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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]. 

Σο ένηςπο ζςμπληπώνεηαι από ηην Επιηποπή Εξυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ για έκαζηο 
ππόγπαμμα ζποςδών.  Σο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ένηςπο απ. 300.1) αποηελεί αναπόζπαζηο 
μέπορ ηηρ έκθεζηρ εξυηεπικήρ αξιολόγηζηρ για ηην αξιολόγηζη - πιζηοποίηζη νέος 
ππογπάμμαηορ ζποςδών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: 

 

ΟΝΟΜΑ 
ΣΙΣΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ / ΙΔΡΤΜΑ 

Σνθία Γεκέιε 
Καζεγήηξηα  Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ 

Νηθφιανο Μαιεχξεο   
Καζεγεηήο  Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ 

Αληψληνο  Γεσξγφπνπινο 
Καζεγεηήο  Παλεπηζηήκην Παηξψλ  

Δηξήλε Παπακηραήι  
Φνηηήηξηα (3εηήο)  Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 
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ΕΙΑΓΩΓΗ: 
 

I. Η δηαδηθαζία Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο  
 
Η Δπηηξνπή πνπ νξίζηεθε ππεχζπλε γηα ηελ Δμσηεξηθή Αμηνιφγεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο BA Business Administration ηνπ ηδξχκαηνο C.D.A. College ζηελ 
Πάθν κειέηεζε ηα εμήο έγγξαθα:  
1. Τελ αίηεζε γηα Αμηνιφγεζε – Πηζηνπνίεζε Νένπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ 
2. Guidelines for the Members of External Evaluation Committees 
3. Educational Quality Assurance at C.D.A. College (Self-evaluation of 

programme, Internal and External Mechanisms & Procedures for Evaluating 
and Reviewing the quality of the programme, the student and the staff 
satisfaction and the adequateness of these mechanisms )  

4. Research at C.D.A. College - Academic Staff Research and Development 
5. Learning Outcomes  
 
Η Δπηηξνπή έθηαζε ζηα θηίξηα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ 
ζηελ Λεπθσζία, ζηηο 9π.κ. φπνπ είρε ζπλάληεζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 
Φνξέα Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΓΙ.Π.Α.Δ.). 
Μεηά απφ ζχζθεςε κηαο θαη πιένλ ψξαο ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έγηλε ζπδήηεζε 
γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή αλαρψξεζε γηα ηελ πφιε ηεο 
Πάθνπ πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ηελ επηηφπηα επίζθεςε. Δθεί έγηλε ζπλάληεζε κε 
ηνπο επηθεθαιήο ηνπ Ιδξχκαηνο, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δζσηεξηθήο Πνηφηεηαο, 
ηνπο επηθεθαιήο ηνπ ζρεηηθνχ ηκήκαηνο, κε ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, 
έλα κεγάιν αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηέζζεξηο 
θνηηήηξηεο/θνηηεηέο απφ άιια ππάξρνληα ηκήκαηα ηνπ Ιδξχκαηνο. Αθνινχζεζε 
κηα εηζαγσγή απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θνιεγίνπ, θ. Φξηζηνθφξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 
έγηλε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ππφ έγθξηζε πξνγξάκκαηνο απφ ηελ 
Γηεπζχληξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ. Υπεβιήζεζαλ εξσηήζεηο απφ φια ηα 
κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΔΔΑ) πξνο φινπο ηνπο θνξείο ηνπ 
ηδξχκαηνο. Σην πιαίζην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε θαη 
απαληήζεθαλ δηεμνδηθά απφ ηνπο ππεχζπλνπο φια ηα εξσηήκαηα ηεο ΔΔΑ. Έγηλε 
κηθξή δηαθνπή ζηηο 3κ.κ. γηα γεχκα ηεο ΔΔΑ καδί κε ηελ εθπξφζσπν ηνπ Φνξέα.  
 
Μεηά ην γεχκα έγηλε επίζθεςε ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηδξχκαηνο. Οη 
ππεχζπλνη ησλ εγθαηαζηάζεσλ νδήγεζαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζε φινπο ηνπο 
ρψξνπο, φπσο ηε βηβιηνζήθε, ηα εξγαζηήξηα ππνινγηζηψλ, ηηο αίζνπζεο 
δηδαζθαιίαο θαη ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο. Οη ππεχζπλνη έθαλαλ παξνπζίαζε 
ησλ ππνδνκψλ θαη απάληεζαλ ζηα εξσηήκαηα ηεο Δπηηξνπήο.   
 
 Η επίζθεςε νινθιεξψζεθε ζηηο 5:15 κ.κ. Γεληθά ε ππνδνρή απφ ην Ίδξπκα ηεο 
ΔΔΑ ήηαλ θηιηθή θαη δεζηή θαη φιε ε δηαδηθαζία εμειίρηεθε ζε έλα δεκηνπξγηθφ 
πεξηβάιινλ.  
 
Σηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ζηα μελνδνρεία 
ηνπο ζηε Λεπθσζία.  
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II. Γηαδηθαζία Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο  

 
Θεσξνχκε φηη ην Ίδξπκα γεληθά αληαπνθξίζεθε ζηελ φιε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Η 
ζρεηηθή αίηεζή ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ πνζνζηφ πιεξφηεηαο, θαζψο 
επηδηψθεη κε ζαθήλεηα λα απαληήζεη φια ηα εξσηήκαηα θαη θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηελ αμηνιφγεζε. Φαξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ πιεξνθφξεζεο, ελψ 
ππεηζέξρεηαη αλαιπηηθά ζε φια ηα θξίζηκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ζέκαηα. Μειεηψληαο 
ηελ ελ ιφγσ αίηεζε, είρακε δηακνξθψζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα γηα ην Ίδξπκα, ην 
πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ, πξηλ ην 
επηζθεθηνχκε επηηνπίσο. Η φιε αίηεζε πιεζηάδεη ηηο 400 ζειίδεο, ελψ είλαη πνιχ 
θαιά δνκεκέλε. 
Σηε ζπλέρεηα, επηζθεπηφκελνη ην Ίδξπκα, απνθνκίζακε ακέζσο πνιχ θαιέο 
εληππψζεηο απφ ηηο ζχγρξνλεο θηηξηαθέο ηνπ ππνδνκέο, νη νπνίεο έρνπλ πιήξσο 
πξνζαξκνζηεί ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Ιδξχκαηνο..  
ιν ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ Ιδξχκαηνο ήηαλ πνιχ πξφζπκν, καο ππνδέρηεθε 
θηιηθά θαη ήηαλ ζσζηά πξνεηνηκαζκέλν λα απαληήζεη φια ηα εξσηήκαηά καο. Με 
άιια ιφγηα, ην ελ ιφγσ Ίδξπκα έδεημε ζεηηθή ζηάζε θαη απνδνρή ηεο φιεο 
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, βνεζψληαο ηα κέιε ηεο ΔΔΑ λα δηακνξθψζνπλ αβίαζηα 
κηα ζπλνιηθή θαη αλαιπηηθή, πιήξσο αληηθεηκεληθή εηθφλα. 
Δπίζεο, ην δηεπζπληηθφ πξνζσπηθφ θαη ηα ππφινηπα ζηειέρε έρνπλ πινχζηα 
εκπεηξία, δεδνκέλνπ φηη ην Ίδξπκα «ηξέρεη» αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε 
άιιεο πφιεηο φπσο Λεπθσζία, Λάξλαθα θαη Λεκεζφ. Έηζη, κπνξεί λα αμηνπνηεί 
εζσηεξηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζπλέξγεηαο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 
πφξσλ ηνπ, θαη εηδηθφηεξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δηνηθεηηθνχ, θαη βνεζεηηθνχ δπλακηθνχ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ΕΤΡΗΜΑΣΑ: 
 
1. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΑΘΕΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

