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ΟΔΗΓΙΕ:
Τν παξφλ έγγξαθν έρεη θαηαξηηζηεί ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Φνξέα Γηαζθάιηζεο
θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο, ζηε βάζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ «πεξί ηεο Γηαζθάιηζεο θαη
Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο
Φνξέα γηα Σπλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2015» [Ν. 136 (Ι)/2015].
Σν έληππν ζπκπιεξώλεηαη από ηελ Επηηξνπή Εμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο γηα έθαζην
πξόγξακκα ζπνπδώλ. Σν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (έληππν αξ. 300.1) απνηειεί αλαπόζπαζην
κέξνο ηεο έθζεζεο εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο γηα ηελ αμηνιόγεζε - πηζηνπνίεζε λένπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ.
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ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ:

ΣΙΣΛΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ / ΙΔΡΤΜΑ

Αιεμαλδξήο Κσλζηαληίλνο

Πξφεδξνο

Αξηζηνηέιεην
Θεζζαινλίθεο

Παλεπηζηήκην

Μνπξαηίδνπ Καηεξίλα

Μέινο

Αξηζηνηέιεην
Θεζζαινλίθεο

Παλεπηζηήκην

Κνπζηέιηνο Αζαλάζηνο

Μέινο

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο

Κφθθηλνπ Έιελα

Μέινο

Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
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ΕΙΑΓΩΓΗ:
I. Η δηαδηθαζία Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο
Η Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΔΔΑ) επηζθέθζεθε ην Frederick Institute of
Technology ηελ Τεηάξηε 7 Σεπηεκβξίνπ 2016. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνιεγίνπ
βξίζθνληαη ζηε Λεκεζφ. Η ΔΔΑ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Γηεπζπληήληε ηνπ θνιεγίνπ,
θαζψο επίζεο κε ην ζπληνληζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην αθαδεκατθφ θαη δηνηθεηηθφ
πξνζσπηθφ, ην πξνζσπηθφ ηεο βνβιηνζήθεο, ηα κέιε ηεο εζσηεξηθήο επηηξνπήο
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, θαη θνηηεηέο.
Σην ζχλνιφ ηνπ ην αθαδεκατθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζπλαληήζεθε κε
ηελ ΔΔΑ ηελ εκέξα ηεο επηηφπηαο επίζθεςεο, ζπλεξγάζηεθε πξφζπκα ζηελ
δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. Δπίζεο, έγηλε αλαιπηηθή πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο
δνκήο, ησλ ζηφρσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο-εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Δπηπιένλ φια ηα έληππα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ δεηήζεθαλ απφ ηελ ΔΔΑ
δηαηέζεθαλ ζηα κέιε ηεο. Δηδηθφηεξα, ε ΔΔΑ κειέηεζε ηα παξαθάησ έληππα:
- Αίηεζε αμηνιφγεζεο-πηζηνπνίεζεο λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (Π)
(Έληππν Αξ. 200.1) (Να ζεκεησζεί φηη ε ΔΔΑ εληφπηζε ζηελ παξάγξαθν 10
ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο σο
«Μεηαπηπρηαθφ». Πξνθαλψο ην ιάζνο έγηλε εθ παξαδξνκήο αιιά ρξεηάδεηαη
λα δηνξζσζεί ακέζσο)
- Βηνγξαθηθά αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΠΣ
- Όια ηα ζρεηηθά έληππα πνπ αθνξνχλ ζηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ζε
παιαηφηεξα ΠΣ ηνπ θνιεγίνπ (φπσο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο, εξσηεκαηνιφγηα
ησλ θνηηεηψλ γηα αμηνιφγεζε δηδαζθφλησλ, εθζέζεηο ζπλνιηθήο αλαθνξάο γηα
ηνπο δηδάζθνληεο),
- Έγγξαθα ησλ ππεξεζηψλ-γξαθείσλ θνηηεηηθήο κέξηκλαο (γηα παξάδεηγκα,
έληππν ζπκβνπιεπηηθνχ θέληξνπ θνηηεηψλ, γξαθείνπ ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ
θνηηεηή θ.ιπ.)
- Οδεγφο ζπνπδψλ
- Γηαγξάκκαηα καζεκάησλ.
Η επίζθεςε νινθιεξψζεθε κε μελάγεζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θνιεγίνπ
(αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, αίζνπζεο Η/Υ, βηβιηνζήθε, εζηηαηφξην θ.ιπ.).
II. Γηαδηθαζία Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο
Η ππνβιεζείζα αίηεζε (Έληππν Αξ. 200.1) ήηαλ ηππηθά νινθιεξσκέλε σο πξνο
