ζ απνηειεζκαηηθή ελεκέξσζε ησλ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη δηεπθφιπλζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ηεο ζηε βειηίσζε ηεο 
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 
   x 

1.1.4 Παξέρνληαη ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ, επαξθείο θαη ζχγρξνλνη καζεζηαθνί πφξνη 
πεξηιακβαλνκέλσλ: 
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1.1.4.1 ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

Ζ θηηξηαθή ππνδνκή ηνπ Κνιιεγίνπ θαη ησλ 
εξγαζηεξίσλ Αηζζεηηθήο ήηαλ πνιύ θαιή. 

Ο εμνπιηζκόο ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο 
Αηζζεηηθήο κπνξεί λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο 
ελόο Πξνγξάκκαηνο επηπέδνπ Πηπρίνπ. 
πληζηάηαη πεξαηηέξσ πξνκήζεηα 
εμνπιηζκνύ. 

 
   x 

1.1.4.2 ηεο βηβιηνζήθεο 

Γεληθά, ε βηβιηνζήθε ηνπ Κνιιεγίνπ ήηαλ 
πνιύ θαιή. 

Ωζηόζν, βάζεη ηεο ελεκέξσζεο θαηά ηελ 
επηηόπηα επίζθεςε θαη ηνπ θαηαιόγνπ πνπ 
δόζεθε ζηελ Δπηηξνπή, απαηηείηαη 
εκπινπηηζκόο ζε ηίηινπο θαη αξηζκό 
αληηηύπσλ γηα ην Πξόγξακκα ηεο 
Αηζζεηηθήο.  

 
 x   

1.1.4.3 ηεο ππνδνκήο  
   x 

1.1.4.4 ηεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο  
  x  

1.1.4.5 ηεο αθαδεκατθήο θαζνδήγεζεο  
   x 

1.1.5 Δθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηαθηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο 
επηθνηλσλίαο δηδαζθφλησλ – θνηηεηψλ      

 
   x 

1.1.6 Οη δηδάζθνληεο θάζε καζήκαηνο παξέρνπλ έγθαηξε θαη 
απνηειεζκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο θνηηεηέο ηνπο. 

 
   x 

1.1.7 Οη ζεζκνζεηεκέλνη κεραληζκνί γηα ηε ζηήξημε ησλ 
θνηηεηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ην δηδαθηηθφ 
πξνζσπηθφ είλαη απνηειεζκαηηθνί. 

 
   x 

1.1.8 Οη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη 
απνηειεζκαηηθνί. 

 
   x 

1.1.9 Οη κεραληζκνί ζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε 
πξνβιεκαηηθή αθαδεκατθή επίδνζε είλαη 
απνηειεζκαηηθνί. 

 
  x  

1.1.10 Οη δηαδηθαζίεο αθαδεκατθήο ζπκβνπιεπηηθήο 
(mentoring) είλαη δηαθαλείο θαη απνηειεζκαηηθέο ζε 
πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθάπξνγξάκκαηα θαη 
ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αθαδεκατθνχ 
θφξηνπ. 

 
  x  
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1.1.11 ην πξφγξακκα ζπνπδψλ εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθή 
πνιηηηθή γηα ηελ πξφιεςε θαη εληνπηζκφ ηεο 
ινγνθινπήο.  

 
   x 

1.1.12 ην πξφγξακκα ζπνπδψλ νη κεραληζκνί δηαρείξηζεο 
παξαπφλσλ θαη επίιπζεο δηαθνξψλ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθνί. 

 
   x 

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

εκεηψζηε: 
α)  ηνλ πξνζδνθψκελν αξηζκφ Κχπξησλ θαη αιινδαπψλ θνηηεηψλ ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ 
Γελ αλαγξάθεηαη  
β)  απφ πνηεο ρψξεο αλακέλεηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο θνηηεηψλ 
Γελ αλαγξάθεηαη 
γ)  ηνλ κέγηζην πξνγξακκαηηζκέλν αξηζκφ θνηηεηψλ θαηά ηκήκα  
20 Κύπξηνηθαη Διιαδίηεο 

1.2 Γηδαζθαιία 
1 2 3 4 5 

1.2.1 Ζ κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα 
ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ 
επηκέξνπο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. 

 
   x 

1.2.2 Ζ κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα 
ελήιηθεο. 

 
  x  

1.2.3 Γίλεηαη ζπλερήο-δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη 
αλαηξνθνδφηεζε ησλ θνηηεηψλ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. 

 
   x 

1.2.4 Σν ζχζηεκα θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη 
αλαηξνθνδφηεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ 
ζηα καζήκαηα είλαη ζαθή, επαξθή θαη ζε γλψζε ησλ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ. 

 
   x 

1.2.5 Δθαξκφδνληαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 
   x 

1.2.6 ηε δηδαζθαιία πηνζεηείηαη ε ρξήζε ζχγρξνλσλ 
εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ ζπλάδνπλ κε δηεζλή 
πξφηππα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πιαηθφξκαο 
ειεθηξνληθήο ππνζηήξημεο κάζεζεο. 

 
   x 

1.2.7 Σν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηδαθηηθέο 
ζεκεηψζεηο) πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπεη ε 
κεζνδνινγία ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά 

  x   
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ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Βάζεη ηεο ελεκέξσζεο θαηά ηελ επηηόπηα επίζθεςε 
θαη ηνπ θαηαιόγνπ πνπ δόζεθε ζηελ Δπηηξνπή, 
απαηηείηαη εκπινπηηζκόο ζε ηίηινπο θαη αξηζκό 
αληηηύπσλ γηα ην Πξόγξακκα ηεο Αηζζεηηθήο. 
Βιέπε ζπκπιεξσκαηηθά ζρόιηα (ελδεηθηηθά). 

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

 
πκπιεξσκαηηθά ζρόιηα γηα ην 1.2.7 (ελδεηθηηθά) 
 
Απαηηείηαη επαλέιεγρνο όισλ ησλ ζπγγξακκάησλ  πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
πεξηγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ γηα ηε ζπλάθεηα, ην βαζκό θάιπςεο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ θαη ηελ παιαηόηεηα. Οη πην θάησ παξαηεξήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο. 
 