- Οπγάνυζη διδακηικού έπγος 
 
Τα θξηηήξηα εηζαγσγήο ησλ θνηηεηψλ ζην Πξφγξακκα είλαη δηαθαλή θαη 
ραξαθηεξίδνληαη απφ ζαθήλεηα. Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα ηνπο εγρψξηνπο φζν θαη 
γηα ηνπο αιινδαπνχο θνηηεηέο. Απηφ πνπ καο έθαλε θαιή εληχπσζε είλαη ν 
κηθξφο αξηζκφο θνηηεηψλ αλά δηδάζθνληα, αθνχ ζπλήζσο ηα ηκήκαηα 
θπκαίλνληαη απφ 8-10 έσο ην πνιχ 20 θνηηεηέο. Η κηθξή απηή αλαινγία 
θνηηεηή/δηδάζθνληα απνηειεί ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ 
Ιδξχκαηνο, θαζψο δηαζθαιίδεη ηελ άξηζηε επηθνηλσλία δηδάζθνληα-θνηηεηή, 
ιακβάλνληαο κάιηζηα ππφςε φηη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ιδξχκαηνο είλαη ε 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έηζη ν θνηηεηήο έρεη ηελ επθαηξία θαη ηνλ ρξφλν λα 
ζέηεη εξσηήκαηα ζην δηδάζθνληα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο χιεο, λα 
πξαγκαηνπνηεί δηεμνδηθή αλάιπζε κειεηψλ πεξίπησζεο θαη λα εκβαζχλεη 
ζηελ χιε ηνπ θάζε καζήκαηνο ζε έλα ήξεκν πεξηβάιινλ. Απφ ηελ άιιε 
πιεπξά, ν δηδάζθσλ έρεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν λα απαληά εμαληιεηηθά θαη 
κε ρξνληθή άλεζε ηα εξσηήκαηα ησλ θνηηεηψλ ηνπ, ηνπο νπνίνπο έρεη ηελ 
επθαηξία, ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπο, λα γλσξίδεη αξθεηά θαιά ζε φια ηα 
επίπεδα, έηζη ψζηε λα ηνπο παξέρεη κέρξη θαη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο 
(mentoring). 
Δπίζεο, ππάξρεη δηαζέζηκν αλαιπηηθφ εκεξνιφγην θαη ν θνηηεηήο απφ ηελ 
έλαξμε ηνπ εμακήλνπ γλσξίδεη θαιά φιε ηε δηαδηθαζία ηελ νπνία ζα 
αθνινπζήζεη ζε θάζε κάζεκα. Σαθείο είλαη νη δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο ησλ 
πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, ελψ ν θνηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέμεη ην ζέκα ηεο 
πηπρηαθήο ηνπ εξγαζίαο. 
Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη ζχγρξνλεο θαη πιήξσο εμνπιηζκέλεο γηα ηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο. Η βηβιηνζήθε 
είλαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή θαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο 
δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλ θαη είλαη εληαγκέλε ζε ζρεηηθά 
δίθηπα θαη δηαζέηεη ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Γηαηίζεηαη εξγαζηήξην κε 
πεξίπνπ 20 ππνινγηζηέο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο καζεκάησλ 
ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ην κέγηζην πιήζνο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζα εμππεξεηεί 
ην πξφγξακκα είλαη 20. 
Κξίλνπκε φηη νη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθνί, κε βάζε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαη ηα πξφηππα πνπ 
εθαξκφδνληαη ζηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ ζεκάησλ ηεο εμέηαζεο ηνπ θάζε 
καζήκαηνο, αιιά θαη ηε δηαδηθαζία ηεο βαζκνιφγεζεο. 

 
- Διδαζκαλία 

 
Σαθψο ε κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα ελήιηθεο. 
Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ θνηηεηψλ, εθαξκφδνληαη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ 
είλαη δηαδξαζηηθέο θαη ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηε 
δηδαζθαιία, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ φια ηα 
ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πιαηθφξκαο 
ππνζηήξημεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο.  
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Οη θνηηεηέο γλσξίδνπλ απφ πξηλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζήο ηνπο θαη ηνπο 
θαλφλεο ηνπ «παηρληδηνχ». 
 
 
 

- Διδακηικό πποζυπικό 
 

Τα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη πιήξνπο θαη 
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη ηα γλσζηηθά ηνπο αληηθείκελα ππνζηεξίδνπλ 
απφ δηδαθηηθήο άπνςεο ηθαλνπνηεηηθά ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ζπνπδψλ 
ηνπ Ιδξχκαηνο. Έρνπλ δηδαθηηθή εκπεηξία έσο θαη 12 ρξφληα, αιιά είλαη άηνκα 
λεαξήο ζρεηηθά ειηθίαο, νπφηε θαίλεηαη λα έρνπλ φξεμε γηα δνπιεηά θαη 
εκθαλίδνπλ αμηφινγα πεξηζψξηα βειηίσζεο. 
Τν κφλν ζεκείν πνπ ππάξρεη έιιεηςε είλαη ην εξεπλεηηθφ ηνπο πξνθίι, θαζψο 
κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαζέηεη δηδαθηνξηθφ ηίηιν, 
ελψ έρεη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ ζε αθαδεκατθά πεξηνδηθά 
δηεζλνχο θχξνπο κε θξηηέο. Βέβαηα νθείινπκε λα αλαθέξνπκε φηη: 

 Τν πξφγξακκα πνπ πξνηείλεηαη είλαη πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ (Bachelor of 
Arts, ΒΑ). 

 Τν θέληξν βάξνπο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Ιδξχκαηνο είλαη ε δηδαθηηθή ηνπ 
δξάζε, θαη φρη ε εξεπλεηηθή. 

 Πξφθεηηαη γηα δηδάζθνληεο λεαξήο ειηθίαο, νη νπνίνη έρνπλ ηνλ 
απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηε δηάζεζε λα εμειηρηνχλ εξεπλεηηθά. 
 

Σπλεπψο, πξφθεηηαη γηα παξαηήξεζή καο πνπ δελ απνηξέπεη ηελ άκεζε 
έλαξμε ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο, πξνηείλνπκε φκσο λα 
ελζσκαησζεί ζηε καθξνρξφληα πνιηηηθή ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ησλ κειψλ ηνπ. 
Δμάιινπ, δελ θαίλεηαη ην Ίδξπκα λα εκπνδίδεη ηελ εξεπλεηηθή δξάζε ησλ 
κειψλ ηνπ. 
πσο, πξναλαθέξακε ε αξηζκεηηθή ζρέζε δηδάζθνληα/θνηηεηψλ είλαη επλντθή 
θαη δηαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα δεκηνπξγηθή δηδαζθαιία. 
 
Δπεηδή φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Ιδξχκαηνο είλαη λεαξήο ειηθίαο, δελ απεηιείηαη 
ε αθαδεκατθή δσή θαη εμέιημε ηνπ Ιδξχκαηνο απφ απνρσξήζεηο θαη 
ζπληαμηνδνηήζεηο ησλ ζηειερψλ ηνπ.  
Ο ζπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη άηνκν ζρεηηθά λεαξήο ειηθίαο κε 
δηάζεζε γηα δνπιεηά νπφηε ζεσξνχκε φηη ζε βάζνο ρξφλνπ ζα απνθηήζεη θαη 
θάπνηεο ηδηαίηεξεο εκπεηξίεο πνπ πηζαλψο δελ θαιχπηνληαη πιήξσο απηή ηε 
ζηηγκή. Η δηαπίζησζή καο απηή φκσο δελ ζπληζηά ζνβαξφ απνηξεπηηθφ 
παξάγνληα γηα ηελ άκεζε έλαξμε ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο.   

 
 
 
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 
 

- κοπόρ και μαθηζιακά αποηελέζμαηα ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 
 
Ήδε κειεηψληαο ηε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Ιδξχκαηνο θαη θάλνληαο ηελ 
πξνεξγαζία καο γηα ηε ζπλάληεζε, είρακε δηακνξθψζεη πιήξε εηθφλα γηα ην 
πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ θαη ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Ο 
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ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζαθήο, φπσο θαη ηα αλακελφκελα καζεζηαθά 
απνηειέζκαηα, γηα ηα νπνία καο έγηλε εθηελή εηζήγεζε αλά κάζεκα θαηά ηελ 
επηηφπηα ζπλάληεζή καο.  
Ο ηίηινο ζπνπδψλ ζπλδέεηαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ αληίζηνηρσλ 
επαγγεικαηηθψλ Σσκάησλ.  
 

