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12 Μαρτίου 2021
Δρα Μαίρη Κουτσελίνη
Πρόεδρο Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης
της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης
Θέμα: Μετονομασία του Προγράμματος Σπουδών ΜΙΕΕΚ «Μπαρ και
Εστιατορικές Τέχνες» σε «Τέχνες Εστίασης» και Αίτημα για Πιστοποίησή του σε
Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής σας με
ημερομηνία 08 Φεβρουαρίου 2021, αποφασίστηκε όπως το πρόγραμμα σπουδών
ΜΙΕΕΚ «Μπαρ και Εστιατορικές Τέχνες» μετονομαστεί σε «Τέχνες Εστίασης»
(Restaurant Services), σύμφωνα με την εισήγησή σας.
2. Όσον αφορά τις αδυναμίες που αναφέρει η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης
σε θέματα βιβλιοθήκης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα Παραρτήματα της
Δημόσιας Σχολής ΜΙΕΕΚ διαθέτουν αίθουσες βιβλιοθήκης ικανοποιητικών
διαστάσεων, με χώρους μελέτης και ομαδικών εργασιών, κατάλληλα εξοπλισμένες με
αριθμό Η.Υ., οι οποίοι είναι για την αποκλειστική χρήση των χρηστών της βιβλιοθήκης.
Επιπρόσθετα, υπάρχει ξεχωριστό εργαστήριο Η.Υ. στη διάθεση των
σπουδαστών/τριών. Σε σχέση με τα βιβλία, στην προηγούμενη απάντησή μας είχαμε
αναφέρει ότι ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΠΑΝ είχε εγκρίνει το πρακτικό ανάθεσης
που είχαμε συντάξει και έτσι μπορέσαμε να προχωρήσουμε σε υπογραφή συμφωνίας
με τέσσερα (4) βιβλιοπωλεία για την αγορά βιβλίων σε διάφορες ποσότητες. Η
διαδικασία έχει τώρα ολοκληρωθεί και τον Ιανουάριο παραλήφθηκαν 1200 βιβλία για
να ενισχύσουν τα ήδη υφιστάμενα, αλλά και την πρόσβαση στις Βάσεις Δεδομένων
και Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Πέραν του
σημαντικού αριθμού Η.Υ. που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες μας, έχει ξεκινήσει η
διαδικασία παραγγελίας επιπρόσθετων Η.Υ., για ενίσχυση της προσβασιμότητας των
σπουδαστών/τριών στις ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές πηγές και για να δημιουργηθεί
ταυτόχρονα το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον στους χώρους των βιβλιοθηκών.
3. Αναφορικά με την παρατήρηση που αφορά στον Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης,
και συγκεκριμένα των μαθημάτων REST0207 και REST0408, διευκρινίζουμε ότι αυτά
τα καθήκοντα εμπίπτουν στα καθήκοντα του Τοπικού Συντονιστή του προγράμματος.
Αυτός διαχειρίζεται τα θέματα τα οποία αφορούν την τοποθέτηση σπουδαστών/τριών
στη βιομηχανία, την ανάπτυξη και τη σύσφιξη των σχέσεων με τους εργοδότες,
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γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου του, ειδικά στην επαρχία του, επιτηρεί μικρό
αριθμό σπουδαστών/τριών και έχει υπό την ευθύνη του την αξιολόγηση των
επιτευγμάτων της πρακτικής κατάρτισης των σπουδαστών/τριών. Βοηθητικό εργαλείο
αποτελεί η διαδικτυακή μας πλατφόρμα ΔΕΕΤΕ (http://deete.gov.cy) η οποία έχει
δημιουργηθεί για να διευκολύνει τους/τις απόφοιτους/ες της Δημόσιας Σχολής ΜΙΕΕΚ
να έρχονται σε επικοινωνία με διάφορους εργοδότες. Η διαδικασία αυτή διευκολύνεται
με την ευχέρεια που έχουν οι εργοδότες να ενημερώνουν για κενές θέσεις εργασίας
μέσα στην πλατφόρμα, τις οποίες μπορούν να βλέπουν οι απόφοιτοι/ες και να
ανταποκρίνονται αν κάποια τους ενδιαφέρει. Η πρώτη επικοινωνία ανάμεσα σε
απόφοιτους/ες και εργοδότες γίνεται πάντα δια μέσου της πλατφόρμας.
4. Όσον αφορά στην παρατήρηση για τη διοικητική δομή και το υποστηρικτικό
προσωπικό, αναδιαρθρώνεται η δομή και η λειτουργία του προγράμματος ώστε η
διαχείριση και η εφαρμογή του να καταστούν πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές. Με
την υφιστάμενη δομή, πέραν από τους Τοπικούς Συντονιστές του εν λόγω
προγράμματος και τους Βοηθούς Εργαστηρίων, υπάρχει και ο Ακαδημαϊκός
Συντονιστής του προγράμματος, ο οποίος επιλαμβάνεται ακαδημαϊκά θέματα του
προγράμματος σε παγκύπρια κλίμακα. Μετά από προσεκτική μελέτη της
παρατήρησής σας και λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους (ακαδημαϊκές,
διοικητικές, οικονομικές κ.α.), αποφασίστηκε όπως προστεθεί στην πιο πάνω δομή και
ένα άτομο το οποίο θα αναλάβει ως Γενικός/ή Συντονιστής/Συντονίστρια των
Προγραμμάτων Εστίασης, Επισιτισμού και Τροφίμων παγκύπρια. Στα καθήκοντά
του/της θα περιλαμβάνεται η οργάνωση, η επίβλεψη και ο έλεγχος των σχετικών
προγραμμάτων, μέρος των οποίων είναι και το υπό αξιολόγηση πρόγραμμα «Τέχνες
Εστίασης».
5. Θεωρούμε ότι με τις πιο πάνω διευθετήσεις, διασφαλίζεται η ποιοτική λειτουργία
όσον αφορά την επάρκεια σε διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό των
προγραμμάτων. Ταυτόχρονα, συμπληρώνεται με πλήρη επάρκεια το διοικητικό κενό
που είχε εντοπίσει η Επιτροπή στην αναφορά της.
6. Ευελπιστούμε στη θετική απόφαση του Συμβουλίου του Φορέα ΔΙΠΑΕ για
επικύρωση και πιστοποίηση του προγράμματος «Τέχνες Εστίασης» σε Λάρνακα,
Λεμεσό και Πάφο.
7. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και
διευκρινίσεις.

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Γενικός Διευθυντής ΜΙΕΕΚ
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