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ΟΔΗΓΙΕ:   

Σν 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 πλαθή 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 
ππογπάμμαηορ ζποςδών. 
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ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: 

 

ΟΝΟΜΑ 
ΣΙΣΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ / ΙΔΡΤΜΑ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ ABERTAY UNIVERSITY UK 

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΚΝΗ 
ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ 

ΑΣΣΙΚΗ 

ΑΝΓΡΔΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ  

ΠΔΡΔΦΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 
ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 
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ΕΙΑΓΩΓΗ: 
 

I. Η δηαδηθαζία Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο  
 

 χληνκε πεξηγξαθή ησλ εγγξάθσλ πνπ κειεηήζεθαλ, ηεο επηηφπνπ 
επίζθεςεο, ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε 
ε επίζθεςε.   
 

Σα έγγξαθα πνπ κειεηήζεθαλ πεξηιακβάλνπλ ηελ αίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ηδξχκαηνο γηα αμηνιφγεζε πηζηνπνίεζε ηνπ ηεηξαεηνχο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 
Γηεχζπλζε Δπηζηηηζηηθψλ Σερλψλ (240 ECTS) Πηπρίν θαη πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ 
ηα παξαθάησ: 
 Σν γεληθφ πξνθίι ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 Σν πεξηερφκελν. 
 Σε δνκή. 
 Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ κε ηα πξνζφληα θαη ηα θαζήθνληά ηνπο. 
 Σελ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ καζεκάησλ. 
 Σελ ππνδνκή θαη εγθαηαζηάζεηο. 
 Σηο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηνπο κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

 
Σν πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ είλαη επθξηλψο δηαηππσκέλν θαη παξέρεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
Η επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Γεπηέξα 23 Απξηιίνπ 2018 ζηνπο ρψξνπο ηνπ 
Intercollege ζηε Λεπθσζία, κεηαμχ ησλ σξψλ 09:00 π.κ. εψο 16:00 κ.κ. 

 
Η ζπλάληεζε έγηλε κε ηνπο πην θάησ απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Κνιιεγίνπ: 

1. ηπιηαλφο Μαπξνκνχζηαθνο, Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο 
2. Νηθφιανο Οξθαλίδεο, πληνληζηήο ηνπ ππφ αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο  
3. Υαξάιακπνο Παπαδφπνπινο, Γηεπζπληήο αθαδεκατθψλ ππνζέζεσλ 
4. Υξηζηίλα Υαηδεθσζηή, Γηνηθεηηθή Λεηηνπξγφο αθαδεκατθψλ ππνζέζεσλ 

 
Δπίζεο, ε επηηξνπή ζπλαληήζεθε κε ηα παξαθάησ κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ: 

1. Νηθφιανο Οξθαλίδεο 
2. Παλαγηψηεο Θενδνζίνπ 
3. Γεψξγηνο Γεσξγίνπ 
4. Νηθφιανο Κσλζηαληίλνπ 
5. Μαξία Θενδψξνπ 
6. Φσηεηλή Λάππα 
7. Ισάλλεο Κνπήο 

 
Δπηπιένλ έγηλε ζπλάληεζε κε ηέζζεξεο θνηηεηέο (έλαλ απφ θάζε έηνο). 
 
 
II. Γηαδηθαζία Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο 
 

• ρφιηα φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο πνπ 
ππνβιήζεθε απφ ην ίδξπκα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο (Έληππν Αξ. 200.1, αιιά 
θαη φζνλ αθνξά ζηελ γεληθή απνδνρή θαη ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο 
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Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο απφ κέξνπο ηνπ Ιδξχκαηνο, γεληθφηεξα, θαη γηα ην ππφ 
αμηνιφγεζε πξφγξακκα ζπνπδψλ ζπγθεθξηκέλα. 

 
Σν Ίδξπκα έρεη ζπζηήζεη Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. ην πιαίζην απηφ 

έρεη πξνβιεθζεί ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία βνεζεηηθψλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο 
φπσο Program Review Committee, Program Evaluation Committee θαη Advisory 
Committee. θνπφο ηνπο είλαη ε φζνλ ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθφηεξε θαη πιεξέζηεξε 
αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 
 Αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 
 Αλαζθφπεζε ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ. 
 Η κειέηε ηεο αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ θαη καζεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο. 
 Μειέηε ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ εηζδνρή ησλ θνηηεηψλ, ηηο επηδφζεηο 

ηνπο θαη ηηο πηζαλέο απνρσξήζεηο. 
 Μειέηε ηεο επάξθεηαο ησλ αλζξψπηλσλ θαη θπζηθψλ πφξσλ, γηα ηελ 

πξνζθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ππνβνιή εηζεγήζεσλ. 
 Θέκαηα αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν θαη ηε 

δηδαζθαιία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 Δηνηκάδεη ηελ εηήζηα έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο δηαζθαιίδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κέζσ ηνπ 

αθαδεκατθνχ ζπκβνπιίνπ, ησλ επηθεθαιήο ησλ Σκεκάησλ θαη ηνπ αθαδεκατθνχ 
πξνζσπηθνχ. 
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ΕΤΡΗΜΑΣΑ: 
 
1. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΑΘΕΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

 Οπγάνυζη διδακηικού έπγος 
-Σα θξηηήξηα εηζδνρήο θνηηεηψλ/ηξηψλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ βαζίδνληαη ζε 
ζαθείο θαλνληζκνχο θαη είλαη δηαθαλή. 
-Ο πξνβιεπφκελνο αξηζκφο ησλ 15 θνηηεηψλ, αλά αθαδεκατθφ έηνο θξίλεηαη φηη 
ζπλάδεη κε ηε δηεζλή πξαθηηθή γηα επίηεπμε επνηθνδνκεηηθήο δηδαζθαιίαο. Καηά ηελ 
πξψηε εκέξα ηεο θνίηεζεο δίδεηαη ζηνπο θνηηεηέο αθαδεκατθφ εκεξνιφγην θαζψο 
θαη αλαιπηηθά πεξηγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ.  
-Οη δηαδηθαζίεο εμεηάζεσλ είλαη ζαθείο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαλνληζκφ 
ιεηηνπξγίαο πνπ καο επηδφζεθε. 
-Οη εγθαηαζηάζεηο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο.  
-Οη θηηξηαθέο ππνδνκέο ηεο βηβιηνζήθεο είλαη επαξθείο θαη δηαζέζηκεο ζηνπο 
θνηηεηέο. 
-Οη ππνδνκέο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη νη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο 
θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο. Δπίζεο, ηθαλνπνηεηηθέο θξίλνληαη θαη νη ππνδνκέο 
θνηηεηηθήο κέξηκλαο. 
-Τπάξρεη ακεζφηεηα ζηελ επηθνηλσλία ζπνπδαζηή θαη δηδάζθνληνο.  
-Η έλλνηα ηεο ινγνθινπήο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα θαη ππάξρεη κεραληζκφο 
δηαζθάιηζεο ηεο απνηξνπήο ηεο ινγνθινπήο. 
-Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο παξαπφλσλ. 
 

 Διδαζκαλία 
-Η κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ 
ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. 
-Η κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα ελήιηθεο. 
-Σν ζχζηεκα θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζηα 
καζήκαηα είλαη ζαθή, επαξθή θαη θνηλνπνηνχληαη εγθαίξσο ζηνπο θνηηεηέο. 
 

 Διδακηικό πποζυπικό 
-Ο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην πξφγξακκα φπσο 
παξνπζηάζηεθε είλαη επαξθήο. 
-Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ απαηηείηαη ζπλάθεηα ζε επίπεδν 
δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, αιιά πξέπεη νη πξνθεξχμεηο λα απαηηνχλ ηε ζπλάθεηα ζε 
επίπεδν κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ γηα ηα ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. 
-Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαηέρεη αλαγλσξηζκέλν αθαδεκατθφ ηίηιν θαηά κία 
βαζκίδα αλψηεξν απφ ην επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
-Σν ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ θαζεγεηψλ θξίλεηαη επαξθέο, φκσο ε πιεηνςεθία ησλ 
δηδαζθφλησλ θαζεγεηψλ (πέξαλ ηνπ 70%) δελ είλαη κφληκνη θαη πιήξνπο 
απαζρφιεζεο (πιήξνπο απαζρφιεζεο είλαη 4 θαζεγεηέο θαη 13 είλαη κεξηθήο 
απαζρφιεζεο – ηα λνχκεξα απηά δηαθνξνπνηνχληαη αλά εμάκελν ζπνπδψλ). 
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 
 

- κοπόρ και μαθηζιακά αποηελέζμαηα ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 
 
Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ φπσο δηαηππψλεηαη ζηελ αίηεζε πνπ 

ππνβιήζεθε αληηπξνζσπεχεη ην πξφγξακκα. Τπάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ (βιέπε 2.2 Γνκή θαη πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
πνπδψλ).  

Σα δεηνχκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα φπσο πεξηγξάθνληαη ζην πεξίγξακκα ησλ 
καζεκάησλ εμππεξεηνχλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Δπίζεο, ε 
καζεζηαθή δηδαζθαιία είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε.  

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

- Δομή και Πεπιεσόμενο ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών  
 

Σα αλαιπηηθά πεξηγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ θαζνξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηα 
επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ην πεξηερφκελν, ηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο 
πξνζεγγίζεηο θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ. Πξνβιέπεηαη ε 
εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο πζζψξεπζεο θαη Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ 
Μνλάδσλ (ECTS).  

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη ζσζηά δνκεκέλν θαη ν ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπλάδεη κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.  
 

- Διαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών  
 

Πέξα απφ ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Δζσηεξηθήο Πνηφηεηαο ην Κνιιέγην 
αθνινπζεί ζπζηεκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο πνηφηεηαο θαη 
ζηξαηεγηθήο ππνζηήξημεο ηεο απνζηνιήο ηνπ, ηελ ηππνπνίεζε ησλ θαλφλσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 
πξνγξακκάησλ.  
 

- Διασείπιζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών  

 
Σν Κνιιέγην εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ. ηηο δηαδηθαζίεο απηέο εκπιέθνληαη ηφζν ε Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο Πνηφηεηαο 
φζν θαη νη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο, ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ, νη θνηηεηέο, θαζψο θαη ε 
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ κεηαμχ άιισλ θαη 
εθπξφζσπνη ηεο βηνκεραλίαο.   
 

- Διεθνήρ Διάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών  
 

Σν Κνιιέγην έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζίεο κε άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζην 
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS. Σν πξφγξακκα ζπγθξίλεηαη ζεηηθά κε αληίζηνηρα 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ θιάδνπ ηφζν ζηελ Κχπξν φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.  
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- ύνδεζη με ηην Αγοπά Επγαζίαρ και ηην Κοινυνία  
 
Σν θνιιέγην ζρεδίαζε ην πξφγξακκα ιακβάλνληαο ππφςε ην πεξηερφκελν κειεηψλ 

απφ Δπξσπατθνχο θνξείο θαη ηελ πιεξνθφξεζε ηελ νπνία ιακβάλεη απφ ηε 
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη επαγγεικαηηθψλ 
θνξέσλ.  

Η πξαθηηθή άζθεζε απνηειεί ππνρξεσηηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ην πιαίζην 
απηφ ην Κνιιέγην νξγαλψλεη Ηκέξα ηαδηνδξνκίαο (Career Day), ζηελ νπνία δίλεηαη ε 
επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο μελνδνρεηαθήο 
θαη επηζηηηζηηθήο βηνκεραλίαο κε ζθνπφ ηελ εξγνδφηεζή ηνπο γηα ηνπο ζθνπνχο 
πξαθηηθήο άζθεζεο.  

Σφζν ε δξαζηεξηφηεηα απηή φζν θαη ε ίδηα ε πξαθηηθή άζθεζε θέξλνπλ ζε άκεζε 
επαθή ην έξγν ηνπ Κνιιεγίνπ κε ηελ βηνκεραλία κε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 
εξγνδφηεζε ησλ απνθνίησλ ηνπ.  
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3. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 

- ςνέπγεια Έπεςναρ Διδαζκαλίαρ  
 

Πξνηείλεηαη φπσο ην Κνιιέγην ελζαξξχλεη πεξαηηέξσ ηελ εκπινθή ηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ε νπνία ζα αμηνπνηήζεη ηφζν ηηο 
επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Κχπξν ζηνπο ηνκείο ηεο Δζηίαζεο θαη ηνπ 
Δπηζηηηζκνχ, φζν θαη ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε δηεζλή ζπλέδξηα/ζεκηλάξηα ζηνλ 
θιάδν.  

Η πνιηηηθή απηή ζα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ Κνιιεγίνπ θαη ζα 
βειηηψζεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.  
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4. ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 
- Διοικηηικοί Μησανιζμοί  

Σν Κνιιέγην δηαζέηεη επαξθείο δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο νη νπνίνη 
δηαζθαιίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Κνιιεγίνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ ηνπ.  
 

- Τποδομέρ/Τποζηήπιξη  
 

Σν Κνιιέγην δηαζέηεη επαξθψο εμνπιηζκέλεο εθπαηδεπηηθά αίζνπζεο θαη 
εξγαζηήξηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Γηαζέηεη, επίζεο, εξγαζηήξηα καγεηξηθψλ 
ηερλψλ, ηα νπνία είλαη ηθαλνπνηεηηθά εμνπιηζκέλα.  

Σν Κνιιέγην δηαζέηεη επαξθείο ππεξεζίεο ζε φηη αθνξά ηελ βηβιηνζήθε θαη έρεη 
πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά πεξηνδηθά ηνπ θιάδνπ.   
 

- Οικονομικοί Πόποη  
 

Οη νηθνλνκηθνί πφξνη ηνπ Κνιιεγίνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηα δίδαθηξα ηα 
νπνία ζπλάδνπλ κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Σν 
Κνιιέγην πξνζθέξεη, επίζεο, ππνηξνθίεο ζηε βάζε θξηηεξίσλ καζεζηαθήο επίδνζεο 
θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. 
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5. ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
 
Γελ πινπνηνχληαη. 
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6. ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 
 
Γελ πινπνηνχληαη. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΙΗΓΗΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ1 
 

 

 Η παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαιέο πξαθηηθέο, αδπλακίεο πνπ 
εληνπίζζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή 
Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, εηζεγήζεηο γηα βειηίσζε.  

 
Η Δπηηξνπή θξίλεη φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ Γηεχζπλζε Δπηζηηηζηηθψλ 

Σερλψλ, Πηπρίν έρεη ηα ερέγγπα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζην αληηθείκελν 
ησλ Δπηζηηηζηηθψλ Σερλψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν. Με βάζε ηελ αίηεζε 
αμηνιφγεζεο θαη ην πξφζζεην πιηθφ πνπ δφζεθε ζηελ επηηξνπή, θαζψο θαη ηελ 
ζπλάληεζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Κνιιεγίνπ, ην πξφγξακκα παξνπζηάδεη ηα πην 
θάησ ζεηηθά ζηνηρεία:  
-Γνκεκέλε νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ 
πξνζθνξά εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  
-Ιθαλνπνηεηηθή ππνδνκή ζε ηερληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν.  
-Αθνζίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ. 
-Ο ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη θαιά νξγαλσκέλνο θαη παξέρεη πνιιαπιέο 
επθαηξίεο γηα ηνπνζέηεζε ησλ θνηηεηψλ ζηε βηνκεραλία.  
 

