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ΟΔΗΓΙΕΣ:
Το παρόν έγγραφο έχει καταρτιστεί στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Φορέα Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας, στη βάση των προνοιών του «περί της Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας
Φορέα για Συναφή Θέµατα Νόµου του 2015» [Ν. 136 (Ι)/2015].
Το έντυπο συµπληρώνεται από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης για έκαστο
πρόγραµµα σπουδών. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (έντυπο αρ. 300.1) αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης για την αξιολόγηση - πιστοποίηση
προγράµµατος σπουδών.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
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Πανεπιστήµιο

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
I. Η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης
•
Σύντοµη περιγραφή των εγγράφων που µελετήθηκαν, της επιτόπου
επίσκεψης, των συναντήσεων και των υποδοµών στις οποίες πραγµατοποιήθηκε
η επίσκεψη.
Μελετήθηκαν όλα τα έγγραφα που κατατέθηκαν όπως π.χ
Αίτηση για αξιολόγηση- Πιστοποίηση Νέου Προγράµµατος Σπουδών
Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διοικητικοί Μηχανισµοί Φοιτητικής Μέριµνας
Αναλυτικό Περίγραµµα του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών στη
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού
Ενηµερωτικά Φυλλάδια του Πανεπιστηµίου, της Σχολής και του τµήµατος
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δηµόσιας Διοίκησης
II. Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης
• Σχόλια όσον αφορά στην ποιότητα και την πληρότητα της αίτησης που
υποβλήθηκε από το ίδρυµα ανώτερης εκπαίδευσης (Έντυπο Αρ. 200.1,
αλλά και όσον αφορά στην γενική αποδοχή και συµµετοχή στις διαδικασίες
Διασφάλισης Ποιότητας από µέρους του Ιδρύµατος, γενικότερα, και για το
υπό αξιολόγηση πρόγραµµα σπουδών συγκεκριµένα.
Το έντυπο αίτησης ήταν πλήρες, αναλυτικό και διαφωτιστικό. Η συνεργασία
µε τις αρχές του Πανεπιστηµίου (Πρύτανης, Αντιπρύτανης, Κοσµήτορας
Μεταπτυχιακών Σπουδών), της Σχολής (Κοσµήτορας και Αναπληρωτής
Κοσµήτορας) και του Τµήµατος (Πρόεδρος και Μέλη ΔΕΠ) κρίνεται άψογη. Η
προθυµία για συνεργασία τους εκδηλώθηκε µε την πολύωρη παρουσία και
συµµετοχή τους στην συνάντηση µας, µε τις απαντήσεις τους σε
διευκρινιστικά ερωτήµατα και εξειδικευµένες ερωτήσεις-σχόλια µας.
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ:
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ
-

Οργάνωση διδακτικού έργου
Διδασκαλία
Διδακτικό προσωπικό

Η οργάνωση του διδακτικού έργου είναι ορθά σχεδιασµένη και κρίνεται
αποτελεσµάτική για την επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων.
Τα συστήµατα και µέθοδοι εκπαίδευσης είναι ανάλογες του επιπέδου µεταπτυχιακών
σπουδών στο Πανεπιστήµιο Κύπρου και σε κορυφαία πανεπιστήµια του εξωτερικού.
Το διδακτικό προσωπικό του προγράµµατος σπουδών (µέλη ΔΕΠ) και επισκέπτες
Καθηγητές είναι ακαδηµαικά επαρκέστατο και µε ειδικές γνώσεις στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα σπουδών.
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
-

Σκοπός και µαθησιακά αποτελέσµατα του Προγράµµατος Σπουδών
Δοµή και Περιεχόµενο του Προγράµµατος Σπουδών
Διασφάλιση Ποιότητας του Προγράµµατος Σπουδών
Διαχείριση του Προγράµµατος Σπουδών
Διεθνής Διάσταση του Προγράµµατος Σπουδών
Σύνδεση µε την Αγορά Εργασίας και την Κοινωνία

Ο σκοπός, οι στόχοι και τα µαθησιακά αποτελέσµατα του προγράµµατος σπουδών
είναι σε επίπεδο µεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου.
Η δοµή και το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών είναι πλήρως συγκρίσιµα
µε τα αντίστοιχα στα πανεπιστήµια των µελών της επιτροπής όπως και σε κορυφαία
διεθνή πανεπιστήµια. Έµφαση δίνεται στον ισόρροπο συνδυασµό θεωρίας και
πρακτικών εφαρµογών µε την κατάλληλη προσθήκη καινοτόµων µαθηµάτων και
µεθόδων διδασκαλίας στην διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού.
Οι υφιστάµενοι θεσµοί, συστήµατα και διαδικασίες του ιδρύµατος εξασφαλίζουν
πλήρως την ποιότητα του προγράµµατος σπουδών.
Σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις του κανονισµού του µεταπτυχιακού
προγράµµατος και τα προβλεπόµενα του συγκεκριµένου προγράµµατος σπουδών
και την συζήτηση µε την ακαδηµαική ιεραρχία θεωρείται ότι επιτυγχάνεται άκρως
αποτελεσµάτικα η διαχείριση του προγράµµατος σπουδών.
Ο σχεδιασµός του προγράµµατος σπουδών έγινε στη βάση αντιστοίχων
προγραµµάτων σε κορυφαία πανεπιστήµια του εξωτερικού, καταλλήλως
προσαρµοσµένου στην Κυπριακή πραγµατικότητα, και µε καινοτόµα στοιχείαµαθήµατα (π.χ. Managing workforce diversity).
Οι σχέσεις των υπευθύνων του προγράµµατος και του διδακτικού προσωπικού µε
τον επιχειρηµατικό κόσµο και την κοινωνία της Κύπρου εξασφαλίζει την ύψιστη
σύνδεση µε την αγορά εργασίας και κοινωνίας.
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3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
-

Συνέργεια Έρευνας Διδασκαλίας

Βάσει του σχεδιασµού, τις προβλεπόµενες διαδικασίες του προγράµµατος και τους
σκοπούς εισαγωγής του προγράµµατος καθώς και µε την ερευνητική φιλοσοφία του
ακαδηµαικού προσωπικού, εξασφαλίζεται η συνέργεια του ερευνητικού έργου µε την
διδασκαλία.

