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       Πρόεδρο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Γωνιά Κίμωνος και Θουκυδίδου Ακρόπολη 1434 Λευκωσία    Δια προσοχή Δρ. Μαρίας Κουτσελλίνη Διεύθυνση Ανώτερης & Ανώτατης Εκπαίδευσης    24 Μαρτίου 2017 
Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, 
 
Θέμα: Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Προγράμματος Σπουδών για το «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ/ΑΓΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, (2 έτη /ΔΙΠΛΩΜΑ)» του Ινστιτούτου Επαγγελματικών Σπουδών στο UCLan Cyprus  
Αρχικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης αλλά και το 
Λειτουργό του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης που 
επισκέφθηκαν το Ινστιτούτο Επαγγελματικών Σπουδών στις 24 Ιανουαρίου 2017 με σκοπό την 
αξιολόγηση του Επαγγελματικού Διπλώματος στη Γεωργοκτηνοτροφία και Αγροεπιχειρηματικότητα. 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της, η Επιτροπή έδωσε χρήσιμες συμβουλές στην ομάδα του 
Προγράμματος, οι οποίες μόνο θετικά θα μπορούσαν να εκληφθούν, εφόσον σκοπός του Ινστιτούτου 
είναι η συνεχής βελτίωση και ανβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών του. Επίσης, ενημερώνουμε τον 
Φορέα ο Συντονιστής του προγράμματος με τριμελή ομάδα εργασίας, εργάζεται προς την ποιοτική 
αναβάθμιση του προγράμματος για ενσωμάτωση των συστάσεων της ομάδας ειδικών στο υφιστάμενο 
πρόγραμμα σπουδών. Στην περίπτωση όπου γίνεται σύσταση για αγορά εξοπλισμού/υλικού και 
δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ήδη γίνεται έρευνα και το Ινστιτούτο προτίθεται να προχωρήσει σε 
σχετική παραγγελία και εξεύρευση κατάλληλων χώρων για την ανάπτυξη του προγράμματος. 
Σε συνέχεια της έκθεσης της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης σχετικά με το Επαγγελματικό Δίπλωμα 
στη Γεωργοκτηνοτροφία και Αγροεπιχειρηματικότητα, η Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του 
Ινστιτούτου Επαγγελματικών Σπουδών στο UCLan Cyprus μελέτησε προσεκτικά την έκθεση και παραθέτει 
τα ακόλουθα σχόλια σχετικά με τα Ευρήματα της Επιτροπής:  
 1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 
- Οργάνωση διδακτικού έργου 
Αν και το πρόγραμμα δίνει μεγάλη βάση στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμοσμένη γνώση των 
φοιτητών, η ομάδα εργασίας εργάζεται στον περεταίρω εμπλουτισμό του προγράμματος με περισσότερη 
εργαστηριακή και πρακτική εργασία. Πρόσθετα, ξεκίνησε διαδικασία για παραγγελία νεου 
εργαστηριακού εξοπλισμού και αναβάθμιση των εργαστηρίων.  
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- Διδασκαλία 
Το υπό αξιολόγηση πρόγραμμα σπουδών λειτουργεί από την ημέρα της εγγραφής του στο Υπουργείο 
τρεις κλάδους εξειδίκευσης. Σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, το Ινστιτούτο προχωρεί με 
εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με νέο υλικό και πιο σύγχρονα βιβλία και άλλες εκδόσεις, εφόσον ούτως ή 
άλλως στο προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών έχουν προστεθεί και νέοι κλάδοι εξειδίκευσεις, για τους 
οποίους θα χρειαστεί να αγοραστεί σχετικό διδακτικό υλικό.  
- Διδακτικό προσωπικό 
Λόγω της φύσης του Διπλώματος και της Επαγγελματικής του διάστασης, το μεγαλύτερο μέρος του 
διαδακτικού προσωπικού αποτελείται από επαγγελματίες (practitioners) του κλάδου της Γεωργίας και 
Κτηνοτροφίας, εξού και το ακαδημαϊκό προσωπικό είναι κατά κύριο λόγω μερικής απασχόλησης. 
Ωστόσο, το Ινστιτούτο προχώρησε σε καλύτερο διαμερισμό ωρών στο διδακτικό προσωπικό και έχει 
αυξήσει το μόνιμο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.  
2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
- Δομή και Περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών 
Εάν και μέσω της διδασκαλίας δίνεται μεγάλη έμφαση στην οικολογική, περιβσλλόντική διάσταση και 
αειφόρο ανάπτυξη, ωστόσο αυτό δεν γίνεται αρκετά εμφανές από τις αναλυτικές περιγραφές τνω 
μαθημάτων. Κατόπιν και της επίσκεψης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόηγησης, η ομάδα εργασίας έχει 
ξεκινήσει την διόρθωση των αναλυτικών περιγραφών των μαθημάτων ώστε η οικολογική διάσταση να 
είναι πιο εμφανής σε ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα 
σχετικά με εναλλακτικές καλλιέργειες και πρακτικές, με την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και με τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζονται στον πρωτογενή τομέα. 
3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
Δεν εφαρμόζεται. 
4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
- Υποδομές/Υποστήριξη 
Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, το Ινστιτούτο έχει λάβει σοβαρά υπόψην τις επισημάνσεις της 
Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης σχετικά με την αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού και του 
διδακτικού υλικού της βιβλιοθήκης.  
Όσον αφορά ιδιόκτητους χώρους καλλιέργειας και εκτροφής ζώων, η δημιουργία τέτοιων υποδομών 
βρίσκεται στα μελλοντικά σχέδια του Ινστιτούτου με την περεταίρω ανάπτυξη της Σχολής. Στο παρόν 
στάδιο, ωστόσο, και για να διασφαλιστεί ότι οι φοιτητές δεν στερούνται κατάλληλης πρακτικής εργασίας, 
το Ινστιτούτο έχει έλθει σε συμφωνία με διάφορους ιδιώτες σε εύλογη απόσταση από τους χώρους του 
Ινστιτούτου, όπου οι φοιτητές πραγματοποιούν μαθησιακές επισκέψεις και πρακτικές εργασίες υπό την 
επιτήρηση των καθηγητών τους. Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι έχει διασφαλιστεί η ασφάλιση των 
φοιτητών σε όλα τα σημεία πρακτικής τους.  
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Με εκτίμηση, 

Αγνή Φωτίου 
Head of Operations 
Institute of Professional Studies at UCLan Cyprus 
 




