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ΟΓΗΓΙΔ:
Τν παξφλ έγγξαθν έρεη θαηαξηηζηεί ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Φνξέα Γηαζθάιηζεο
θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο, ζηε βάζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ «πεξί ηεο Γηαζθάιηζεο θαη
Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο
Φνξέα γηα Σπλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2015» [Ν. 136 (Ι)/2015].
Σο ένηςπο ζςμπληπώνεηαι από ηην Δπιηποπή Δξυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ για έκαζηο
ππόγπαμμα ζποςδών. Σο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ένηςπο απ. 300.1) αποηελεί αναπόζπαζηο
μέπορ ηηρ έκθεζηρ εξυηεπικήρ αξιολόγηζηρ για ηην αξιολόγηζη - πιζηοποίηζη νέος
ππογπάμμαηορ ζποςδών.

3

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ:

ΟΝΟΜΑ

ΣΙΣΛΟ
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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ / ΙΓΡΤΜΑ

ΔΙΑΓΩΓΗ:
I. Η δηαδηθαζία Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο

Σχληνκε πεξηγξαθή ησλ εγγξάθσλ πνπ κειεηήζεθαλ, ηεο επηηφπνπ
επίζθεςεο, ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε
ε επίζθεςε.
II. Γηαδηθαζία Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο
 Σρφιηα 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
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο απφ κέξνπο ηνπ Ιδξχκαηνο, γεληθφηεξα, θαη γηα ην
ππφ αμηνιφγεζε πξφγξακκα ζπνπδψλ ζπγθεθξηκέλα.
Ι. Γηαδηθαζία Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο:
Όια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο επηζθέθζεθαλ ηνπο ρψξνπο δηεμαγσγήο ηνπ ζεσξεηηθνχ
θαη εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πφιε δηεμαγσγήο ηνπ (ρψξνπο
δηδαζθαιίαο, βηβιηνζήθε, ζεξκνθήπηα θιπ.).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο δηεμήρζεζαλ ζπλαληήζεηο ζε δηαθξηηέο ζπλεδξίεο, κε
δηνηθεηηθά ζηειέρε, κέιε ηεο επηηξνπήο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, ηνλ ππεχζπλν
Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνχο κε πιήξε θαη κεξηθή απαζρφιεζε.
Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ζπλαληήζεσλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο απεχζπλαλ
εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, ηε δηδαζθαιία ησλ
καζεκάησλ, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ην ζθνπφ θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ, ηε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά
εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσλία, ηηο ππεξεζίεο δηνίθεζεο, θνηηεηηθήο κέξηκλαο θαη
ππνζηήξημεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, ηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ηηο
δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο δηεζλψλ ζρέζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηε
δηαζεζηκφηεηα θαη δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο, βάζεη
απηψλ ησλ εξσηήζεσλ δηεμήρζεζαλ αλαιπηηθέο ζπδεηήζεηο θαη αλαπηχρζεθαλ
απφςεηο επί ησλ αληηζηνίρσλ ζεκάησλ.
Μειεηήζεθαλ έληππα πνπ αθνξνχλ ζηελ Δπηινγή Δθπαηδεπηηθψλ Μεξηθήο
Απαζρφιεζεο, ην Σχζηεκα Μνξηνδφηεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ ζπνπδαζηψλ/
ζπνπδαζηξηψλ, ην Έληππν Καλνληζκνχ Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θαζψο θαη ην ίδην ην
Έληππν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, φπσο δίδεηαη πξνο ζπκπιήξσζε απφ ηνπο
ζπνπδαζηέο/ζπνπδάζηξηεο.
II. Γηαδηθαζία Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο
Σε φηη αθνξά ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο πνπ ππνβιήζεθε απφ ην
ίδξπκα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο δελ ππήξμε ηδηαίηεξα ππνβνεζεηηθή γηα ηελ επηηξνπή
θαζφηη ππήξρε νκνηνκφξθσο ζεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ θαη πιήξεο απνπζία
αηηηνινγήζεσλ – ηεθκεξηψζεσλ.
Η απνδνρή θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο απφ κέξνπο
ηνπ Ιδξχκαηνο, γηα ην ππφ αμηνιφγεζε πξφγξακκα ζπνπδψλ, ήηαλ ζεκαληηθά
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ρξήζηκε, κε ζεηηθή αληαπφθξηζε, θηιηθή θαη ηδηαίηεξα ππνβνεζεηηθή γηα ην έξγν ηεο
επηηξνπήο.
ΔΤΡΗΜΑΣΑ:
1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΓΙΑΘΔΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ
Οπγάνυζη διδακηικού έπγος
Τα θξηηήξηα εηζαγσγήο ζπλδπάδνπλ βαζκνινγηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα κε
νξζφ ηξφπν.
Ο αξηζκφο 16 εηζαθηέσλ είλαη επαξθήο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ
ζπνπδαζηψλ/ ζπνπδαζηξηψλ θαη επηηξέπεη ηε κεηαθνξά γλψζεσλ, κε
ακεζφηεηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνπο δηδαζθνκέλνπο, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ
φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν.
Οη καζεζηαθνί πφξνη θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά επαξθείο.
Η νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη σο ηθαλνπνηεηηθή
ζχκθσλα κε ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά.
Γιδαζκαλία
Σε θάζε κάζεκα ππάξρεη ζεσξεηηθφ κέξνο ζηελ ηάμε κε ρξήζε πίλαθα θαη
πξνβνιέα, θαζψο θαη εξγαζηεξηαθφ, ζε εξγαζηήξην, ζεξκνθήπην θαη αγξφ, αλάινγα
κε ην κάζεκα θαη ην επηκέξνπο θεθάιαην. Τα καζήκαηα είλαη θαηάιιεια γηα
ελειίθνπο απνθνίηνπο.
Οη ζχγρξνλνη κέζνδνη Γηδαζθαιίαο εθαξκφδνληαη, αιιά απνπζηάδεη ε πιαηθφξκα
ειεθηξνληθήο ππνζηήξημεο.
Καηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ.
Γιδακηικό πποζυπικό
Υπάξρνπλ κφλν δχν κφληκνη εθπαηδεπηηθνί θαη ηέζζεξηο κεξηθήο
απαζρφιεζεο. Φξεηάδεηαη ζαθψο κεγαιχηεξνο αξηζκφο κε κεγαιχηεξε
ζπλάθεηα ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ καζεκάησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
πξνγξάκκαηνο, δεδνκέλνπ φηη νη δηδάζθνληεο θαιχπηνπλ καζήκαηα θαη εθηφο
ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ.
Ο ιφγνο ησλ καζεκάησλ, πνπ δηδάζθνληαη απφ κφληκν πξνζσπηθφ, είλαη
ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο, αιιά ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ κνλίκσλ, ππάξρεη
έιιεηςε ζπλάθεηαο σο πξνο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζεκαληηθνχ αξηζκνχ
καζεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ νη κφληκνη, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ θαη ππεξβνιηθά
βεβαξεκέλν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο.
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ
-

