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1

Α. Οδηγίες για το περιεχόμενο και τη δομή της έκθεσης


Το Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης βασισμένο στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της
Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) (Έντυπο.300.1.1) πρέπει να τεκμηριώσει κατά
πόσον έχουν γίνει οι δέουσες ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας του υπό αξιολόγηση
προγράμματος σπουδών σε κάθε τομέα αξιολόγησης.



Συγκεκριμένα, κάτω από κάθε ενότητα αξιολόγησης, το Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης,
πρέπει να απαντήσει, χωρίς να αλλάξει τη δομή της έκθεσης, στα εξής:
-

Ευρήματα, δυνατά σημεία, σημεία που χρήζουν βελτίωσης και συστάσεις της ΕΕΑ

-

Αδυναμίες που καταγράφηκαν κάτω από τους ποιοτικούς δείκτες (κριτήρια)

-

Συμπεράσματα και καταληκτικά σχόλια της ΕΕΑ



Η απάντηση του Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από τα
αντίστοιχα σχόλια της ΕΕΑ, τα οποία θα πρέπει να αντιγράφονται από την Έκθεση
Εξωτερικής Αξιολόγησης (Έντυπο.300.1.1).



Αν υπάρχουν παραρτήματα, αυτά θα πρέπει να επισυνάπτονται και να αποστέλλονται ως
ξεχωριστά έγγραφα.
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1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών
(ESG 1.1, 1.2, 1.8, 1.9)
Ευρήματα της ΕΕΑ: Η δήλωση συμμόρφωσης με τα πρότυπα (πολιτική) ποιότητας είναι διαθέσιμη
και στην ιστοσελίδα του ΜΙΕΕΚ Λεμεσού. Εφαρμόζονται οι διαδικασίες που υπάρχουν και στα
υπόλοιπα πιστοποιημένα προγράμματα του ΜΙΕΕΚ. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων,
πραγματοποιείται αξιολόγηση των διδασκόντων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους
σπουδαστές, με συμπλήρωση ερωτηματολογίου στο μέσον περίπου του εξαμήνου (μετά την
ενδιάμεση γραπτή εξέταση).
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή ενημερώθηκε από τους διδάσκοντες ότι πραγματοποιείται και
αυτοαξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου από τους εκπαιδευτές με την συμπλήρωση του
εξαμήνου.
Το νέο πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να καλύπτει τόσο μια εγνωσμένη ανάγκη
για εκπαίδευση τέτοιου επιπέδου σύμφωνα και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, όπως αυτές
δηλώθηκαν και από επαγγελματικούς φορείς (Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου, Ένωση
Ξενοδόχων Κύπρου και επιχειρηματίες του χώρου). Το πρόγραμμα σπουδών έχει σαφείς
αντικειμενικούς σκοπούς και μαθησιακούς στόχους. Η εμπειρία από συναφές πρόγραμμα με
αντικείμενο «αρτοποιία-ζαχαροπλαστική» ήταν σημαντική για την κατάρτιση του υπό πιστοποίηση
προγράμματος. Ο σχεδιασμός έγινε με σκοπό την άμεση επαγγελματική απορρόφηση των
αποφοίτων και τη δυνατότητα της συνεχούς εξέλιξης στον κλάδο της μαγειρικής τέχνης. Το
περιεχόμενο του προγράμματος και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα ανταποκρίνονται
στο Επίπεδο 4 (120 ECTS).
Στο πρόγραμμα σπουδών φαίνεται ο αντικειμενικός σκοπός και η κατεύθυνση του κάθε
μαθήματος, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός, η ενδεικτική βιβλιογραφία και οι δυνατοί τρόποι εξέτασης.
Από τον γενικό οδηγό σπουδών του ΜΙΕΕΚ που μας δόθηκε, είδαμε τα κριτήρια επιλογής που
ισχύουν και για τα υπόλοιπα προγράμματα του ΜΙΕΕΚ Λεμεσού και είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του.
Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τη διοίκηση (Διευθυντής και Υποδιευθυντής του ΜΙΕΕΚ Λεμεσού)
ότι η συμμετοχή και η επίδοση των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία παρακολουθείται
στενά (π.χ. ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο). Επίσης, παρακολουθείται η εργασιακή απασχόληση των
αποφοίτων και η ικανοποίησή τους από αυτή, όπως μας ενημέρωσε προφορικά απόφοιτος
συναφούς προγράμματος «αρτοποιία-ζαχαροπλαστική» του ΜΙΕΕΚ Λεμεσού. Αυτό βέβαια
διευκολύνεται και από τον μικρό σχετικά αριθμό φοιτούντων στα προγράμματα του ΜΙΕΕΚ.
Strengths
Εμπειρία από συναφές πρόγραμμα σπουδών (Αρτοποιία-Ζαχαροπλαστική).
Μικρός αριθμός σπουδαστών.
Καθιερωμένες διαδικασίες αυτοαξιολόγησης του ΜΙΕΕΚ Λεμεσού.
Εκδηλώσεις ανοιχτές στο κοινό (open days).
Ενημέρωση κοινού για τα προγράμματα σπουδών μέσω διαδικτύου (Facebook, Website) και
καταχωρήσεων στον ημερήσιο τύπο.
Areas of improvement and recommendations -
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Απάντηση ΜΙΕΕΚ:
Μετά από διεξοδική μελέτη της Έκθεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος Σπουδών
σημειώνουμε τον θετικό χαρακτήρα και τα θετικά σχόλια σε όλα ανεξαιρέτως τα σημεία που
αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Η Διασφάλιση Ποιότητας στα ΜΙΕΕΚ προκύπτει από το Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας
και καλύπτει όλα τα προγράμματα των ΜΙΕΕΚ σε όλες τις επαρχίες. Το Εγχειρίδιο
περιγράφει το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση των
ΜΙΕΕΚ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίηση της
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, αλλά και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση.
Ταυτόχρονα λειτουργούν μηχανισμοί εσωτερικής αξιολόγησης με πιο σημαντική την
Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή των προτύπων
που προβλέπονται στο άρθρο 12 του νόμου ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ.
Η επιτροπή ΕΕΑ δεν προτείνει εισηγήσεις για περεταίρω βελτίωση του προγράμματος
σπουδών σε αυτή την ενότητα.
Να σημειώσουμε επίσης ότι εκ παραδρομής αναφέρετε ότι «το περιεχόμενο του
προγράμματος και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα ανταποκρίνονται στο
Επίπεδο 4 (120 ECTS)», ενώ πρόκειται για Επίπεδο 5 (120 ECTS).