ηηο ελφηεηεο πνπ έπξεπε λα ζπκπιεξσζνχλ. Δηδηθφηεξα ζρφιηα αλαθνξηθά κε ηηο
επηκέξνπο ελφηεηεο ηεο αίηεζεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο έθζεζεο.
Η δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ θνιεγίνπ επέδεημε ζεηηθή ζηάζε πξνο ην ζεζκφ
ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, θαη ζπκκεηείρε κε ππεπζπλφηεηα θαη πξνζνρή ζηε
δηαδηθαζία ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο.
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ΕΤΡΗΜΑΣΑ:
1. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΑΘΕΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ
- Οξγάλσζε δηδαθηηθνύ έξγνπ
Σε γεληθέο γξακκέο ε νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Πην
ζπγθεθξηκέλα, α) ηα θξηηήξηα εηζδνρήο θνηηεηψλ/ηξηψλ ζην ΠΣ θαίλεηαη φηη
βαζίδνληαη ζε ζαθείο θαλνληζκνχο, β) ν πξνβιεπφκελνο αξηζκφο θνηηεηψλ/ηξηψλ
αλά κάζεκα επηηξέπεη ηελ επνηθνδνκεηηθή δηδαζθαιία θαη επηθνηλσλία, γ) ε
νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαίλεηαη λα εμαζθαιίδεη ηελ πνηνηηθή
πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΣ θαη ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ,
θαη δ) νη ππεξεζίεο θαη καζεζηαθνί πφξνη πνπ παξέρνληαη ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο
θαίλεηαη επαξθνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΣ
- Δηδαζθαιία
Η πξνβιεπφκελε δηδαζθαιία ζεσξείηαη απφ ηα κέιε ηεο ΔΔΑ ηθαλνπνηεηηθή,
δεδνκέλνπ φηη ηφζν ε κεζνδνινγία ησλ καζεκάησλ φζν θαη ε αμηνιφγεζε θαη ε
ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία είλαη θαηάιιειεο.
- Δηδαθηηθό πξνζσπηθό
Απφ ηα 7 (επηά) πξνηεηλφκελα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηα 2 (δχν) είλαη
πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη απαζρνινχληαη ηαπηφρξνλα θαη ζην Frederick
University ελψ ηα ππφινηπα 5 (πέληε) είλαη ΔΓΠ κεξηθήο απαζρφιεζεο.
Οη δηδάζθνληεο θάζε καζήκαηνο έρνπλ εμεηδίθεπζε θαη ζπλάθεηα κε ηα
δηδαζθφκελα καζήκαηα θαη είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ, ην νπνίν είλαη
ζεηηθφ γηα έλα πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ
- θνπόο θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα έρνπλ ιεθζεί ππφςε
ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ΠΣ.
- Δνκή θαη Πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
Τν ΠΣ ζηνρεχεη ζην λα εθπαηδεχζεη θνηηεηέο/ηξηεο έηζη ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα
πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα άζθεζεο θαη fitness ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά.
Παξφιν πνπ ε δνκή θαη ην πεξηνρφκελν ησλ καζεκάησλ θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά, νη
πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θάζε κάζεκα είλαη πνιιέο γηα ηελ θχζε
καζεκάησλ ελφο επαγγεικαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (5 ECTS αλά
κάζεκα).
Φξεηάδεηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ καζεκάησλ έηζη ψζηε λα είλαη
πξνζαξκνζκέλν ζηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο (πρ, ην πεξηερφκελν ηεο
«Αζιεηηθήο Χπρνινγίαο» δίλεη έκθαζε ζηνλ αζιεηηζκφ πςειψλ επηδφζεσλ ελψ
πξέπεη λα έρεη θαηεχζπλζε πξνο ηελ «Χπρνινγία ηεο Άζθεζεο».
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- Δηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
Υπάξρνπλ επαξθείο κεραληζκνί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ
ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθν θαζψο επίζεο θαη ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ.
- Δηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
Υπάξρεη θαιή δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη θαίλεηαη φηη δηαζθαιίδεηαη
φηη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζηε βάζε ηνπ
πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
Δηεζλήο Δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
Σε γεληθέο γξακκέο ην θνιέγην επηδεηθλχεη δηάζεζε γηα αλάπηπμε δηεζλψλ
ζπλεξγαζηψλ.
-

