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Το παρόν έντυπο έχει ετοιμαστεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Φορέα 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με τις πρόνοιες των “περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα 
Νόμων» του 2015 έως 2019’’ [Ν. 136 (Ι)/2015 έως Ν. 35(Ι)/2019]. 

 

  



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. 

  



1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών 

(ESG 1.1, 1.2, 1.8, 1.9) 

1.8.1 Ο αριθμός μαθημάτων κρίθηκε μεγάλος. 

1.8.2 Υπάρχει επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων. 

Το Intercollege έχει πλήρως υιοθετήσει την πρόταση της Επιτροπής ως εξής: 

Σύμπτυξη μαθημάτων όπως αυτές καταχωρούνται στον ανανεωμένο πίνακα μαθημάτων στο 
παράρτημα 1 (μέρος A και B), συμπεριλαμβάνοντας τις ανανεωμένες περιγραφές των μαθημάτων. 
Τα μαθήματα έχουν ανανεωθεί για αποφυγή επανάληψης και επικάλυψης μεταξύ τους. 
Συγκεκριμένα, τα μαθήματα μειώθηκαν με συμπτύξεις/ενσωματώσεις σε ήδη υπάρχοντα μαθήματα 
του προγράμματος (χωρίς να διαγραφούν μαθησιακά αποτελέσματα) από 50 σε 46. 
Αναθεωρήθηκαν οι περιγραφές μαθημάτων διδασκαλίας στα οποία ενσωματώθηκε η διδακτέα ύλη 
από μαθήματα που κατανεμήθηκε η ύλη τους και διαμορφώθηκαν αναθεωρημένα τα νέα μαθήματα 
όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Με τις αλλαγές, που υποδείχθηκαν, ο συνολικός φόρτος του 
προγράμματος σε ECTS, διαφοροποιήθηκε στα 250 από τα 260 όπως είχε αρχικά υποβληθεί το 
πρόγραμμα.  

 

1.8.7 και 1.12 Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας. 

To Intercollege δραστηριοποιείται στον ερευνητικό τομέα ως εξής: 

 Σύναψη μνημονίου συνεργασίας με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό (ΚΕΣ), κατόπιν 
πρωτοβουλίας του συντονιστή του προγράμματος Αισθητικής. Η ερευνητική δραστηριότητα θα 
απορρέει από την σχεδιαζόμενη σύμπραξη του προγράμματος με την μονάδα ψυχολογικής 
στήριξης του ΚΕΣ και την ενσωμάτωση αισθητικών θεραπειών στις δράσεις της εν λόγω 
μονάδας. Τα αποτελέσματα από την σύμπραξη αυτή, πέρα από την ανθρωπιστική φύση τους, 
αναμένεται να αποδώσουν και πλούσιο υλικό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
συγκεκριμένους ερευνητικούς σκοπούς (π.χ. ψυχολογική ανταπόκριση ευάλωτων ομάδων μετά 
την λήψη αισθητικών θεραπειών). Το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας είναι στην διάθεση σας για 
έλεγχο όποτε ζητηθεί.  

 Ερευνητική συνεργασία του προγράμματος Αισθητικής με το πρόγραμμα Φαρμακευτικής του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η ερευνητική συνεργασία, με πρωτοστάτες το Δρ Χρίστο Πέτρου 
(συντονιστή του εν λόγω προγράμματος) και το Δρ Ιωάννη Σαριγιάννη, αφορά θέματα 
κοσμητολογίας και επικεντρώνεται στη σύνθεση σκευασμάτων με πεπτίδια και ουσίες φυσικής 
προέλευσης (εκχυλίσματα, αποστάγματα από βότανα και αιθέρια έλαια) με αντιγηραντικές και 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες, με σκοπό καλλυντικοτεχνικές εφαρμογές. Λεπτομέρειες αναφορικά με 
την εν λόγω ερευνητική συνεργασία μπορούν να σας δοθούν για έλεγχο όποτε ζητηθεί.  

 Αναμένεται πως η έγκριση του προγράμματος θα αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω και 
μεγαλύτερης κλίμακας ερευνητική δραστηριότητα, τόσο προς όφελος των σπουδαστών αλλά και 
για τον ίδιο το τομέα της αισθητικής. 

  

1.17 Δεν καταγράφεται ο φόρτος εργασίας. 

Ο αναλυτικός φόρτος εργασίας έχει καταγραφεί και επισυνάπτεται στο παράρτημα 2.  

 

1.21 Δεν υπάρχουν συνεργασίες με άλλα ιδρύματα. 