- Δομή και Πεπιεσόμενο ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 
 
To  αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαιχπηεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ελφο 
ζπλαθνχο πξνγξάκκαηνο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, θαζψο πεξηέρεη ην βαζηθφ 
ππξήλα ησλ αλαγθαίσλ καζεκάησλ. Παξφια απηά δηαπηζηψζακε ηα εμήο: 
 

 Τν πξφγξακκα δελ πεξηιακβάλεη καζήκαηα επηινγήο,  φπσο ζπκβαίλεη 
ζηα πεξηζζφηεξα αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα. Γηα 
παξάδεηγκα, ην Ίδξπκα ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη ηελ πθηζηάκελε 
πινχζηα εκπεηξία ηνπ κε καζήκαηα απφ ηνλ ηνκέα ηεο μελνδνρεηαθήο 
δηνίθεζεο θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, γηα λα απμήζεη 
πεξαηηέξσ ηηο ζπλέξγεηεο αλάκεζα ζηα πξνγξάκκαηά ηνπ. 

 Γίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζε ζεσξεηηθά καζήκαηα, παξά ζε καζήκαηα 
πξνρσξεκέλεο πνζνηηθήο αλάιπζεο. 

 Γελ πξνβιέπεη πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζε επηρεηξήζεηο. 
 
Τα παξαπάλσ ζπληζηνχλ ζπζηάζεηο ηεο ΔΔΑ γηα δηακφξθσζε καθξνρξφληαο 
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Ιδξχκαηνο θαη δελ απνηεινχλ απνηξεπηηθνχο 
φξνπο ηεο άκεζεο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καη ηνχην επεηδή ζην πιαίζην 
ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο, δηεζλψο παξαηεξείηαη κηα νξηζκέλε 
δηαθνξνπνίεζε ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα ηκήκαηα 
δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, αλάινγα κε ηηο επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο 
επηδησθφκελεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηνπ θάζε Ιδξχκαηνο. 
Υπάξρεη ζαθήλεηα αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ θαη ηε 
δφκεζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο αξηζκφο θαη ην 
πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο. 
 
 

- Διαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 
 
Υπάξρνπλ κεραληζκνί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Δπίζεο ηέζεθε ζηε δηάζεζή 
καο εθηελήο έθζεζε γηα ηε δξάζε θαη ηνπο κεραληζκνχο ηνπ Ιδξχκαηνο ζε 
ζέκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πηζηνπνίεζεο. 
ια ηα ζηειέρε ηνπ Ιδξχκαηνο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ηαπηφρξνλα έρεη ζπγθξνηεζεί αξκφδηα επηηξνπή θαη 
ππάξρεη ππεχζπλνο θαζεγεηήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, ε επίηεπμε ηνπ 
νπνίνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ Ιδξχκαηνο ζε έλα 
ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 
- Διασείπιζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 

 
Η δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θξίλεηαη γεληθά απνηειεζκαηηθή, 
παξά ην ζρεηηθά κε επέιηθην ραξαθηήξα ηνπ, ν νπνίνο φκσο δελ εκπνδίδεη ηελ 
παξνρή ρξήζηκσλ γλψζεσλ πξνο ηνπο θνηηεηέο. 
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Η δηαθάλεηα γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Με 
εξσηεκαηνιφγηα πξνο ηνπο θνηηεηέο δηαζθαιίδεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο. Δπίζεο, ππάξρεη αλαγλψξηζε 
θαη κεηαθνξά ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ. 
 
Γεληθά, δελ βξήθακε πξνβιήκαηα πνπ λα πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγία ζην 
Ίδξπκα, κε ζπλέπεηα ην ηειεπηαίν λα είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζεη ηνπο 
ζθνπνχο ηνπ, πξψηηζηα ζην πεδίν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. 
 

- Διεθνήρ Διάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 
 
Τν πξφγξακκα ζπνπδψλ εκθαλίδεη  αξθεηέο νκνηφηεηεο, αιιά θαη 
δηαθνξνπνηήζεηο, κε άιια ζπλαθή πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηελ Κχπξν θαη 
ζην εμσηεξηθφ.  
Ωο ηειηθφ απνηέιεζκα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε θπζηνγλσκία ηνπ θαη ην 
γεληθφ πλεχκα ζπλάδεη κε ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηχπνπ ΒΑ. Ωζηφζν, 
πζηεξεί φκσο ζε ζρέζε κε άιια πξνγξάκκαηα ιφγσ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ 
αδπλακηψλ ηνπ ζηελ ελφηεηα 2: Γνκή θαη Πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Σπνπδψλ. 
Πξνηείλνπκε γηα ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο 
ζπγθξηηηθήο ηνπ ζέζεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, λα ιεθζνχλ ππφςε δεηήκαηα 
κεγαιχηεξεο επειημίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο [π.ρ. δπλαηφηεηεο επηινγήο 
καζεκάησλ απφ ήδε πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα], κεγαιχηεξεο ζχλδεζήο ηνπ 
κε ην ηνπηθφ θαη εζληθφ επηρεηξεκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ-θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 
θαη αχμεζεο ηεο εμσζηξέθεηάο ηνπ κέζσ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ 
ζπλεξγαζηψλ.  
Υπάξρνπλ πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ, φπσο ζην πιαίζην ησλ 
Erasmus, ελψ δέρνληαη θαηά δηαζηήκαηα θαη επηζθέςεηο μέλσλ θαζεγεηψλ ζην 
Ίδξπκα.  
 
 

- ύνδεζη με ηην Αγοπά Επγαζίαρ και ηην Κοινυνία 
 
Τν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα θαίλεηαη λα είλαη βηψζηκν, κε βάζε ηε κειέηε 
βησζηκφηεηαο ηνπ Ιδξχκαηνο. Δπίζεο ην Ίδξπκα είλαη έκπεηξν, θαζψο δηαηεξεί 
επί καθξφλ ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ζε άιιεο πφιεηο, νπφηε έρεη πνιπ-
επίπεδε εκπεηξία [νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, επαθέο κε πνιινχο δηδάζθνληεο, 
αλάινγα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θ.ιπ.]. 
Η ηδέα ηνπ πξνγξάκκαηνο απνξξέεη απφ ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 
ηεο Πάθνπ πνπ απνηππψλνληαη ζηελ απμεκέλε δήηεζε γηα εθπαηδεπηηθέο 
ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. 
Δκείο ζα πξνηείλακε γηα ην ιφγν απηφ ζην πξφγξακκα λα ελζσκαησζεί ζε 
βάζνο ρξφλνπ ε κεζνδνινγία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε επηρεηξήζεηο, 
ηξάπεδεο, θαη κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. Απηφ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε 
πξαγκαηηθέο κειέηεο πεξίπησζεο εγρψξησλ θαη δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ. 

 
 
 
 
 



 

11 
 

3. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 

- ςνέπγεια Έπεςναρ Διδαζκαλίαρ  
Λφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο (θαη αλακελφκελεο) επηθέληξσζεο ηνπ Ιδξχκαηνο ζην 
δηδαθηηθφ ηνκέα, ε εξεπλεηηθή δξάζε ηνπ Ιδξχκαηνο δελ βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξα  
πςειά δηεζλή επίπεδα. Παξφια απηά θαηαβάιιεηαη απφ ην Ίδξπκα αμηφινγε 
πξνζπάζεηα βειηίσζεο ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα, κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο 
εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ, ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηνπ 
ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο, θαη ηεο ίδξπζεο ηνπ «Αξηζηνηέιε», 
κεραληζκνχ πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ. 
Σε θάζε πεξίπησζε θξίλνπκε φηη ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο απαζρνιεί ζνβαξά 
ην Ίδξπκα, θαη ζα επηδηψμεη λα βειηησζεί ζε βάζνο ρξφλνπ ηφζν ζηξαηεγηθά 
φζν θαη ζην επίπεδν ησλ κειψλ ηνπ. 

 

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

 
- Διοικηηικοί Μησανιζμοί 

Γηαπηζηψζακε φηη ππάξρεη ππεξεζία θνηηεηηθήο κέξηκλαο θαη ππνζηήξημεο 
ησλ θνηηεηψλ ζε επίπεδν πξνζσπηθφ θαη αθαδεκατθφ.  
 