- ύλδεζε κε ηελ Αγνξά Εξγαζίαο θαη ηελ Κνηλσλία
Σπλνιηθά, ε ΔΔΑ θξίλεη επαξθείο ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε ηελ
αληαπφθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο
εξγαζίαο.
3. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Η θχζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
δηδαζθαιίαο.

Σπνπδψλ δελ απαηηεί ζπλέξγεηα έξεπλαο θαη

4. ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ
- Δηνηθεηηθνί Μεραληζκνί
Οη πθηζηάκελνη δηνηθεηηθνί κεραληζκνί ππνζηεξίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ην ΠΣ.
- Τπνδνκέο/Τπνζηήξημε
Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ ηδξχκαηνο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά. Η
βηβιηνζήθε ρξεηάδεηαη βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηεο. Απαηηείηαη ε πξνκήζεηα
ζχγρξνλσλ βηβιίσλ θαη επαγγεικαηηθψλ πεξηνδηθψλ.
- Οηθνλνκηθνί Πόξνη
Σχκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θνιεγίνπ ε δηαρείξηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ πφξσλ έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ελψ νη ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα δίδαθηξα ησλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ ζπλάδνπλ κε απηά ησλ αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ ζηελ Κχπξν.
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ1

ΚΑΙ

ΕΙΗΓΗΕΙ

ΣΗ

ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ

Η ΔΔΑ ζπλνςίδνληαο ηελ έθζεζή ηεο ζεσξεί φηη έρεη γίλεη κηα θαιή
πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ελφο πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο
ζηελ Αεξνβηθή θαη ην Fitness, θάηη πνπ απνπζηάδεη απφ ηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα ηεο Κχπξνπ. Τν ίδξπκα επηδεηθλχεη ζεκαληηθή δηάζεζε λα ζηεξίμεη
ην πξνηεηλφκελν ΠΣ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, εμνπιηζκφ θαη εγθαηαζηάζεηο.
Ψζηφζν, ην ΠΣ ρξεηάδεηαη θάπνηεο βειηηψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην
αληαγσληζηηθφ. Δηδηθφηεξα,
ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ Π ζεσξνχληαη ηα παξαθάησ:
- Η απνπζία δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα έρεη πιήξε θαη απνθιεηζηηθή
απαζρφιεζε.
- Η απνπζία θάπνησλ καζεκάησλ ζηε δνκή ηνπ ΠΣ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην
κάλαηδκελη θαη ην κάξθεηηλγθ γπκλαζηεξίσλ.
- Η αληηζηνηρία ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφξην
εξγαζίαο δελ είλαη ε ελδεδεηγκέλε.
- Ο πεξηνξηζκελνο αξηζκφο ζχγρξνλσλ βηβιίσλ θαη έγθξηησλ επαγγεικαηηθψλ
πεξηνδηθψλ
- Η απνπζία επαγγεικαηηθήο θαηνρχξσζεο ηνπ επαγγέικαηνο, ρσξίο απηφ λα
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνιεγίνπ.
.
ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ Π ζεσξνχληαη ηα παξαθάησ :
- Η ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε δηδαθηηθνχ έξγνπ γηαηί: α) Τα θξηηήξηα εηζδνρήο
θνηηεηψλ/ηξηψλ ζην ΠΣ είλαη μεθάζαξα, β) O αξηζκφο θνηηεηψλ/ηξηψλ αλά
κάζεκα θαη ε νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο επηηξέπεη ηελ
επνηθνδνκεηηθή δηδαζθαιία θαη επηθνηλσλία, γ) νη καζεζηαθνί πφξνη είλαη
ζρεηηθά επαξθείο θαη ζχγρξνλνη δ) Οη κεραληζκνί ζηήξημεο θαη νη δηαδηθαζίεο
αθαδεκατθήο ζπκβνπιεπηηθήο (mentoring) ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ είλαη
απνηειεζκαηηθέο θαη δηαθαλείο, θαη ε) εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή
γηα ηελ πξφιεςε θαη εληνπηζκφ ηεο ινγνθινπήο.
- Η πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζε γπκλαζηήξηα.
- Η ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο.
- Τν εμεηδηθεπκέλν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο θαη
ζπλάθεηα ζηα αληηθείκελα ηνπ ΠΣ.
- Η χπαξμε πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο ππνζηήξημεο γηα ηε κάζεζε.
- Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο.
ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΗ ΕΕΑ γηα ην Π
Γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνηείλεηαη:



Μεγαιχηεξε επέλδπζε ζε πξνζσπηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο.
Δλζσκάησζε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ καζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
καζήκαηα κάλαηδκελη θαη κάξθεηηλγθ γπκλαζηεξίσλ.
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Πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πξαθηηθά αληηθείκελα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο ηάζεηο ζην fitness.
Αληηζηνίρηζε ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφξην
εξγαζίαο θάζε καζήκαηνο. Αλάιπζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ζηα δηαγξάκκαηα
καζεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζεί ν αξηζκφο ησλ πηζησηηθψλ
κνλάδσλ
Πξνκήζεηα ζχγρξνλσλ βηβιίσλ θαη έγθξηησλ επαγγεικαηηθψλ πεξηνδηθψλ
Αλάπηπμε επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ ΚΟΑ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ
ελέξγεηεο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ.
Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ησλ θνξέσλ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ
θνηηεηψλ.
Αμηνπνίεζε ηνπ δηδαζθφλησλ ζε εθαξκνζκέλα εξεπλεηηθά ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ αεξνβηθή, ην fitness θαη ηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά.
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Έληππν: 300.1

Κξηηήξηα θαη Δείθηεο Πνηόηεηαο
Εμσηεξηθή Αμηνιόγεζε Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
Ίδξπκα: Frederick Institute of Technology
Τίηινο Πξνγξάκκαηνο: Δθπαηδεπηήο Αεξνβηθήο Γπκλαζηηθήο θαη Fitness

Γηάξθεηα Πξνγξάκκαηνο: 4 εμάκελα
Ηκεξνκελία Αμηνιφγεζεο: 07-09-2016

Τν παξφλ έγγξαθν έρεη θαηαξηηζηεί ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Φνξέα
Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο, ζηε βάζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ «πεξί
ηεο Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο θαη
ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Φνξέα γηα Σπλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2015» [Ν. 136
(Ι)/2015].
Τν έγγξαθν πεξηγξάθεη ηα θξηηήξηα θαη ηνπο δείθηεο πνηφηεηαο πνπ ζα εθαξκφδνληαη
γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ηδξπκάησλ αλψηεξεο
εθπαίδεπζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο θαη απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Έθζεζεο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.

ΟΔΗΓΙΕ: Σεκεηψζηε γηα θάζε δείθηε ή θξηηήξην απηφ πνπ ηζρχεη.
1.
2.
3.
4.
5.