Σν ίδην ζύγγξακκα πξνηείλεηαη ζε πεξηζζόηεξα από έλα καζήκαηα: 

-"Αηζζεηηθή Ζιεθηξνζεξαπεία" ζηα καζήκαηα "Δθαξκνζκέλε Φπζηθή", 
"Αηζζεηηθή Πξνζώπνπ ΗΗ", "Ζιεθηξνζεξαπεία Η" θαη "Ζιεθηξνζεξαπεία ΗΗ". 
- "Αλζξώπηλν ζώκα" ζηακαζήκαηα "Αλαηνκία" θαη "Φπζηνινγία". 
- "Δηζαγσγή ζηεΓεξκαηνινγία"(BuxtonandPaulk, Νηθνιαΐδνπ)ζηα καζήκαηα 
Γεξκαηνινγία Η, Γεξκαηνινγία ΗΗ θαη Γεξκαηνινγία ΗΗΗ. 
- "Σέρλε ηνπ Μαθηγηάδ" ζηα καζήκαηα "Μαθηγηάδ Η", "Μαθηγηάδ ΗΗ", "Μαθηγηάδ 
ΗΗΗ" θαη "Δπαγγεικαηηθό Μαθηγηάδ". 
- "Αθπδάησζε – Γήξαλζε" ζηα καζήκαηα "Αηζζεηηθή Πξνζώπνπ ΗΗ" θαη 
"Αηζζεηηθή Πξνζώπνπ ΗΗΗ". 
- "Αηζζεηηθή ζώκαηνο" ζηα καζήκαηα "Αηζζεηηθή ζώκαηνο Η", "Αηζζεηηθή 
ζώκαηνο ΗΗ" "Αηζζεηηθή ζώκαηνο ΗΗΗ". 

1.3 Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό 
1 2 3 4 5 

1.3.1 Ο αξηζκφο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, πιήξνπο θαη 
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, θαη ηα γλσζηηθά 
αληηθείκελα ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ππνζηεξίδνπλ 
επαξθψο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

Καηά ηελ επηηόπηα επίζθεςε παξεπξέζεθαλ κόλν 7 
από ηνπο 25 δηδάζθνληεο θαη δελ θαηέζηε δπλαηόλ 
λα δνζνύλ δηεπθξηλήζεηο επί ησλ βηνγξαθηθώλ. 

Δπίζεο παξαηεξήζεθε αιιαγή δηδαζθόλησλ ζε 
καζήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ αίηεζε πνπ παξαδόζεθε 
ζηελ Δπηηξνπή (π.ρ. "Ννζνινγία", "Τγηεηλή θαη 
Αζθάιεηα" θαη "Φπζηνινγία"), γεγνλόο ην νπνίν 
ελδερνκέλσο δηαθνξνπνηεί ηηο πνζνζηώζεηο 
(πξνζόληα θαη εξγαζηαθή ζρέζε). 

Καηά δήισζε, από ηνπο ζπλνιηθά 25 δηδάζθνληεο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο νη 13 είλαη πιήξνπο 
απαζρόιεζεο κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη νη αηζζεηηθνί 
πνπ ζηεξίδνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 

 
x    
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Πξνγξάκκαηνο. 

ην Κνιιέγην ππάξρεη θαη ηξηεηέο Πξόγξακκα 
Αηζζεηηθήο ζην νπνίν εκθαλίδνληαη νη ίδηνη 
δηδάζθνληεο αηζζεηηθνί (ζύκθσλα κε ηελ επίζεκε 
ηζηνζειίδα ηνπ Κνιιεγίνπ). ηελ αίηεζε όκσο δελ 
ππάξρνπλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία, έηζη ώζηε λα γίλεη 
αθξηβήο ππνινγηζκόο ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο θαη ηεο 
απαζρόιεζεο ησλ δηδαζθόλησλ. 

1.3.2 Οη δηδάζθνληεο θάζε καζήκαηνο έρνπλ ζπλαθή ηππηθά 
θη νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 
καζήκαηνο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο 
λνκνζεζίεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθφινπζσλ: 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4 (ζει. 45), από ηνπο 25 
δηδάζθνληεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 6 είλαηθάηνρνηBSc, 
13 θαηέρνπλ ΜSc θαη 6 είλαη θάηνρνη PhD. 

Οη 3 από ηνπο 4 αηζζεηηθνύο πνπ ζηεξίδνπλ ην 
Πξόγξακκα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε ζπληνλίζηξηα 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δελ δηαζέηνπλ Πηπρίν Αηζζεηηθήο 
(δηαζέηνπλ Σίηιν θαηώηεξν από ηνλ απνλεκόκελν 
Σίηιν). Παξόια απηά, δειώλνπλ θάηνρνη ησλ 
παξαθάησ κεηαπηπρηαθώλ Σίηισλ πνπ δελ 
ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο Αηζζεηηθήο θαη δελ 
έρνπλ αλαγλσξηζηεί από ην ΚΤΑΣ: 

Μαξία Μηραήι- Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθήο Ύιεο 
(ΜiddlesexUniversity 2007). 
ΜαξίλαΠάηζαινο-Μaster of Arts WBL 
(ΜiddlesexUniversity 2013). 
ΚάηηαΑγξόηε - Μaster of Arts WBL 
(ΜiddlesexUniversity 2013). 

Οη αλσηέξσ δηδάζθνπζεο δελ έρνπλ δηδαρζεί 
Αηζζεηηθή ζε επίπεδν Πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνύ. 

Γελ ππάξρνπλ δεκνζηεύζεηο ζην γλσζηηθό 
αληηθείκελν ηεο Αηζζεηηθήο. 

 
 x   

1.3.2.1 Δμεηδίθεπζε ζηα δηδαζθφκελα καζήκαηα, κε 
πξνηίκεζε δηδαθηνξηθφ ζην ζέκα. 

Από ηνπο 25 δηδάζθνληεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
6  είλαη θάηνρνη PhD αιιά θαλέλα 
δηδαθηνξηθόδελ είλαη ζπλαθέο κε ηελ 
Αηζζεηηθή. 

 
  x  

1.3.2.2 Γεκνζηεχζεηο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

Γελ ππάξρνπλ 

Υ 
    

1.3.3 Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ Δπηζθεπηψλ Καζεγεηψλ Υ 
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ππνζηεξίδνπλ επαξθψο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

Γελ ππάξρνπλ Δπηζθέπηεο Καζεγεηέο.Bιέπε 
ζρόιην ζηελ εηζαγσγή. 

1.3.4 Σν Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ έρεη ηα απαηηνχκελα 
πξνζφληα, επαξθή επαγγεικαηηθή πείξα θαη 
εμεηδίθεπζε γηα ηε δηδαζθαιία πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ 
καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  

Γελ ππάξρεη Δηδηθό Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό.Bιέπε 
ζρόιην ζηελ εηζαγσγή. 