- Τποδομέρ/Τποζηήπιξη 
Οη ππνδνκέο είλαη άξηζηεο ζε επίπεδν θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ [π.ρ. λέν 
θηίξην κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο γηα ΑΜΔΑ θ.ιπ.]. Υπάξρεη επίζεο 
ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ππνζηήξημεο θαη ελεκέξσζεο ησλ θνηηεηψλ. Η 
βηβιηνζήθε έρεη αξθεηά βαζηθά εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα, ελψ έρεη ζρεδηαζηεί ε 
πεξαηηέξσ αλαβάζκηζή ηεο.  
Πξνηείλνπκε λα ππάξρεη εγξήγνξζε, έηζη ψζηε ην δηδαθηηθφ πιηθφ λα είλαη ην 
πην ζχγρξνλν θαη αλαζεσξεκέλν γηα λα θαιχπηεη πιήξσο ηηο καζεζηαθέο 
αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ. Πάλησο ζην Ίδξπκα ππάξρεη θαζεγεηήο πνπ έρεη 
επηθνξηηζηεί κε ην θαζήθνλ ηνπ βηβιηνζεθάξηνπ. 
 

- Οικονομικοί Πόποι 
Τα δίδαθηξα ησλ θνηηεηψλ είλαη αλάινγα κε εθείλα αληίζηνηρσλ 
αληαγσληζηηθψλ ηδξπκάησλ θαη είλαη ζρεηηθά πξνζηηά ζχκθσλα κε ηηο 
καξηπξίεο ησλ παξεπξηζθφκελσλ θνηηεηψλ.  
Υπήξμε ε δηαβεβαίσζε απφ ην Ίδξπκα φηη νη πφξνη ηνπ Ιδξχκαηνο ζα 
επαξθνχλ γηα ηε βηψζηκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 

 
 
5. ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
 
Γελ πξνηείλνληαη εμ’ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα. 
 
 
6. ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 
 
Γελ πξνηείλνληαη δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΙΗΓΗΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ1 

 
Τν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ηείλεη λα πξνζεγγίδεη ζπλήζε πξνγξάκκαηα ηεο 

Γηνίθεζεο  Δπηρεηξήζεσλ, ηα νπνία δηεμάγνληαη ηφζν ζηελ Κχπξν φζν θαη  ην 

εμσηεξηθφ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη κεηαμχ ηνπο απφ ζρεηηθή δηαθνξνπνίεζε θαη 

αξθεηέο νκνηφηεηεο. Σπλεπψο, ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε θάπνηεο  ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα, ρσξίο βέβαηα απηέο λα 

ππνβαζκίδνπλ ηε ζεκαζία θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δηδηθφηεξα, ζα κπνξνχζαλ καθξνρξφληα λα ελζσκαησζνχλ ζην πξφγξακκα ηδέεο 

φπσο: 

 κεγαιχηεξε επειημία ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα παξάδεηγκα ηελ έληαμε 

καζεκάησλ επηινγήο, 

 ηε ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηελ αξκνληθή ζχλδεζή ηεο 

κε ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αγνξάο, 

 ηελ έληαμε λέσλ θαηλνηφκσλ καζεκάησλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ή θαη 

καζεκάησλ πνπ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηνπ 

παγθφζκηνπ θαη ηνπ ηνπηθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο.  

Τν Ίδξπκα έρεη νξηζκέλεο θαιέο πξαθηηθέο πνπ ρξήδνπλ κλείαο, φπσο: 

 Τα θξηηήξηα εηζαγσγήο ησλ θνηηεηψλ ζην Πξφγξακκα είλαη δηαθαλή θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζαθήλεηα, 

 Τα ηκήκαηα είλαη νιηγνκειή, 

 Υπάξρεη θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ θνηηεηψλ θαη δηδαζθφλησλ, 

 Η πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Ιδξχκαηνο είλαη άξηζηε, 

 Τν πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη νη ζηφρνη ηνπ είλαη ζαθείο, 

 Η καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη δηαθαλήο, φπσο θαη ν ηξφπνο εμέηαζεο θαη 

βαζκνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ, 

 Τα δίδαθηξα δελ θαίλνληαη λα είλαη ηα πςειφηεξα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, 

 Οη δηδάζθνληεο έρνπλ ηζρπξφ θίλεηξν γηα εξγαζία θαη γηα πξνζθνξά ζηνλ 

θνηηεηή, ελψ ηα πεξηζζφηεξα είλαη λεαξήο ειηθίαο άηνκα 

 Ο ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ Ιδξχκαηνο είλαη ηέηνηνο πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε 

πξνζβαζηκφηεηά ηνπ κε ην απηνθίλεην [ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα θνηηεηέο πνπ 

δηακέλνπλ εθηφο Πάθνπ] 

 Τν θαιφ ελδνεπηρεηξεζηαθφ θιίκα ζπλεξγαζίαο. 

 

 

                                                           
1
 Σημειϊνεται ότι ςτο ςημείο αυτό, η Επιτροπή Εξωτερικήσ Αξιολόγηςησ αναμζνεται να τεκμηριϊςει τα 

ευρήματα και τισ ειςηγήςεισ τησ ςτη βάςη του Εντφπου με αρ. 300.1.  Δεν αναμζνεται από την Επιτροπή 
Εξωτερικήσ Αξιολόγηςησ να υποβάλει ειςήγηςη για ζγκριςη ή απόρριψη του υπό αξιολόγηςη προγράμματοσ 
ςπουδϊν.  Η εν λόγω απόφαςη εμπίπτει ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου του Φορζα 
Διαςφάλιςησ και Πιςτοποίηςησ τησ Ποιότητασ τησ Ανϊτερησ Εκπαίδευςησ.  
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Ταπηφρξνλα δηαπηζηψλνληαη θαη νξηζκέλεο αδπλακίεο, φπσο:  

 Έλα αμηφινγν κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ θαηέρεη δηδαθηνξηθφ 

ηίηιν, 

 Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ δηεμάγεη εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πςεινχ επηπέδνπ, 

 Τν εχξνο ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ δελ θαιχπηεη 

ηθαλνπνηεηηθά φια ηα επηηεχγκαηα ηνπ θιάδνπ θαη δελ παξαθνινπζεί πάληα ηηο 

ζχγρξνλεο εμειίμεηο [η διαπίζηωζη αυηή ζυναρηάηαι άμεζα και με ηην χαμηλή 

ερευνηηική δραζηηριόηηηα] 

 Γελ ππάξρεη απφ ην Ίδξπκα πνιηηηθή ζπλερνχο αλαλέσζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ [απνδφζεθε απφ ηα ζηειέρε ηνπ ζην δχζθακπην 

ζεζκηθφ πεξηβάιινλ] 

 Υπάξρνπλ αθφκε πνιιά πεξηζψξηα πνιπ-επίπεδεο αλάπηπμεο ζην πεδίν ησλ 

δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ. 

 

Πξνηάζεηο 

 Πξνηείλνπκε ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ λα εληείλνπλ ηε δξάζε ηνπο 

ζηνλ εξεπλεηηθφ ηνκέα [εκεξίδεο, ζπλέδξηα, δεκνζηεχζεηο, ζπγγξαθή βηβιίσλ, 

δηεζλείο ζπλεξγαζίεο θ.ιπ.]. Απηφ ζα ζπλεηζθέξεη θαηαιπηηθά ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο πεδίνπ θαη ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά θαη ηε 

δηδαθηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Κνιεγίνπ. Απφ ηε ζεηξά ηνπ ην 

Κνιέγην ζα πξέπεη λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα ελζάξξπλζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ζηελ θαηεχζπλζε απηή κε νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη 

ειάθξπλζε απφ ην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν, φπνηε θαη φηαλ ρξεηάδεηαη..  