Γελ εθαξκφδεηαη / Γελ ηζρχεη
Ιζρχεη ζε κε ηθαλνπνηεηηθφ Βαζκφ
Ιζρχεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ Βαζκφ
Ιζρχεη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ
Ιζρχεη θαη απνηειεί θαιή πξαθηηθή

Επηζεκαίλεηαη όηη, ζε πεξίπησζε θξηηεξίσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα
εθαξκνζηνύλ, ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ ηδξύκαηνο ή / θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδώλ, λα ζεκεηώλεηαη Δ / Ε = Δελ εθαξκόδεηαη θαη λα εμεγήζεηε πνηα είλαη
ε αληίζηνηρε πνιηηηθή ηνπ Ιδξύκαηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην
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Μέιε Επηηξνπήο Εμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

ΟΝΟΜΑ

ΣΙΣΛΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ / ΙΔΡΤΜΑ

Αιεμαλδξήο Κσλζηαληίλνο

Πξφεδξνο

Αξηζηνηέιεην
Θεζζαινλίθεο

Παλεπηζηήκην

Μνπξαηίδνπ Καηεξίλα

Μέινο

Αξηζηνηέιεην
Θεζζαινλίθεο

Παλεπηζηήκην

Κνπζηέιηνο Αζαλάζηνο

Μέινο

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο

Κφθθηλνπ Έιελα

Μέινο

Παλεπηζηήκην Κχπξνπ

Ηκεξνκελία θαη Ώξα Επηηόπηαο Επίζθεςεο: 07/09/2016, 10.00-17.00
Δηάξθεηα Επηηόπηαο Επίζθεςεο: 7 ψξεο

1. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΑΘΕΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.1

Οξγάλσζε δηδαθηηθνύ έξγνπ

1.1.1

Τα θξηηήξηα εηζδνρήο θνηηεηψλ/ηξηψλ ζην πξφγξακκα
ζπνπδψλ βαζίδνληαη ζε ζαθείο θαλνληζκνχο θαη ζηε
ζπλεπή εθαξκνγή ηνπο.

1
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1.1.2

O αξηζκφο θνηηεηψλ θαηά κάζεκα επηηξέπεη ηελ
επνηθνδνκεηηθή δηδαζθαιία θαη επηθνηλσλία θαη
ζπγθξίλεηαη ζεηηθά κε ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα ή/θαη
δηεζλείο πξαθηηθέο.

1.1.3

Η νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμαζθαιίδεη
ηελ πνηνηηθή πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ. Σπγθεθξηκέλα ιακβάλνληαη ππφςε:





1.1.3.1 Η εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλνπ αθαδεκατθνχ
εκεξνινγίνπ θαη ε έγθαηξε δεκνζηνπνίεζή ηνπ.



1.1.3.2 Η γλσζηνπνίεζε αλαιπηηθψλ πεξηγξακκάησλ
ζπνπδψλ ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο θαη ε εθαξκνγή
ηνπο απφ ηνπο δηδάζθνληεο.
1.1.3.3 Οη
επηθαηξνπνηεκέλεο
ηζηνζειίδεο
ησλ
καζεκάησλ κε ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ

Γ/Δ*



1.1.3.4 Οη δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο πηπρηαθψλ θαη
κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ / πξαθηηθήο άζθεζεο



1.1.3.5 Οη δηαδηθαζίεο δηεμαγσγήο θαη ε κνξθή
εμεηάζεσλ θαη αμηνιφγεζεο θνηηεηψλ/ηξηψλ.



1.1.3.6 Η
απνηειεζκαηηθή
ελεκέξσζε
ησλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ
θαη
δηεπθφιπλζε
ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο ζηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο.
1.1.4

Παξέρνληαη ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ, επαξθείο θαη ζχγρξνλνη καζεζηαθνί πφξνη
πεξηιακβαλνκέλσλ:


1.1.4.1 ησλ εγθαηαζηάζεσλ


1.1.4.2 ηεο βηβιηνζήθεο
1.1.4.3 ηεο ππνδνκήο



1.1.4.4 ηεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο



1.1.4.5 ηεο αθαδεκατθήο θαζνδήγεζεο



1.1.5

Δθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηαθηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο
επηθνηλσλίαο δηδαζθφλησλ – θνηηεηψλ

1.1.6

Οη δηδάζθνληεο θάζε καζήκαηνο παξέρνπλ έγθαηξε θαη
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Γ/Δ*

απνηειεζκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο θνηηεηέο ηνπο.
1.1.7

Οη ζεζκνζεηεκέλνη κεραληζκνί γηα ηε ζηήξημε ησλ
θνηηεηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ
είλαη απνηειεζκαηηθνί.

1.1.8

Οη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη
απνηειεζκαηηθνί.

1.1.9

Οη κεραληζκνί ζηήξημεο ησλ
πξνβιεκαηηθή
αθαδεκατθή
απνηειεζκαηηθνί.






θνηηεηψλ/ηξηψλ κε
επίδνζε
είλαη



1.1.10 Οη δηαδηθαζίεο αθαδεκατθήο ζπκβνπιεπηηθήο (mentoring)
είλαη δηαθαλείο θαη απνηειεζκαηηθέο ζε πξνπηπρηαθά θαη
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα θαη ιακβάλνληαη ππφςε
ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αθαδεκατθνχ θφξηνπ.



1.1.11 Σην πξφγξακκα ζπνπδψλ εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθή
πνιηηηθή γηα ηελ πξφιεςε θαη εληνπηζκφ ηεο
ινγνθινπήο.



1.1.12 Σην πξφγξακκα ζπνπδψλ νη κεραληζκνί δηαρείξηζεο
παξαπφλσλ θαη επίιπζεο δηαθνξψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθνί.
-

1.1.3.3 θαη 1.1.6: Γελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ δηφηη είλαη λέν πξφγξακκα
1.1.4.2: βαζκνινγήζεθε κε 3, ρξεηάδεηαη βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηεο
1.2

Δηδαζθαιία

1.2.1

Η κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα
ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ
επηκέξνπο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ.