Η επηηξνπή ζεσξεί φηη ην πξφγξακκα επηδέρεηαη βειηίσζεο ζηα παξαθάησ 
ζεκεία: 

 Υξεηάδεηαη ελίζρπζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε εκπεηξία ζε ζέκαηα 
Γηνίθεζεο (Management). 

 Πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ λα ζπκκεηέρεη 
ζε ζπλέδξηα, λα επηζθέπηεηαη Ιδξχκαηα πνπ εθαξκφδνπλ αληίζηνηρα 
πξνγξάκκαηα ζην εμσηεξηθφ, ψζηε λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειίμεηο ηεο 
επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηηηζηηθψλ ηερλψλ. 

 Η πθηζηάκελε εξγαζηεξηαθή ππνδνκή θξίλεηαη επαξθήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο, θξίλεηαη φκσο ζθφπηκν λα ππάξρεη ζπλερήο 
παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα, ψζηε εάλ ρξεηαζηεί 
λα γίλεη αλαβάζκηζε ηεο εξγαζηεξηαθήο ππνδνκήο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ.  

Η δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πξέπεη λα βειηησζεί, 
ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα ηεο παξαγξάθνπ 2.2. 
  

 

 

 

 

                                                           
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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Ένηςπο: 300.1 

 

Κπιηήπια και Δείκηερ Ποιόηηηαρ 

Εξυηεπική Αξιολόγηζη Ππογπάμμαηορ ποςδών  

 

 

 

 

 
 
Σν 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 πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2015» [Ν. 136 
(Ι)/2015]. 
 

Σν 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: εκεηψζηε 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: Intercollege 

Σίηινο Πξνγξάκκαηνο: Γηεχζπλζε Δπηζηηηζηηθψλ Σερλψλ, Πηπρίν 

Γηάξθεηα Πξνγξάκκαηνο: 4 έηε 

Ηκεξνκελία Αμηνιφγεζεο: 27 Απξηιίνπ 2018 
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Μέλη Επιηποπήρ Εξυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ 

 

   

 

ΟΝΟΜΑ ΣΙΣΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ / ΙΔΡΤΜΑ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ ABERTAY UNIVERSITY UK 

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΚΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ 

ΑΣΣΙΚΗ 

ΑΝΓΡΔΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ  

ΠΔΡΔΦΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

Ημεπομηνία και Ώπα Επιηόπιαρ Επίζκετηρ: 23/04/2018 (09:00 π.μ. – 16:00 

μ.μ.) 

 

Διάπκεια Επιηόπιαρ Επίζκετηρ: 7 ώπερ 
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1. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΑΘΕΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 

1.1 Οπγάνυζη διδακηικού έπγος 1 
2 3 4 5 

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

 
  Υ  

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. 

 
  Υ  

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

 
    

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

 
   Υ 

1.1.3.2 Η γλσζηνπνίεζε αλαιπηηθψλ πεξηγξακκάησλ 
ζπνπδψλ ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο θαη ε εθαξκνγή 
ηνπο απφ ηνπο δηδάζθνληεο. 

 
   Υ 

1.1.3.3 Οη επηθαηξνπνηεκέλεο ηζηνζειίδεο ησλ 
καζεκάησλ κε ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ 
πιηθφ 

 
  Υ  

1.1.3.4 Οη δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο πηπρηαθψλ θαη 
κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ / πξαθηηθήο άζθεζεο 

 
  Υ  

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

 
  Υ  

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

 
  Υ  

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

 
    

1.1.4.1 ησλ εγθαηαζηάζεσλ  
  Υ  

1.1.4.2 ηεο βηβιηνζήθεο  
  Υ  

1.1.4.3 ηεο ππνδνκήο  
  Υ  

1.1.4.4 ηεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο  
  Υ  
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1.1.4.5 ηεο αθαδεκατθήο θαζνδήγεζεο  
  Υ  

1.1.5 Δθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηαθηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο 
επηθνηλσλίαο δηδαζθφλησλ – θνηηεηψλ      

 
  Υ  

1.1.6 Οη δηδάζθνληεο θάζε καζήκαηνο παξέρνπλ έγθαηξε θαη 
απνηειεζκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο θνηηεηέο ηνπο. 

 
  Υ  

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

 
  Υ  

1.1.8 Οη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη 
απνηειεζκαηηθνί. 

 
  Υ  

1.1.9 Οη κεραληζκνί ζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε 
πξνβιεκαηηθή αθαδεκατθή επίδνζε είλαη 
απνηειεζκαηηθνί. 

 
  Υ  

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. 