 Πξνηείλνπκε επίζεο ηνλ επαλαζρεδηαζκφ θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν, θαζψο 

δξαζηεξηνπνηνχκαζηε ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ κε λέεο 

επαγγεικαηηθέο πξνθιήζεηο. Απηφ ζα απμήζεη ηελ απνξξφθεζε ησλ θνηηεηψλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηνπ Ιδξχκαηνο ζην ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγεί.   
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Ένηςπο: 300.1 

 

Κπιηήπια και Δείκηερ Ποιόηηηαρ 

Εξυηεπική Αξιολόγηζη Νέος Ππογπάμμαηορ ποςδών  

 

 

 

 

 
 
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. Δθαξκφδεηαη ζηνλ ειάρηζην βαζκφ 
2. Ιζρχεη ζε κε ηθαλνπνηεηηθφ Βαζκφ 

3. Ιζρχεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ Βαζκφ 

4. Ιζρχεη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

5. Ιζρχεη θαη απνηειεί θαιή πξαθηηθή 

 

Επιζημαίνεηαι όηι, ζε πεπίπηυζη κπιηηπίυν πος δεν μποπούν να 

εθαπμοζηούν, λόγυ ηηρ θύζηρ ηος ιδπύμαηορ ή / και ηος ππογπάμμαηορ 

ζποςδών, να ζημειώνεηαι Δ / Ε = Δεν εθαπμόζεηαι και να εξηγήζεηε ποια είναι 

η ανηίζηοιση πολιηική ηος Ιδπύμαηορ για ηο ζςγκεκπιμένο κπιηήπιο 

 

 

 

 

 

 

 

Ίδξπκα: C.D.A College (Πάθνο)  

Τίηινο Πξνγξάκκαηνο: “B.A. Business Administration (4 Years, Plus an 

Optional Foundation Year, Bachelor of Arts)” 

Γηάξθεηα Πξνγξάκκαηνο: 4 Years, plus an optional foundation Year 

Ηκεξνκελία Αμηνιφγεζεο: 30 Σεπηεκβξίνπ 2016 
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Μέλη Επιηποπήρ Εξυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ   

 

ΟΝΟΜΑ ΣΙΣΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ / ΙΔΡΤΜΑ 

Σνθία Γεκέιε 
Καζεγήηξηα  Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ 

Νηθφιανο Μαιεχξεο   
Καζεγεηήο  Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ 

Αληψληνο Γεσξγφπνπινο 
Καζεγεηήο  Παλεπηζηήκην Παηξψλ  

Δηξήλε Παπακηραήι  
Φνηηήηξηα (3εηήο)  Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

 

 

Ημεπομηνία και Ώπα Επιηόπιαρ Επίζκετηρ: 29 Σεπηεκβξίνπ 2016 

 

Διάπκεια Επιηόπιαρ Επίζκετηρ: Απφ ηηο 11π.κ. - 5:15κ.κ. 

 

 

 

1. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΑΘΕΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 

1.1 Οπγάνυζη διδακηικού έπγος 1 
2 3 4 5 

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

 
    

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. 
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1.1.3.3 Οη επηθαηξνπνηεκέλεο ηζηνζειίδεο ησλ 
καζεκάησλ κε ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ 
πιηθφ 

 
    

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 
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 θνηηεηψλ/ηξηψλ κε 
πξνβιεκαηηθή αθαδεκατθή επίδνζε είλαη 
απνηειεζκαηηθνί. 

 
    

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. 
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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. 

 
    

 
Σχκθσλα κε ηελ κειέηε φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη ηελ επηηφπηα επίζθεςε 
πξνθχπηεη φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ηζρχνπλ ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ή 
απνηεινχλ θαιή πξαθηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο ησλ θνηηεηψλ ζην 
Πξφγξακκα είλαη δηαθαλή θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ζαθήλεηα. Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα 
ηνπο εγρψξηνπο φζν θαη γηα ηνπο αιινδαπνχο θνηηεηέο. Υπάξρεη ζρεηηθά κηθξή 
αλαινγία θνηηεηή/δηδάζθνληα έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε άξηζηε επηθνηλσλία 
δηδάζθνληα-θνηηεηή, δηαηίζεηαη αλαιπηηθφ εκεξνινγηαθφ πξφγξακκα γηα ηνλ θνηηεηή 
απφ ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ θαζψο θαη ζαθείο δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο πηπρηαθψλ 
εξγαζηψλ.  
Η επηηφπηα επίζθεςε θαηέδεημε φηη ε θαηάζηαζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη 
άξηζηε κε ζχγρξνλεο αίζνπζεο, εμνπιηζκέλεο θαηάιιεια γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο.  

Σην πξφγξακκα ζπνπδψλ αλακέλεηαη λα θνηηήζνπλ 18-20 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 
πεξίπνπ νη κηζνί  είλαη Κχπξηνη θαη πξψηηζηα απφ ηελ Πάθν.  
Ο ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο θνηηεηψλ αλακέλεηαη θπξίσο απφ ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο. 
Ο κέγηζηνο πξνγξακκαηηζκέλνο αξηζκφο θνηηεηψλ θαηά ηκήκα είλαη 20 άηνκα. 

 

1.2 Διδαζκαλία 1 
2 3 4 5 

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 πηνζεηείηαη ε ρξήζε ζχγρξνλσλ 
εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ ζπλάδνπλ κε δηεζλή 
πξφηππα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πιαηθφξκαο 
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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. 

     

Η βαζκνιφγεζή καο ζε αξθεηά ζεκεία ηεο δηδαζθαιίαο είλαη απφ πνιχ θαιή έσο 
άξηζηε. Καη ηνχην επεηδή ζεσξήζακε φηη ε κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη 
θαηάιιειε γηα ελήιηθεο θαη ην θάζε κάζεκα πξφθεηηαη λα ην επηζθέπηεηαη έλαο πνιχ 
κηθξφο αξηζκφο θνηηεηψλ. Πξνβιέπεηαη λα εθαξκφδνληαη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ 
ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηε δηδαζθαιία, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 
ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηά ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 
ηεο πιαηθφξκαο ππνζηήξημεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Οη θνηηεηέο γλσξίδνπλ απφ 
πξηλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζήο ηνπο θαη δελ αληηκεησπίδνπλ δπζάξεζηεο εθπιήμεηο ή 
απζαηξεζίεο ηνπ δηδάζθνληα. 
 

1.3 Διδακηικό Πποζυπικό 1 
2 3 4 5 

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: 

 
    

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

 
    

1.3.2.2 Γεκνζηεχζεηο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν  
    

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

 
    

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 
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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 
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. 

 
    

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

 
    

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

 

 
    

 
Σην πεδίν απηφ ε βαζκνιφγεζή καο είλαη άξηζηε ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεία, ελψ είλαη 
θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ ζηα ζεκεία 1.3.2.1 & 1.3.2.2.  
Η βαζκνινγία καο είλαη άξηζηε, επεηδή ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη ηα γλσζηηθά ηνπο 
αληηθείκελα ππνζηεξίδνπλ απφ δηδαθηηθήο άπνςεο ηθαλνπνηεηηθά ην πξνηεηλφκελν 
πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Ιδξχκαηνο. Έρνπλ δηδαθηηθή εκπεηξία έσο θαη 12 ρξφληα,  
είλαη άηνκα λεαξήο ζρεηηθά ειηθίαο, κε φξεμε γηα δνπιεηά θαη εκθαλίδνπλ αμηφινγα 
πεξηζψξηα βειηίσζεο. Δπεηδή φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Ιδξχκαηνο είλαη λεαξήο ειηθίαο, 
δελ απεηιείηαη ε αθαδεκατθή δσή θαη εμέιημε ηνπ Ιδξχκαηνο απφ απνρσξήζεηο θαη 
ζπληαμηνδνηήζεηο ησλ ζηειερψλ ηνπ. Ο ζπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη άηνκν 
ζρεηηθά λεαξήο ειηθίαο κε δηάζεζε γηα δνπιεηά θαη θαιέο ηδέεο, νπφηε ζεσξνχκε φηη 
ζε βάζνο ρξφλνπ ζα απνθηήζεη θαη θάπνηεο ηδηαίηεξεο εκπεηξίεο πνπ πηζαλψο δελ 
θαιχπηνληαη πιήξσο απηή ηε ζηηγκή. Η δηαπίζησζή καο απηή φκσο δελ ζπληζηά 
ζνβαξφ απνηξεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ άκεζε έλαξμε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
πξνγξάκκαηνο. πσο, πξναλαθέξακε ε αξηζκεηηθή ζρέζε δηδάζθνληα/θνηηεηψλ 
είλαη επλντθή θαη δηαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα δεκηνπξγηθή δηδαζθαιία. 
 
Μεηνλέθηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηαπίζησζε κηαο έιιεηςεο ζην εξεπλεηηθφ 
πξνθίι ησλ δηδαζθφλησλ. Δηδηθφηεξα, κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ δηαζέηεη δηδαθηνξηθφ ηίηιν, ελψ έρεη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ 
ζε αθαδεκατθά πεξηνδηθά δηεζλνχο θχξνπο κε θξηηέο. Βέβαηα νθείινπκε λα 
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αλαθέξνπκε φηη: 

 Τν πξφγξακκα πνπ πξνηείλεηαη είλαη πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ (Bachelor of 
Arts, BA). 

 Τν θέληξν βάξνπο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Ιδξχκαηνο είλαη ε δηδαθηηθή ηνπ 
δξάζε, θαη φρη ε εξεπλεηηθή. 

 Πξφθεηηαη γηα δηδάζθνληεο λεαξήο ειηθίαο, νη νπνίνη έρνπλ ηνλ απαηηνχκελν 
ρξφλν θαη ηε δηάζεζε λα εμειηρηνχλ εξεπλεηηθά. 
 

Σπλεπψο, πξφθεηηαη γηα παξαηήξεζή καο πνπ δελ απνηξέπεη ηελ άκεζε έλαξμε ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο, πξνηείλνπκε φκσο λα ελζσκαησζεί ζηε καθξνρξφληα 
πνιηηηθή ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ησλ κειψλ ηνπ. Δμάιινπ, δελ θαίλεηαη ην Ίδξπκα λα 
εκπνδίδεη ηελ εξεπλεηηθή δξάζε ησλ κειψλ ηνπ. 

 

 

 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 

2.1 κοπόρ και μαθηζιακά αποηελέζμαηα ηος 
Ππογπάμμαηορ ποςδών 

1 
2 3 4 5 

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  Δπαγγεικαηηθψλ θαη 
Δπηζηεκνληθψλ  Σσκάησλ, γηα ζθνπνχο εγγξαθήο ζηα 
ζψκαηα απηά.    

 
    

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 
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απνηειέζκαηα. 

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

 
    

Η βαζκνιφγεζή καο ζην πξνηεηλφκελν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη 
πνιχ θαιή έσο άξηζηε.  

Απφ ηελ αξρή, κειεηψληαο ηε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Ιδξχκαηνο θαη θάλνληαο ηελ 
πξνεξγαζία καο γηα ηε ζπλάληεζε, είρακε δηακνξθψζεη πιήξε εηθφλα γηα ην 
πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ θαη ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Ο ζθνπφο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζαθήο, φπσο θαη ηα αλακελφκελα καζεζηαθά 
απνηειέζκαηα, γηα ηα νπνία καο έγηλε εθηελή εηζήγεζε αλά κάζεκα θαηά ηελ 
επηηφπηα ζπλάληεζή καο. Ο ηίηινο ζπνπδψλ ζπλδέεηαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 
αληίζηνηρσλ επαγγεικαηηθψλ Σσκάησλ.  

 

 

 

2.2 Δομή και Πεπιεσόμενο ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 1 
2 3 4 5 

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 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. 
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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. 

 
    

Η βαζκνιφγεζή καο ζην πξνηεηλφκελν ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη 
πνιχ θαιή έσο άξηζηε. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ην ζεκείν 2.2.8, φπνπ ε 
βαζκνινγία καο είλαη θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ. 

 

Καη ηνχην επεηδή ζεσξνχκε φηη ην πξφγξακκα είλαη ζρεηηθά ηππνπνηεκέλν, ελψ δελ 
ππάξρεη αξθεηή επειημία, φπσο πξναλαθέξακε.  Σπλεπψο, ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί 
πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα ζην πεδίν απηφ. Η πξνζπάζεηα απηή ζπλαξηάηαη άκεζα θαη 
κε ηελ αχμεζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία αλνίγεη λένπο δξφκνπο ζε 
επίπεδν θαηλνηνκίαο θαη θξαηά ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πιήξσο ελήκεξν 
αλαθνξηθά κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο λέεο αιιαγέο. 

 
 

2.3 
Διαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 1 2 3 4 5 

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 
ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ      

 
    

 2.3.2.1  ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ  
    

 2.3.2.2  ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ  
    

 2.3.2.3  ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ  
    

2.3.3 Ο νδεγφο, ή/θαη νη θαλνληζκνί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο  
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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. 

 
    

 

Η βαζκνιφγεζή καο ζην πξνηεηλφκελν ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη 
πνιχ θαιή έσο άξηζηε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ππάξρνπλ κεραληζκνί δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο. Δπίζεο ην Ίδξπκα έρεη θάλεη ιεπηνκεξή αλάιπζε, ζηελ νπνία έρεη 
απνηππψζεη ζε εθηελή έθζεζε ηε δξάζε ηνπ ζε ζέκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο 
θαη ηεο πηζηνπνίεζεο. Έρεη ζπγθξνηεζεί αξκφδηα επηηξνπή θαη ππάξρεη ππεχζπλνο 
θαζεγεηήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκαληηθφ ζηφρν.  

 

2.4  Διασείπιζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 1 
2 3 4 5 

2.4.1 Γηελεξγείηαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ 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      

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      
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θνηηεηψλ/ηξηψλ 

2.4.6 Η απνλνκή ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ζπλνδεχεηαη απφ 
«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. 

 
    

 

 

 
Η βαζκνιφγεζή καο ζην πεδίν απηφ είλαη απφ πνιχ θαιή έσο άξηζηε. Μφλν ζην 
ζεκείν 2.4.1 είλαη νξηαθά θνληά ζην κέζν φξν. 

Η δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θξίλεηαη γεληθά απνηειεζκαηηθή, παξά ην 
ζρεηηθά κε επέιηθην ραξαθηήξα ηνπ, ν νπνίνο φκσο δελ εκπνδίδεη ηελ παξνρή 
ρξήζηκσλ γλψζεσλ πξνο ηνπο θνηηεηέο. Ο κε επέιηθηνο ραξαθηήξαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο αηηηνινγεί ηε βαζκνινγία καο ζην ζεκείν 2.4.1. Έηζη, ην πξνηεηλφκελν 
πξφγξακκα είλαη παλνκνηφηππν κε ηα άιια πξνγξάκκαηα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ 
πνπ «ηξέρεη» ην Ίδξπκα, θάηη πνπ καο εηπψζεθε φηη απνηειεί θεληξηθή ηνπ ζπζηαηηθή 
έηζη ψζηε λα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε εζληθφ επίπεδν νκνηνγελείο ππεξεζίεο. 
Σπλεπψο, νη ελέξγεηεο λένπ ζρεδηαζκνχ θαη θπξίσο αλαζεψξεζεο είλαη ζρεηηθά 
πεξηνξηζκέλεο.  
Η δηαθάλεηα γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Με εξσηεκαηνιφγηα 
πξνο ηνπο θνηηεηέο δηαζθαιίδεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απφ 
ηνπο ηειεπηαίνπο. Δπίζεο, ππάξρεη αλαγλψξηζε θαη κεηαθνξά ησλ πηζησηηθψλ 
κνλάδσλ. 
Γεληθά δελ βξήθακε πξνβιήκαηα πνπ λα πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγία ζην Ίδξπκα, κε 
ζπλέπεηα ην ηειεπηαίν λα είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ, πξψηηζηα 
ζην πεδίν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. 

 
Δεν προβλέπεηαι οργανωμένη πρακηική άζκηζη. 
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2.5 Διεθνήρ Διάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών  1 
2 3 4 5 

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 
θχξνπο. 

 
    

2.5.3 Σπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ζε πξνγξάκκαηα 
αληαιιαγψλ. 

 
    

2.5.4 Η αθαδεκατθή θπζηνγλσκία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 
είλαη ζπκβαηή κε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηνλ 
θππξηαθφ ρψξν θαη δηεζλψο.  