1.2.2

Η κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα
ελήιηθεο.

1.2.3

Γίλεηαη
ζπλερήο-δηακνξθσηηθή
αμηνιφγεζε
θαη
αλαηξνθνδφηεζε ησλ θνηηεηψλ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα.

1.2.4

Τν ζχζηεκα θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη
αλαηξνθνδφηεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ
ζηα καζήκαηα είλαη ζαθή, επαξθή θαη ζε γλψζε ησλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ.

1.2.5

Δθαξκφδνληαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ
ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.

1.2.6

Σηε

δηδαζθαιία

1

πηνζεηείηαη

ε
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ρξήζε

ζχγρξνλσλ

2

3 4 5



Γ/Δ*






εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ ζπλάδνπλ κε δηεζλή
πξφηππα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
πιαηθφξκαο
ειεθηξνληθήο ππνζηήξημεο κάζεζεο.
1.2.7



Τν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο)
πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπεη ε κεζνδνινγία
ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.

1.2.3: δελ κπνξεί λα ειγρζεί δηφηη είλαη λέν πξφγξακκα
1.3

Δηδαθηηθό Πξνζσπηθό

1.3.1

Ο αξηζκφο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, πιήξνπο θαη
απνθιεηζηηθήο
απαζρφιεζεο,
θαη
ηα
γλσζηηθά
αληηθείκελα ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ππνζηεξίδνπλ
επαξθψο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.

1.3.2

Οη δηδάζθνληεο θάζε καζήκαηνο έρνπλ ζπλαθή ηππηθά θη
νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο,
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο λνκνζεζίεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθφινπζσλ:

2

1


1.3.2.1 Δμεηδίθεπζε ζηα δηδαζθφκελα καζήκαηα, κε
πξνηίκεζε δηδαθηνξηθφ ζην ζέκα.

Γ/Δ*

1.3.2.2 Γεκνζηεχζεηο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν

Γ/E*

1.3.3

Τα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ Δπηζθεπηψλ Καζεγεηψλ
ππνζηεξίδνπλ επαξθψο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.

Γ/E*

1.3.4

Τν Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ έρεη ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα, επαξθή επαγγεικαηηθή πείξα θαη εμεηδίθεπζε
γηα ηε δηδαζθαιία πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ καζεκάησλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.

1.3.5

Σε θάζε πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην Δηδηθφ Γηδαθηηθφ
Πξνζσπηθφ δελ ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ δηδαθηηθνχ
εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ.

1.3.6

Τν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θάζε ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο
ζρνιήο θαηά πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 70% θαηέρεη
αλαγλσξηζκέλν αθαδεκατθφ ηίηιν θαηά κία βαζκίδα
αλψηεξν απφ ην επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν
δηδάζθεη.

1.3.7

Ο ιφγνο ηνπ αξηζκνχ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ πνπ δηδάζθεηαη απφ αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ
πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο πξνο ηνλ
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Γ/E*

αξηζκφ ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθεηαη απφ αθαδεκατθφ
πξνζσπηθφ κεξηθήο απαζρφιεζεο δηαζθαιίδεη ηελ
πνηφηεηα ζπνπδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.


1.3.8

Ο ιφγνο ηνπ αξηζκνχ θνηηεηψλ πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ
ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη επαξθήο γηα ηελ
ππνζηήξημε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.

1.3.9

Ο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ
δελ πεξηνξίδεη ηε δηεμαγσγή έξεπλαο, ηε ζπγγξαθή θαη
ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά.

Γ/E*

1.3.10 Οη κειινληηθέο απνρσξήζεηο / ζπληαμηνδνηήζεηο,
αλακελφκελεο πξνζιήςεηο θαη εμειίμεηο ηνπ αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε νξίδνληα πεληαεηίαο.

Γ/E*



1.3.11 Ο Σπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ηα πξνζφληα θαη
ηελ εκπεηξία γηα λα ζπληνλίδεη κε επάξθεηα ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ.

-

Γ/E* Γελ Eεθαξκφδεηαη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Δπαγγεικαηηθή
Δθπαίδεπζε)

1.3.1. Βαζκνινγήζεθε κε 2 γηαηί ππάξρνπλ κφλν 2 κέιε αθαδεκαηθνχ πξνζσπηθνχ
πιήξνπο απαζρφιεζεο ηα νπνία σζηφζν δηάζθνπλ θαη ζην University of Frederick
1.3.5 Βαζκνινγήζεθε κε 2 γηαηί ην Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ ππεξβαίλεη ην 30%
ηνπ δηδαθηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ
2.1

θνπόο θαη καζεζηαθά
Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ

απνηειέζκαηα

ηνπ

2.1.1 Ο ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
δηαηππψλνληαη ζε κνξθή αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλάδνπλ κε ηελ απνζηνιή θαη ηε
ζηξαηεγηθή ηνπ ηδξχκαηνο.
2.1.2 Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα αμηνπνηνχληαη σο νδεγφο γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
2.1.3 Ο ηίηινο θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ αληαπνθξίλνληαη
ζηηο βαζηθέο πξφλνηεο
ησλ
αληίζηνηρσλ
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Δπαγγεικαηηθψλ θαη Δπηζηεκνληθψλ
ζθνπνχο εγγξαθήο ζηα ζψκαηα απηά.

Σσκάησλ, γηα

Γ/Δ*


2.1.4 Τν πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη κνξθέο
αμηνιφγεζεο, ηα δηδαθηηθά πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο
νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ.