4

2. Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση φοιτητών
(ESG 1.3)
Ευρήματα της ΕΕΑ: Στο πρόγραμμα σπουδών φαίνεται ο αντικειμενικός σκοπός και η κατεύθυνση
του κάθε μαθήματος, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός, η ενδεικτική βιβλιογραφία και οι εναλλακτικοί
τρόποι αξιολόγησης. Υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού των εναλλακτικών τρόπων εξέτασης με
κυμαινόμενη βαρύτητα (η οποία όμως ανακοινώνεται πριν την έναρξη των μαθημάτων). Ποσοστό
της βαθμολογίας (10%) λαμβάνουν οι σπουδαστές που έχουν παρουσία στην παρακολούθηση
των μαθημάτων. Υπάρχει η δυνατότητα αναβαθμολόγησης μετά από αίτηση και κρίση.
Στο πρόγραμμα σπουδών προβλέπεται τόσο θεωρητικό όσο και εργαστηριακό μέρος. Ο χρόνος
που απαιτείται για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης θεωρείται επαρκής για την
απόκτηση δεξιοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος της μαγειρικής τέχνης.
Συνολικά, ο τρόπος διδασκαλίας συμβάλει στην αποτελεσματική μάθηση, γιατί συνδυάζει
θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση. Για παράδειγμα στην αίθουσα γίνεται ο σχεδιασμός
ενός Menu και στην κουζίνα η προετοιμασία/εφαρμογή του.
Στην Επιτροπή επιδείχθηκαν δύο νέοι καλά εξοπλισμένοι εργαστηριακοί χώροι οι οποίοι θα μπουν
σε λειτουργία με την έναρξη του προγράμματος. Τέλος, παρουσιάστηκε βίντεο όπου στα πλαίσια
του μαθήματος σπουδαστές, υπό την καθοδήγηση διδάσκουσας, έπαιρναν συνέντευξη από
επιχειρηματία του χώρου.
Το αναλυτικό περιεχόμενο κάποιων μαθημάτων χρήζει αναθεώρησης.
Strengths
Οι διαθέσιμες υποδομές είναι λειτουργικές και οι διαθέσιμοι χώροι είναι ευχάριστοι και επαρκείς.
Ο εξοπλισμός είναι τελευταίας τεχνολογίας και θα συμβάλει στην άρτια κατάρτιση των
σπουδαστών, γιατί είναι αντίστοιχος με αυτόν που χρησιμοποιείται σε χώρους προετοιμασίας
εδεσμάτων σύγχρονων μονάδων.
Φοιτητοκεντρική μάθηση.
Κατάλληλη πρακτική άσκηση.
Areas of improvement and recommendations
Για την καλύτερη εννοιολογική και γνωσιολογική διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών
προτείνονται τα παρακάτω:
Το μάθημα «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» να διαχωριστεί σε
δύο επιμέρους μαθήματα με τίτλους:
(1) «ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
(2) «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» να μεταφερθούν στο μάθημα
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ».
Το μάθημα «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» να
καταργηθεί και τα αντικείμενά του να μεταφερθούν στο νέο μάθημα «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».
Επισημαίνεται ότι τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, αποτελούν μέρος του νέου
παραπάνω μαθήματος και δεν ενδείκνυται να υφίστανται ως ξεχωριστό μάθημα.
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Να τροποποιηθεί ο τίτλος και τα αντικείμενα του μαθήματος «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και ο νέος τίτλος να είναι «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Επίσης, για να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις με άλλα μαθήματα, προτείνεται
τα αντικείμενα που αφορούν τη διατροφή και την ασφάλεια τροφίμων να αφαιρεθούν. Τέλος, να
αφαιρεθεί η ενότητα των θρεπτικών συστατικών/ενεργειακές ενότητες/συμπληρώματα διατροφής.
Η θεματική ενότητα «οργανοληπτική εξέταση τροφίμων» να μετονομαστεί σε «οργανοληπτική
αξιολόγηση τροφίμων» και η υποενότητα «επιλογή εξεταστών» να μετονομαστεί σε «επιλογή
δοκιμαστών» .
Απάντηση ΜΙΕΕΚ:
Η επιτροπή προτείνει εισηγήσεις για περεταίρω βελτίωση του προγράμματος σπουδών
στην ενότητα διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση φοιτητών. Προτάθηκαν βελτιώσεις στο
περιεχόμενο της ύλης των μαθημάτων ώστε να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις.
Επισυνάπτουμε τα περιγράμματα μαθημάτων με όλες τις πιο πάνω αναφερθείσες αλλαγές
/ αφαιρέσεις / προσθέσεις ύλης καθώς επίσης και την κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο
μετά τις πιο πάνω αλλαγές.
Όλες οι εισηγήσεις της ΕΕΑ έχουν γίνει άμεσα και επισυνάπτονται στα παραρτήματα, ως
ξεχωριστά έγγραφα.
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3. Διδακτικό Προσωπικό
(ESG 1.5)
Ευρήματα της ΕΕΑ: Στην Επιτροπή παραδόθηκαν τα συνοπτικά βιογραφικά των διδασκόντων
(εκτός του κ. Αντώνη Αντωνίου), οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα για το επίπεδο του
προγράμματος.
Strengths
Η πλειοψηφία των διδασκόντων είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και εκτεταμένης εμπειρίας
στο αντικείμενο του προγράμματος.
Αξιολόγηση σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
Areas of improvement and recommendations -