κοπόρ και μαθηζιακά αποηελέζμαηα ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών
Η ζπλνιηθή αξρηθή ζχιιεςε ησλ ζθνπψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
απνηππψλεηαη ζε κνξθή αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ,
δεδνκέλνπ φηη ηέηνηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ παξάγνπλ ηερληθά
εμεηδηθεπκέλνπο απνθνίηνπο θαιχπηνπλ ζεκαληηθέο παξνχζεο θαη κειινληηθέο
αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζε πεδία φπσο νη Βηνινγηθέο Κεπεπηηθέο
Καιιηέξγεηεο. Δληνχηνηο κε βάζε ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, σο ζρεδηαζκφ
(project), ζα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ νξηζκέλεο έσο ζεκαληηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (curriculum).
Μέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ (φπσο π.ρ. ηα ζεξκνθήπηα) θαη νη κνξθέο αμηνιφγεζεο
ζεσξνχληαη επαξθείο, ππάξρνπλ φκσο πνιιά αδχλαηα ζεκεία ζε επηκέξνπο
εμνπιηζκφ (π.ρ. κηθξνζθφπηα, ζηεξενζθφπηα) θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα
(curriculum)
Ο ηίηινο ζπνπδψλ αληαπνθξίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηνλ ζθνπφ θαη
ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Γομή και Πεπιεσόμενο ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών
Σην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα πνιιέο θνξέο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ηίηιν ή ζηελ
πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο θαη επαλαιακβάλνληαη παλνκνηφηππα ζε
δηαθνξεηηθά καζήκαηα, κε ζρεηηθά κεηαμχ ηνπο. Υπάξρεη ζνβαξή απφθιηζε
κεηαμχ επηδησθφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, καζεκάησλ ζην θχξην
γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη επηκέξνπο πεξηερφκελν καζεκάησλ. Σην πιαίζην ησλ
καζεκάησλ ππάξρνπλ αξθεηέο ζνβαξέο αλαληηζηνηρίεο κεηαμχ ηνπ ηίηινπ ηνπ
καζήκαηνο, ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο
εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο (κεηαιπθεηαθήο).
Τν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, ελ πνιινίο αληηζηνηρεί κε ην γεληθφηεξν
πξννξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην επίπεδφ ηνπ (δηεηέο κεηαιπθεηαθφ). Ο
αξηζκφο ησλ καζεκάησλ είλαη επαξθήο φκσο ρξεηάδεηαη αλαδηάξζξσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο κε ελδερφκελεο αθαηξέζεηο, ζπκπηχμεηο καζεκάησλ θαη
εηζαγσγέο λέσλ κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο θεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο.
Δθαξκφδεηαη ην Δπξσπατθφ Σχζηεκα Σπζζψξεπζεο θαη Μεηαθνξάο
Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS) αιιά ππάξρεη πεξηζψξην βειηηψζεσλ ζηηο
κνλάδεο θαη ην θφξην εξγαζίαο αλά κάζεκα.
Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών
Γελ δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
θαη ζεσξνχκε φηη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ζηελ αλψηεξε
εθπαίδεπζε. Οη δνκέο θαη νη κεραληζκνί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα
αλαπηπρζνχλ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ
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αλψηεξε εθπαίδεπζε, αιιά θαη γηα νπζηαζηηθνχο θαη πξαθηηθνχο ιφγνπο (πρ.
δηαθχιαμε βάζεο δεδνκέλσλ βαζκνινγίνπ.
Γιασείπιζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών
Οπζηαζηηθά δελ δηαπηζηψζεθαλ δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη
αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ παξφηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ
πξνγξάκκαηνο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα, πνπ ήδε πξναλαθέξζεθαλ.
Τα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ, κπνξνχλ λα
επηηεπρζνχλ εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
Θεσξείηαη απαξαίηεην φιεο νη πιεξνθνξίεο, λα αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν ζε
ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Γιεθνήρ Γιάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών
Θα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο δηεζλνπνίεζεο, παξά ηηο
δηαθαηλφκελεο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο (π.ρ. Erasmus).
ύνδεζη με ηην Αγοπά Δπγαζίαρ και ηην Κοινυνία
Η ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσλία θξίλεηαη σο πνιχ
ηθαλνπνηεηηθή, φπσο πξνέθπςε απφ ηηο ζπλαληήζεηο κε εξγνδφηεο θαη
απνθνίηνπο, ζηελ πφιε φπνπ ήδε ιεηηνχξγεζε ην πξφγξακκα (Πάθνο).
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3. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
ςνέπγεια Έπεςναρ Γιδαζκαλίαρ
Γελ δηαζθαιίδεηαη φηη ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε έρνπλ επαξθψο δηαθσηηζηεί απφ
ηελ έξεπλα θαη ηα λέα απνηειέζκαηά ηεο.
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4. ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ
ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ
Γιοικηηικοί Μησανιζμοί
Η θπζηνγλσκία ησλ ΜΙΔΔΚ
θαηάξηηζε/εθπαίδεπζε,

(δηεηή

πξνγξάκκαηα,

απνγεπκαηηλή/βξαδηλή

θνίηεζε,

επαγγεικαηηθή
ζπνπδαζηέο/

ζπνπδάζηξηεο πνπ παξάιιεια εξγάδνληαη) δελ απαηηεί ηελ χπαξμε ζε δνκή
δηαθξηηψλ

γξαθείσλ/ππεξεζηψλ,

θαζψο

απηά

ζπλάδνπλ

κε

έλα

παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα κε ηππηθή θνίηεζε. Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ππάξρεη,
αιιά απνπζηάδεη ε δνκή/ζεζκφο (ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο).
Τποδομέρ/Τποζηήπιξη
Οη ζεξκνθεπηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη αγξνί είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθνί, φκσο
ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε εμεηδηθεπκέλν εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ. Δπίζεο
ππάξρνπλ αδπλακίεο ζην ζχζηεκα ηεο βηβιηνζήθεο.
Οικονομικοί Πόποι
Απφ ζπλνκηιίεο θαη επί ηφπνπ δηαπηζηψζεηο (λέεο πςεινχ θφζηνπο
εγθαηαζηάζεηο) ζπλάγεηαη φηη ππάξρνπλ νηθνλνκηθνί πφξνη, πνπ επηηξέπνπλ
ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ.
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5. ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

11

6. ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ

12

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ1

ΚΑΙ

ΔΙΗΓΗΔΙ

ΣΗ

ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ

 Η παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαιέο πξαθηηθέο, αδπλακίεο πνπ
εληνπίζζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή
Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, εηζεγήζεηο γηα βειηίσζε.
Θεσξνχκε φηη ηέηνηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, πνπ παξάγνπλ ηερληθά
εμεηδηθεπκέλνπο απνθνίηνπο, θαιχπηνπλ ζεκαληηθέο παξνχζεο θαη κειινληηθέο
αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζε εζηηαζκέλα πεδία, φπσο νη Βηνινγηθέο Κεπεπηηθέο
Καιιηέξγεηεο, θαζψο θαίλεηαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη
απνηππψλεηαη ζε κνξθή αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.
Η ζχλδεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσλία θξίλεηαη απφ
πνιχ ηθαλνπνηεηηθή έσο άξηζηε, φπσο πξνέθπςε απφ ηηο ζπλαληήζεηο κε εξγνδφηεο
θαη απνθνίηνπο, φπσο πξνέθπςε ζηελ πφιε πνπ ήδε ιεηηνπξγεί ην Πξφγξακκα.