Υ 
    

1.3.5 ε θάζε πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην Δηδηθφ Γηδαθηηθφ 
Πξνζσπηθφ δελ ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ δηδαθηηθνχ 
εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Bιέπε ζρόιην ζηελ εηζαγσγή. 

Υ 
    

1.3.6 Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θάζε ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο 
ζρνιήο θαηά πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 70% θαηέρεη 
αλαγλσξηζκέλν αθαδεκατθφ ηίηιν θαηά κία βαζκίδα 
αλψηεξν απφ ην επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν 
δηδάζθεη.  

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4 (ζει. 45), από ηνπο 25 
δηδάζθνληεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 6 είλαη θάηνρνηBSc, 
13 θαηέρνπλ ΜSc θαη 6 είλαη θάηνρνη PhD. 

Αλ δελ πξνζκεηξεζνύλ νη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ησλ 3 
από ηνπο 4 αηζζεηηθνύο πνπ ζηεξίδνπλ ην 
Πξόγξακκα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε ζπληνλίζηξηα 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο δελ δηαζέηνπλ Πηπρίν, 
αιιά δειώλνπλ κεηαπηπρηαθό ηίηιν κε 
αλαγλσξηζκέλν από ην ΚΤΑΣ, ηόηε ην 
ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην δελ πιεξείηαη. 

 
 Υ   

1.3.7 Ο ιφγνο ηνπ αξηζκνχ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ πνπ δηδάζθεηαη απφ αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ 
πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο πξνο ηνλ 
αξηζκφ ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθεηαη απφ 
αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ κεξηθήο απαζρφιεζεο 
δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ζπνπδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ. 

Βιέπε 1.3.1 

 
 x   

1.3.8 Ο ιφγνο ηνπ αξηζκνχ θνηηεηψλ πξνο ην ζπλνιηθφ 
αξηζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη επαξθήο γηα 
ηελ ππνζηήξημε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 
  x  

1.3.9 Ο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 
δελ πεξηνξίδεη ηε δηεμαγσγή έξεπλαο, ηε ζπγγξαθή θαη 

 
 x   
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ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά. 

Ο αθξηβήο αξηζκόο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αθνύ ν 
Πίλαθαο 4 (ζει. 45) είλαη αζαθήο. Υαξαθηεξίδνληαη 
σο πιήξνπο απαζρόιεζεο δηδάζθνληεο κε 2 ή 3 
ώξεο εβδνκαδηαίσο ζην Πηπρίν Αηζζεηηθήο θαη 
ρσξίο λα δίλνληαη ζηνηρεία γηαπηζαλή επηπξόζζεηε 
απαζρόιεζή ηνπο ζε άιια Πξνγξάκκαηα.  

Σα παξαπάλσ πηζαλόλ πεξηνξίδνπλ θαη ηε 
δηεμαγσγή έξεπλαο. 

1.3.10 Οη κειινληηθέο απνρσξήζεηο / ζπληαμηνδνηήζεηο, 
αλακελφκελεο πξνζιήςεηο θαη εμειίμεηο ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή 
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε νξίδνληα 
πεληαεηίαο. 

Γ/Δζε ηδησηηθνύο θνξείο 

 
    

1.3.11 Ο πληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ηα πξνζφληα θαη 
ηελ εκπεηξία γηα λα ζπληνλίδεη κε επάξθεηα ην 
πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

Ζ ζπληνλίζηξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ δηαζέηεη 
Πηπρίν Αηζζεηηθήο.  

x 
    

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ 

2.1 θνπόο θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

1 
2 3 4 5 

2.1.1   Ο ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 
δηαηππψλνληαη ζε κνξθή αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ 
απνηειεζκάησλ θαη ζπλάδνπλ κε ηελ απνζηνιή θαη ηε 
ζηξαηεγηθή ηνπ ηδξχκαηνο. 

 
   x 

2.1.2 Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα καζεζηαθά 
απνηειέζκαηα αμηνπνηνχληαη σο νδεγφο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Ο ζρεδηαζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδώλππνιείπεηαη: 

α) ην κεγάιν αξηζκό καζεκάησλ. 

β) ηελ ύπαξμε θαηεπζύλζεσλ ρσξίο λα θαηαιήγνπλ ζε 
δηαθνξνπνίεζε ζηνλ Σίηιν πνπ απνλέκεηαη κε ην 

 
x    
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επηρείξεκα εθ κέξνπο ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Ηδξύκαηνο 
όηη «δελ επηηξέπνληαη από ηελ λνκνζεζία ηα καζήκαηα 
επηινγήο». Δπίζεο ν ίδηνο ηόληζε επαλεηιεκκέλσο όηη 
«ε θάζε Δπηηξνπή ιέεη ηα δηθά ηεο» ππνηηκώληαο ην 
ξόιν ηεο παξνύζαο Δπηηξνπήο. 

γ) ην θνκκάηη ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ (π.ρ. βηβιία, 
θαηαλνκή δηδαθηηθνύ θόξηνπ). 

2.1.3 Ο ηίηινο θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
βαζηθέο πξφλνηεο  ησλ  αληίζηνηρσλ  Δπαγγεικαηηθψλ θαη 
Δπηζηεκνληθψλ  σκάησλ, γηα ζθνπνχο εγγξαθήο ζηα 
ζψκαηα απηά.    

Ζ ύπαξμε θαηεπζύλζεσλ ζηελ νλνκαζία ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο νδεγνύλ ζε ζύγρπζε ζε ζρέζε κε ηα 
επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηώκαηα. 

εκεηώλεηαη, όηη νη 3 από ηηο 4 δηδάζθνπζεο ηελ 
Αηζζεηηθή δελ θαηέρνπλ αξηζκό κεηξώνπ από ην 
ύιινγν Αηζζεηηθώλ Κύπξνπ αθνύ ε αίηεζε ηνπο 
εθθξεκεί κεηά ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο. 

 
x    

2.1.4 Σν πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη κνξθέο αμηνιφγεζεο, 
ηα δηδαθηηθά πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε 
ηνπ ζθνπνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ 
αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε 
δηαζθάιηζε ησλ αλακελόκελσλ καζεζηαθώλ 
απνηειεζκάησλ ππνιείπνληαη ζην θνκκάηη ηνπ 
δηδαθηηθνύ πιηθνύ (π.ρ. βηβιία, θαηαλνκή δηδαθηηθνύ 
θόξηνπ). 

 
  x  

2.1.5 Σα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη γλσζηά ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο 
θαη ζηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 
   x 

2.1.6 Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε, ψζηε 
λα επηηπγράλνληαη ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά 
απνηειέζκαηα. 

 
   x 

2.1.7 Ο ηίηινο  ζπνπδψλ πνπ απνλέκεηαη ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ηξηεο 
αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ζθνπφ θαη ζηα καζεζηαθά 
απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
   x 

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

 

2.2 Γνκή θαη Πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 1 
2 3 4 5 
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2.2.1 Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ θαζνξίδνπλ κε 
ζαθήλεηα ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ην 
πεξηερφκελν, ηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο 
θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ. 