 
  Υ  

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

 
   Υ 

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

 
   Υ 

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε: 

H νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θξίλεηαη επαξθήο γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ ππφ θξίζε 
πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, επαξθείο θξίλνληαη θαη νη κεραληζκνί ζηήξημεο ησλ 
ζπνπδαζηψλ. Σν Κνιιέγην δηαζέηεη πξφγξακκα (software) γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο 
ινγνθινπήο, θαζψο θαη κεραληζκφ δηαρείξηζεο ησλ παξαπφλσλ θαη επίιπζεο ησλ 
δηαθνξψλ ησλ θνηηεηψλ.   

 
εκεηψζηε: 
α)  ηνλ πξνζδνθψκελν αξηζκφ Κχπξησλ θαη αιινδαπψλ θνηηεηψλ ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ: χκθσλα κε ηε δήισζε ηνπ Τπεχζπλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ν 
πξνζδνθψκελνο αξηζκφο Κχπξησλ θνηηεηψλ ζα είλαη Σξηάληα (30).  

β)  απφ πνηεο ρψξεο αλακέλεηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο θνηηεηψλ: Διιάδα - Κχπξνο. 
γ)  ηνλ κέγηζην πξνγξακκαηηζκέλν αξηζκφ θνηηεηψλ θαηά ηκήκα: Δίθνζη (20).  
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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. 

 
  Υ  

1.2.2 Η κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα 
ελήιηθεο. 

 
  Υ  

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

 
  Υ  

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

 
  Υ  

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

 
  Υ  

1.2.6 ηε δηδαζθαιία πηνζεηείηαη ε ρξήζε ζχγρξνλσλ 
εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ ζπλάδνπλ κε δηεζλή 
πξφηππα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πιαηθφξκαο 
ειεθηξνληθήο ππνζηήξημεο κάζεζεο. 

 
  Υ  

1.2.7 Σν 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. 

   Υ  

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε: 

 

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.  

 
 Υ   

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. 

 
 Υ   
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1.3.2.2 Γεκνζηεχζεηο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν  
 Υ   

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

ΓΔ 
 
 

   

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

 
  Υ  

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

 
 Υ   

1.3.6 Σν 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.  

 
  Υ  

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. 

 
  Υ  

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. 

 
  Υ  

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

 
  Υ  

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

 
  Υ  

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

 

 
  Υ  

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε: 

πληζηάηαη ε αχμεζε ηνπ κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 
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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. 

 
  Υ  

2.1.2 Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα καζεζηαθά 
απνηειέζκαηα αμηνπνηνχληαη σο νδεγφο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 
  Υ  

2.1.3 Ο ηίηινο θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
βαζηθέο πξφλνηεο  ησλ  αληίζηνηρσλ  Δπαγγεικαηηθψλ θαη 
Δπηζηεκνληθψλ  σκάησλ, γηα ζθνπνχο εγγξαθήο ζηα 
ζψκαηα απηά.    

 
  Υ  

2.1.4 Σν 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. 

 
  Υ  

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

 
  Υ  

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

 
  Υ  

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

 
  Υ  

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε: 

Οη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 
ζπλάδνπλ κε απηνχο θαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία θξίλεηαη θαηάιιειε γηα ηελ επίηεπμε 
ησλ ελ ιφγσ απνηειεζκάησλ.  

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

2.2.1 Σα 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. 

 
  Υ  
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2.2.2 Δθαξκφδεηαη ην Δπξσπατθφ χζηεκα πζζψξεπζεο 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.  

 
  Υ  

2.2.3 Σν 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. 

 
  Υ  

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

 
  Υ  

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

 
  Υ  

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

 
 Υ   

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

 
  Υ  

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

 
  Υ  

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

 
Υ    

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε: 

Πξνηείλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηα 
παξαθάησ καζήκαηα: (1) ICUL – 113 Τγηεηλή ηξνθίκσλ θαη αζθάιεηα ζην ρψξν 
εξγαζίαο - Ο ηίηινο είλαη αδφθηκνο, γηαηί ε αζθάιεηα εξγαζίαο θαιχπηεη ηελ απνθπγή 
αηπρεκάησλ, νξζέο πξαθηηθέο εθηέιεζεο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ θιπ, ελψ ζηηο 
δηδαθηηθέο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο ην κεγαιχηεξν κέξνο αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ 
ηξνθίκσλ. Η Δπηηξνπή ζπληζηά ν ηίηινο ηνπ καζήκαηνο λα γίλεη «Τγιεινή και 
Αζθάλεια Σποθίμυν» θαη νη ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ Αζθάιεηα Δξγαζίαο λα 
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εληαρζνχλ ζην κάζεκα Θεσξία Μαγεηξηθήο Ι, (2) ΙΜΑΣΗ-105 Άιγεβξα – Η επηηξνπή 
πξνηείλεη λα αληηθαηαζηαζεί ν ηίηινο θαη λα γίλεη «Εθαπμοζμένη ηαηιζηική», γηαηί 
είλαη ζεκαληηθφ ν θνηηεηήο λα γλσξίδεη λα αλαιχεη θαη λα αμηνπνηεί δεδνκέλα 
εξσηεκαηνινγίσλ, κεηξήζεσλ θαη αλαιχζεσλ πνπ ζα ηνπ ρξεζηκεχζνπλ ζηελ 
εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ θαγεηνχ, ζην ζρεδηαζκφ ελφο λένπ 
εδέζκαηνο, θαζψο θαη ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ζηε καγεηξηθή επηζηήκε. πλεπψο 
πξέπεη λα αιιάμεη θαη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, (3) ΙCUL-212 Οηλνινγία, Μπαξ 
& Πνηά - ε επηηξνπή πξνηείλεη ηελ αιιαγή ηνπ ηίηινπ ηνπ καζήκαηνο ζε 
«Οινογνυζία Μπαπ και Ποηά», γηαηί απφ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο 
δηαπηζηψζεθε φηη νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαγσγή θαη 
παιαίσζε ηνπ θξαζηνχ, ηα ζπκπηψκαηα αζζελεηψλ θαη αιινηψζεψλ ηνπ θαζψο θαη 
ηνπ δηεζλή ακπειψλα, δελ ρξεζηκεχνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο 
θαη είλαη αληηθείκελν άιισλ εηδηθνηήησλ, ελψ αληίζεηα ε πξνζζήθε ηνπ θξαζηνχ ζηηο 
δηάθνξεο ζπληαγέο θαζψο θαη νη δηάθνξνη ηχπνη θξαζηψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην 
εκπφξην θαη νη ρξήζεηο ηνπο ζα ήηαλ ρξήζηκα ζηνπο θνηηεηέο, (4) ΙCUL-220 Δπηζηήκε 
Σξνθίκσλ & Γηαηξνθήο – Η επηηξνπή πξνηείλεη λα αιιάμεη ν ηίηινο ηνπ καζήκαηνο 
θαη λα γίλεη «Ειζαγυγή ζηην Επιζηήμη Σποθίμυν», (5) IMGT-450 Γηαζθάιηζε 
Πνηφηεηαο ηεο Γηνίθεζεο - Η επηηξνπή πξνηείλεη λα αιιάμεη ν ηίηινο ηνπ καζήκαηνο 
θαη λα γίλεη «Διασείπιζη Ποιόηηηαρ», γηαηί ηα πζηήκαηα Πνηφηεηαο ISO πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε Γηνίθεζε είλαη κέξνο ηεο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, (6) ΙCUL-420 
Αληηνμεηδσηηθή Κνπδίλα & Λεηηνπξγηθά Σξφθηκα - Η επηηξνπή πξνηείλεη λα αιιάμεη ν 
ηίηινο ηνπ καζήκαηνο θαη λα γίλεη «Λειηοςπγικά Σπόθιμα», γηαηί ηα αληηνμεηδσηηθά 
είλαη κέξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν φξνο αληηνμεηδσηηθή 
θνπδίλα είλαη αδφθηκνο, δεδνκέλνπ φηη νη αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο θαηαζηξέθνληαη κε ηε 
ζεξκηθή επεμεξγαζία.      

 

εκεηψζηε πφζνη αλακέλεηαη λα είλαη νη θνηηεηέο κε παξάιιειε θνίηεζε θαη ζε άιιν 
αθαδεκατθφ ίδξπκα, κε βάζε ηελ σο ηψξα γλψζε ζαο γηα θνηηεηέο κε παξάιιειε 
θνίηεζε ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Ιδξχκαηφο ζαο:  

Με βάζε ηε δήισζε ηνπ Κνιιεγίνπ δελ θνηηνχλ θνηηεηέο κα παξάιιειε θνίηεζε. 
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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. 

 
  Υ  

2.3.2 Γηαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ      

 
    

 2.3.2.1  ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ  
  Υ  

 2.3.2.2  ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ  
  Υ  

 2.3.2.3  ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ  
  Υ  

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

 
  Υ  

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

 
  Υ  

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε: 

Τπάξρεη πξφβιεςε γηα φιεο ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο. 

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. 

 
  Υ  

2.4.2 Γηαζθαιίδεηαη φηη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα 
επηηεπρζνχλ ζηε βάζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 
  Υ  

2.4.3 Γηαζθαιίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο 
ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ είλαη αθαδεκατθή δηαδηθαζία ε 
νπνία ιεηηνπξγεί ρσξίο νπνηεζδήπνηε κε αθαδεκατθέο 
παξεκβάζεηο. 

 
  Υ  

2.4.4 Η αθαδεκατθή ηεξαξρία ηνπ ηδξχκαηνο (Πξχηαλεο, 
Αληηπξπηάλεηο, Κνζκήηνξεο, Πξφεδξνη θαη πληνληζηέο 
πξνγξακκάησλ, αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ) έρνπλ ηελ 
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ αθαδεκατθή αξηζηεία θαη ηελ 
αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

 
  Υ  

2.4.5 Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ  ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 
αλαξηψληαη δεκφζηα θαη πεξηιακβάλνπλ: 
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2.4.5.1  Σηο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηηο πηζηψζεηο κνλάδσλ    Υ  

2.4.5.2  Σα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα  Υ    

2.4.5.3  Σε κεζνδνινγία  Υ    

2.4.5.4  Σηο πεξηγξαθέο ησλ καζεκάησλ  Υ    

2.4.5.5  Σε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο    Υ  

2.4.5.6  Σα θξηηήξηα εηζδνρήο    Υ  

2.4.5.7 Σε κνξθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ 

 Υ    

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

 
Υ    

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

 
  Υ  

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. 