Διαπιστώσεις
Γιδάζκονηερ:
Υπάξρνπλ κφλν δχν κφληκνη εθπαηδεπηηθνί θαη ηέζζεξηο κεξηθήο απαζρφιεζεο.
Φξεηάδεηαη ζαθψο κεγαιχηεξνο αξηζκφο, κε κεγαιχηεξε ζπλάθεηα ζηα γλσζηηθά
αληηθείκελα ησλ καζεκάησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, δεδνκέλνπ φηη
νη δηδάζθνληεο θαιχπηνπλ καζήκαηα θαη εθηφο ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ.
Ο ιφγνο ησλ καζεκάησλ, πνπ δηδάζθνληαη απφ κφληκν πξνζσπηθφ, είλαη ζρεηηθά
ηθαλνπνηεηηθφο, αιιά ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ κνλίκσλ, ππάξρεη έιιεηςε ζπλάθεηαο
σο πξνο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζεκαληηθνχ αξηζκνχ καζεκάησλ, πνπ θαιχπηνπλ
νη κφληκνη, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ θαη ππεξβνιηθά βεβαξεκέλν πξφγξακκα
δηδαζθαιίαο.
ςνηονιζηήρ Ππογπάμμαηορ:
Ο ζπληνληζηήο ελφο ηφζν εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ ζα απνδψζεη ζηελ
αγνξά/θνηλσλία εξγαδνκέλνπο κε θαηάξηηζε ζε εζηηαζκέλεο πεξηνρέο ηεο γεσπνλίαο,
φπσο νη βηνινγηθέο-θεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο, πξέπεη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθή,
εξγαζηαθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία απφ αληίζηνηρνπο ρψξνπο.

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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Ππόγπαμμα ποςδών:
Με βάζε ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, σο ζρεδηαζκφ (project), ζα κπνξνχζαλ λα
ππάξμνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
(curriculum).
Σην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα πνιιέο θνξέο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ηίηιν ή ζηελ πεξηγξαθή ηνπ
καζήκαηνο θαη επαλαιακβάλνληαη παλνκνηφηππα ζε δηαθνξεηηθά καζήκαηα, κε
ζρεηηθά κεηαμχ ηνπο.
Υπάξρεη ζνβαξή απφθιηζε κεηαμχ επηδησθφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ,
καζεκάησλ ζην θχξην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη επηκέξνπο πεξηερφκελνπ καζεκάησλ.
Γελ δηαπηζηψζεθαλ δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, παξφηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο αληηκεησπίδεη
πξνβιήκαηα, πνπ ήδε πξναλαθέξζεθαλ.
Πεπιγπαθή (Πεπίγπαμμα) Μαθημάηυν:
Σην πιαίζην ησλ καζεκάησλ ππάξρνπλ αξθεηέο ζνβαξέο αλαληηζηνηρίεο κεηαμχ ηνπ
ηίηινπ ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, ησλ ζεκάησλ ησλ
εμεηάζεσλ γηα ην κάζεκα θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο πνπ ζα πξέπεη λα
βξίζθεηαη ην κάζεκα (Δπίπεδν κεηαιπθεηαθήο/αλψηεξεο εθπαίδεπζεο).
Τποδομέρ:
Οη ζεξκνθεπηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη αγξνί είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθνί, φκσο
ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ (π.ρ. ζηεξενζθφπηα, κηθξνζθφπηα
θαη ινηπφο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο). Δπίζεο ππάξρνπλ αδπλακίεο ζην ζχζηεκα
ηεο βηβιηνζήθεο (σξάξην, βηβιηνγξαθηθή θάιπςε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ, πνιιαπιή
βηβιηνγξαθία, δπλαηφηεηεο δαλεηζηηθήο ιεηηνπξγίαο, βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο
δεδνκέλσλ).
Μαθηζιακοί πόποι, Φοιηηηική Μέπιμνα και ςποζηήπιξη διδακηικού έπγος:
Η θπζηνγλσκία ησλ ΜΙΔΔΚ (δηεηή πξνγξάκκαηα, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/
εθπαίδεπζε, απνγεπκαηηλή/βξαδηλή θνίηεζε, ζπνπδαζηέο/ ζπνπδάζηξηεο πνπ
παξάιιεια
εξγάδνληαη)
δελ
απαηηεί
ηελ
χπαξμε
δνκψλ
δηαθξηηψλ
γξαθείσλ/ππεξεζηψλ φζσλ αλαθέξνληαη πην πάλσ, θαζψο απηά ζπλάδνπλ κε έλα
παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα κε ηππηθή θνίηεζε. Πηζηεχνπκε εληνχηνηο φηη ζα πξέπεη θαη
κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ηέηνηεο δνκέο, δεδνκέλνπ φηη ζηελ πξάμε ππάξρεη
απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε, αιιά ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο δηδαζθφλησλ – δηδαζθνκέλσλ. Γξάζεηο φπσο ε Πξαθηηθή Άζθεζε απαηηνχλ
ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ηεο δνκήο, κε θξίζε θαηαιιειφηεηαο ησλ ρψξσλ
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ησλ
πεπξαγκέλσλ ηνπ απφ ην θνηηεηή θαη ηαθηηθή επφπηεπζε.
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Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ:
Οη δνκέο θαη νη κεραληζκνί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ σο
πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε,
αιιά θαη γηα νπζηαζηηθνχο θαη πξαθηηθνχο ιφγνπο (πρ. δηαθχιαμε βάζεο δεδνκέλσλ
βαζκνινγίνπ).