 

 
  x  

2.2.2 Δθαξκφδεηαη ην Δπξσπατθφ χζηεκα πζζψξεπζεο θαη 
Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS) θαη ππάξρεη 
πξαγκαηηθή αληηζηνηρία πηζησηηθψλ κνλάδσλ θαη θφξηνπ 
εξγαζίαο θαηά κάζεκα θαη θαηά εμάκελν γηα ηνλ θνηηεηή, 
είηε απηφο παξαθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 
ζπνπδψλ είηε είλαη εγγεγξακκέλνο θαη θνηηά παξάιιεια ζε 
πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
επξσπατθή πξαθηηθή ζηα ηδξχκαηα αλψηεξεο  εθπαίδεπζεο.  

 
   x 

2.2.3 Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη δνκεκέλν κε ζπλεθηηθφ 
ηξφπν θαη αθνινπζία, ψζηε έλλνηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 
πξνυπνζέζεηο λα πξνεγνχληαη ηεο δηδαζθαιίαο άιισλ πην 
ζχλζεησλ θαη γλσζηηθά πην απαηηεηηθψλ ελλνηψλ. 

Τπάξρεη κεγάινο αξηζκόο πξναπαηηνύκελσλ 
καζεκάησλ (αιπζίδεο). 

Σν κάζεκα «Μεζνδνινγία ηεο ζπιινγηθήο έξεπλαο» 
πνπ πξνεηνηκάδεη ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ πηπρηαθή 
γίλεηαη ηαπηόρξνλα ζην ίδην εμάκελν κε ηελ εθπόλεζε 
ηεο πηπρηαθήο, ελώ ζα έπξεπε λα πξνεγείηαη όπσο 
δηαπίζησζαλ θαη νη θνηηεηέο. 

 
 x   

2.2.4 Ο ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 
θαη ην πεξηερφκελν είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο. 

ηε ζειίδα 1 ηεο αίηεζεο, ε επσλπκία ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ είλαη Αηζζεηηθή (4 έηε 
Πηπρίν). ηε ζειίδα 7 ηεο αίηεζεο, ε νλνκαζία ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ είλαη Αηζζεηηθή (4 έηε Πηπρίν) 
κε αλαθνξά ζε θαηεπζύλζεηο «Γηνίθεζε Ηλζηηηνύηνπ 
Αηζζεηηθήο» θαη «Γηνίθεζε Κέληξνπ Δπεμίαο» πνπ δελ 
ζπκθσλνύλ κε ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ. Ο 
ηίηινο πνπ απνλέκεηαη είλαη «Αηζζεηηθή».  

 
 x   

2.2.5 Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ, πέξαλ ησλ καζεκάησλ ζηα θχξηα 
γλσζηηθά αληηθείκελα, πεξηέρεη ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ 
καζεκάησλ γεληθήο εθπαίδεπζεο. 

ηελ αίηεζε (ζει. 53-55) ν ηξόπνο απεηθόληζεο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο είρε ρσξηζηνύο θσδηθνύο γηα ηα 
εξγαζηεξηαθά καζήκαηα θαη εκθάληδε 81 καζήκαηα 
ζπλνιηθά. 

Ο ηειηθόο ππνινγηδόκελνοαξηζκόο καζεκάησλ,αθόκα 

x 
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θαη αλ δελ ιεθζνύλ ππόςε νη ρσξηζηνί θσδηθνί γηα ην 
ίδην κάζεκα, είλαη πνιύ κεγάινο (51).Καη εδώ ν 
εθπξόζσπνο ηνπ Κνιιεγίνπ έζεζε ζηελ Δπηηξνπή σο 
επηρείξεκα όηη "θάζε Δπηηξνπή ιέεη ηα δηθά ηεο". 

Δπίζεο ν αξηζκόο ησλκαζήκαησλ πνπ αθνξνύλ ζηε 
δηνίθεζε είλαη πνιύ κεγάινο (11) κε πνιιέο 
αιιεινεπηθαιύςεηο ηεο ύιεο. Σν ίδην αλαθέξζεθε θαη 
ζε ζρόιηα ησλ θνηηεηώλ. 

2.2.6 Σν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαη ελνηήησλ θαη νη 
αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη θαηάιιειεο 
γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ καζεζηαθψλ 
απνηειεζκάησλ ζε φ,ηη αθνξά ζηηο γλψζεηο, ζηηο δεμηφηεηεο 
θαη ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ νη 
θνηηεηέο/ηξηεο. 

Παξαηεξήζεθε πνιπδηάζπαζε γλσζηηθώλ 
αληηθεηκέλσλ, γεγνλόο πνπ πηζηνπνηείηαη θαη από ηελ 
πξόηαζε ηνπ ίδηνπ ζπγγξάκκαηνο ζε δηαθνξεηηθό 
αξηζκό καζεκάησλ (βιέπε ελδεηθηηθά ζρόιηα 1.2.7). 

Ζ επηινγή θαηεπζύλζεσλ ζην Ε’ κόλν εμάκελν 
ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηώλ 
ζην αληηθείκελν ηεο Αηζζεηηθήο,αθνύ δελ δίλεηαη 
επηινγή ζε καζήκαηα δηνίθεζεο. Αληίζεηα, δίλεηαη 
επηινγή ζε βαζηθά καζήκαηα εηδηθόηεηαο Αηζζεηηθήο 
πνπ απνδπλακώλεη ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Αηζζεηηθή. 
Δληππσζηαθό είλαη όηη δελ ππάξρνπλ θαζόινπ 
καζήκαηα δηνίθεζεο ζην Ε’ εμάκελν. 