8	
  
	
  

	
  

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
-

Διοικητικοί Μηχανισµοί
Υποδοµές/Υποστήριξη
Οικονοµικοί Πόροι

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου παρέχει επαρκέστατους διοικητικούς µηχανισµούς για την
παρακολούθηση και στήριξη φοιτητών, ως και την αξιολόγηση της απόδοσης των
µηχανισµών αυτών.
Οι υφιστάµενες υποδοµές, εγκαταστάσεις και γενικότεροι µηχανισµοί παροχής
εκπαιδευτικού έργου είναι ικανοποιητικότατοι.
Τα δίδακτρα και υφιστάµενοι εγγυητικοί µηχανισµοί του Πανεπιστηµίου Κύπρου
παρέχουν τους απαιτούµενους οικονοµικούς πόρους για την ικανοποιητική
λειτουργία του προγράµµατος.
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5. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δεν ισχύει
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6. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δεν ισχύει
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ1

ΚΑΙ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ

• Η παρούσα κατάσταση του προγράµµατος, καλές πρακτικές, αδυναµίες που
εντοπίσθηκαν κατά τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης από την Επιτροπή
Εξωτερικής Αξιολόγησης, εισηγήσεις για βελτίωση.
Βάσει του υφιστάµενου σχεδιασµού προβλέπονται ικανοποιητικές πρακτικές για την
υλοποίηση του προγράµµατος. Η επιτροπή δεν εντόπισε αδυναµίες άξιες λόγου,
ενώ έκανε τις κάτωθι επικοδοµητικές προτάσεις για την βελτίωση του προγράµµατος
που αφορούν:
1. Τον εµπλουτιµσό του προγράµµατος µε ένα ή δυο εισαγωγικά µαθήµατα στις
αρχές της οικονοµίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων. Αυτό µπορεί να
επιτευχθεί µε τον κατάλληλο συνδυασµό- σύµπτυξη κάποιων εκ των
υφισταµένων εργαστηρίων.
2. Να γίνει πιο συγκεκριµένη η περιγραφή των διαφόρων σταδίων εκπόνησης
της διπλωµατικής.
3. Τον συνδυασµό του HRM 562 και HRM 578 για την εκµετάλλευση των
υφιστάµενων συνεργειών.
4. Την αλλαγή του τίτλου του HRM 540 µε σκοπό να δηλώνεται η έµφαση τόσο
στην ποσοτική όσο και ποιοτική διάσταση του µαθήµατος.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

	
  Σημειώνεται	
  ότι	
  στο	
  σημείο	
  αυτό,	
  η	
  Επιτροπή	
  Εξωτερικής	
  Αξιολόγησης	
  αναμένεται	
  να	
  τεκμηριώσει	
  τα	
  
ευρήματα	
  και	
  τις	
  εισηγήσεις	
  της	
  στη	
  βάση	
  του	
  Εντύπου	
  με	
  αρ.	
  300.1.	
  	
  Δεν	
  αναμένεται	
  από	
  την	
  Επιτροπή	
  
Εξωτερικής	
  Αξιολόγησης	
  να	
  υποβάλει	
  εισήγηση	
  για	
  έγκριση	
  ή	
  απόρριψη	
  του	
  υπό	
  αξιολόγηση	
  προγράμματος	
  
σπουδών.	
  	
  Η	
  εν	
  λόγω	
  απόφαση	
  εμπίπτει	
  στο	
  πλαίσιο	
  των	
  αρμοδιοτήτων	
  του	
  Συμβουλίου	
  του	
  Φορέα	
  
Διασφάλισης	
  και	
  Πιστοποίησης	
  της	
  Ποιότητας	
  της	
  Ανώτερης	
  Εκπαίδευσης.	
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Έντυπο: 300.1

Κριτήρια και Δείκτες Ποιότητας
Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράµµατος Σπουδών
Ίδρυµα: Πανεπιστήµιο Κύπρου
Τίτλος Προγράµµατος: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναµικού (M.Sc. in HRM)
Διάρκεια Προγράµµατος: 3 εξάµηνα-8 εξάµηνα
Ηµεροµηνία Αξιολόγησης: 1 Μαρτίου 2017
	
  

Το παρόν έγγραφο έχει καταρτιστεί στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας, στη βάση των προνοιών του «περί
της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και
της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέµατα Νόµου του 2015» [Ν. 136
(Ι)/2015].
Το έγγραφο περιγράφει τα κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας που θα εφαρµόζονται
για την αξιολόγηση των προγραµµάτων σπουδών των ιδρυµάτων ανώτερης
εκπαίδευσης από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ: Σηµειώστε για κάθε δείκτη ή κριτήριο αυτό που ισχύει.
1.
2.
3.
4.
5.

Εφαρµόζεται στον ελάχιστο βαθµό
Ισχύει σε µη ικανοποιητικό Βαθµό
Ισχύει σε ικανοποιητικό Βαθµό
Ισχύει σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό
Ισχύει και αποτελεί καλή πρακτική

Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση κριτηρίων που δεν µπορούν να
εφαρµοστούν, λόγω της φύσης του ιδρύµατος ή / και του προγράµµατος
σπουδών, να σηµειώνεται Δ / Ε = Δεν εφαρµόζεται και να εξηγήσετε ποια είναι
η αντίστοιχη πολιτική του Ιδρύµατος για το συγκεκριµένο κριτήριο
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Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης

ΟΝΟΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΙΔΡΥΜΑ

Μιλτιάδης Μακρής

Καθηγητής

Southampton

Λεωνίδας Χυτήρης

Καθηγητής

Πειραιώς

Μανόλης Πετράκης

Καθηγητής

Κρήτης

Αλεξία Χάµπαλη

Φοιτήτρια

Τεχνολογικό
Κύπρου

Ηµεροµηνία και Ώρα Επιτόπιας Επίσκεψης: 01.02.2017
Διάρκεια Επιτόπιας Επίσκεψης: 1 ηµέρα (28.02.2017)
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Πανεπιστήµιο

	
  

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ
1 2 3 4 5

1.1

Οργάνωση διδακτικού έργου

1.1.1

Τα κριτήρια εισδοχής φοιτητών/τριών στο πρόγραµµα
σπουδών βασίζονται σε σαφείς κανονισµούς και στη
συνεπή εφαρµογή τους.

1.1.2

O αριθµός φοιτητών κατά µάθηµα επιτρέπει την
εποικοδοµητική διδασκαλία και επικοινωνία και συγκρίνεται
θετικά µε τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ή/και διεθνείς
πρακτικές.

1.1.3

Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξασφαλίζει την
ποιοτική υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος
σπουδών
και
την
επίτευξη
των
µαθησιακών
αποτελεσµάτων. Συγκεκριµένα λαµβάνονται υπόψη:
x

1.1.3.2 Η γνωστοποίηση αναλυτικών περιγραµµάτων
σπουδών στους φοιτητές/τριες και η εφαρµογή
τους από τους διδάσκοντες.

x

-

-

-

1.1.3.4 Οι διαδικασίες εκπόνησης πτυχιακών και
µεταπτυχιακών εργασιών / πρακτικής άσκησης

x

1.1.3.5 Οι διαδικασίες διεξαγωγής και η µορφή εξετάσεων
και αξιολόγησης φοιτητών/τριών.

x

1.1.3.6 Η αποτελεσµατική ενηµέρωση των φοιτητών/τριών
και διευκόλυνση της συµµετοχής της στη βελτίωση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

x

-

Παρέχονται στους φοιτητές/τριες του προγράµµατος
σπουδών, επαρκείς και σύγχρονοι µαθησιακοί πόροι
περιλαµβανοµένων:
1.1.4.1 των εγκαταστάσεων

x

1.1.4.2 της βιβλιοθήκης

x

1.1.4.3 της υποδοµής

x

1.1.4.4 της φοιτητικής µέριµνας

x
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x

1.1.3.1 Η
εφαρµογή
συγκεκριµένου
ακαδηµαϊκού
ηµερολογίου και η έγκαιρη δηµοσιοποίησή του.