Απάντηση ΜΙΕΕΚ:
Στην ενότητα διδακτικό προσωπικό εκκρεμεί το συνοπτικό βιογραφικό του κ. Αντώνη
Αντωνίου. Αυτό επισυνάπτεται στα παραρτήματα, ως ξεχωριστά έγγραφα.
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4. Φοιτητές
(ESG 1.4, 1.6, 1.7)
Ευρήματα της ΕΕΑ: Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ακολουθούνται συγκεκριμένα και αντικειμενικά
κριτήρια για την επιλογή των σπουδαστών που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Υπάρχει
επαρκής παρακολούθηση της πορείας των σπουδαστών και ιδιαίτερα της συμμετοχής τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο). Ιδιαίτερη μνεία έγινε για την πρακτική
εκπαίδευση όπου υπάρχει συνεχής ζήτηση από τη αγορά εργασίας, για τους σπουδαστές του
συναφούς προγράμματος «Αρτοποιία-Ζαχαροπλαστική» κάτι που αναμένεται να συμβεί και για το
υπό κρίση πρόγραμμα, όπως προκύπτει από τις συζητήσεις με τους εκπροσώπους των σχετικών
επαγγελματικών κλάδων.
Strengths
Συνεχής παρακολούθηση σπουδαστών.
Συστηματική εποπτεία στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης από υπεύθυνο επιθεωρητή.
Οι επιχειρηματικοί κλάδοι συμμετείχαν στην δημιουργία του προγράμματος, κάτι που
εξασφαλίζει εν μέρη και την επιτυχία του.
Areas of improvement and recommendations –
Απάντηση ΜΙΕΕΚ:
Η επιτροπή δεν προτείνει εισηγήσεις για περεταίρω βελτίωση του προγράμματος
σπουδών σε αυτή την ενότητα.
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5. Πόροι
(ESG 1.6)
Ευρήματα της ΕΕΑ: Χρησιμοποιούνται δύο πλατφόρμες εκπαίδευσης (Moodle και MS Teams). Ο
προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τις ανάγκες τις πρακτικής εκπαίδευσης (εργαστήρια) του
προγράμματος κρίνεται υπερεπαρκής. Οι διαθέσιμες υποδομές είναι λειτουργικές και επαρκείς. Ο
εξοπλισμός είναι τελευταίας τεχνολογίας και θα συμβάλει στην άρτια κατάρτιση των σπουδαστών.
Οι ώρες πραγματοποίησης των μαθημάτων (απογεύματα) μπορούν να εξυπηρετήσουν και
εργαζόμενους σπουδαστές. Οι διδάσκοντες έχουν τα κατάλληλα προσόντα για το επίπεδο του
προγράμματος.
Strengths
Οι διαθέσιμες υποδομές είναι λειτουργικές και επαρκείς.
Δύο πλατφόρμες εκπαίδευσης (Moodle και MS Teams).
Απογευματινά μαθήματα.
Areas of improvement and recommendations
Θα μπορούσε να εφαρμοστούν και στο νέο πρόγραμμα, δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus.
Απάντηση ΜΙΕΕΚ:
Η επιτροπή προτείνει εισηγήσεις για περεταίρω βελτίωση του προγράμματος σπουδών
στην ενότητα πόροι.
Στην Λεμεσό λειτουργούν προγράμματα Erasmus για όλους τους κλάδους και με τη νέα
ακαδημαϊκή χρονιά θα λειτουργήσουν και προγράμματα για το υπό αξιολόγηση
πρόγραμμα γιατί πιστεύουμε ότι η συμμετοχή μέσα από τα προγράμματα Erasmus δίνει
την δυνατότητα σε αριθμό σπουδαστών αλλά και εκπαιδευτικών να εκπαιδεύεται σε