Ε ‘  ΔΞΑΜΖΝΟ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟΤ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 

Ε ‘  ΔΞΑΜΖΝΟ – 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΔΤΔΞΗΑ 

Αηζζεηηθή Πξνζψπνπ IV Καιιηηερληθφ Μαθηγηάδ  

Αηζζεηηθή ψκαηνο IV Stress θαη Αληηκεηψπηζε απφ 

αηζζεηηθφ 

Δμεηδηθεπκέλε  Απνηξίρσζε Δμεηδηθεπκέλε 

Αξσκαηνζεξαπεία 

Αηζζεηηθή Υεηξνπξγηθή  Δηδηθέο Θεξαπείαο Spa 

Παζνινγία Δλδνθξηλψλ Αδέλσλ Αλεπηζχκεηεο Δλέξγεηεο απφ 

Καιιπληηθά 

Ζ πξαθηηθή άζθεζε γίλεηαη ζην Σ΄ εμάκελν πξηλ ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ 
εηδηθόηεηαο θαη πξηλ ην Ε΄ εμάκελν όπνπ εκθαλίδεηαη 
γηα πξώηε θνξά ε επηινγή «θαηεπζύλζεσλ».  

Δπίζεο, ε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (180 ώξεο) 

x 
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ζεσξείηαη κηθξή ζπγθξηλόκελε κε αληίζηνηρα 
Πξνγξάκκαηα. 

Σα καζήκαηα πνπ αθνξνύλ ζε πεξηπνίεζε νλύρσλ δελ 
απνηεινύλ ελαζρόιεζε ησλ Πηπρηνύρσλ Αηζζεηηθώλ 
ζύκθσλα κε ηνλ ύιινγν Αηζζεηηθώλ Κύπξνπ (ΑΚ), 
θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη 
ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζπνπδώλ. 

2.2.7 Ο αξηζκφο θαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο είλαη επαξθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

ηελ αίηεζε (ζει. 53-55) ν ηξόπνο απεηθόληζεο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο είρε ρσξηζηνύο θσδηθνύο γηα ηα 
εξγαζηεξηαθά καζήκαηα θαη εκθάληδε 81 καζήκαηα 
ζπλνιηθά. 

Ο ηειηθόο ππνινγηδόκελνοαξηζκόο καζεκάησλ,αθόκα 
θαη αλ δελ ιεθζνύλ ππόςε νη ρσξηζηνί θσδηθνί γηα ην 
ίδην κάζεκα, είλαη πνιύ κεγάινο (51). 

 
x    

2.2.8 Σν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
αληηθαηνπηξίδεη ηα ηειεπηαία επηηεχγκαηα / εμειίμεηο ζηελ 
επηζηήκε, ζηηο ηέρλεο, ζηελ έξεπλα  θαη ζηελ ηερλνινγία. 

 
  x  

2.2.9 Γίλεηαη επειημία επηινγψλ / δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο 
πξνζσπηθέο αλάγθεο ή ζηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε 
εηδηθέο αλάγθεο. 

 
  x  

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

H βαζκνιόγεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο ελόηεηαο 2.2 έγηλε βάζεη ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, όπσο απνηππώλεηαη ζηα δηαγξάκκαηα θαη ζην 
πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο αίηεζεο αμηνιόγεζεο. 

εκεηψζηε πφζνη αλακέλεηαη λα είλαη νη θνηηεηέο κε παξάιιειε θνίηεζε θαη ζε άιιν 
αθαδεκατθφ ίδξπκα, κε βάζε ηελ σο ηψξα γλψζε ζαο γηα θνηηεηέο κε παξάιιειε 
θνίηεζε ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Ηδξχκαηφο ζαο.  

Καλέλαο 

2.3 
Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 1 2 3 4 5 

2.3.1 Οη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαζνξίδνπλ ζαθείο 
αξκνδηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο. 

 
   x 

2.3.2 Γηαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ      

 
    

 2.3.2.1  ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ  
   x 
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 2.3.2.2  ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ  
   x 

 2.3.2.3  ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ  
   x 

2.3.3 Ο νδεγφο, ή/θαη νη θαλνληζκνί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 
παξέρνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηελ 
ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 
  x  

2.3.4 Ζ δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απνηειεί αθαδεκατθή 
δηαδηθαζία θαη δελ ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο απφ κε 
αθαδεκατθνχο παξάγνληεο. 

 
  x  

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

 

2.4  Γηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 1 
2 3 4 5 

2.4.1 Γηελεξγείηαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ φζνλ αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηελ έγθξηζε, ζηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ζηελ αλαζεψξεζή ηνπ. 

Γελ ππάξρεη δηαδηθαζία αλαζεώξεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο έμσ από ηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αμηνιόγεζεο, εθηόο από κηθξήο έθηαζεο αιιαγέο. 

 
  x  

2.4.2 Γηαζθαιίδεηαη φηη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα 
επηηεπρζνχλ ζηε βάζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 
  x  

2.4.3 Γηαζθαιίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο 
ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ είλαη αθαδεκατθή δηαδηθαζία ε 
νπνία ιεηηνπξγεί ρσξίο νπνηεζδήπνηε κε αθαδεκατθέο 
παξεκβάζεηο. 

Γελ αθνινπζείηαη αθαδεκατθή δηαδηθαζία. Bιέπε ζρόιην 
ζηελ εηζαγσγή. 

x 
    

2.4.4 Ζ αθαδεκατθή ηεξαξρία ηνπ ηδξχκαηνο (Πξχηαλεο, 
Αληηπξπηάλεηο, Κνζκήηνξεο, Πξφεδξνη θαη πληνληζηέο 
πξνγξακκάησλ, αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ) έρνπλ ηελ 
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ αθαδεκατθή αξηζηεία θαη ηελ 
αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

Bιέπε ζρόιην ζηελ εηζαγσγή. Γελ ππάξρεη αθαδεκατθή 
ηεξαξρία. 

x 
    

2.4.5 Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ  ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 
αλαξηψληαη δεκφζηα θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 
    

2.4.5.1  Σηο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηηο πηζηψζεηο κνλάδσλ     x 
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2.4.5.2  Σα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 
Καηά δήισζή ηνπο δελ εθαξκόδεηαη. 

Υ     

2.4.5.3  Σε κεζνδνινγία 
Καηά δήισζή ηνπο δελ εθαξκόδεηαη. 

Υ     

2.4.5.4  Σηο πεξηγξαθέο ησλ καζεκάησλ 
Καηά δήισζή ηνπο δελ εθαξκόδεηαη. 

Υ     

2.4.5.5  Σε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο     x 

2.4.5.6  Σα θξηηήξηα εηζδνρήο     x 

2.4.5.7 Σε κνξθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ 
Καηά δήισζή ηνπο δελ εθαξκόδεηαη. 