Εισηγήσεις:
-

-

-

-

Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαζεγεηψλ κε ζηελφηεξε ζπλάθεηα κε ηα γλσζηηθά
αληηθείκελα.
Άκεζε αλαζεψξεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ κε
αθαίξεζε, πξνζζήθε ή ζπγρσλεχζεηο καζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ πιένλ
ιπζηηειή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην λέν αλαβαζκηζκέλν
επίπεδν ζπνπδψλ.
Άκεζε αλαζεψξεζε ησλ Πεξηγξακκάησλ ησλ καζεκάησλ κε ζαθή θαη
εμεηδηθεπκέλε θαηά κάζεκα πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ θαη θπξίσο ζαθή θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε εζηίαζε ζην
αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο θαη ηε κεηαθνξά ζχγρξνλσλ γλψζεσλ θαη
ηερλνινγηψλ αηρκήο.
Δλίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο Βηβιηνζήθεο (σξάξην,
βηβιηνγξαθηθή θάιπςε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ, πνιιαπιή βηβιηνγξαθία,
δπλαηφηεηεο δαλεηζηηθήο ιεηηνπξγίαο, βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ)
Δλίζρπζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ ππνδνκψλ ζε εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ (π.ρ.
ζηεξενζθφπηα, κηθξνζθφπηα θαη ινηπφο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο).
Σηαδηαθή αλάπηπμε δνκψλ θαη κεραληζκψλ Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο
Σηαδηαθή αλάπηπμε δνκψλ θαη κεραληζκψλ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο

Τειηθφ Σπκπέξαζκα
Η Δπηηξνπή εηζεγείηαη, θπξίσο εμαηηίαο ησλ αδπλακηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ
θαη εηδηθφηεξα ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ησλ Πεξηγξακκάησλ ησλ Μαζεκάησλ,
ηελ ππνβνιή εθ λένπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνο Αμηνιφγεζε.
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Ένηςπο: 300.1

Κπιηήπια και Γείκηερ Ποιόηηηαρ
Δξυηεπική Αξιολόγηζη Νέος Ππογπάμμαηορ ποςδών
Ίδξπκα: Μεηαιπθεηαθφ Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (ΜΙΔΔΚ
Παξάξηεκα Λεκεζνχ).
Τίηινο Πξνγξάκκαηνο: Βηνινγηθέο Κεπεπηηθέο Καιιηέξγεηεο
Γηάξθεηα Πξνγξάκκαηνο: …Γχν έηε…….
Ηκεξνκελία Αμηνιφγεζεο: 13/9/2016………
Τν παξφλ έγγξαθν έρεη θαηαξηηζηεί ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Φνξέα
Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο, ζηε βάζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ «πεξί
ηεο Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο θαη
ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Φνξέα γηα Σπλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2015» [Ν. 136
(Ι)/2015].
Τν έγγξαθν πεξηγξάθεη ηα θξηηήξηα θαη ηνπο δείθηεο πνηφηεηαο πνπ ζα εθαξκφδνληαη
γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ηδξπκάησλ αλψηεξεο
εθπαίδεπζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο θαη απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Έθζεζεο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.

ΟΓΗΓΙΔ: Σεκεηψζηε γηα θάζε δείθηε ή θξηηήξην απηφ πνπ ηζρχεη.
1.
2.
3.
4.
5.

Γελ εθαξκφδεηαη / Γελ ηζρχεη
Ιζρχεη ζε κε ηθαλνπνηεηηθφ Βαζκφ
Ιζρχεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ Βαζκφ
Ιζρχεη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ
Ιζρχεη θαη απνηειεί θαιή πξαθηηθή

Δπιζημαίνεηαι όηι, ζε πεπίπηυζη κπιηηπίυν πος δεν μποπούν να
εθαπμοζηούν, λόγυ ηηρ θύζηρ ηος ιδπύμαηορ ή / και ηος ππογπάμμαηορ
ζποςδών, να ζημειώνεηαι Γ / Δ = Γεν εθαπμόζεηαι και να εξηγήζεηε ποια είναι
η ανηίζηοιση πολιηική ηος Ιδπύμαηορ για ηο ζςγκεκπιμένο κπιηήπιο
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Μέλη Δπιηποπήρ Δξυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ

ΟΝΟΜΑ

ΣΙΣΛΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ / ΙΓΡΤΜΑ

Ημεπομηνία και Ώπα Δπιηόπιαρ Δπίζκετηρ: ……………………….
Γιάπκεια Δπιηόπιαρ Δπίζκετηρ: ………………………………………
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1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΓΙΑΘΔΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.1

Οπγάνυζη διδακηικού έπγος

1.1.1

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

√

1.1.2

O αξηζκφο θνηηεηψλ θαηά κάζεκα επηηξέπεη ηελ
επνηθνδνκεηηθή δηδαζθαιία θαη επηθνηλσλία θαη
ζπγθξίλεηαη ζεηηθά κε ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα ή/θαη
δηεζλείο πξαθηηθέο.

√

1.1.3

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

1

2

3

5

√

1.1.3.1 Η εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλνπ αθαδεκατθνχ
εκεξνινγίνπ θαη ε έγθαηξε δεκνζηνπνίεζή ηνπ.
1.1.3.2 Η γλσζηνπνίεζε αλαιπηηθψλ πεξηγξακκάησλ
ζπνπδψλ ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο θαη ε εθαξκνγή
ηνπο απφ ηνπο δηδάζθνληεο.

4

√
√

1.1.3.3 Οη
επηθαηξνπνηεκέλεο
ηζηνζειίδεο
ησλ √
καζεκάησλ κε ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ
1.1.3.4 Οη δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο πηπρηαθψλ θαη
κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ / πξαθηηθήο άζθεζεο

√*

1.1.3.5 Οη δηαδηθαζίεο δηεμαγσγήο θαη ε κνξθή
εμεηάζεσλ θαη αμηνιφγεζεο θνηηεηψλ/ηξηψλ.
1.1.3.6 Η
απνηειεζκαηηθή
ελεκέξσζε
θνηηεηψλ/ηξηψλ
θαη
δηεπθφιπλζε
ζπκκεηνρήο
ηεο
ζηε
βειηίσζε
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
1.1.4

ησλ
ηεο
ηεο

√
√

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

√

1.1.4.1 ησλ εγθαηαζηάζεσλ

√

1.1.4.2 ηεο βηβιηνζήθεο

√
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1.1.4.3 ηεο ππνδνκήο

√

1.1.4.4 ηεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο

√

1.1.4.5 ηεο αθαδεκατθήο θαζνδήγεζεο

√*

1.1.5

Δθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηαθηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο
επηθνηλσλίαο δηδαζθφλησλ – θνηηεηψλ

√*

1.1.6

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

√

1.1.7

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

1.1.8

Οη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη
απνηειεζκαηηθνί.

1.1.9

Οη κεραληζκνί ζηήξημεο ησλ
πξνβιεκαηηθή
αθαδεκατθή
απνηειεζκαηηθνί.

