
 

 
 

Αρ.Φακ.:  07.14.304.011 
Τηλ. :  22-504348, 22-504340  
Fax. :  22-504392  
email. :  info@dipae.ac.cy 

 

 

23 Απριλίου 2021 

Πρύτανη 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

ΘΕΜΑ: Αναβολή λήψης απόφασης για την Αξιολόγηση του Τμήματος Γεωπονικών 
Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων 

 
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 προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες και ενημερώσετε τον Φορέα 

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης για τα  πιο κάτω 

που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων: 

 

 Τις διαδικασίες λειτουργίας και ελέγχου που ασκεί το εσωτερικό σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας, καθώς και τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζει, νοουμένου ότι η 

ΕΕΑ μιλά για μη επιτυχές σύστημα διασφάλισης εσωτερικής ποιότητας. 

 Το στρατηγικό πλάνο με τους δείκτες απόδοσης, δεδομένου ότι η ΕΕΑ σημειώνει για 

απουσία KPI- Key Performance Indicators στρατηγικό προγραμματισμό  για το 

Τμήμα με βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.    

 Την πολιτική για τα δικαιώματα συγγραφής (authorship) και πνευματικής ιδιοκτησίας  
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 Την πολιτική επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού για χρήση σύγχρονων 

διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας με συμμετοχή και των φοιτητών στη διαδικασία 

μάθησης, δεδομένου ότι η ΕΕΑ αναφέρεται στην κυριαρχία της διάλεξης. Βασικό 

πρότυπο ποιότητας (ESG 1.3) είναι η διαδραστική φοιτητοκεντρική διδασκαλία.  

 Τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα για πρόσληψη α) διοικητικού προσωπικού για 

υποστήριξη της διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού του τμήματος και β) 

ειδικού τεχνικού προσωπικού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και  του 

τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού έρευνας, ελλείψεις οι οποίες επαναλαμβάνονται 

σε διάφορα σημεία της Έκθεσης της ΕΕΑ.   

 Να ενταχθεί μάθημα Γεωργικής Μηχανικής και Αγροτικής πολιτικής και να μας 

αποσταλούν τα περιγράμματα των μαθημάτων και τα βιογραφικά των καθηγητών 

που θα τα διδάσκουν.  

 Να καλυφθούν με επισκέπτες καθηγητές βασικά γνωστικά αντικείμενα και στα τρία 

επίπεδα προγραμμάτων,  (Bioinformatics, Agricultural Economics, Agricultural 

Engineering, and Digital Agriculture). 

 

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 

 

 