Υ     

2.4.6 Ζ απνλνκή ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ζπλνδεχεηαη απφ 
«Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο»(diplomasupplement) ην νπνίν 
είλαη ζχκθσλν κε ηηο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. 

Γελ ππήξρε. Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο δελ γλώξηδε ηελ 
ύπαξμε παξαξηήκαηνο δηπιώκαηνο. 

x 
    

2.4.7 Γηαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο αμηνιφγεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο. 

 
   x 

2.4.8 Ζ αλαγλψξηζε θαη ε κεηαθνξά πηζησηηθψλ κνλάδσλ απφ 
πξνεγνχκελε θνίηεζε ξπζκίδεηαη κε δηαδηθαζίεο θαη 
θαλνληζκνχο νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ φηη νη πεξηζζφηεξεο 
πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη απφ ην ίδξπκα πνπ 
απνλέκεη ηνλ ηίηιν. 

 
   x 

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

 
εκεηψζηε ζε πεξίπησζε πξαθηηθήο άζθεζεο:  

- Πφζεο είλαη νη πηζησηηθέο κνλάδεο γηα καζήκαηα θαη πφζεο γηα ηελ πξαθηηθή 
άζθεζε 

240 θαη 242ECTS γηα ηηο δύν θαηεπζύλζεηο, εθ ησλ νπνίσλ6 ECTS γηα 
πηπρηαθή, 6ECTS γηα πξαθηηθή. 

- ε πνην εμάκελν γίλεηαη ε πξαθηηθή άζθεζε 

Σ΄ εμάκελν. 

- Αλ ε πξαθηηθή άζθεζε γίλεηαη ζηελ ρψξα ζηελ νπνία εδξεχεη ην Ίδξπκα πνπ 
απνλέκεη ηνλ ηίηιν. 

Ναη 

2.5 Γηεζλήο Γηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ  1 
2 3 4 5 

2.5.1 Οη ζπλεξγαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε άιια ηδξχκαηα 
ζπγθξίλνληαη ζεηηθά κε αληίζηνηρεο ζπλεξγαζίεο άιισλ 
ηκεκάησλ / πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηνλ επξσπατθφ θαη 

x 
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δηεζλή ρψξν. 

Καηά δήισζή ηνπο δελ εθαξκόδεηαη. 

2.5.2 Πξνζειθχνληαη Δπηζθέπηεο Καζεγεηέο εγλσζκέλνπ 
θχξνπο. 

Καηά δήισζή ηνπο δελ εθαξκόδεηαη. 

x 
    

2.5.3 πκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ζε πξνγξάκκαηα 
αληαιιαγψλ. 

x 
    

2.5.4 Ζ αθαδεκατθή θπζηνγλσκία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 
είλαη ζπκβαηή κε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηνλ 
θππξηαθφ ρψξν θαη δηεζλψο.  

Ζ θπζηνγλσκία ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη ζπκβαηή 
ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό θαη ην πεξηερόκελν ησλ 
καζεκάησλ, ηε δνκή (ύπαξμε θαηεπζύλζεσλ) θαη ην 
ρξόλν πξαθηηθήο άζθεζεο. 

x 
    

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

 

ρνιηάζηε,  επίζεο, ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην πξφγξακκα ζπγθξίλεηαη ζεηηθά κε ηα 
αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ ζε 
Ηδξχκαηα ηεο ίδηαο βαζκίδαο. 

Γελ ζπγθξίλεηαη, ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό θαη ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ, 
ηε δνκή (ύπαξμε θαηεπζύλζεσλ) θαη ην ρξόλν πξαθηηθήο άζθεζεο. 

2.6 ύλδεζε κε αγνξά εξγαζίαο θαη θνηλσλία 
1 2 3 4 5 

2.6.1 Οη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ 
αληαπφθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο επηζηεκνληθέο θαη 
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ απνθνίησλ είλαη 
επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθέο. 

 
   x 

2.6.2 Με βάζε ηε κειέηε βησζηκφηεηαο αλακέλεηαη απνξξφθεζε 
ησλ απνθνίησλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.   

Ζ έθζεζε βησζηκόηεηαοόζνλ αθνξά ζηελ 
επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ (πνπ 
πξνζθνκίζηεθε κεηά από αίηεκα ηεο Δπηηξνπήο 
Αμηνιόγεζεο) παξαηεξήζεθε όηη δελ ήηαλ πιήξσο 
ηεθκεξησκέλε. 

 
 x   

2.6.3 Σα νθέιε ηεο θνηλσλίαο απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη 
ζεκαληηθά. 

 
   x 

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 
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3. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΚΑΗ Ζ ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ παξάγεηαη έξεπλα 

3.1 πλέξγεηα Έξεπλαο θαη Γηδαζθαιίαο  
1 2 3 4 5 

3.1.1 Γηαζθαιίδεηαη φηη ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε έρεη επαξθψο 
δηαθσηηζηεί απφ ηελ έξεπλα. 

Σν Κνιιέγην δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή ππνδνκή αιιά δελ 
πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ 
ππό θξίζε πξνγξάκκαηνο. 

x 
    

3.1.2 Σα λέα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ελζσκαησκέλα ζην 
πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Σν Κνιιέγηνδηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή ππνδνκή αιιά δελ 
πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ 
ππό θξίζε πξνγξάκκαηνο. 

x 
    

3.1.3 Παξέρνληαη επαξθείο θαη ηθαλνπνηεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 
εμνπιηζκφο γηα ηε ζηήξημε ησλ εξεπλεηηθψλ ζπληζησζψλ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα θαη 
πξνζβάζηκα ζην πξνζσπηθφ θαη ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο. 

Σν Κνιιέγηνδηαζέηεη ππνδνκή αιιά δελ 
πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ 
ππό θξίζε πξνγξάκκαηνο. 

 
  x  

3.1.4 Σα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ δεκνζηεχνληαη ζε δηεζλή 
πεξηνδηθά κε ην ζχζηεκα θξηηψλ, ζε δηεζλή ζπλέδξηα, 
πξαθηηθά ζπλεδξηψλ εθδφζεηο θιπ. 

Σα δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα δελ είλαη ζπλαθή κε ηα 
γλσζηηθά-δηδαθηηθά αληηθείκελα ηεο αηζζεηηθήο. 
Αθνξνύλ θύξηα, έξγν πξνζσπηθνύ κεξηθήο 
απαζρόιεζεο ζην ππό θξίζε πξόγξακκα ζε 
καζήκαηαπνπ δηδάζθνληαη θαη ζε άιια πξνγξάκκαηα. 