1.1.3.3 Οι επικαιροποιηµένες ιστοσελίδες των µαθηµάτων µε συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό υλικό

1.1.4

x

	
  

x

1.1.4.5 της ακαδηµαϊκής καθοδήγησης
1.1.5

Εφαρµόζεται πολιτική τακτικής και
επικοινωνίας διδασκόντων – φοιτητών

αποτελεσµατικής

x

1.1.6

Οι διδάσκοντες κάθε µαθήµατος παρέχουν έγκαιρη και
αποτελεσµατική ανατροφοδότηση στους φοιτητές τους.

x

1.1.7

Οι θεσµοθετηµένοι µηχανισµοί για τη στήριξη των φοιτητών
και την επικοινωνία µε το διδακτικό προσωπικό είναι
αποτελεσµατικοί.

x

1.1.8

Οι µηχανισµοί ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών είναι
αποτελεσµατικοί.

x

1.1.9

Οι µηχανισµοί στήριξης των φοιτητών/τριών µε
προβληµατική ακαδηµαϊκή επίδοση είναι αποτελεσµατικοί.

x

1.1.10 Οι διαδικασίες ακαδηµαϊκής συµβουλευτικής (mentoring)
είναι διαφανείς και αποτελεσµατικές σε προπτυχιακά και
µεταπτυχιακά προγράµµατα και λαµβάνονται υπόψη στον
υπολογισµό του ακαδηµαϊκού φόρτου.

x

1.1.11 Στο πρόγραµµα σπουδών εφαρµόζεται αποτελεσµατική
πολιτική για την πρόληψη και εντοπισµό της λογοκλοπής.

x

1.1.12 Στο πρόγραµµα σπουδών οι µηχανισµοί διαχείρισης
παραπόνων και επίλυσης διαφορών είναι ικανοποιητικοί.

x

Αιτιολογήστε την αριθµητική αξιολόγηση και σηµειώστε τα επιπρόσθετα σχόλια ου
πιθανόν να έχετε για το κάθε κριτήριο/δείκτη.
1.1.2 Ο µέγιστος αριθµός φοιτητών 20 είναι άκρως ικανοποιητικός για
αποτελεσµατική διαδικασία µάθησης.
1.1.3.3 Το πρόγραµµα δεν έχει εγκριθεί ακόµα και άρα δεν υπάρχουν ακόµα
ιστοσελίδες µε εκπαιδευτικό υλικό
1.1.4 Οι γενικότερες υποδοµές καθώς και οι διαθέσιµοι πόροι για Φοιτητική Μέριµνα
του Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι υψηλού επιπέδου.
1.1.5.1-12 Το πρόγραµµα προβλέπεται ότι θα λειτουργήσει µε βάση τον κανονισµό
των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κύπρου και ως εκ τούτου
κρίνονται πολύ ικανοποιητική.
Σηµειώστε:
α) τον προσδοκώµενο αριθµό Κύπριων και αλλοδαπών φοιτητών στο πρόγραµµα
σπουδών.
β) από ποιες χώρες αναµένεται ο µεγαλύτερος αριθµός φοιτητών
γ) τον µέγιστο προγραµµατισµένο αριθµό φοιτητών κατά τµήµα
Ο µεγαλύτερος αριθµός φοιτητών προσδοκάται ότι θα είναι από την Κύπρο και την
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Ελλάδα, ενώ αναµένεται και ένας ικανοποιητικός αριθµός φοιτητών από το
Εξωτερικό.

1 2 3 4 5

1.2

Διδασκαλία

1.2.1

Η µεθοδολογία του κάθε µαθήµατος είναι κατάλληλη για την
επίτευξη του σκοπού του µαθήµατος και των επιµέρους
θεµατικών ενοτήτων.

1.2.2

Η µεθοδολογία του κάθε µαθήµατος είναι κατάλληλη για
ενήλικες.

x

1.2.3

Γίνεται
συνεχής-διαµορφωτική
αξιολόγηση
ανατροφοδότηση των φοιτητών σε τακτά διαστήµατα.

x

1.2.4

Το σύστηµα και τα κριτήρια αξιολόγησης και
ανατροφοδότησης των επιδόσεων των φοιτητών/τριών στα
µαθήµατα είναι σαφή, επαρκή και σε γνώση των
φοιτητών/τριών.

1.2.5

Εφαρµόζονται
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες
που
ενθαρρύνουν την ενεργό συµµετοχή των φοιτητών/τριών
στη µαθησιακή διαδικασία.

x

1.2.6

Στη διδασκαλία υιοθετείται η χρήση σύγχρονων
εκπαιδευτικών τεχνολογιών που συνάδουν µε διεθνή
πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένης πλατφόρµας ηλεκτρονικής
υποστήριξης µάθησης.

x

1.2.7

Το διδακτικό υλικό (βιβλία, εγχειρίδια, επιστηµονικά
περιοδικά, βάσεις δεδοµένων και διδακτικές σηµειώσεις)
πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπει η µεθοδολογία
των επιµέρους µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών και
επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

και

x

x

x

Αιτιολογήστε την αριθµητική αξιολόγηση και σηµειώστε τα επιπρόσθετα σχόλια
πουπιθανόν να έχετε για το κάθε κριτήριο/δείκτη.
1.2.1 Ο συνδυασµός διαλέξεων, εργαστηρίων, πρακτικής άσκησης και διαδραστικής
συµµετοχής των φοιτητών, καθώς και η χρήση ειδικών εξωτερικών συνεργατών και
νέων τεχνολογιών, θεωρείται άκρως ικανοποιητική.
1.2.5 Η πρόβλεψη για σύγχρονες µαθησιακές διαδικασίες όπως περιγράφονται πάρα
πάνω ενθαρρύνουν την ενεργό συµµετοχή των φοιτητών στο µέγιστο βαθµό.
1.2.6 Η υψηλού βαθµού πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων και η χρήση
σύγχρονων εργαστηρίων και τεχνολογίων µαθησιακής υποστήριξης (Data Stream,
Reuters, Bloomberg και blackboard) δικαιολογεί τη συγκεκριµένη βαθµολογία.
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1.3

Διδακτικό Προσωπικό

1.3.1

Ο αριθµός του ακαδηµαϊκού προσωπικού, πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, και τα γνωστικά αντικείµενα
του προσωπικού αυτού υποστηρίζουν επαρκώς το
πρόγραµµα σπουδών.

1.3.2

Οι διδάσκοντες κάθε µαθήµατος έχουν συναφή τυπικά κι
ουσιαστικά προσόντα για τη διδασκαλία του µαθήµατος,
όπως
περιγράφονται
στις
σχετικές
νοµοθεσίες,
περιλαµβανοµένων των ακόλουθων:
1.3.2.1 Εξειδίκευση στα διδασκόµενα
προτίµηση διδακτορικό στο θέµα.