 
    

 

Η βαζκνιφγεζή καο ζην πεδίν απηφ είλαη κέηξηα. Πξνθαλψο νθείιεηαη ζην ζρεηηθά 
κηθξφ κέγεζφο ηνπ (κε βάζε δηεζλή πξφηππα ζχγθξηζεο) θαη ζηε κηθξή εξεπλεηηθή 
ηνπ δξάζε. Πξνηείλνπκε ηα κέιε ηνπ λα αλαπηχμνπλ εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε 
ζπκκεηνρέο ζε δηεζλή ζπλέδξηα, ππνβνιή επηζηεκνληθψλ άξζξσλ ζε δηεζλή 
πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη λα αληαιιάζζνπλ ηερλνγλσζία ζην πιαίζην Δπξσπατθψλ θαη 
άιισλ πξνγξακκάησλ θαη ζπλεξγαζίεο κε άιια Παλεπηζηήκηα. Έηζη, ζα απνθηήζνπλ 
αξθεηέο λέεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο, ηηο νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα ελζσκαηψζνπλ 
αξγφηεξα ζηε δηδαζθαιία ηνπο πξνο φθεινο ησλ θνηηεηψλ ηνπο.  

Η ζρεηηθή βαζκνινγία καο θηλείηαη ζε κέηξηα επίπεδα, κε βάζε θαη ηελ αλάιπζε πνπ 
πξνεγήζεθε ακέζσο παξαπάλσ. Παξαηεξνχληαη νξηζκέλεο ειιείςεηο ζην 
πξφγξακκα (π.ρ. έιιεηςε καζεκάησλ επηινγήο, έιιεηςε θάπνησλ πνζνηηθν-
πνηεκέλσλ καζεκάησλ δηνίθεζεο, έιιεηςε νξγαλσκέλεο πξαθηηθήο άζθεζεο), νη 
νπνίεο πξνηείλνπκε λα θαιπθζνχλ κεζνπξφζεζκα. 
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2.6 ύνδεζη με αγοπά επγαζίαρ και κοινυνία 1 
2 3 4 5 

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. 

 
    

 

Η βαζκνιφγεζή καο ζην πεδίν απηφ είλαη κέηξηα. 

Αλ θαη ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα δελ είλαη κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ, ζα 
πξνηείλακε λα ελζσκαησζεί ζην πξφγξακκα, ζε βάζνο ρξφλνπ, ε κεζνδνινγία ηεο 
νξγαλσκέλεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε επηρεηξήζεηο, ηξάπεδεο, θαη κε θεξδνζθνπηθνχο 
νξγαληζκνχο, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Πάθν. Απηφ 
κπνξεί λα ζπλδεζεί κε πξαγκαηηθέο κειέηεο πεξίπησζεο εγρψξησλ θαη δηεζλψλ 
επηρεηξήζεσλ. 

Καηά ηα άιια, ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα θαίλεηαη λα είλαη βηψζηκν, κε βάζε ηε 
κειέηε βησζηκφηεηαο ηνπ Ιδξχκαηνο. Δπίζεο, ην Ίδξπκα δηαηεξεί επί καθξφλ 
ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ζε άιιεο πφιεηο, νπφηε έρεη πνιπ-επίπεδε εκπεηξία 
(νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, επαθέο κε πνιινχο δηδάζθνληεο, αλάινγα πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ θ.ιπ). 

Η ηδέα ηνπ πξνγξάκκαηνο απνξξέεη απφ ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηεο 
Πάθνπ πνπ απνηππψλνληαη ζηελ απμεκέλε δήηεζε γηα εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ 
ηνκέα ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. Απηφ ζα πξέπεη λα ην ιάβεη ππφςε ηνπ ην Ίδξπκα 
γηα λα αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκηθν-θνηλσληθέο αλάγθεο. 
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3. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

3.1 ςνέπγεια Έπεςναρ και Διδαζκαλίαρ  1 
2 3 4 5 

3.1.1 Γηαζθαιίδεηαη φηη ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε έρεη επαξθψο 
δηαθσηηζηεί απφ ηελ έξεπλα. 

 
    

3.1.2 Τα λέα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ελζσκαησκέλα 
ζην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 
    

3.1.3 Παξέρνληαη επαξθείο θαη ηθαλνπνηεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 
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 
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 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 
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 
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 
    

3.1.8 Η ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, αθαδεκατθνχ, 
εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη έξγα 
είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 
    

3.1.9 Η εθπαίδεπζε θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 
είλαη επαξθήο 

 
    

Η βαζκνινγία καο είλαη κέηξηα έσο θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ ζηα ζεκεία 3.1.1., 3.1.2., 
3.1.4., θαη 3.1.5.  

Η εξεπλεηηθή δξάζε ηνπ Ιδξχκαηνο δελ βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξα  πςειά δηεζλή 
επίπεδα. Παξφια απηά θαηαβάιιεηαη απφ ην Ίδξπκα αμηφινγε πξνζπάζεηα. 
Τειεπηαία έζηεζε ην πξφγξακκα  «Αξηζηνηέιεο», σο έλα κεραληζκφ ηεο πεξαηηέξσ 
αλάπηπμεο ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ. 
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Η ζπλέξγεηα αλάκεζα ζηελ έξεπλα δελ είλαη πςειή, επεηδή ην επίπεδν ηεο έξεπλαο 
δελ είλαη πςειφ, θάηη πνπ βέβαηα είλαη θαηαλνεηφ απφ ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
Κνιεγίνπ, ρσξίο απηφ ηαπηφρξνλα λα απνηειεί άιινζη γηα εθεζπραζκφ.  

Καιή δηδαζθαιία δελ κπνξεί λα ππάξμεη καθξνρξφληα, ρσξίο επηζηεκνληθή θαη 
εξεπλεηηθή αλαδήηεζε. 

 

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

4.1 Διοικηηικοί Μησανιζμοί 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. 

     

 

Οη δηνηθεηηθνί κεραληζκνί είλαη ζρεδφλ άξηζηνη, ζην πιαίζην βέβαηα ησλ πεξηνξηζκψλ 
πνπ ζέηεη ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ Ιδξχκαηνο πνπ δελ επηηξέπεη θάπνηα αμηφινγε 
απνθέληξσζε ησλ δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.  

 

4.2 Τποδομέρ / Τποζηήπιξη 1 2 3 4 5 

4.2.1 Υπάξρνπλ θαηάιιεια βηβιία θαη έγθξηηα πεξηνδηθά πνπ 
ππνζηεξίδνπλ ην πξφγξακκα.  

     

4.2.2 Υπάξρεη ππνζηεξηθηηθή πιαηθφξκα εζσηεξηθήο 
επηθνηλσλίαο. 

     

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 
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πξφζθαηεο εθδφζεηο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

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

     

 

 
Η βαζκνιφγεζή καο είλαη πνιχ θαιή έσο άξηζηε ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 
πεξηπηψζεσλ. Μφλν ζην ζεκείν 4.2.7. βξίζθεηαη ζηνλ κέζν φξν, θαζψο δελ θξίλνπκε 
φηη παξέρνληαη απφ ην Ίδξπκα ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο 
επηκφξθσζεο ζε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ζηηο λέεο 
ηερλνινγίεο, ζηε βάζε δνκεκέλνπ πιαηζίνπ κάζεζεο. Βέβαηα απηφ ζεσξείηαη έσο έλα 
βαζκφ θπζηνινγηθφ, ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ 
ηνπ. 

  
Οη ππνδνκέο είλαη άξηζηεο ζε επίπεδν θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. λέν θηίξην κε 
ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο γηα ΑΜΔΑ θ.ιπ). Υπάξρεη επίζεο ειεθηξνληθή 
πιαηθφξκα ππνζηήξημεο θαη ελεκέξσζεο ησλ θνηηεηψλ. Η βηβιηνζήθε έρεη αξθεηά 
βαζηθά εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα, ελψ έρεη ζρεδηαζηεί ε πεξαηηέξσ αλαβάζκηζή ηεο.  
 