2.1.5 Τα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη γλσζηά ζηνπο
θνηηεηέο/ηξηεο θαη ζηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ θαη
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.



2.1.6 Η καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε,
ψζηε λα επηηπγράλνληαη ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα.



2.1.7 Ο ηίηινο
ζπνπδψλ πνπ απνλέκεηαη ζηνπο/ζηηο
θνηηεηέο/ηξηεο αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ζθνπφ θαη ζηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Γ/Δ* Σχκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε πνπ είρε ε ΔΔΑ δελ ππάξρεη αθφκε
θαηνρχξσξσζε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ
2.1.4: Βαζκνινγήζεθε κε 2 γηαηί απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ απνπζηάδνπλ
καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε κάλαηδκελη θαη κάξθεηηλγθ γπκλαζηεξίσλ
ε

Δνκή θαη
πνπδώλ

Πεξηερόκελν

ηνπ

2.2.1

Τα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ
θαζνξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα, ην πεξηερφκελν, ηηο δηδαθηηθέο θαη
καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο
ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ.

2.2.2

Δθαξκφδεηαη ην Δπξσπατθφ Σχζηεκα Σπζζψξεπζεο
θαη Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS) θαη
ππάξρεη πξαγκαηηθή αληηζηνηρία πηζησηηθψλ κνλάδσλ
θαη θφξηνπ εξγαζίαο θαηά κάζεκα θαη θαηά εμάκελν
γηα ηνλ θνηηεηή, είηε απηφο παξαθνινπζεί
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ είηε είλαη
εγγεγξακκέλνο θαη θνηηά παξάιιεια ζε πεξηζζφηεξα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή
πξαθηηθή ζηα ηδξχκαηα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο.

2.2.3

Τν πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη δνκεκέλν κε
ζπλεθηηθφ ηξφπν θαη αθνινπζία, ψζηε έλλνηεο πνπ
ιεηηνπξγνχλ σο πξνυπνζέζεηο λα πξνεγνχληαη ηεο
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Πξνγξάκκαηνο

1

2 3

4







5

δηδαζθαιίαο άιισλ πην ζχλζεησλ θαη γλσζηηθά πην
απαηηεηηθψλ ελλνηψλ.

-

2.2.4

Ο ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα, θαη ην πεξηερφκελν είλαη ζπκβαηά
κεηαμχ ηνπο.

2.2.5

Τν πξφγξακκα ζπνπδψλ, πέξαλ ησλ καζεκάησλ ζηα
θχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα, πεξηέρεη ηθαλνπνηεηηθφ
αξηζκφ καζεκάησλ γεληθήο εθπαίδεπζεο.

2.2.6

Τν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαη ελνηήησλ θαη νη
αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη
θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε φ,ηη αθνξά ζηηο
γλψζεηο, ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ
πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο.

2.2.7

Ο αξηζκφο θαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη επαξθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.

2.2.8

Τν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
αληηθαηνπηξίδεη ηα ηειεπηαία επηηεχγκαηα / εμειίμεηο
ζηελ επηζηήκε, ζηηο ηέρλεο, ζηελ έξεπλα θαη ζηελ
ηερλνινγία.

2.2.9

Γίλεηαη επειημία επηινγψλ / δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο
ζηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ή ζηηο αλάγθεο ησλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο.












2.2.1.: βαζκνινγήζεθε κε 3 δηφηη ππάξρνπλ καζήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε
«Αζιεηηθή Χπρνινγία» πνπ ρξεηάδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο λα πξνζαξκνζηεί ζηελ
«Χπρνινγία ηνπ Αζθνχκελνπ» θαη φρη λα δίλεη έκθαζε ζηνλ αζιεηηζκφ πςειψλ
επηδφζεσλ
2.2.2: βαζκνινγήζεθε κε 2 γηαηί ηα ECTS πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα καζήκαηα είλαη
πνιιά γηα καζήκαηα πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (κε εμαίξεζε ηελ
πξαθηηθή άζθεζε πνπ πξέπεη λα απμεζεί)

2.3

Δηαζθάιηζε
πνπδώλ

Πνηόηεηαο

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο

2.3.1 Οη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαζνξίδνπλ
ζαθείο αξκνδηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο.
2.3.2 Γηαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
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ζπζηήκαηνο
δηαζθάιηζεο
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ

πνηφηεηαο

ηνπ


2.3.2.1 ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ
2.3.2.2 ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ

Γ/Δ*


2.3.2.3 ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ



2.3.3 Ο νδεγφο, ή/θαη νη θαλνληζκνί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
παξέρνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηελ
ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ.



2.3.4 Η δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απνηειεί
αθαδεκατθή δηαδηθαζία θαη δελ ππφθεηηαη ζε
πεξηνξηζκνχο απφ κε αθαδεκατθνχο παξάγνληεο.