µαθήµατα,

x

x

µε

1.3.2.2 Δηµοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείµενο

x

1.3.3

Τα γνωστικά αντικείµενα των Επισκεπτών Καθηγητών
υποστηρίζουν επαρκώς το πρόγραµµα σπουδών.

x

1.3.4

Το Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό έχει τα απαιτούµενα
προσόντα, επαρκή επαγγελµατική πείρα και εξειδίκευση για
τη διδασκαλία περιορισµένου αριθµού µαθηµάτων του
προγράµµατος σπουδών.

x

1.3.5

Σε κάθε πρόγραµµα σπουδών, το Ειδικό Διδακτικό
Προσωπικό δεν υπερβαίνει το 30% του διδακτικού
ερευνητικού προσωπικού.

x

1.3.6

Το διδακτικό προσωπικό κάθε ιδιωτικής και δηµόσιας σχολής
κατά ποσοστό όχι µικρότερο του 70% κατέχει αναγνωρισµένο
ακαδηµαϊκό τίτλο κατά µία βαθµίδα ανώτερο από το επίπεδο
του προγράµµατος στο οποίο διδάσκει.

1.3.7

Ο λόγος του αριθµού µαθηµάτων του προγράµµατος
σπουδών που διδάσκεται από ακαδηµαϊκό προσωπικό
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προς τον αριθµό
των µαθηµάτων που διδάσκεται από ακαδηµαϊκό
προσωπικό µερικής απασχόλησης διασφαλίζει την ποιότητα
σπουδών του προγράµµατος σπουδών.

1.3.8

Ο λόγος του αριθµού φοιτητών προς το συνολικό αριθµό
του διδακτικού προσωπικού είναι επαρκής για την
υποστήριξη και τη διασφάλιση της ποιότητας του
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x

x

x

	
  

προγράµµατος σπουδών.
Ο χρόνος διδασκαλίας του ακαδηµαϊκού προσωπικού δεν
περιορίζει τη διεξαγωγή έρευνας, τη συγγραφή και την
κοινωνική προσφορά.

x

1.3.10 Οι
µελλοντικές
αποχωρήσεις
/
συνταξιοδοτήσεις,
αναµενόµενες προσλήψεις και εξελίξεις του ακαδηµαϊκού
προσωπικού εξασφαλίζουν την οµαλή υλοποίηση του
προγράµµατος σπουδών σε ορίζοντα πενταετίας.

x

1.3.9

1.3.11 Ο Συντονιστής του προγράµµατος έχει τα προσόντα και την
εµπειρία για να συντονίζει µε επάρκεια το πρόγραµµα
σπουδών.

x

Αιτιολογήστε την αριθµητική αξιολόγηση και σηµειώστε τα επιπρόσθετα σχόλια που
πιθανόν να έχετε για το κάθε κριτήριο/δείκτη.
1.3.7 Προβλέπεται ένας σηµαντικός αριθµός επισκεπτών καθηγητών, αν και αυτό
θεωρείται θετικό γιατί υπάρχει σχεδιασµός προσέλκυσης εγνωσµένου κύρους
ακαδηµαικών από το εξωτερικό για την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευµένης
γνώσης στο εν λόγω πρόγραµµα.
1.3.8 Λόγω του προβλεπόµενου αριθµού φοιτητών στο πρόγραµµα, ο λόγος
φοιτητών προς εκπαιδευτικό προσωπικό θεωρείται άκρως ικανοποιητικός.
1.3.11
Η υπεύθυνη του προγράµµατος έχει υψηλοτάτου βαθµού ζήλο,
εξειδικευµένες γνώσεις, δικτύωση µε τον επιχειρηµατικό κόσµο, επαγγελµατικούς
φορείες και εγνωσµένης αξίας ακαδηµαικούς από το εξωτερικό (π.χ. Cranet) και ως
εκ τούτου κρίνεται επαρκέστατη για τον συντονισµό και λειτουργία του
προγράµµατος.
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.1

Σκοπός
και
µαθησιακά
Προγράµµατος Σπουδών

αποτελέσµατα

του 1 2 3 4 5
x

2.1.1 Ο σκοπός και οι στόχοι του προγράµµατος σπουδών
διατυπώνονται σε µορφή αναµενόµενων µαθησιακών
αποτελεσµάτων και συνάδουν µε την αποστολή και τη
στρατηγική του ιδρύµατος.
2.1.2 Ο σκοπός του προγράµµατος και τα µαθησιακά
αποτελέσµατα αξιοποιούνται ως οδηγός για τον σχεδιασµό
του προγράµµατος σπουδών.

x

2.1.3 Ο τίτλος και το πρόγραµµα σπουδών ανταποκρίνονται στις
βασικές πρόνοιες των αντίστοιχων Επαγγελµατικών και
Επιστηµονικών
Σωµάτων, για σκοπούς εγγραφής στα
σώµατα αυτά.

x

2.1.4 Το περιεχόµενο του προγράµµατος, οι µορφές αξιολόγησης,
τα διδακτικά υλικά και ο εξοπλισµός οδηγούν στην επίτευξη
του σκοπού του προγράµµατος και στη διασφάλιση των
αναµενόµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων.

x

x

2.1.5 Τα
αναµενόµενα
µαθησιακά
αποτελέσµατα
του
προγράµµατος σπουδών είναι γνωστά στους φοιτητές/τριες
και στα µέλη του ακαδηµαϊκού και διδακτικού προσωπικού.
2.1.6 Η µαθησιακή διαδικασία είναι κατάλληλα σχεδιασµένη, ώστε
να
επιτυγχάνονται
τα
επιδιωκόµενα
µαθησιακά
αποτελέσµατα.

x

2.1.7 Ο τίτλος σπουδών που απονέµεται στους/στις φοιτητές/τριες
ανταποκρίνεται
στον
σκοπό
και
στα
µαθησιακά
αποτελέσµατα του προγράµµατος.

x

Αιτιολογήστε την αριθµητική αξιολόγηση και σηµειώστε τα επιπρόσθετα σχόλια που
πιθανόν να έχετε για το κάθε κριτήριο/δείκτη.
2.1.1 Σύµφωνα µε τα κατατεθέντα έγγραφα και τις εκτενείς παρουσιάσεις όλων των
υπευθύνων του προγράµµατος και του ιδρύµµατος.
2.1.5 Σύµφωνα µε τα κατατεθέντα έγγραφα, το πρόγραµµα σπουδών και τις
περιγραφές των µαθηµάτων.
2.1.7 Ο τίτλος σπουδών ανταποκρίνεται πλήρως στον σκοπό και στα µαθησιακά
αποτελέσµατα του προγράµµατος.
Γενικό Σχόλιο:
Ο τίτλος σπουδών, οι στόχοι και η δοµή του προγράµµατος ως και η περιγραφή των
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µαθηµάτων είναι σε πλήρη αντιστοιχία µε εγνωσµένα προγράµµατα του εξωτερικού.

