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22 Απριλίου 2021 

Πρύτανη 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

 

ΘΕΜΑ: Αναβολή λήψης απόφασης για την Αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτικών 
Επιστημών και Διακυβέρνησης 

 
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα: 

 

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά 

την 65η του Σύνοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2021 στη βάση του 

Άρθρου 20(1)(2)(στ)(i) των περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 

Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμους 

του 2015 έως 2019 [136 (Ι)/2015 έως 35(Ι)/2019 και με βάση τις εισηγήσεις στην έκθεση της 

Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία έχει αποσταλεί στο ίδρυμά σας και τις 

παρατηρήσεις του ιδρύματός σας, έκρινε ότι δικαιολογείται η αναβολή λήψης απόφασης, 

πριν τη λήψη των τελικών αποφάσεων.  

 

Συγκεκριμένα, καλείστε όπως αποστείλετε στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 

Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης τις πιο κάτω πληροφορίες, άμεσα συνδεδεμένες με 

την ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων: 

 

 Την Πολιτική που ακολουθεί το ίδρυμά σας για Συνέργεια Έρευνας και Διδασκαλίας 

 Τον φόρτο εργασίας για όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό του υπό αξιολόγηση 

τμήματος 

 Το πλάνο και τους σχεδιασμούς για τις διαδικασίες mentoring για έρευνα για το 

νεότερο ακαδημαϊκό προσωπικό  
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 Ποιες είναι οι διαδικασίες ποιότητας διδακτορικών διατριβών. Επισημαίνεται ότι η 

κρίση για την ποιότητα των διδακτορικών διατριβών δεν είναι εσωτερική υπόθεση 

των τμημάτων και ιδρυμάτων και γι΄αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτική  

συμμετοχή των υποψήφιων διδακτορικών φοιτητών σε ένα τουλάχιστον διεθνές 

συνέδριο με έκδοση πρακτικών.  

 Τους κανονισμούς για προαγωγές του ακαδημαϊκού προσωπικού 

 Τις δράσεις που έχετε αναλάβει για δημοσιεύσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού 

 

Επισημαίνεται ότι για να διενεργηθούν αλλαγές σε αξιολογημένα προγράμματα πρέπει να 

ενημερωθεί το Συμβούλιο του Φορέα για έλεγχο πριν δοθεί έγκριση για τις αλλαγές. 

   

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις. 

                    

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                             

                                                                (Ανθή Προκοπά)  

                                                                                   Εκπαιδευτικός Λειτουργός  

Για Πρόεδρο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης  

                                                                           της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης 

 

 