To Intercollege, έχει αποστείλει επιστολές για συνεργασία τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο που αφορά 
την έρευνα όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, στα εξής 
ιδρύματα:  



 Λιθουανία - KAUNO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES  

 Λετονία - INTERNATIONAL COLLEGE OF COSMETOLOGY  

 Πολωνία – WARSAW COLLEGE OF ENGINEERING AND HEALTH 

 Πολωνία – BIELSKA WYZSZA SZKOLA im. JOZEFA TYSZKIEWICZA 

 Ελλάδα – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  

  Δείγμα σχετικών επιστολών επισυνάπτεται στο παράρτημα 3 (μέρος Α και Β) για γρήγορη αναφορά.  

Εμπλουτισμός και ανανέωση διδακτικών σημειώσεων των μαθημάτων.  

Το Intercollege είχε προετοιμασμένες 11,900 διαφάνειες που αφορούν όλα τα μαθήματα του 
προγράμματος. Οι εν λόγω διαφάνειες ήταν στην διάθεση της Επιτροπής, αλλά θεωρούμε ότι εκ 
παραδρομής δεν ζητήθηκαν. Παραμένουν διαθέσιμες για έλεγχο ανά πάσα στιγμή όποτε ζητηθεί.  

 

2. Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση φοιτητών  

(ESG 1.3) 

Ευχαριστούμε την Επιτροπή Αξιολόγησης για τα θετικά τους σχόλια. 

Οι συστάσεις για ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και επικαιροποίηση/εμπλουτισμός των 
διδακτικών σημειώσεων έχει απαντηθεί στην ενότητα 1.  

 

3. Διδακτικό Προσωπικό  

(ESG 1.5) 

3.1Το ποσοστό διδακτικού προσωπικού, πλήρους απασχόλησης είναι μικρότερο του 70%.  

Το Intercollege έχει αναπροσαρμόσει την κατανομή του διδακτικού προσωπικού  προς ικανοποίηση 
του προαναφερόμενου δείκτη ποιότητας. Ανανεωμένος πίνακας διδακτικού προσωπικού 
παρατίθεται στο παράρτημα 4, τα ανανεωμένα βιογραφικά στο παράρτημα 5, η αναθεωρημένη 
κατανομή του διδακτικού προσωπικού στο παράρτημα 6 και τα επιπρόσθετα συμφωνητικά πλήρους 
απασχόλησης στο παράρτημα 7. Το ποσοστό διδακτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης 
ανέρχεται πλέον στο 71%. 

 

3.2.2 Ενίσχυση της έρευνας.  

Το σημείο αυτό έχει ήδη απαντηθεί στην ενότητα 1.  

 

3.3 και 3.4 Το πρόγραμμα δεν προσελκύει Επισκέπτες Καθηγητές. 

Το πρόγραμμα σπουδών έχει ενισχυθεί με μία Επισκέπτρια Καθηγήτρια, που κατέχει Διδακτορικό 
τίτλο στον τομέα της Αισθητικής. Σχετικό βιογραφικό σημείωμα παρατίθεται στο παράρτημα 8 
(μέρος Α και Β), καθώς και η σχετική συμφωνία συνεργασίας.  

Σε αυτό το σημείο, επιθυμούμε να αναφέρουμε ότι λόγο της φύσης του προγράμματος σπουδών και 
των στενών περιθωρίων τα οποία υπήρχαν για εντοπισμό κατάλληλα ακαδημαϊκών καθηγητών ως 
επισκέπτες, δεν κατέστη δυνατός ο άμεσος εντοπισμός επιπρόσθετων επισκεπτών καθηγητών.  

Παράλληλα, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα εμπλουτίζεται  με κορυφαίους 
επαγγελματίες στον τομέα της Αισθητικής όπως η κυρία Δώρα Κυπριώτη, που εξειδικεύεται στη 
δερματοστιξία και μόνιμο μακιγιάζ, Επιπρόσθετα, εκπρόσωποι του Συλλόγου Αισθητικών, θα έχουν 
την δυνατότητα να καλούνται ως επισκέπτες εκπαιδευτές σε εξειδικευμένα μαθήματα που αφορούν 
τόσο τα επαγγελματικά θέματα του τομέα της Αισθητικής όσο και θέματα εξειδικευμένων θεραπειών.  

 



3.6 Η αναλογία διδακτικού προσωπικού πλήρους και μερικής απασχόλησης δεν κρίνεται 
ικανοποιητική.  

Έχει απαντηθεί στο σημείο 3.1 

 

3.10 Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας. 

Το σημείο αυτό έχει ήδη απαντηθεί στην ενότητα 1.  

4. Φοιτητές  

(ESG 1.4, 1.6, 1.7) 

4.2 Η απονομή του τίτλου σπουδών δεν συνοδεύεται από παράρτημα διπλώματος.  

To Intercollege έχει προσαρμόσει την έκδοση παραρτήματος διπλώματος (Υπόδειγμα στο 
παράρτημα 9 - μέρος Α & Β) που θα ενσωματωθεί στο λογισμικό σύστημα του Κολλεγίου και θα 
εκδίδεται αυτόματα για κάθε απόφοιτο μετά την τελική έγκριση του προγράμματος.  