1 2 3 4 5

2.2

Δοµή και Περιεχόµενο του Προγράµµατος Σπουδών

2.2.1

Τα αναλυτικά προγράµµατα των µαθηµάτων καθορίζουν µε
σαφήνεια τα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα, το
περιεχόµενο, τις διδακτικές και µαθησιακές προσεγγίσεις και
τον τρόπο αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών/τριών.

x

2.2.2

Εφαρµόζεται το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Συσσώρευσης και
Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και υπάρχει
πραγµατική αντιστοιχία πιστωτικών µονάδων και φόρτου
εργασίας κατά µάθηµα και κατά εξάµηνο για τον φοιτητή,
είτε αυτός παρακολουθεί συγκεκριµένο πρόγραµµα
σπουδών είτε είναι εγγεγραµµένος και φοιτά παράλληλα σε
περισσότερα προγράµµατα σπουδών, σύµφωνα µε την
ευρωπαϊκή πρακτική στα ιδρύµατα ανώτερης εκπαίδευσης.

x

2.2.3

Το πρόγραµµα σπουδών είναι δοµηµένο µε συνεκτικό
τρόπο και ακολουθία, ώστε έννοιες που λειτουργούν ως
προϋποθέσεις να προηγούνται της διδασκαλίας άλλων πιο
σύνθετων και γνωστικά πιο απαιτητικών εννοιών.

x

2.2.4

Ο τίτλος του προγράµµατος, τα µαθησιακά αποτελέσµατα,
και το περιεχόµενο είναι συµβατά µεταξύ τους.

x

2.2.5

Το πρόγραµµα σπουδών, πέραν των µαθηµάτων στα κύρια
γνωστικά αντικείµενα, περιέχει ικανοποιητικό αριθµό
µαθηµάτων γενικής εκπαίδευσης.

2.2.6

Το περιεχόµενο των µαθηµάτων και ενοτήτων και οι
αντίστοιχες εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι κατάλληλες
για την επίτευξη των επιδιωκόµενων µαθησιακών
αποτελεσµάτων σε ό,τι αφορά στις γνώσεις, στις δεξιότητες
και στις ικανότητες που πρέπει να αναπτύσσουν οι
φοιτητές/τριες.

x

2.2.7

Ο αριθµός και το περιεχόµενο των µαθηµάτων του
προγράµµατος είναι επαρκή για την επίτευξη των
µαθησιακών αποτελεσµάτων.

x
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2.2.8

Το περιεχόµενο των µαθηµάτων του προγράµµατος
αντικατοπτρίζει τα τελευταία επιτεύγµατα / εξελίξεις στην
επιστήµη, στις τέχνες, στην έρευνα και στην τεχνολογία.

2.2.9

Δίνεται ευελιξία επιλογών / δυνατότητα προσαρµογής στις
προσωπικές ανάγκες ή στις ανάγκες των φοιτητών/τριών µε
ειδικές ανάγκες.

x

x

Αιτιολογήστε την αριθµητική αξιολόγηση και σηµειώστε τα επιπρόσθετα σχόλια που
πιθανόν να έχετε για το κάθε κριτήριο/δείκτη.
2.2.9 Σύµφωνα µε την παρουσίαση η δοµή του προγράµµατος κρίνεται άκρως
ευέλικτη.
Γενικό Σχόλιο:
Η δοµή και το περιεχόµενο του προγράµµατος κρίνεται πολύ ικανοποιητική. Κατά
την διάρκεια της παρουσίασης του προγράµµατος έγινε επικοδοµητική συζήτηση και
ανταλάχθηκαν απόψεις για την περαιτέρω βελτίωση του.

Σηµειώστε πόσοι αναµένεται να είναι οι φοιτητές µε παράλληλη φοίτηση και σε άλλο
ακαδηµαϊκό ίδρυµα, µε βάση την ως τώρα γνώση σας για φοιτητές µε παράλληλη
φοίτηση στα προγράµµατα του Ιδρύµατός σας.
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των υπευθύνων του προγράµµατος σε σχετική ερώτηση
δεν αναµένεται να υπάρχουν φοιτητές µε παράλληλη φοίτηση.

2.3

Διασφάλιση Ποιότητας του Προγράµµατος Σπουδών

2.3.1 Οι ρυθµίσεις που αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας του
προγράµµατος σπουδών καθορίζουν σαφείς αρµοδιότητες
και διαδικασίες.

1 2 3 4 5
x

2.3.2 Διασφαλίζεται η συµµετοχή στις διαδικασίες του συστήµατος
διασφάλισης ποιότητας του προγράµµατος σπουδών
2.3.2.1 των µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού

x

2.3.2.2 των µελών του διοικητικού προσωπικού

x

2.3.2.3 των φοιτητών/τριών

x

2.3.3 Ο οδηγός, ή/και οι κανονισµοί διασφάλισης ποιότητας
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παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες και στοιχεία για την
υποστήριξη και διαχείριση του προγράµµατος σπουδών.
x

2.3.4 Η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας αποτελεί ακαδηµαϊκή
διαδικασία και δεν υπόκειται σε περιορισµούς από µη
ακαδηµαϊκούς παράγοντες.
Αιτιολογήστε την αριθµητική αξιολόγηση και σηµειώστε τα επιπρόσθετα σχόλια που
πιθανόν να έχετε για το κάθε κριτήριο/δείκτη.
Γενικό Σχόλιο:

Καθώς το µεταπτυχιακό πρόγραµµα υπόκειται στους κανονισµούς µεταπτυχιακών
σπουδών του ιδρύµατος και σύµφωνα µε τις απαντήσεις σε διάφορες διευκρινιστικές
απαντήσεις σε ερωτήσεις της επιτροπής θεωρείται ότι οι παραπάνω παράµετροι
διασφάλισης ποιότητας του προγράµµατος ικανοποιούνται πλήρως.

2.4

Διαχείριση του Προγράµµατος Σπουδών

1 2 3 4 5

2.4.1 Διενεργείται αποτελεσµατική διαχείριση του προγράµµατος
σπουδών όσον αφορά στον σχεδιασµό, στην έγκριση, στην
παρακολούθηση και στην αναθεώρησή του.

x

2.4.2 Διασφαλίζεται ότι τα µαθησιακά αποτελέσµατα µπορούν να
επιτευχθούν
στη
βάση
του
προβλεπόµενου
χρονοδιαγράµµατος.

x

2.4.3 Διασφαλίζεται ότι η διαδικασία διαχείρισης και ανάπτυξης των
προγραµµάτων σπουδών είναι ακαδηµαϊκή διαδικασία η
οποία λειτουργεί χωρίς οποιεσδήποτε µη ακαδηµαϊκές
παρεµβάσεις.

x

2.4.4 Η ακαδηµαϊκή ιεραρχία του ιδρύµατος (Πρύτανης,
Αντιπρυτάνεις, Κοσµήτορες, Πρόεδροι και Συντονιστές
προγραµµάτων, ακαδηµαϊκό προσωπικό) έχουν την
αποκλειστική ευθύνη για την ακαδηµαϊκή αριστεία και την
ανάπτυξη των προγραµµάτων σπουδών.
2.4.5 Οι πληροφορίες που αφορούν