Πξνηείλνπκε λα ππάξρεη ζπλερήο αλαλέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, έηζη ψζηε 
απηφ λα είλαη ζχγρξνλν θαη αλαζεσξεκέλν γηα λα θαιχπηεη πιήξσο ηηο καζεζηαθέο 
αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ. Σηε βηβιηνζήθε ππάξρεη άηνκν πνπ έρεη επηθνξηηζηεί κε ην 
θαζήθνλ ηνπ βηβιηνζεθάξηνπ. 

 

4.3 Οικονομικοί Πόποι 1 2 3 4 5 

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 
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Θεσξνχκε φηη ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζεηηθή, θαζψο ην 
πξφγξακκα ππνινγίδεηαη λα είλαη θεξδνθφξν, ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ 
Ιδξχκαηνο. Υπήξμε ε δηαβεβαίσζε απφ ην Ίδξπκα φηη νη πφξνη ηνπ Ιδξχκαηνο ζα 
επαξθνχλ γηα ηε βηψζηκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο ππάξρνπλ 
ζπλέξγεηεο αλάκεζα ζηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ην Ίδξπκα ζηηο άιιεο πφιεηο 
(κεηαθνξά θνηηεηψλ, δηδαζθφλησλ θ.ιπ.). 

 

Τα δίδαθηξα ησλ θνηηεηψλ είλαη αλάινγα κε εθείλα πνιιψλ αληίζηνηρσλ 
αληαγσληζηηθψλ ηδξπκάησλ θαη είλαη ζρεηηθά πξνζηηά ζχκθσλα κε ηηο καξηπξίεο ησλ 
παξεπξηζθφκελσλ θνηηεηψλ. Μάιηζηα καο εηπψζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο φηη 
πξνηίκεζαλ ην θνιέγην επεηδή  ηα δίδαθηξα είλαη ρακειφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα 
άιισλ Ιδξπκάησλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 
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Σο πιο κάηυ κπιηήπιο ιζσύει επιππόζθεηα για ηα εξ αποζηάζευρ 
ππογπάμμαηα ζποςδών. 

 

5. ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1 
2 3 4 5 

5.1 Οη δηαδηθαζίεο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ δηδαζθφλησλ 
αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ 
απφ ηνπο θνηηεηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. 

 
    

5.2 Η δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο αθαδεκατθνχ 
/ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαζθαιίδνπλ φηη  νη ππνςήθηνη 
δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξία γηα εμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

 
    

5.3 Μέζα απφ ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο, παξέρεηαη 
θαηάιιειε εθπαίδεπζε, θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ζηνπο 
δηδάζθνληεο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ απνδνηηθά 
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 
    

5.4 Οη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθνί. 

 
    

5.5 Παξέρεηαη θαηάιιειε θαζνδήγεζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 
απφ ηνπο δηδάζθνληεο κέζα απφ ζεζκνζεηεκέλεο 
δηαδηθαζίεο. 

 
    

5.6 Δμαζθαιίδεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε νκαιή εμ 
απνζηάζεσο επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 
θνηηεηψλ. 

 
    

5.7 Γηαζθαιίδεηαη ε ζπλέπεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ε ηζφηηκε 
εθαξκνγή ηεο ζε φινπο ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο θαη ε ηήξεζε 
πξνθαζνξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 

 
    

5.8 Τν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ) πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο 
πνπ πξνβιέπεη ε κεζνδνινγία ηεο εμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζεο θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα.  

 
    

5.9 Τν πξφγξακκα δηαζέηεη θαηάιιειεο θαη επαξθείο ππνδνκέο 
ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο. 

 
    

5.10 Οη ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο.  
    

5.11 Οη θνηηεηέο ελεκεξψλνληαη θαη εθπαηδεχνληαη ζρεηηθά κε ηα 
δηαζέζηκεο εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο. 
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5.12 Οη δηαδηθαζίεο ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ θαη βειηίσζεο ησλ 
ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ζπρλέο θαη 
απνηειεζκαηηθέο. 

 
    

5.13 Οη ππνδνκέο γηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη 
ζπγθξίζηκεο κε ηηο ππνδνκέο Παλεπηζηεκίσλ ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη δηεζλψο.  

 
    

5.14 Οη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο παξέρνληαη 
ζχκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη νη 
αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ. 

 
    

5.15 Οη θνηηεηέο/ηξηεο θαη νη δηδάζθνληεο έρνπλ πξφζβαζε ζηηο 
απαξαίηεηεο γηα ην πξφγξακκα, ην επίπεδν θαη ηνλ ηξφπν 
δηδαζθαιίαο ηνπο ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο. 

 
    

5.16 Τν πνζνζηφ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε έλα 
πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεηαη εμ απνζηάζεσο, ην 
νπνίν θαηέρεη δηδαθηνξηθφ ηίηιν, δελ είλαη κηθξφηεξν απφ 
75%. 

 
    

 

ΔΕΝ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ ΕΞ’ ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 
 
 

 

Σο πιο κάηυ κπιηήπιο ιζσύει επιππόζθεηα για ηα διδακηοπικά ππογπάμμαηα 
ζποςδών.  

 

6. ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 1 
2 3 4 5 

6.1 Γηαζθαιίδεηαη ε πνηνηηθή παξνρή δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ 
κέζα απφ Καλνληζκνχο Γηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ. 

 
    

6.2 Η δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηνηηθή 
παξνρή δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. 

 
    

6.3 Ο αξηζκφο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 
ππνζηεξίμεη ην δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη 
επαξθήο. 

 
    

6.4 Οη επηβιέπνληεο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ έρνπλ ηα 
αθαδεκατθά πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία γηα ηελ επνπηεία 
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηξηβψλ. 
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6.5 Η πξνζβαζηκφηεηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζηνπο 
θαλφλεο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 
    

6.6 Ο αξηζκφο ησλ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ ηνπο νπνίνπο 
επηβιέπεη έλα αθαδεκατθφ κέινο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηε 
ζπλερή θαη απνηειεζκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε ηνπ θνηηεηή 
θαη ζχκθσλνο κε ηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα.  

 
    

6.7 Τα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ησλ  αθαδεκατθψλ ζπκβνχισλ 
θαη επηβιεπφλησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη θαιχπηνπλ ηα 
ζεκαηηθά πεδία έξεπλαο ησλ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

 
    

 

ΔΕΝ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΑ ΥΟΛΙΑ – ΕΙΗΓΗΕΙ  

Μεηά ηε δηεμνδηθή κειέηε ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ καο δηαηέζεθαλ γηα 
ηελ ελ ιφγσ αμηνιφγεζε θαη ηελ επηηφπηα επίζθεςε ηνπ Ιδξχκαηνο ζηελ Πάθν, 
έγηλε ελδειερήο αληαιιαγή απφςεσλ κε πνιιά δηνηθεηηθά, εθπαηδεπηηθά θαη 
βνεζεηηθά ζηειέρε ηνπ Ιδξχκαηνο, ηα νπνία καο παξνπζίαζαλ αλαιπηηθά ην έξγν 
θαη ηα ζρέδηά ηνπο. Η Δπηηξνπή κεηά απφ πνιχσξε δηαβνχιεπζε θαη ζπδήηεζε 
θαηαιήγεη ζην θάησζη ζπκπέξαζκα: 

Παξφηη δηαπηζηψζακε ειιείςεηο θαη αδπλακίεο, φπσο αλαθέξνπκε εκθαηηθά ζηελ 
αμηνιφγεζή καο, εληνχηνηο δηαθξίλνπκε κηα ζεηξά απφ θαιέο πξαθηηθέο θαη έλα 
ζεηηθφ θίλεηξν απφ ηα ζηειέρε ηνπ Ιδξχκαηνο γηα εξγαζία θαη πξνζθνξά ζηνπο 
θνηηεηέο, φπσο θαη κεγάιε δηάζεζε γηα κειινληηθή αληηκεηψπηζε ησλ ελ ιφγσ 
αδπλακηψλ απφ ηε Γηνίθεζε.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, πξνηείλνπκε έγθξηζε ηνπ ππφ αμηνιφγεζε 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, κε ηελ επρή ην πξφγξακκα απηφ λα πξνζζέζεη αμία ζηε 
ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνο φθεινο ηεο ηνπηθήο θνηλσληθν-
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  
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