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Θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης για το Τμήμα Καλών Τεχνών και των Προγραμμάτων
Σπουδών:
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης
και
Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

του Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας ενημερώσω ότι το Συμβούλιο του
Φορέα, κατά την 67η Σύνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2021, και αφού μελέτησε
την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης και την απάντηση του ιδρύματός σας, αποφάσισε αναβολή
λήψης απόφασης μέχρι να λάβει τις απαραίτητες διευκρινίσεις από το ίδρυμά σας, δεδομένου ότι
απουσίαζε η πλήρης αντιστοιχία μεταξύ παρατηρήσεων της ΕΕΑ και απαντήσεων του ιδρύματος.
Συγκεκριμένα, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 καλείστε όπως παρουσιάσετε στον Φορέα συγκεκριμένεςολοκληρωμένες

απαντήσεις

και μελλοντικά σχέδια του τμήματος αναφορικά στις πιο κάτω

ερωτήσεις της ΕΕΑ οι οποίες είχαν απαντηθεί από το Ίδρυμα με ασαφή και γενικό τρόπο.
Η λήψη απόφασης θα κριθεί στη βάση των απαντήσεων που θα υποβληθούν από μέρους σας, και
κατά πόσον υπάρχει πλήρης συμμόρφωση και υλοποίηση, και όχι απλώς δέσμευση, στα πιο κάτω
ερωτήματα της ΕΕΑ:

1

1. Specify the methods of student evaluation and assessment for the various modules taking into
consideration that some programs predominately attract lifelong learning learners returning to
higher education.

2.

Link the policy on authorship and intellectual property for the Department and its programs to
where it needs to be implemented (in the website and the curriculum) for the Department and
its programs

3.

Clarify how students and stakeholders are involved in the curriculum design and validation
process and /or propose plans (the issue applies at the program level as well).

4.

How the EQF is applied to the composition of the Learning Outcomes for the whole MA and
Ph.D. programs?

5.

A Master’s Degree is a prerequisite for entrance to the Ph.D. program. Provide ECTS
distribution according to the EQF and revise the ECTS breakdown for the Ph.D. program (60
ECTS refers to the teaching Maximum 60 ECTS are required in modules and a minimum of
180 ECTS in research. Possession of a Master's degree or equivalent degree relieves the
student of this requirement)

6.

The University must provide evidence for permanents staff recruitment for the department and
its programs.

7.

Incorporate postgraduate internships/practical training/placements/job shadowing, as part of
the Department’s vision - clarify your plans for “engagement with the Cypriot art scene” as the
committee suggests.

8.

The committee suggests utilizing your undergraduate arts workshops (give a practical focus to
the Department)

9.

Provide evidence for adequate facilities and equipment to cover the staff and students’
research activities.

10.

Provide evidence of the appropriate mechanisms for the development of students' research
skills.
(see
relevant
announcement:
https://dipae.ac.cy/index.php/el/nea-
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ekdiloseis/anakoinoseis-el/583-13-05-2021-michanismoi-kai-diadikasies-stirixis-ypopsifiondidaktoron-stin-erevna).

11. Clarify the mechanisms which ensure compliance with international rules of research ethics, both
concerning research activity and the rights of researchers.

12. Implement annual Training Needs Assessment (TNA). The 29% completion rate is very poor (2
out of 7 candidates) and there is a 29% drop out from exceeding max study time. Most recent
registered candidates in 2014 and 2019. This indicates that there is an issue with training.

13. Does the Ph.D. program incorporate several examination processes that are relevant for Level 8
(EQF)

14. Update the reading list and content of the courses in programs in light of the latest research in
the given discipline.

15. Clarify and publish the learning outcomes based on EQF Level 8 Learning Outcomes

Με εκτίμηση,
(Έμιλυ Μούσκου)
για Πρόεδρο Συμβουλίου Φορέα
Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας της

Ανώτερης Εκπαίδευσης
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