στο πρόγραµµα σπουδών
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αναρτώνται δηµόσια και περιλαµβάνουν:
2.4.5.1 Τις διατάξεις αναφορικά µε τις πιστώσεις µονάδων

x

2.4.5.2 Τα αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα

x

2.4.5.3 Τη µεθοδολογία

x

2.4.5.4 Τις περιγραφές των µαθηµάτων

x

2.4.5.5 Τη δοµή του προγράµµατος

x

2.4.5.6 Τα κριτήρια εισδοχής

x

2.4.5.7 Τη µορφή και τις διαδικασίες αξιολόγησης των
φοιτητών/τριών

x

2.4.6 Η απονοµή του τίτλου σπουδών συνοδεύεται από
«Παράρτηµα Διπλώµατος»(diploma supplement) το οποίο
είναι σύµφωνο µε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.

x

2.4.7 Διασφαλίζεται αποτελεσµατικός µηχανισµός αξιολόγησης του
προγράµµατος σπουδών από τους/τις φοιτητές/τριες.

x

2.4.8 Η αναγνώριση και η µεταφορά πιστωτικών µονάδων από
προηγούµενη φοίτηση ρυθµίζεται µε διαδικασίες και
κανονισµούς οι οποίοι διασφαλίζουν ότι οι περισσότερες
πιστωτικές µονάδες απονέµονται από το ίδρυµα που
απονέµει τον τίτλο.

x

Αιτιολογήστε την αριθµητική αξιολόγηση και σηµειώστε τα επιπρόσθετα σχόλια που
πιθανόν να έχετε για το κάθε κριτήριο/δείκτη.
Γενικό Σχόλιο:
Για την βαθµολογία 5 στα επιµέρους κριτήρια σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες διατάξεις του κανονισµού του µεταπτυχιακού προγράµµατος και τα
προβλεπόµενα του συγκεκριµένου προγράµµατος σπουδών και την συζήτηση µε την
ακαδηµαική ιεραρχία θεωρείται ότι επιτυγχάνεται άκρως αποτελεσµάτικα η διαχείριση
του προγράµµατος σπουδών.

Σηµειώστε σε περίπτωση πρακτικής άσκησης:
- Πόσες είναι οι πιστωτικές µονάδες για µαθήµατα και πόσες για την πρακτική
άσκηση
- Σε ποιο εξάµηνο γίνεται η πρακτική άσκηση
- Αν η πρακτική άσκηση γίνεται στην χώρα στην οποία εδρεύει το Ίδρυµα που
απονέµει τον τίτλο.
Πρακτική Άσκηση-Εργαστήρια 9 πιστωτικές µονάδες, υποχρεωτικά µαθήµατα 72
και µεταπτυχιακή εργασία 15.
Η πράκτική άσκηση- εργαστήρια γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.
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Η πρακτική άσκηση- εργαστήρια γίνεται στην χώρα στην οποία εδρεύει το Ίδρυµα.

1 2 3 4 5

2.5

Διεθνής Διάσταση του Προγράµµατος Σπουδών

2.5.1

Οι συνεργασίες του προγράµµατος µε άλλα ιδρύµατα
συγκρίνονται θετικά µε αντίστοιχες συνεργασίες άλλων
τµηµάτων / προγραµµάτων σπουδών στον ευρωπαϊκό και
διεθνή χώρο.

x

2.5.2

Προσελκύονται Επισκέπτες Καθηγητές εγνωσµένου κύρους.

x

2.5.3

Συµµετέχουν
ανταλλαγών.

2.5.4

Η ακαδηµαϊκή φυσιογνωµία του προγράµµατος σπουδών
είναι συµβατή µε αντίστοιχα προγράµµατα σπουδών στον
κυπριακό χώρο και διεθνώς.

οι

φοιτητές/τριες

σε

προγράµµατα -

-

-

-

x

Αιτιολογήστε την αριθµητική αξιολόγηση και σηµειώστε τα επιπρόσθετα σχόλια που
πιθανόν να έχετε για το κάθε κριτήριο/δείκτη.
2.5.3 Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη.
2.5.4 Σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι άκρως συµβατή µε αντίστοιχα προγράµµατα
σπουδών στον κυπριακό χώρο και διεθνώς.
Σχολιάστε, επίσης, τον βαθµό στον οποίο το πρόγραµµα συγκρίνεται θετικά µε τα
αντίστοιχα προγράµµατα που λειτουργούν στην Κύπρο και στο εξωτερικό σε
Ιδρύµατα της ίδιας βαθµίδας.
Ο σχεδιασµός του προγράµµατος σπουδών έγινε στη βάση αντιστοίχων
προγραµµάτων σε κορυφαία πανεπιστήµια του εξωτερικού, καταλλήλως
προσαρµοσµένα στην Κυπριακή πραγµατικότητα, και µε καινοτόµα στοιχείαµαθήµατα (π.χ Managing workforce diversity). Ως εκ τούτου ο βαθµός σύγκρισης του
είναι υψηλότατος.

Σύνδεση µε αγορά εργασίας και κοινωνία
2.6.1

Οι διαδικασίες οι οποίες εφαρµόστηκαν για την ανταπόκριση
του προγράµµατος στις επιστηµονικές και επαγγελµατικές
δραστηριότητες των αποφοίτων είναι επαρκείς και
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x

	
  

αποτελεσµατικές.
2.6.2

Με βάση τη µελέτη βιωσιµότητας αναµένεται απορρόφηση
των αποφοίτων σε ικανοποιητικό βαθµό.

x

2.6.3

Τα οφέλη της κοινωνίας από το πρόγραµµα σπουδών είναι
σηµαντικά.

x

Αιτιολογήστε την αριθµητική αξιολόγηση και σηµειώστε τα επιπρόσθετα σχόλια που
πιθανόν να έχετε για το κάθε κριτήριο/δείκτη.

	
  
	
  

	
  

26	
  
	
  

	
  

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
1 2 3 4 5

3.1

Συνέργεια Έρευνας και Διδασκαλίας

3.1.1

Διασφαλίζεται ότι η διδασκαλία και η µάθηση έχει επαρκώς
διαφωτιστεί από την έρευνα.

x

3.1.2

Τα νέα αποτελέσµατα της έρευνας είναι ενσωµατωµένα στο
περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών.

x

3.1.3

Παρέχονται επαρκείς και ικανοποιητικές εγκαταστάσεις και
εξοπλισµός για τη στήριξη των ερευνητικών συνιστωσών
του προγράµµατος σπουδών τα οποία είναι διαθέσιµα και
προσβάσιµα στο προσωπικό και στους φοιτητές/τριες.

x

3.1.4

Τα αποτελέσµατα της ερευνητικής δραστηριότητας του
ακαδηµαϊκού προσωπικού δηµοσιεύονται σε διεθνή
περιοδικά µε το σύστηµα κριτών, σε διεθνή συνέδρια,
πρακτικά συνεδριών εκδόσεις κλπ.