2.4

Δηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ

1

2 3

4

2.4.1 Γηελεξγείηαη
απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε
ηνπ Γ/Δ*
πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ
φζνλ
αθνξά
ζηνλ
ζρεδηαζκφ, ζηελ έγθξηζε, ζηελ παξαθνινχζεζε θαη
ζηελ αλαζεψξεζή ηνπ.
2.4.2 Γηαζθαιίδεηαη φηη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
κπνξνχλ
λα
επηηεπρζνχλ
ζηε
βάζε
ηνπ
πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
2.4.3 Γηαζθαιίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη
αλάπηπμεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ είλαη
αθαδεκατθή δηαδηθαζία ε νπνία ιεηηνπξγεί ρσξίο
νπνηεζδήπνηε κε αθαδεκατθέο παξεκβάζεηο.
2.4.4 Η αθαδεκατθή ηεξαξρία ηνπ ηδξχκαηνο (Πξχηαλεο,
Αληηπξπηάλεηο, Κνζκήηνξεο, Πξφεδξνη θαη Σπληνληζηέο
πξνγξακκάησλ, αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ) έρνπλ ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ αθαδεκατθή αξηζηεία θαη
ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.







2.4.5 Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ
ζην πξφγξακκα
ζπνπδψλ αλαξηψληαη δεκφζηα θαη πεξηιακβάλνπλ:
2.4.5.1 Τηο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηηο πηζηψζεηο
κνλάδσλ
2.4.5.2 Τα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
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2.4.5.3 Τε κεζνδνινγία



2.4.5.4 Τηο πεξηγξαθέο ησλ καζεκάησλ



2.4.5.5 Τε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο



2.4.5.6 Τα θξηηήξηα εηζδνρήο



2.4.5.7 Τε κνξθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ



2.4.6 Η απνλνκή ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ζπλνδεχεηαη απφ Γ/Δ*
«Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο»(diploma supplement) ην
νπνίν είλαη ζχκθσλν κε ηηο επξσπατθέο θαη δηεζλείο
πξνδηαγξαθέο.


2.4.7 Γηαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο
αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απφ
ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο.



2.4.8 Η αλαγλψξηζε θαη ε κεηαθνξά πηζησηηθψλ κνλάδσλ
απφ πξνεγνχκελε θνίηεζε ξπζκίδεηαη κε δηαδηθαζίεο
θαη θαλνληζκνχο νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ φηη νη
πεξηζζφηεξεο πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη απφ ην
ίδξπκα πνπ απνλέκεη ηνλ ηίηιν.
-

-

2.4.1.Γ/Δ* Γελ κπνξεί λα ειγρζεί γηαηί πξφθεηηαη γηα λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ
2.4.6. Γ/E* Γελ Eεθαξκφδεηαη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Δπαγγεικαηηθή
Δθπαίδεπζε)

2.5

Δηεζλήο Δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ

2.5.1

Οη ζπλεξγαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε άιια ηδξχκαηα
ζπγθξίλνληαη ζεηηθά κε αληίζηνηρεο ζπλεξγαζίεο
άιισλ ηκεκάησλ / πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηνλ
επξσπατθφ θαη δηεζλή ρψξν.

2.5.2

Πξνζειθχνληαη Δπηζθέπηεο Καζεγεηέο εγλσζκέλνπ Γ/Δ*
θχξνπο.

2.5.3

Σπκκεηέρνπλ νη
αληαιιαγψλ.

2.5.4

Η αθαδεκατθή θπζηνγλσκία ηνπ πξνγξάκκαηνο Γ/Δ*
ζπνπδψλ είλαη ζπκβαηή κε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ ζηνλ θππξηαθφ ρψξν θαη δηεζλψο.

θνηηεηέο/ηξηεο

ζε

1

πξνγξάκκαηα

2 3

4

5





Γ/E* Γελ Eθαξκφδεηαη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Δπαγγεικαηηθή
19

Δθπαίδεπζε)
2.6

ύλδεζε κε αγνξά εξγαζίαο θαη θνηλσλία

2.6.1

Οη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ
αληαπφθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο επηζηεκνληθέο
θαη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ απνθνίησλ
είλαη επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθέο.

2.6.2

Με βάζε ηε κειέηε βησζηκφηεηαο αλακέλεηαη
απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ
βαζκφ.

2.6.3

Τα νθέιε ηεο θνηλσλίαο απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ
είλαη ζεκαληηθά.
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3. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
3.1

πλέξγεηα Έξεπλαο θαη Δηδαζθαιίαο

1

2 3 4 5

3.1.1 Γηαζθαιίδεηαη φηη ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε έρεη Γ/Δ*
επαξθψο δηαθσηηζηεί απφ ηελ έξεπλα.
3.1.2 Τα λέα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ελζσκαησκέλα Γ/Δ*
ζην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
3.1.3 Παξέρνληαη επαξθείο θαη ηθαλνπνηεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη Γ/Δ*
εμνπιηζκφο γηα ηε ζηήξημε ησλ εξεπλεηηθψλ ζπληζησζψλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα θαη
πξνζβάζηκα ζην πξνζσπηθφ θαη ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο.
3.1.4 Τα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Γ/Δ*
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ δεκνζηεχνληαη ζε δηεζλή
πεξηνδηθά κε ην ζχζηεκα θξηηψλ, ζε δηεζλή ζπλέδξηα,
πξαθηηθά ζπλεδξηψλ εθδφζεηο θιπ.
3.1.5 Η εμσηεξηθή, κε θξαηηθή,
ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γ/Δ*
εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ
αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ ζπγθξίλεηαη ζεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
άιισλ ηδξπκάησλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ.
3.1.6 Η
εζσηεξηθή,
ρξεκαηνδφηεζε
ησλ
εξεπλεηηθψλ Γ/Δ*
δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ
αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ
ζπγθξίλεηαη ζεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ άιισλ
ηδξπκάησλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ.
3.1.7 Η
πνιηηηθή,
έκκεζεο
ή
άκεζεο,
εζσηεξηθήο Γ/Δ*
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ηθαλνπνηεηηθή.
3.1.8 Η ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, αθαδεκατθνχ, Γ/Δ*
εθπαηδεπηηθνχ
θαη
δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ
ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη έξγα
είλαη ηθαλνπνηεηηθή.
3.1.9 Η εθπαίδεπζε θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία Γ/Δ*
είλαη επαξθήο
-