√

√

θνηηεηψλ/ηξηψλ κε √
επίδνζε
είλαη

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

ΓΔ

1.1.12 Σην πξφγξακκα ζπνπδψλ νη κεραληζκνί δηαρείξηζεο ΓΔ
παξαπφλσλ θαη επίιπζεο δηαθνξψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθνί.
Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε.
1.1.1 Η επηηξνπή ζεσξεί φηη ζπλδπάδεη βαζκνινγηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα κε νξζφ
ηξφπν.
1.1.2 Ο αξηζκφο 16 εηζαθηέσλ είλαη επαξθήο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ
ζπνπδαζηψλ/ ζπνπδαζηξηψλ θαη επηηξέπεη ηε κεηαθνξά γλψζεσλ, κε ακεζφηεηα
απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνπο δηδαζθνκέλνπο, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ
επίπεδν.
1.1.3 Η νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη σο ηθαλνπνηεηηθή
ζχκθσλα κε ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά. (* Αθνξά κφλν ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε).
1.1.4 Οη καζεζηαθνί πφξνη θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά επαξθείο. (*Καζνδήγεζε ππάξρεη,
αιιά απνπζηάδεη ε δνκή/ζεζκφο).
1.1.5 *Δπηθνηλσλία ππάξρεη, αιιά απνπζηάδεη ε δνκή/ζεζκφο.
19

1.1.6 Γηαπηζηψζεθε φηη απηφ ζπκβαίλεη.
1.1.7 Δπηθνηλσλία ππάξρεη, αιιά απνπζηάδεη ε δνκή/ζεζκφο.
1.1.8 Γηαπηζηψζεθε φηη απηφ ζπκβαίλεη.
1.1.9 Γελ ππάξρεη ζεζκφο. Γηαπηζηψζεθαλ δηαξξνέο ιφγσ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ
θαη έιιεηςεο έθηαθηεο ππνζηεξηθηηθήο δηδαζθαιίαο, ζηηο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο.
1.1.10 Γελ ππάξρεη ζεζκφο. Γίλεηαη ζηελ πξάμε, ρσξίο ζπγθεθξηκέλε δνκή.
1.1.11 ΓΔ= Γελ εθαξκφδεηαη ζε απηφ ην επίπεδν ζπνπδψλ, ιφγσ έιιεηςεο
αληηθεηκέλνπ.
1.1.12 Γελ ππάξρεη ζεζκφο. Σπκβαίλεη πεξηζηαζηαθά.

Σεκεηψζηε:
α) ηνλ πξνζδνθψκελν αξηζκφ Κχπξησλ θαη αιινδαπψλ θνηηεηψλ ζην πξφγξακκα
ζπνπδψλ
β) απφ πνηεο ρψξεο αλακέλεηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο θνηηεηψλ
γ) ηνλ κέγηζην πξνγξακκαηηζκέλν αξηζκφ θνηηεηψλ θαηά ηκήκα

1.2

Γιδαζκαλία

1.2.1

Η κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα
ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ
επηκέξνπο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ.

√

1.2.2

Η κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα
ελήιηθεο.

√

1.2.3

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

√

1.2.4

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

√

1.2.5

Δθαξκφδνληαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ
ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
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2

3

4

√

5

1.2.6

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

√

1.2.7

Τν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο)
πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπεη ε κεζνδνινγία
ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.

√

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε.
1.2.1 Σε θάζε κάζεκα ππάξρεη ζεσξεηηθφ κέξνο ζηελ ηάμε κε ρξήζε πίλαθα θαη
πξνβνιέα, θαζψο θαη εξγαζηεξηαθφ, ζε εξγαζηήξην, ζεξκνθήπην θαη αγξφ, αλάινγα
κε ην κάζεκα θαη ην επηκέξνπο θεθάιαην.
1.2.2 Όπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηε ζπλέληεπμε κε ελειίθνπο απνθνίηνπο.
1.2.3 Γίλεηαη θαη ζπλεηζθέξεη θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ βαζκνχ.
1.2.4 Γηαπηζηψζεθε φηη γίλεηαη.
1.2.5 Ιζρχεη, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ζην εξγαζηεξηαθφ κέξνο.
1.2.6 Οη ζχγρξνλνη κέζνδνη εθαξκφδνληαη, αιιά απνπζηάδεη ε πιαηθφξκα
ειεθηξνληθήο ππνζηήξημεο.
1.2.7 Καηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο. Θα πξέπεη λα εληζρπζεί νηθνλνκηθά ην έξγν ηεο
βηβιηνζήθεο γηα απφθηεζε ζπγγξακκάησλ ζε hardcopy θαη θπξίσο γηα πξφζβαζε ζε
ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο.

1.3

Γιδακηικό Πποζυπικό

1.3.1

Ο αξηζκφο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, πιήξνπο θαη
απνθιεηζηηθήο
απαζρφιεζεο,
θαη
ηα
γλσζηηθά
αληηθείκελα ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ππνζηεξίδνπλ
επαξθψο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.
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2
√

3

4

5

1.3.2

Οη δηδάζθνληεο θάζε καζήκαηνο έρνπλ ζπλαθή ηππηθά θη
νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο,
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο λνκνζεζίεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθφινπζσλ:

√

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

√

1.3.2.2 Γεκνζηεχζεηο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν

ΓΔ

1.3.3

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

1.3.4

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

1.3.5

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

1.3.6

Τν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θάζε ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο
ζρνιήο θαηά πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 70% θαηέρεη
αλαγλσξηζκέλν αθαδεκατθφ ηίηιν θαηά κία βαζκίδα
αλψηεξν απφ ην επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν
δηδάζθεη.

1.3.7

Ο ιφγνο ηνπ αξηζκνχ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ πνπ δηδάζθεηαη απφ αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ
πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο πξνο ηνλ
αξηζκφ ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθεηαη απφ αθαδεκατθφ
πξνζσπηθφ κεξηθήο απαζρφιεζεο δηαζθαιίδεη ηελ
πνηφηεηα ζπνπδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.

1.3.8

Ο ιφγνο ηνπ αξηζκνχ θνηηεηψλ πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ
ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη επαξθήο γηα ηελ
ππνζηήξημε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.

1.3.9

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

√

√

√

1.3.10 Οη κειινληηθέο απνρσξήζεηο / ζπληαμηνδνηήζεηο, ΓΔ
αλακελφκελεο πξνζιήςεηο θαη εμειίμεηο ηνπ αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε νξίδνληα πεληαεηίαο.
1.3.11 Ο Σπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ηα πξνζφληα θαη
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√

ηελ εκπεηξία γηα λα
πξφγξακκα ζπνπδψλ.