x

3.1.5

Η εξωτερική, µη κρατική, χρηµατοδότηση των ερευνητικών
δραστηριοτήτων του ακαδηµαϊκού προσωπικού συγκρίνεται
θετικά µε τη χρηµατοδότηση των άλλων ιδρυµάτων στην
Κύπρο και στο εξωτερικό.

x

3.1.6

Η
εσωτερική,
χρηµατοδότηση
των
ερευνητικών
δραστηριοτήτων του ακαδηµαϊκού προσωπικού συγκρίνεται
θετικά µε τη χρηµατοδότηση των άλλων ιδρυµάτων στην
Κύπρο και στο εξωτερικό.

x

3.1.7

Η πολιτική, έµµεσης ή άµεσης, εσωτερικής χρηµατοδότησης
των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ακαδηµαϊκού
προσωπικού είναι ικανοποιητική.

x

3.1.8

Η
συµµετοχή
των
φοιτητών/τριών,
ακαδηµαϊκού,
εκπαιδευτικού
και
διοικητικού
προσωπικού
του
προγράµµατος σε ερευνητικές δραστηριότητες και έργα είναι
ικανοποιητική.

x

3.1.9

Η εκπαίδευση φοιτητών/τριών στην ερευνητική διαδικασία
είναι επαρκής

x

Αιτιολογήστε την αριθµητική αξιολόγηση και σηµειώστε τα επιπρόσθετα σχόλια που
πιθανόν να έχετε για το κάθε κριτήριο/δείκτη.
Η παραπάνω αξιολόγηση έγινε µε βάση τον σχεδιασµό,µε τις προβλεπόµενες
διαδικασίες του προγράµµατος και τις εκτενείς συζητήσεις µε τους υπευθύνους του
προγράµµατος και την ακαδηµαική ιεραρχία του ιδρύµατος.
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4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
4.1

Διοικητικοί Μηχανισµοί

1 2 3 4 5

4.1.1

Υπάρχει Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριµνας που υποστηρίζει
τους φοιτητές/τριες στα ακαδηµαϊκά και προσωπικά τους
προβλήµατα και δυσκολίες.

x

4.1.2

Οι
θεσµοθετηµένοι
διοικητικοί
µηχανισµοί
παρακολούθηση και στήριξη φοιτητών είναι επαρκείς.

για

x

4.1.3

Η απόδοση των µηχανισµών αυτών αξιολογείται στη βάση
συγκεκριµένων κριτηρίων.

x

Αιτιολογήστε την αριθµητική αξιολόγηση και σηµειώστε τα επιπρόσθετα σχόλια που
πιθανόν να έχετε για το κάθε κριτήριο/δείκτη.
Σύµφωνα µε τους ισχύοντες θεσµούς και πρακτικές του ιδρύµατος.

4.2

Υποδοµές / Υποστήριξη

1 2 3 4 5

4.2.1

Υπάρχουν κατάλληλα βιβλία και έγκριτα περιοδικά που
υποστηρίζουν το πρόγραµµα.

4.2.2

Υπάρχει
υποστηρικτική
επικοινωνίας.

4.2.3

Οι εγκαταστάσεις είναι επαρκείς σε αριθµό και µέγεθος.

x

4.2.4

Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στη διδασκαλία και την
εκµάθηση (εργαστηριακός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός,
αναλώσιµα, κ.τ.λ.) είναι ποσοτικά και ποιοτικά επαρκής.

x

πλατφόρµα
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εσωτερικής

x
x

	
  

4.2.5

Το διδακτικό υλικό (βιβλία, εγχειρίδια, επιστηµονικά
περιοδικά, βάσεις δεδοµένων) είναι επαρκές και εύκολα
προσβάσιµο από τους φοιτητές/τριες.

x

4.2.6

Το διδακτικό υλικό (βιβλία, εγχειρίδια, επιστηµονικά
περιοδικά, βάσεις δεδοµένων) ενηµερώνεται µε τις πιο
πρόσφατες εκδόσεις, σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

x

4.2.7

Παρέχονται,
στο διδακτικό προσωπικό, δυνατότητες
επιµόρφωσης σε µεθόδους διδασκαλίας, στην εκπαίδευση
ενηλίκων και στις νέες τεχνολογίες στη βάση δοµηµένου
πλαισίου µάθησης.

x

Αιτιολογήστε την αριθµητική αξιολόγηση και σηµειώστε τα επιπρόσθετα σχόλια που
πιθανόν να έχετε για το κάθε κριτήριο/δείκτη.
Για τα κριτήρια που βαθµολογήθηκαν µε 5 η αξιολόγηση έγινε µε βάση τα ισχύοντα
του ιδρύµατος και την επιτόπια επίσκεψη µας στους χώρους, στις εγκαταστάσεις και
στις υποδοµές.

4.3

Οικονοµικοί Πόροι

1 2 3 4 5

4.3.1

Η διαχείριση και διάθεση των οικονοµικών πόρων του
προγράµµατος σπουδών επιτρέπουν την ανάπτυξη του
προγράµµατος
και
του
ακαδηµαϊκού/εκπαιδευτικού
προσωπικού.

x

4.3.2

Η διάθεση των οικονοµικών πόρων που αφορούν
ακαδηµαϊκά θέµατα είναι αρµοδιότητα των θεσµικών
ακαδηµαϊκών οργάνων.

x

4.3.3

Οι αµοιβές του ακαδηµαϊκού και άλλου προσωπικού είναι
ανάλογες µε τις αµοιβές ακαδηµαϊκού και άλλου
προσωπικού αντίστοιχων ιδρυµάτων στην Κύπρο.

x

4.3.4

Τα δίδακτρα των φοιτητών/τριών συνάδουν µε τα δίδακτρα
αντίστοιχων ιδρυµάτων

x

Αιτιολογήστε την αριθµητική αξιολόγηση και σηµειώστε τα επιπρόσθετα σχόλια που
πιθανόν να έχετε για το κάθε κριτήριο/δείκτη.
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Το πιο κάτω κριτήριο
προγράµµατα σπουδών.

ισχύει

επιπρόσθετα

για

τα

εξ

5.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

5.1

Οι διαδικασίες ανατροφοδότησης των διδασκόντων
αναφορικά µε την αξιολόγηση του διδακτικού τους έργου
από τους φοιτητές είναι ικανοποιητικές.

5.2

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις πρόσληψης ακαδηµαϊκού /
διδακτικού προσωπικού διασφαλίζουν ότι οι υποψήφιοι
διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και εµπειρία για εξ
αποστάσεως εκπαίδευση.

5.3

Μέσα από θεσµοθετηµένες διαδικασίες, παρέχεται
κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και υποστήριξη στους
διδάσκοντες, για να µπορέσουν να υποστηρίξουν αποδοτικά
την εκπαιδευτική διαδικασία.

5.4

Οι µηχανισµοί ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών είναι
ικανοποιητικοί.

5.5

Παρέχεται κατάλληλη καθοδήγηση στους εκπαιδευόµενους
από τους διδάσκοντες µέσα από θεσµοθετηµένες
διαδικασίες.