Καηά δήισζή ηνπο δελ εθαξκόδεηαη. 

 
x    

3.1.5 Ζ εμσηεξηθή, κε θξαηηθή,  ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ζπγθξίλεηαη 
ζεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ άιισλ ηδξπκάησλ ζηελ 
Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Γελ ππάξρεη εμσηεξηθή κε θξαηηθή,  ρξεκαηνδόηεζε. 

Καηά δήισζή ηνπο δελ εθαξκόδεηαη. 

x 
    

3.1.6 Ζ εζσηεξηθή, ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ζπγθξίλεηαη 

x 
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ζεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ άιισλ ηδξπκάησλ ζηελ 
Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Γελ ππάξρεη εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

Καηά δήισζή ηνπο δελ εθαξκόδεηαη. 

3.1.7 Ζ πνιηηηθή, έκκεζεο ή άκεζεο, εζσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 
ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αθαδεκατθνχ 
πξνζσπηθνχ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Γελ ππάξρεη εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

Καηά δήισζή ηνπο δελ εθαξκόδεηαη. 

x 
    

3.1.8 Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, αθαδεκατθνχ, 
εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη έξγα 
είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Γελ ππάξρεη εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

Καηά δήισζή ηνπο δελ εθαξκόδεηαη. 

x 
    

3.1.9 Ζ εθπαίδεπζε θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 
είλαη επαξθήο 

H εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ζηελ εξεπλεηηθή 
δηαδηθαζία πεξηνξίδεηαη ζηε δηδαζθαιία ζρεηηθνύ 
καζήκαηνο. 

Καηά δήισζή ηνπο δελ εθαξκόδεηαη. 

 
 x   

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε.  

Γελ ππάξρεη εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα. 
 

4. ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΟΗΚΖΖ, ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΗ  
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

4.1 Γηνηθεηηθνί Μεραληζκνί 1 2 3 4 5 

4.1.1 Τπάξρεη Τπεξεζία Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο πνπ ππνζηεξίδεη 
ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ζηα αθαδεκατθά θαη πξνζσπηθά ηνπο 
πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο. 

   x  

4.1.2 Οη ζεζκνζεηεκέλνη δηνηθεηηθνί κεραληζκνί γηα 
παξαθνινχζεζε θαη ζηήξημε θνηηεηψλ είλαη επαξθείο.  

    x 

4.1.3 Ζ απφδνζε ησλ κεραληζκψλ απηψλ αμηνινγείηαη ζηε βάζε 
ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. 

Γελ ππάξρνπλ. 

x     
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Καηά δήισζή ηνπο δελ εθαξκόδεηαη. 

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

ΤπάξρεηΤπεξεζία Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο πνπ ππνζηεξίδεη ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο 
ζηα πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο.Οη ζεζκνζεηεκέλνη 
δηνηθεηηθνί κεραληζκνί γηα παξαθνινύζεζε θαη ζηήξημε θνηηεηώλ είλαη 
επαξθείο θαη ε απόδνζε ησλ κεραληζκώλ απηώλ αμηνινγείηαη ζηε βάζε 
ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. 

4.2 Τπνδνκέο / Τπνζηήξημε 1 2 3 4 5 

4.2.1 Τπάξρνπλ θαηάιιεια βηβιία θαη έγθξηηα πεξηνδηθά πνπ 
ππνζηεξίδνπλ ην πξφγξακκα.  

Βάζεη ηεο ελεκέξσζεο θαηά ηελ επηηόπηα επίζθεςε θαη 
ηνπ θαηαιόγνπ πνπ δόζεθε ζηελ Δπηηξνπή, απαηηείηαη 
εκπινπηηζκόο ζε ηίηινπο θαη αξηζκό αληηηύπσλ γηα ην 
Πξόγξακκα ηεο Αηζζεηηθήο. 

  x   

4.2.2 Τπάξρεη ππνζηεξηθηηθή πιαηθφξκα εζσηεξηθήο 
επηθνηλσλίαο. 

    x 

4.2.3 Οη εγθαηαζηάζεηο είλαη επαξθείο ζε αξηζκφ θαη κέγεζνο.     x 

4.2.4 Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ 
εθκάζεζε (εξγαζηεξηαθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, 
αλαιψζηκα, θ.η.ι.) είλαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά επαξθήο. 

   x  

4.2.5 Σν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ) είλαη επαξθέο θαη εχθνια 
πξνζβάζηκν απφ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο. 

Απαηηείηαη εκπινπηηζκόο ζε ηίηινπο θαη αξηζκό 
αληηηύπσλ γηα ην Πξόγξακκα ηεο Αηζζεηηθήο. 

  x   

4.2.6 Σν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ) ελεκεξψλεηαη κε ηηο πην 
πξφζθαηεο εθδφζεηο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

   x  

4.2.7 Παξέρνληαη,  ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, δπλαηφηεηεο 
επηκφξθσζεο ζε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ζηελ εθπαίδεπζε 
ελειίθσλ θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε βάζε δνκεκέλνπ 
πιαηζίνπ κάζεζεο.  

Γελ ηεθκεξηώζεθε κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. 

  x   

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηαην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 
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4.3 Οηθνλνκηθνί Πόξνη 1 2 3 4 5 

4.3.1 Ζ δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ αθαδεκατθνχ/εθπαηδεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ. 

Γελ ηεθκεξηώζεθε κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. 

  x   

4.3.2 Ζ δηάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ αθνξνχλ 
αθαδεκατθά ζέκαηα είλαη αξκνδηφηεηα ησλ ζεζκηθψλ 
αθαδεκατθψλ νξγάλσλ. 

Έιιεηςε ζεζκηθώλ αθαδεκατθώλ νξγάλσλ. Bιέπε 
ζρόιην ζηελ εηζαγσγή. 

x     

4.3.3 Οη ακνηβέο ηνπ αθαδεκατθνχ θαη άιινπ πξνζσπηθνχ είλαη 
αλάινγεο κε ηηο ακνηβέο αθαδεκατθνχ θαη άιινπ 
πξνζσπηθνχ αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ ζηελ Κχπξν. 

Οη ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνύ είλαη αλάινγεο κε άιισλ 
θνιιεγίσλ ζηελ Κύπξν. 

   x  

4.3.4  Σα δίδαθηξα ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζπλάδνπλ κε ηα δίδαθηξα 
αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ 

    x 

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

 

 

Σν πην θάησ θξηηήξην ηζρύεη επηπξόζζεηα γηα ηα εμ απνζηάζεσο 
πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ. 