ζπληνλίδεη

κε

επάξθεηα

ην

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε.
1.3.1 Υπάξρνπλ κφλν δχν κφληκνη. Φξεηάδεηαη ζαθψο κεγαιχηεξνο αξηζκφο κε
κεγαιχηεξε ζπλάθεηα ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ καζεκάησλ θαη ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
1.3.2 Οη δηδάζθνληεο θαιχπηνπλ καζήκαηα θαη εθηφο ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο
αληηθεηκέλνπ. Φξεηάδεηαη ζαθψο κεγαιχηεξνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ κε κεγαιχηεξε
ζπλάθεηα ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ καζεκάησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
1.3.3 –
1.3.4 –
1.3.5 –
1.3.6 Γηαπηζηψζεθε.
1.3.7 Ο ιφγνο ησλ καζεκάησλ, πνπ δηδάζθνληαη απφ κφληκν πξνζσπηθφ, είλαη
ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο, αιιά ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ κνλίκσλ, ππάξρεη έιιεηςε
ζπλάθεηαο σο πξνο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζεκαληηθνχ αξηζκνχ καζεκάησλ.
1.3.8 Ο ιφγνο είλαη αξηζκεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο.
1.3.9 –
1.3.10 –
1.3.11 Ο ζπληνληζηήο ελφο ηφζν εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ ζα απνδψζεη
ζηελ αγνξά/θνηλσλία εξγαδνκέλνπο κε θαηάξηηζε ζε εζηηαζκέλεο πεξηνρέο ηεο
γεσπνλίαο, φπσο νη βηνινγηθέο, θεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο, πξέπεη λα δηαζέηεη
επηζηεκνληθή, εξγαζηαθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία απφ αληίζηνηρνπο ρψξνπο.
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ
2.1

κοπόρ
και
μαθηζιακά
Ππογπάμμαηορ ποςδών

αποηελέζμαηα

ηος

1

2 3 4 5

2.1.1 Ο ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
δηαηππψλνληαη ζε κνξθή αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλάδνπλ κε ηελ απνζηνιή θαη ηε
ζηξαηεγηθή ηνπ ηδξχκαηνο.
2.1.2 Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα αμηνπνηνχληαη σο νδεγφο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.

√

√

2.1.3 Ο ηίηινο θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ΓΔ
βαζηθέο πξφλνηεο ησλ αληίζηνηρσλ Δπαγγεικαηηθψλ θαη
Δπηζηεκνληθψλ Σσκάησλ, γηα ζθνπνχο εγγξαθήο ζηα
ζψκαηα απηά.
2.1.4 Τν πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη κνξθέο
αμηνιφγεζεο, ηα δηδαθηηθά πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο νδεγνχλ
ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηε
δηαζθάιηζε
ησλ
αλακελφκελσλ
καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ.

√

2.1.5 Τα
αλακελφκελα
καζεζηαθά
απνηειέζκαηα
ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη γλσζηά ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο
θαη ζηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.
2.1.6 Η καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε,
ψζηε λα επηηπγράλνληαη ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα.
2.1.7 Ο ηίηινο
ζπνπδψλ πνπ απνλέκεηαη ζηνπο/ζηηο
θνηηεηέο/ηξηεο αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ζθνπφ θαη ζηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.

√

√

√

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε.
2.1.1 Η ζπλνιηθή αξρηθή ζχιιεςε ησλ ζθνπψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
απνηππψλεηαη ζε κνξθή αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, δεδνκέλνπ φηη
ηέηνηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ παξάγνπλ ηερληθά εμεηδηθεπκέλνπο απνθνίηνπο
θαιχπηνπλ ζεκαληηθέο παξνχζεο θαη κειινληηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζε
πεδία φπσο νη Βηνινγηθέο Κεπεπηηθέο Καιιηέξγεηεο.
2.1.2 Με βάζε ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, σο ζρεδηαζκφ (project), ζα κπνξνχζαλ
λα ππάξμνπλ νξηζκέλεο έσο ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ (curriculum).
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2.1.3 –
2.1.4 Μέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ (φπσο π.ρ. ηα ζεξκνθήπηα) θαη νη κνξθέο αμηνιφγεζεο
ζεσξνχληαη επαξθείο, ππάξρνπλ φκσο πνιιά αδχλαηα ζεκεία ζε επηκέξνπο
εμνπιηζκφ (π.ρ. κηθξνζθφπηα, ζηεξενζθφπηα) θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα (curriculum)
2.1.5 Οη ζπνπδαζηέο/ ζπνπδάζηξηεο γλσξίδνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ηη ζα κάζνπλ
θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
2.1.6 Γηα ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ε δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη
αλαζρεδηαζκφ σο πξνο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ (curriculum) θαη ην πεξηερφκελν
πνιιψλ καζεκάησλ.
2.1.7 Ο ηίηινο ζπνπδψλ αληαπνθξίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηνλ ζθνπφ θαη ζηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.

2.2

Γομή και Πεπιεσόμενο ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών

2.2.1

Τα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ θαζνξίδνπλ
κε ζαθήλεηα ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα,
ην πεξηερφκελν, ηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο
πξνζεγγίζεηο θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο
ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ.

2.2.2

Δθαξκφδεηαη ην Δπξσπατθφ Σχζηεκα Σπζζψξεπζεο θαη
Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS) θαη ππάξρεη
πξαγκαηηθή αληηζηνηρία πηζησηηθψλ κνλάδσλ θαη θφξηνπ
εξγαζίαο θαηά κάζεκα θαη θαηά εμάκελν γηα ηνλ θνηηεηή,
είηε απηφο παξαθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα
ζπνπδψλ είηε είλαη εγγεγξακκέλνο θαη θνηηά παξάιιεια
ζε πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηελ
επξσπατθή
πξαθηηθή
ζηα
ηδξχκαηα
αλψηεξεο
εθπαίδεπζεο.

2.2.3

Τν πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη δνκεκέλν κε ζπλεθηηθφ
ηξφπν θαη αθνινπζία, ψζηε έλλνηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο
πξνυπνζέζεηο λα πξνεγνχληαη ηεο δηδαζθαιίαο άιισλ πην
ζχλζεησλ θαη γλσζηηθά πην απαηηεηηθψλ ελλνηψλ.

2.2.4

Ο ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα,
θαη ην πεξηερφκελν είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο.
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1