συγκεκριμένα θέματα που αφορούν το πρόγραμμα. Οι συνεργασίες με χώρες όπως η
Ελλάδα, η Μάλτα, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουμε μέχρι τώρα θα
φροντίσουμε όπως αναπτυχθούν περεταίρω.
Η εισήγηση της ΕΕΑ θα γίνει άμεσα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης με
τροποποίηση της υφιστάμενης έγκρισης ώστε να γίνουν κινητικότητες και για το νέο
πρόγραμμα.
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6. Επιπρόσθετα στοιχεία για τα εξ αποστάσεως προγράμματα
(Όλα τα ESG)
Not applicable
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7. Επιπρόσθετα στοιχεία για τα διδακτορικά προγράμματα
(Όλα τα ESG)
Not applicable
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8. Επιπρόσθετα στοιχεία για τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα
(Όλα τα ESG)
Not applicable
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Β. Συμπεράσματα και καταληκτικά σχόλια
Η Επιτροπή θεωρεί ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών κινείται στη σωστή κατεύθυνση για την
εκπαίδευση των σπουδαστών στο αντικείμενο της μαγειρικής τέχνης. Στη δημιουργία του
προγράμματος έχουν συμμετάσχει και σχετικοί επαγγελματικοί κλάδοι και φορείς. Η εμπειρία που
διαθέτει το ΜΙΕΕΚ Λεμεσού και οι υποδομές που θα διατεθούν είναι απολύτως επαρκείς. Επίσης,
οι εκπαιδευτές έχουν την απαραίτητη εμπειρία και κατάλληλα προσόντα.
Η Επιτροπή, για τη βελτίωση του προγράμματος, προτείνει:
Τις τροποποιήσεις στο πρόγραμμα σπουδών όπως αυτές καταγράφηκαν με λεπτομέρεια
παραπάνω.
Να καλλιεργηθεί η εξωστρέφεια με τη βοήθεια των δράσεων Erasmus.
Απάντηση ΜΙΕΕΚ:
Σημειώνουμε τον θετικό χαρακτήρα και τα θετικά σχόλια όσον αφορά στο περιεχόμενο και
προσανατολισμό του προγράμματος και θεωρούμε ότι οι αλλαγές που έχουμε υλοποιήσει
σύμφωνα με τις εισηγήσεις σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εργαλείο για
περεταίρω βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών.
Το γενικό συμπέρασμα της επιτροπής ότι το υπό αξιολόγηση πρόγραμμα σπουδών
θεωρείται πολύ ικανοποιητικό και σύμφωνο με διεθνή παρόμοια προγράμματα μας
ικανοποιεί πλήρως και την ευχαριστούμε πολύ.
Οι πιο πάνω αλλαγές για βελτίωση του περιεχομένου του προγράμματος υιοθετούνται από
την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας και είναι έτοιμα για εφαρμογή μόλις έχουμε την
έγκριση σας.

13

Γ. Ακαδημαϊκοί εκπρόσωποι Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης
Όνομα

Θέση

Dr E. Margadjis

General Director MIEEK

P. Zacharoplastis

Quality Assurance Officer
MIEEK

C.Schinis

Director MIEEK Limassol

Dr. M.Anastasiou

Program Coordinator

A. Pierides
K. Kyriakou
A. Costeas

Υπογραφή

Assistant Director MIEEK
Limassol
Coordinator MIEEK
Director MIEEK Larnaca

Ημερομηνία: 16/07/2020
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