 

5. ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ 

1 2 3 4 5 

5.1 Οη δηαδηθαζίεο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ δηδαζθφλησλ αλαθνξηθά 
κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ απφ ηνπο 
θνηηεηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. 

 
    

5.2 Ζ δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο αθαδεκατθνχ / 
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαζθαιίδνπλ φηη  νη ππνςήθηνη 
δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξία γηα εμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

 
    

5.3 Μέζα απφ ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο, παξέρεηαη θαηάιιειε 
εθπαίδεπζε, θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ζηνπο δηδάζθνληεο, 
γηα λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ απνδνηηθά ηελ 
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εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

5.4 Οη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθνί. 

 
    

5.5 Παξέρεηαη θαηάιιειε θαζνδήγεζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 
απφ ηνπο δηδάζθνληεο κέζα απφ ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο. 

 
    

5.6 Δμαζθαιίδεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε νκαιή εμ 
απνζηάζεσο επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 
θνηηεηψλ. 

 
    

5.7 Γηαζθαιίδεηαη ε ζπλέπεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ε ηζφηηκε 
εθαξκνγή ηεο ζε φινπο ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο θαη ε ηήξεζε 
πξνθαζνξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 

 
    

5.8 Σν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 
βάζεηο δεδνκέλσλ) πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπεη ε 
κεζνδνινγία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη 
επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

 
    

5.9 Σν πξφγξακκα δηαζέηεη θαηάιιειεο θαη επαξθείο ππνδνκέο 
ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο. 

 
    

5.10 Οη ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο.  
    

5.11 Οη θνηηεηέο ελεκεξψλνληαη θαη εθπαηδεχνληαη ζρεηηθά κε ηα 
δηαζέζηκεο εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο. 

 
    

5.12 Οη δηαδηθαζίεο ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ θαη βειηίσζεο ησλ 
ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ζπρλέο θαη απνηειεζκαηηθέο. 

 
    

5.13 Οη ππνδνκέο γηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη ζπγθξίζηκεο 
κε ηηο ππνδνκέο Παλεπηζηεκίσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 
δηεζλψο.  

 
    

5.14 Οη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο παξέρνληαη ζχκθσλα 
κε ηε δηεζλή πξαθηηθή, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη νη αλάγθεο 
ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ. 

 
    

5.15 Οη θνηηεηέο/ηξηεο θαη νη δηδάζθνληεο έρνπλ πξφζβαζε ζηηο 
απαξαίηεηεο γηα ην πξφγξακκα, ην επίπεδν θαη ηνλ ηξφπν 
δηδαζθαιίαο ηνπο ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο. 

 
    

5.16 Σν πνζνζηφ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε έλα πξφγξακκα 
ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεηαη εμ απνζηάζεσο, ην νπνίν θαηέρεη 
δηδαθηνξηθφ ηίηιν, δελ είλαη κηθξφηεξν απφ 75%. 

 
    

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 
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Γελ ππάξρνπλ εμ’ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα. 

 

εκεηψζηε αλ ηζρχνπλ ηα πην θάησ, βάδνληαο √ ζην  ηεηξαγσλάθη δίπια απφ ηε δήισζε. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ηζρχνπλ νη δειψζεηο, ζεκεηψζηε ηη ηζρχεη: 

 

O αλψηαηνο αξηζκφο θνηηεηψλ αλά ηκήκα δελ ππεξβαίλεη ηνπο 30 
θνηηεηέο. 

 

Δίλαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή γξαπηψλ εμεηάζεσλ κε θπζηθή παξνπζία 
ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ηδίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο ή ππφ ηελ επνπηεία 
αμηφπηζησλ θνξέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο ρψξεο ησλ δηδαζθνκέλσλ. 

 

 

Ο αξηζκφο ησλ ηκεκάησλ εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηνο ζηα νπνία 
δηδάζθεη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ  δελ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 
καζεκάησλ πνπ δηδάζθεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζηα ζπκβαηηθά 
πξνγξάκκαηα θαη ν δηδαθηηθφο θφξηνο ηνπ δηδάζθνληνο ζπλππνινγίδεηαη. 

 

 
 
 

 

Σν πην θάησ θξηηήξην ηζρύεη επηπξόζζεηα γηα ηα δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα 
ζπνπδώλ.  

 

6. ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ 

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ 

1 
2 3 4 5 

6.1 Γηαζθαιίδεηαη ε πνηνηηθή παξνρή δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ 
κέζα απφ Καλνληζκνχο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ. 

 
    

6.2 Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηνηηθή 
παξνρή δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. 

 
    

6.3 Ο αξηζκφο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 
ππνζηεξίμεη ην δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη 
επαξθήο. 

 
    

6.4 Οη επηβιέπνληεο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ έρνπλ ηα 
αθαδεκατθά πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία γηα ηελ επνπηεία 
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηξηβψλ. 

 
    

6.5 Ζ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζηνπο 
θαλφλεο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 
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6.6 Ο αξηζκφο ησλ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ ηνπο νπνίνπο 
επηβιέπεη έλα αθαδεκατθφ κέινο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηε 
ζπλερή θαη απνηειεζκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε ηνπ θνηηεηή 
θαη ζχκθσλνο κε ηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα.  

 
    

6.7 Σα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ησλ  αθαδεκατθψλ ζπκβνχισλ 
θαη επηβιεπφλησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη θαιχπηνπλ ηα 
ζεκαηηθά πεδία έξεπλαο ησλ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

 
    

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

Γελ ππάξρνπλ Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα. 

 

εκεηψζηε ηνλ αξηζκφ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ πνπ επηβιέπεη θάζε κέινο ΓΔΠ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αθαδεκατθή βαζκίδα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν επηβιέπσλ.  

 

 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΑ ΥΟΛΗΑ – ΔΗΖΓΖΔΗ  

 

 

Παξαθαιψ λα γξάςεηε ηα θαηαιεθηηθά ζρφιηα θαη εηζεγήζεηο γηα ην πξφγξακκα 
ζπνπδψλ ζην ζχλνιφ ηνπ ή γηα επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

 

 

Οη επηκέξνπο εηζεγήζεηο έρνπλ απνηππσζεί ζην θεθάιαην «ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΔΗ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ» πην πάλσ. 
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