 
  Υ  

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 2.4.5.2, 2.4.5.3, 2.4.5.4. 2.4.5.7 
πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη. Δπίζεο, ζπληζηάηαη ε απνλνκή ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ λα 
ζπλνδεχεηαη απφ ην Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο. Γηα ηα καζήκαηα πξνβιέπνληαη 
αλαιπηηθά νη Πηζησηηθέο Μνλάδεο.  

 
εκεηψζηε ζε πεξίπησζε πξαθηηθήο άζθεζεο:  

- Πφζεο είλαη νη πηζησηηθέο κνλάδεο γηα καζήκαηα θαη πφζεο γηα ηελ πξαθηηθή 
άζθεζε:  

Γηα ηα καζήκαηα νη πηζησηηθέο κνλάδεο είλαη 240 ECTS, ελψ δελ πξνβιέπνληαη 
πηζησηηθέο κνλάδεο γηα ηηο δχν πεξηφδνπο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηελ πεξίνδν 
πξαθηηθήο εμεηδίθεπζεο. 

- ε πνην εμάκελν γίλεηαη ε πξαθηηθή άζθεζε 

Η πξαθηηθή άζθεζε γίλεηαη ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ηνπ 1νπ θαη ηνπ 2νπ έηνπο θαη ε 
πξαθηηθή εμεηδίθεπζε γίλεηαη ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ηνπ 4νπ έηνπο. 

- Αλ ε πξαθηηθή άζθεζε γίλεηαη ζηελ ρψξα ζηελ νπνία εδξεχεη ην Ίδξπκα πνπ 
απνλέκεη ηνλ ηίηιν. 

Καηά θχξην ιφγν γίλεηαη ζηελ Κχπξν.  
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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.  

 
  Υ  

2.5.2 Πξνζειθχνληαη Δπηζθέπηεο Καζεγεηέο εγλσζκέλνπ 
θχξνπο. 

 
  Υ  

2.5.3 πκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ζε πξνγξάκκαηα 
αληαιιαγψλ. 

 
  Υ  

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

 
  Υ  

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

ρνιηάζηε, επίζεο, ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην πξφγξακκα ζπγθξίλεηαη ζεηηθά κε ηα 
αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ ζε 
Ιδξχκαηα ηεο ίδηαο βαζκίδαο. 

Σν πξφγξακκα είλαη ζπκβαηφ ηφζν κε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζηελ Κχπξν, φζν θαη 
ηνπ εμσηεξηθνχ. 

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. 

 
  Υ  

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

 
  Υ  

2.6.3 Σα νθέιε ηεο θνηλσλίαο απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη 
ζεκαληηθά. 

 
  Υ  

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

Σν πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε κε βάζε κειέηεο πνπ αθνξνχζαλ ηηο αλάγθεο ηεο 
μελνδνρεηαθήο θαη επηζηηηζηηθήο βηνκεραλίαο, θαζψο θαη ζηηο πξνηάζεηο αληίζηνηρσλ 
επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ 
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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. 

 
 Υ   

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

 
  Υ  

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. 

 
  Υ  

3.1.4 Σα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ δεκνζηεχνληαη ζε δηεζλή 
πεξηνδηθά κε ην ζχζηεκα θξηηψλ, ζε δηεζλή ζπλέδξηα, 
πξαθηηθά ζπλεδξηψλ εθδφζεηο θιπ. 

ΓΔ 
    

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. 

ΓΔ 
    

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. 

ΓΔ 
    

3.1.7 Η πνιηηηθή, έκκεζεο ή άκεζεο, εζσηεξηθήο 
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

ΓΔ 
    

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

ΓΔ 
    

3.1.9 Η εθπαίδεπζε θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 
είλαη επαξθήο 

ΓΔ 
    

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε.  
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4. ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ  
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

4.1 Διοικηηικοί Μησανιζμοί 1 2 3 4 5 

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

   Υ  

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

   Υ  

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

 Υ    

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

Σν θξηηήξην 4.1.3 δελ εθαξκφδεηαη θαη ε επηηξνπή πξνηείλεη λα εθαξκνζηεί ζχζηεκα 
αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ Γηνηθεηηθψλ Μεραληζκψλ. 

 

4.2 Τποδομέρ / Τποζηήπιξη 1 2 3 4 5 

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

   Υ  

4.2.2 Τπάξρεη ππνζηεξηθηηθή πιαηθφξκα εζσηεξηθήο 
επηθνηλσλίαο. 

   Υ  

4.2.3 Οη εγθαηαζηάζεηο είλαη επαξθείο ζε αξηζκφ θαη κέγεζνο.    Υ  

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. 

   Υ  

4.2.5 Σν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ) είλαη επαξθέο θαη εχθνια 
πξνζβάζηκν απφ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο. 

   Υ  

4.2.6 Σν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ) ελεκεξψλεηαη κε ηηο πην 
πξφζθαηεο εθδφζεηο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

   Υ  

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

   Υ  

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
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πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

 

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. 