5.6

Εξασφαλίζεται σε ικανοποιητικό βαθµό η οµαλή εξ
αποστάσεως επικοινωνία εκπαιδευτικού προσωπικού και
φοιτητών.

5.7

Διασφαλίζεται η συνέπεια της αξιολόγησης, η ισότιµη
εφαρµογή της σε όλους τους/τις φοιτητές/τριες και η τήρηση
προκαθορισµένων διαδικασιών.

5.8

Το διδακτικό υλικό (βιβλία, εγχειρίδια, επιστηµονικά
περιοδικά, βάσεις δεδοµένων) πληροί τις προδιαγραφές που
προβλέπει η µεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
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αποστάσεως

1 2 3 4 5

	
  

5.9

Το πρόγραµµα διαθέτει κατάλληλες και επαρκείς υποδοµές
υποστήριξης της µάθησης.

5.10

Οι υποστηρικτικές υποδοµές είναι εύκολα προσβάσιµες.

5.11

Οι φοιτητές ενηµερώνονται και εκπαιδεύονται σχετικά µε τα
διαθέσιµες εκπαιδευτικές υποδοµές.

5.12

Οι διαδικασίες συστηµατικού ελέγχου και βελτίωσης των
υποστηρικτικών
υπηρεσιών
είναι
συχνές
και
αποτελεσµατικές.

5.13

Οι υποδοµές για εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι
συγκρίσιµες µε τις υποδοµές Πανεπιστηµίων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς.

5.14

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης παρέχονται
σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, ώστε να υποστηρίζονται οι
ανάγκες των φοιτητών και των διδασκόντων.

5.15

Οι φοιτητές/τριες και οι διδάσκοντες έχουν πρόσβαση στις
απαραίτητες για το πρόγραµµα, το επίπεδο και τον τρόπο
διδασκαλίας τους ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης.

5.16

Το ποσοστό του διδακτικού προσωπικού σε ένα πρόγραµµα
σπουδών που προσφέρεται εξ αποστάσεως, το οποίο
κατέχει διδακτορικό τίτλο, δεν είναι µικρότερο από 75%.

Αιτιολογήστε την αριθµητική αξιολόγηση και σηµειώστε τα επιπρόσθετα σχόλια που
πιθανόν να έχετε για το κάθε κριτήριο/δείκτη.

Σηµειώστε αν ισχύουν τα πιο κάτω, βάζοντας √ στο τετραγωνάκι δίπλα από τη
δήλωση. Σε περίπτωση που δεν ισχύουν οι δηλώσεις, σηµειώστε τι ισχύει:

O ανώτατος αριθµός φοιτητών ανά τµήµα δεν υπερβαίνει τους 30
φοιτητές.
Είναι απαραίτητη η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων µε φυσική παρουσία
υπό την εποπτεία του ιδίου του Ιδρύµατος ή υπό την εποπτεία
αξιόπιστων φορέων που λειτουργούν στις χώρες των διδασκοµένων.
Ο αριθµός των τµηµάτων εξ αποστάσεως προγράµµατος στα οποία
διδάσκει το ακαδηµαϊκό προσωπικό δεν υπερβαίνει τον αριθµό των
µαθηµάτων που διδάσκει το διδακτικό προσωπικό στα συµβατικά
προγράµµατα και ο διδακτικός φόρτος του διδάσκοντος συνυπολογίζεται.
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Το πιο κάτω κριτήριο ισχύει επιπρόσθετα για τα διδακτορικά προγράµµατα
σπουδών.

6.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

6.1

Διασφαλίζεται η ποιοτική παροχή διδακτορικών σπουδών
µέσα από Κανονισµούς Διδακτορικών Σπουδών.

6.2

Η δοµή και το περιεχόµενο του διδακτορικού προγράµµατος
σπουδών είναι ικανοποιητικά και διασφαλίζουν την ποιοτική
παροχή διδακτορικών σπουδών.

6.3

Ο αριθµός του ακαδηµαϊκού προσωπικού που θα
υποστηρίξει το διδακτορικό πρόγραµµα σπουδών είναι
επαρκής.

6.4

Οι επιβλέποντες των διδακτορικών διατριβών έχουν τα
ακαδηµαϊκά προσόντα και την εµπειρία για την εποπτεία
των συγκεκριµένων διατριβών.

6.5

Η προσβασιµότητα των ενδιαφερόµενων µερών στους
κανόνες διδακτορικών σπουδών είναι ικανοποιητική.

6.6

Ο αριθµός των διδακτορικών φοιτητών τους οποίους
επιβλέπει ένα ακαδηµαϊκό µέλος είναι ικανοποιητικός για τη
συνεχή και αποτελεσµατική ανατροφοδότηση του φοιτητή
και σύµφωνος µε τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

6.7

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των ακαδηµαϊκών συµβούλων
και επιβλεπόντων είναι ικανοποιητικά και καλύπτουν τα
θεµατικά πεδία έρευνας των διδακτορικών φοιτητών του
προγράµµατος.

1 2 3 4 5

Αιτιολογήστε την αριθµητική αξιολόγηση και σηµειώστε τα επιπρόσθετα σχόλια που
πιθανόν να έχετε για το κάθε κριτήριο/δείκτη.
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Σηµειώστε τον αριθµό διδακτορικών φοιτητών που επιβλέπει κάθε µέλος ΔΕΠ του
προγράµµατος και την ακαδηµαϊκή βαθµίδα στην οποία βρίσκεται ο επιβλέπων.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Παρακαλώ να γράψετε τα καταληκτικά σχόλια και εισηγήσεις για το πρόγραµµα
σπουδών στο σύνολό του ή για επιµέρους συνιστώσες του προγράµµατος σπουδών.
Με βάση:
α) την παραπάνω αξιολόγηση και την βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια
β) την σύγκριση µε αντίστοιχα προγράµµατα σε κορυφαία ιδρύµατα του
εξωτερικού
γ) την επιτόπου επίσκεψη στους χώρους και στις υποδοµές του τµήµατος,
σχολής και ιδρύµατος
δ) το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που υποστηρίζει το πρόγραµµα
ε) τις εκτενείς συζητήσεις µε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη του προγράµµατος και του
ιδρύµατος
στ) την εξέταση του πλήρους φακέλου της κατατεθείσας αίτησης
ζ) την συγκριτική αξιολόγηση των αντιστοίχων προγραµµάτων στα ιδρύµατα των
µελών της επιτροπής
η) την θετικότατη ανταπόκριση των υπευθύνων του προγράµµατος στις
βελτιωτικές προτάσεις/ σχόλια της επιτροπής
θ) την εικόνα, ποιότητα και αξιοπιστία διεθνώς του Πανεπιστηµίου Κύπρου στα
θέµατα έρευνας, ανάπτυξης και παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών,
Η επιτροπή αξιολογεί θετικότατα το προτεινόµενο µεταπτυχιακό πρόγραµµα
σπουδών στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού και θεωρούµε ότι θα συµβάλλει τα
µέγιστα στο ερευνητικό, εκπαιδευτικό, εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον της
Κύπρου και της ευρύρερης περιοχής.
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