2 3 4 5
√

√

√

√

2.2.5

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

√

2.2.6

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

√

2.2.7

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

√

2.2.8

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

√

2.2.9

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

√

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε.
2.2.1 Σην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα πνιιέο θνξέο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ηίηιν ή ζηελ πεξηγξαθή ηνπ
καζήκαηνο θαη επαλαιακβάλνληαη παλνκνηφηππα ζε δηαθνξεηηθά καζήκαηα, κε
ζρεηηθά κεηαμχ ηνπο.
2.2.2 Δθαξκφδεηαη ην Δπξσπατθφ Σχζηεκα Σπζζψξεπζεο θαη Μεηαθνξάο
Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS) αιιά ππάξρεη πεξηζψξην βειηηψζεσλ ζηηο κνλάδεο θαη
ην θφξην εξγαζίαο αλά κάζεκα.
2.2.3 Οη ηίηινη ησλ καζεκάησλ αθνινπζνχλ απηήλ ηε γεληθή γξακκή, σζηφζν ππάξρεη
επηθχιαμε γηα ην επηκέξνπο πεξηερφκελφ ηνπο.
2.2.4 Υπάξρεη ζνβαξή απφθιηζε κεηαμχ επηδησθφκελσλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ, καζεκάησλ ζην θχξην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη επηκέξνπο
πεξηερφκελν καζεκάησλ.
2.2.5 Πεξηέρεη (π.ρ. Μεηξήζεηο Τερληθψλ Μεγεζψλ, Υπνινγηζηηθέο Δθαξκνγέο).
2.2.6 Σην πιαίζην ησλ καζεκάησλ ππάξρνπλ αξθεηέο ζνβαξέο αλαληηζηνηρίεο κεηαμχ
ηνπ ηίηινπ ηνπ καζήκαηνο, ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο
εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο (κεηαιπθεηαθήο). Ωο παξάδεηγκα, ζην κάζεκα ηεο
Δθαξκνζκέλεο Λαραλνθνκίαο δφζεθαλ ζέκαηα εμεηάζεσλ κε ζρεηηθά κε ηνλ ηίηιν θαη
ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο (Γελδξνθνκία θ.α.). Αλάινγα παξαδείγκαηα αθνξνχλ
ζην πεξηερφκελν καζεκάησλ φπσο ηεο Δληνκνινγίαο (φπνπ πεξηιακβάλνληαη
κχθεηεο, βαθηήξηα, ηνί) θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ, φπνπ ππάξρεη ζνβαξφ ζέκα ζην
επίπεδν ηνπ πεξηερνκέλνπ (δηδάζθνληαη καζεκαηηθά πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο).
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2.2.7 Ο αξηζκφο ησλ καζεκάησλ είλαη επαξθήο φκσο ρξεηάδεηαη αλαδηάξζξσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο κε ελδερφκελεο αθαηξέζεηο, ζπκπηχμεηο καζεκάησλ θαη εηζαγσγέο
λέσλ κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο θεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο.
2.2.8 Τν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, ελ πνιινίο αληηζηνηρεί κε ην γεληθφηεξν
πξννξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην επίπεδφ ηνπ (δηεηέο κεηαιπθεηαθφ).
2.2.9 Φαίλεηαη λα ππάξρνπλ πξνζβάζεηο γηα θνηηεηέο κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο,
απνπζηάδεη φκσο κηα πνιηηηθή παξνρήο δηεπθνιχλζεσλ θαη ζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ
απηψλ (πνπ κπνξεί λα είλαη άηνκα κε δηάθνξα πξνβιήκαηα πγείαο, φρη κφλν
θηλεηηθά). Καιέο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζε φ,ηη ηζρχεη ζηα δεκφζηα
Παλεπηζηήκηα. Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ θνηηεηψλ δελ αλακέλεηαη λα ππάξρεη επξεία
ρξήζε ησλ πνιηηηθψλ, είλαη φκσο αλαγθαίν λα ππάξρνπλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε
εθαξκνγή ηνπο.

Σεκεηψζηε 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.

2.3

Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών

1

2.3.1 Οη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο √
ηνπ
πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ
θαζνξίδνπλ
ζαθείο
αξκνδηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο.
2.3.2 Γηαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ √
ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ
2.3.2.1 ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ

√

2.3.2.2 ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ

√

2.3.2.3 ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ

√

2.3.3 Ο νδεγφο, ή/θαη νη θαλνληζκνί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο √
παξέρνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηελ
ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
2.3.4 Η δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απνηειεί αθαδεκατθή √
δηαδηθαζία θαη δελ ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο απφ κε
αθαδεκατθνχο παξάγνληεο.
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2 3 4 5

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε.
2.3 (Σπλνιηθά). Γελ δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο θαη ζεσξνχκε φηη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ζηελ αλψηεξε
εθπαίδεπζε.

2.4

Γιασείπιζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών

1

2.4.1 Γηελεξγείηαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ φζνλ αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηελ έγθξηζε, ζηελ
παξαθνινχζεζε θαη ζηελ αλαζεψξεζή ηνπ.

2 3 4 5
√

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

√

2.4.3 Γηαζθαιίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο √
ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ είλαη αθαδεκατθή δηαδηθαζία
ε νπνία ιεηηνπξγεί ρσξίο νπνηεζδήπνηε κε αθαδεκατθέο
παξεκβάζεηο.
2.4.4 Η αθαδεκατθή ηεξαξρία ηνπ ηδξχκαηνο (Πξχηαλεο, ΓΔ
Αληηπξπηάλεηο, Κνζκήηνξεο, Πξφεδξνη θαη Σπληνληζηέο
πξνγξακκάησλ, αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ) έρνπλ ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ αθαδεκατθή αξηζηεία θαη ηελ
αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.
2.4.5 Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ
αλαξηψληαη δεκφζηα θαη πεξηιακβάλνπλ:

√

2.4.5.1 Τηο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηηο πηζηψζεηο κνλάδσλ

√

2.4.5.2 Τα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα

√

2.4.5.3 Τε κεζνδνινγία

√

2.4.5.4 Τηο πεξηγξαθέο ησλ καζεκάησλ

√
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2.4.5.5 Τε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο

√

2.4.5.6 Τα θξηηήξηα εηζδνρήο

√

2.4.5.7 Τε κνξθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ

√

2.4.6 Η απνλνκή ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ζπλνδεχεηαη απφ √
«Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο»(diploma supplement) ην νπνίν
είλαη ζχκθσλν κε ηηο επξσπατθέο θαη δηεζλείο
πξνδηαγξαθέο.
2.4.7 Γηαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο αμηνιφγεζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο.

√

2.4.8 Η αλαγλψξηζε θαη ε κεηαθνξά πηζησηηθψλ κνλάδσλ απφ ΓΔ
πξνεγνχκελε θνίηεζε ξπζκίδεηαη κε δηαδηθαζίεο θαη
θαλνληζκνχο νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ φηη νη πεξηζζφηεξεο
πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη απφ ην ίδξπκα πνπ
απνλέκεη ηνλ ηίηιν.
Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε.
2.4.1. Γελ δηαπηζηψζεθαλ δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απφ ην 2012 (κε εμαίξεζε ην κάζεκα Αξσκαηηθά &
Φαξκαθεπηηθά Φπηά) παξφηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο αληηκεησπίδεη
πξνβιήκαηα, πνπ ήδε πξναλαθέξζεθαλ.
2.4.2 Τα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ, κπνξνχλ λα
επηηεπρζνχλ εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
2.4.3 Γελ δηαπηζηψζεθε ηέηνηα δηαδηθαζία
2.4.4 –
2.4.5 Θεσξείηαη απαξαίηεην φιεο νη πιεξνθνξίεο, λα αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν ζε
ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
2.4.6 Γελ δηαπηζηψζεθε.
2.4.7 Γελ δηαπηζηψζεθε.
2.4.8 –

Σεκεηψζηε ζε πεξίπησζε πξαθηηθήο άζθεζεο:
-

Πφζεο είλαη νη πηζησηηθέο κνλάδεο γηα καζήκαηα θαη πφζεο γηα ηελ πξαθηηθή
άζθεζε
Οι πιζηωηικέρ μονάδερ είναι 108 για μαθήμαηα και 12 για ηην ππακηική άζκηζη

-

Σε πνην εμάκελν γίλεηαη ε πξαθηηθή άζθεζε;

29

Μεηά ηο πέπαρ ηων μαθημάηων δεςηέπος και ηεηάπηος εξαμήνος
-

Αλ ε πξαθηηθή άζθεζε γίλεηαη ζηελ ρψξα ζηελ νπνία εδξεχεη ην Ίδξπκα πνπ
απνλέκεη ηνλ ηίηιν.
Έωρ ηώπα γίνεηαι ζηη σώπα απονομήρ (Κύππορ).