   Υ  

4.3.2 Η δηάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ αθνξνχλ 
αθαδεκατθά ζέκαηα είλαη αξκνδηφηεηα ησλ ζεζκηθψλ 
αθαδεκατθψλ νξγάλσλ.   

 Υ    

4.3.3 Οη ακνηβέο ηνπ αθαδεκατθνχ θαη άιινπ πξνζσπηθνχ είλαη 
αλάινγεο κε ηηο ακνηβέο αθαδεκατθνχ θαη άιινπ 
πξνζσπηθνχ αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ ζηελ Κχπξν. 

   Υ  

4.3.4  Σα δίδαθηξα ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζπλάδνπλ κε ηα 
δίδαθηξα αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ 

   Υ  

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

Πξνηείλεηαη ε δηάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ λα είλαη αξκνδηφηεηα ησλ 
αθαδεκατθψλ νξγάλσλ. 

 

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. 
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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 Σν 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 Σν 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. 

 
    

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

 
    

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 
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εκεηψζηε αλ ηζρχνπλ ηα πην θάησ, βάδνληαο √ ζην  ηεηξαγσλάθη δίπια απφ ηε 
δήισζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηζρχνπλ νη δειψζεηο, ζεκεηψζηε ηη ηζρχεη: 

  

O αλψηαηνο αξηζκφο θνηηεηψλ αλά ηκήκα δελ ππεξβαίλεη ηνπο 30 
θνηηεηέο. 

 

Δίλαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή γξαπηψλ εμεηάζεσλ κε θπζηθή παξνπζία 
ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ηδίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο ή ππφ ηελ επνπηεία 
αμηφπηζησλ θνξέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο ρψξεο ησλ δηδαζθνκέλσλ. 

 

 

Ο αξηζκφο ησλ ηκεκάησλ εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηνο ζηα νπνία 
δηδάζθεη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ  δελ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 
καζεκάησλ πνπ δηδάζθεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζηα ζπκβαηηθά 
πξνγξάκκαηα θαη ν δηδαθηηθφο θφξηνο ηνπ δηδάζθνληνο ζπλππνινγίδεηαη. 

 

 
 

 

 

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 πνπδψλ. 

 
    

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. 

 
    

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

 
    

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

 

εκεηψζηε ηνλ αξηζκφ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ πνπ επηβιέπεη θάζε κέινο ΓΔΠ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αθαδεκατθή βαζκίδα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν επηβιέπσλ.  

Δεν ςπάπσοςν διδακηοπικά ππογπάμμαηα ζποςδών. 

 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΑ ΥΟΛΙΑ – ΕΙΗΓΗΕΙ  

Παξαθαιψ λα γξάςεηε ηα θαηαιεθηηθά ζρφιηα θαη εηζεγήζεηο γηα ην πξφγξακκα 
ζπνπδψλ ζην ζχλνιφ ηνπ ή γηα επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Η Δπηηξνπή θξίλεη φηη ην Πξφγξακκα πνπδψλ κε ηίηιν Γηεχζπλζε 
Δπηζηηηζηηθψλ Σερλψλ - Πηπρίν, Λεπθσζία έρεη ζε γεληθέο γξακκέο ηα ερέγγπα γηα ηελ 
εθπαίδεπζε θνηηεηψλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζηηηζηηθψλ 
Σερλψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν. Με βάζε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ έληππνπ 
πιηθνχ θαη ηεο ζπλάληεζεο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Ιδξχκαηνο ην ππφ θξίζε 
πξφγξακκα εκθαλίδεη ηα παξαθάησ ζεηηθά ζηνηρεία: 

• Καιή νξγάλσζε ηνπ Ιδξχκαηνο θαη πνιχρξνλε εκπεηξία ζηελ πξνζθνξά 
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

• Ύπαξμε πνιχ θαιήο ππνδνκήο ζε ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν. 

• Αθνζίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ (εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ). 

• πλεξγαζίεο κε επαγγεικαηηθνχο θνξείο ζηελ Κχπξν θαη ην εμσηεξηθφ. 

Η Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ην πξφγξακκα επηδέρεηαη βειηίσζεο ζηα παξαθάησ 
ζεκεία: 

 Υξεηάδεηαη ελίζρπζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε εκπεηξία ζε ζέκαηα 
Γηνίθεζεο (Management). 

 Πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ λα ζπκκεηέρεη 
ζε ζπλέδξηα, λα επηζθέπηεηαη Ιδξχκαηα πνπ εθαξκφδνπλ αληίζηνηρα 
πξνγξάκκαηα ζην εμσηεξηθφ, ψζηε λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειίμεηο ηεο 
επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηηηζηηθψλ ηερλψλ. 

 Η πθηζηάκελε εξγαζηεξηαθή ππνδνκή θξίλεηαη επαξθήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο, θξίλεηαη φκσο ζθφπηκν λα ππάξρεη ζπλερήο 
παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα, ψζηε εάλ ρξεηαζηεί 
λα γίλεη αλαβάζκηζε ηεο εξγαζηεξηαθήο ππνδνκήο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ.  

 Η δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πξέπεη λα βειηησζεί, 
ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα ηεο παξαγξάθνπ 2.2. 
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