Γ/E* Γελ αμηνινγήζεθαλ απφ ηελ ΔΔΑ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
(Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε)

-
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4. ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ
4.1

Δηνηθεηηθνί Μεραληζκνί

1

2 3 4 5


4.1.1 Υπάξρεη Υπεξεζία Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο πνπ ππνζηεξίδεη
ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ζηα αθαδεκατθά θαη πξνζσπηθά ηνπο
πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο.



4.1.2 Οη
ζεζκνζεηεκέλνη
δηνηθεηηθνί
κεραληζκνί
γηα
παξαθνινχζεζε θαη ζηήξημε θνηηεηψλ είλαη επαξθείο.



4.1.3 Η απφδνζε ησλ κεραληζκψλ απηψλ αμηνινγείηαη ζηε βάζε
ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ.

4.2

Τπνδνκέο / Τπνζηήξημε

1

4.2.1 Υπάξρνπλ θαηάιιεια βηβιία θαη έγθξηηα πεξηνδηθά πνπ
ππνζηεξίδνπλ ην πξφγξακκα.
4.2.2 Υπάξρεη
ππνζηεξηθηηθή
επηθνηλσλίαο.

πιαηθφξκα

2 3 4 5



εζσηεξηθήο



4.2.3 Οη εγθαηαζηάζεηο είλαη επαξθείο ζε αξηζκφ θαη κέγεζνο.



4.2.4 Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ
εθκάζεζε (εξγαζηεξηαθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο,
αλαιψζηκα, θ.η.ι.) είλαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά επαξθήο.



4.2.5 Τν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ) είλαη επαξθέο θαη εχθνια
πξνζβάζηκν απφ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο.
4.2.6 Τν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ) ελεκεξψλεηαη κε ηηο πην
πξφζθαηεο εθδφζεηο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.



4.2.7 Παξέρνληαη,
ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, δπλαηφηεηεο Γ/Δ*
επηκφξθσζεο ζε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ζηελ εθπαίδεπζε
ελειίθσλ θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε βάζε δνκεκέλνπ
πιαηζίνπ κάζεζεο.

-

Τν 4.2.1. θαη ην 4.2.6 βαζκνινγήζεθε κε 2 γηαηί ε βηβιηνζήθε δηέζεηε πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ ζχγρξνλσλ βηβιίσλ θαη επαγγεικαηηθψλ άξζξσλ ζην αληηθείκελν ηεο ΦΑ θαη
ηνπ Αζιεηηζκνχ
4.2.7. Γ/E* Γελ Eθαξκφδεηαη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Δπαγγεικαηηθή
Δθπαίδεπζε)
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Οηθνλνκηθνί Πόξνη

4.3

1

4.3.1 Η δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ αθαδεκατθνχ/εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ.
4.3.2 Η δηάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ αθνξνχλ
αθαδεκατθά ζέκαηα είλαη αξκνδηφηεηα ησλ ζεζκηθψλ
αθαδεκατθψλ νξγάλσλ.
4.3.3 Οη ακνηβέο ηνπ αθαδεκατθνχ θαη άιινπ πξνζσπηθνχ είλαη
αλάινγεο κε ηηο ακνηβέο αθαδεκατθνχ θαη άιινπ
πξνζσπηθνχ αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ ζηελ Κχπξν.
4.3.4

Τα δίδαθηξα ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζπλάδνπλ κε ηα
δίδαθηξα αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ

2 3 4 5








Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο «Οηθνλνκηθνχο Πφξνπο» βαζίζηεθαλ ζηελ
πξνθνξηθή ελεκέξσζε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θνιεγίνπ.

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΑ ΥΟΛΙΑ – ΕΙΗΓΗΕΙ


Σπλνςίδνληαο, ε ΔΔΑ θξίλεη φηη ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα πιεξνί ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα θξηηήξηα ελφο πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο. Βειηηψζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ σο πξνο α) ηελ Δπέλδπζε ζε
πξνζσπηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο, β) ηελ Δλζσκάησζε ζην πξφγξακκα
ζπνπδψλ καζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καζήκαηα κάλαηδκελη θαη
κάξθεηηλγθ γπκλαζηεξίσλ γ) ηελ Αλαπξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ
καζεκάησλ έηζη ψζηε λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηνπο ζηφρνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο (πρ, ην πεξηερφκελν ηεο «Αζιεηηθήο Χπρνινγίαο» δίλεη
έκθαζε ζηνλ αζιεηηζκφ πςειψλ επηδφζεσλ ελψ πξέπεη λα έρεη θαηεχζπλζε
πξνο ηελ «Χπρνινγία ηεο Άζθεζεο», δ) ηελ Αλάπηπμε επηθνηλσλίαο θαη
ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ΚΟΑ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ελέξγεηεο γηα ηελ
θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ε) ηελ Πξνκήζεηα ζχγρξνλσλ
βηβιίσλ θαη έγθξηησλ επαγγεικαηηθψλ πεξηνδηθψλ ζη) ηελ πεξαηηέξσ
αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ησλ θνξέσλ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ.
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