 

4.4 Συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.  

To Intercollege είναι συμβεβλημένο μέσω Erasmus+ με άλλα ιδρύματα, ιδίου ακαδημαϊκού 
επιπέδου, και συμμετέχει ενεργά σε θέματα ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών 
αξιοποιώντας όλες τις σχετικές δυνατότητες του Ευρωπαϊκού προγράμματος. Σχετικός κατάλογος 
αναφορικά με αυτό το σημείο είχε ετοιμαστεί αλλά εκ παραδρομής δεν ζητήθηκε από την Επιτροπή 
(παράρτημα 10).  

Το Κολέγιο, παραμένει δεσμευμένο προς την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+ μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής φοιτητών και διδακτικού 
προσωπικού όπου αυτό καταστεί εφικτό. Για αυτό τον λόγο έχει αποστείλει επιστολές για συμφωνία 
με Ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο κατάλογος των Ιδρυμάτων που έχει ζητηθεί 
συνεργασία και ανταλλαγή φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, παρατίθεται στην ενότητα 1.  

  

5. Πόροι 

(ESG 1.6) 

5.3 Η βιβλιοθήκη δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό αντιτύπων βιβλίων που υποστηρίζουν 
το πρόγραμμα και η διαδικασία δανεισμού επιτρέπει δανεισμό για 3 ώρες.  

Η βιβλιοθήκη έχει προβεί στην άμεση παραγγελία επιπρόσθετων βιβλίων προς ενίσχυση των 
διαθέσιμων εκπαιδευτικών βοηθημάτων προς τους φοιτητές. Αναφορικά με την πολιτική δανεισμού 
και το χρονικό περιθώριο το οποίο ανταποκρίνεται για κάθε είδος βιβλίο, σας παραθέτουμε σχετικό 
ανανεωμένο κατάλογο όπου συμπεριλαμβάνεται και τα συγκεκριμένα όρια δανεισμού (παράρτημα 
11). Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι οι όροι δανεισμού επί 3ωρο αφορούν μόνο 
εξιδεικευμένα εγχειρίδια του προγράμματος (11 τίτλοι) ενώ η μεγάλη πλειονότητα των διαθέσιμων 
βιβλίων (69 τίτλοι) μπορούν να αξιοποιηθούν από τους φοιτητές με όρους δανεισμού επί 72ωρο.    

  

6. Επιπρόσθετα στοιχεία για τα εξ αποστάσεως προγράμματα  

(Όλα τα ESG) 

Δ/Ε 

 

7. Επιπρόσθετα στοιχεία για τα διδακτορικά προγράμματα  

(Όλα τα ESG) 



Δ/Ε 

 

8. Επιπρόσθετα στοιχεία για τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα  

(Όλα τα ESG) 

Δ/Ε 

 

 

 

 

Β. Συμπεράσματα και καταληκτικά σχόλια  

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε στην Επιτροπή για τα θετικά τους σχόλια και τον σημαντικό 
συμβουλευτικό τους χαρακτήρα που πιστεύουμε ότι θα αναβαθμίσουν περαιτέρω την δυναμική του 
προγράμματος.  

Το Intercollege έχει αναβαθμίσει τις εργαστηριακές του υποδομές με την δημιουργία τεσσάρων (4) 
νέων εργαστηρίων, με πλήρες αναβαθμισμένο εξοπλισμό. Επιπρόσθετα, έχει προσλάβει, τρία (3) 
νέα μέλη του διδακτικού προσωπικού, πλήρους απασχόλησης με ειδικότητα στην Αισθητική, από 
το Σεπτέμβριο του 2019 και έχει θέσει ως επικεφαλή του προγράμματος, κάτοχο Διδακτορικού τίτλου 
σε συναφή ακαδημαϊκό τομέα. Τέλος, με την λήψη της αναφοράς της επιτροπής, το Intercollege 
προχώρησε άμεσα στη σύναψη συμφωνιών εργοδότησης πλήρους απασχόλησης με εξειδικευμένο 
διδακτικό προσωπικό για την διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων του προγράμματος.   

Το πρόγραμμα σπουδών, με την ανανεωμένη του μορφή, θα φέρει 250 ECTS. Η σύσταση της 
Επιτροπής για μείωση των ECTS στα 240 από τα 260 δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί στην ολότητα 
του, καθώς οι πρακτικές τοποθετήσεις των φοιτητών θα έπρεπε να αντιστοιχούν σε ελάχιστο φόρτο  
ECTS.  

Το Κολέγιο υιοθετεί όλες τις συστάσεις της Επιτροπής και τις τεκμηριώνει πλήρως με την απάντηση 
που καταθέτει, ως δέσμευση προς περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών.  

 

 

Ακαδημαϊκοί εκπρόσωποι Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης  

 

Όνομα Θέση Υπογραφή 
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