2.5

Γιεθνήρ Γιάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών

2.5.1

Οη ζπλεξγαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε άιια ηδξχκαηα √
ζπγθξίλνληαη ζεηηθά κε αληίζηνηρεο ζπλεξγαζίεο άιισλ
ηκεκάησλ / πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηνλ επξσπατθφ θαη
δηεζλή ρψξν.

2.5.2

Πξνζειθχνληαη
θχξνπο.

2.5.3

Σπκκεηέρνπλ
αληαιιαγψλ.

2.5.4

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

Δπηζθέπηεο
νη

Καζεγεηέο

θνηηεηέο/ηξηεο

ζε

1

2 3 4 5

εγλσζκέλνπ ΓΔ
πξνγξάκκαηα √
√

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε.
2.5 (Σπλνιηθά): Θα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο δηεζλνπνίεζεο, παξά ηηο
δηαθαηλφκελεο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο.
Σρνιηάζηε, 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.
Τν ίδην αθξηβψο Πξφγξακκα έρεη ιεηηνπξγήζεη, θαηά ην παξειζφλ, ζε κία αθφκε
ηνπνζεζία ζηελ Κχπξν.

2.6

ύνδεζη με αγοπά επγαζίαρ και κοινυνία

2.6.1

Οη

δηαδηθαζίεο

νη

νπνίεο

εθαξκφζηεθαλ
30

1
γηα

ηελ

2 3 4 5
√

αληαπφθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο επηζηεκνληθέο θαη
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ απνθνίησλ είλαη
επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθέο.
2.6.2

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

2.6.3

Τα νθέιε ηεο θνηλσλίαο απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ
είλαη ζεκαληηθά.

√
√

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε.
2.6 (Σπλνιηθά): Η ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσλία θξίλεηαη σο πνιχ
ηθαλνπνηεηηθή, φπσο πξνέθπςε απφ ηηο ζπλαληήζεηο κε εξγνδφηεο θαη απνθνίηνπο.

31

3. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΚΑΙ Η ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
3.1

ςνέπγεια Έπεςναρ και Γιδαζκαλίαρ

1

3.1.1

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

√

3.1.2

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

√

3.1.3

Παξέρνληαη επαξθείο θαη ηθαλνπνηεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ΓΔ
εμνπιηζκφο γηα ηε ζηήξημε ησλ εξεπλεηηθψλ ζπληζησζψλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα θαη
πξνζβάζηκα ζην πξνζσπηθφ θαη ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο.

3.1.4

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

3.1.5

Η εμσηεξηθή, κε θξαηηθή, ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ΓΔ
δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ
αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ
ζπγθξίλεηαη ζεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ άιισλ
ηδξπκάησλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ.

3.1.6

Η
εζσηεξηθή,
ρξεκαηνδφηεζε
ησλ
εξεπλεηηθψλ ΓΔ
δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ
αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ
ζπγθξίλεηαη ζεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ άιισλ
ηδξπκάησλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ.

3.1.7

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

3.1.8

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

3.1.9

Η εθπαίδεπζε θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ΓΔ
είλαη επαξθήο

2 3 4 5

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε.
3.1.1 & 3.1.2: Γελ δηαπηζηψζεθε.
3.1.3 – 3.1.9: Γελ αθνξνχλ ηα Μ.Ι.Δ.Δ.Κ.
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4. ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ
4.1

Γιοικηηικοί Μησανιζμοί

4.1.1

Υπάξρεη Υπεξεζία Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο πνπ ππνζηεξίδεη
ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ζηα αθαδεκατθά θαη πξνζσπηθά ηνπο
πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο.

√

4.1.2

Οη
ζεζκνζεηεκέλνη
δηνηθεηηθνί
κεραληζκνί
παξαθνινχζεζε θαη ζηήξημε θνηηεηψλ είλαη επαξθείο.

γηα

√

4.1.3

Η απφδνζε ησλ κεραληζκψλ απηψλ αμηνινγείηαη ζηε βάζε
ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ.

√

1

2 3 4 5

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε.
4.1 (Σπλνιηθά): Η θπζηνγλσκία ησλ ΜΙΔΔΚ (δηεηή πξνγξάκκαηα, επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε/εθπαίδεπζε,

απνγεπκαηηλή/βξαδηλή

θνίηεζε,

ζπνπδαζηέο/

ζπνπδάζηξηεο πνπ παξάιιεια εξγάδνληαη) δελ απαηηεί ηελ χπαξμε ζε δνκή
δηαθξηηψλ γξαθείσλ/ππεξεζηψλ φζσλ αλαθέξνληαη πην πάλσ, θαζψο απηά
ζπλάδνπλ κε έλα παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα κε ηππηθή θνίηεζε.
Υπνζηήξημε ππάξρεη, αιιά απνπζηάδεη ε δνκή/ζεζκφο (ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά
ζε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο δηδαζθφλησλ – δηδαζθνκέλσλ).

4.2

Τποδομέρ / Τποζηήπιξη

4.2.1

Υπάξρνπλ θαηάιιεια βηβιία θαη έγθξηηα πεξηνδηθά πνπ
ππνζηεξίδνπλ ην πξφγξακκα.

1
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2 3 4 5
√

4.2.2

Υπάξρεη
ππνζηεξηθηηθή
επηθνηλσλίαο.

πιαηθφξκα

εζσηεξηθήο √

4.2.3

Οη εγθαηαζηάζεηο είλαη επαξθείο ζε αξηζκφ θαη κέγεζνο.

4.2.4

Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ
εθκάζεζε (εξγαζηεξηαθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο,
αλαιψζηκα, θ.η.ι.) είλαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά επαξθήο.

4.2.5

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

√

4.2.6

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

√

4.2.7

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

√
√

√

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε.
4.2 (Σπλνιηθά): Θεξκνθεπηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη αγξνί είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθνί,
φκσο ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ (π.ρ. ζηεξενζθφπηα,
κηθξνζθφπηα θαη ινηπφο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο). Δπίζεο ππάξρνπλ αδπλακίεο
ζην ζχζηεκα ηεο βηβιηνζήθεο (σξάξην, βηβιηνγξαθηθή θάιπςε, φισλ ησλ
αληηθεηκέλσλ, πνιιαπιή βηβιηνγξαθία, δπλαηφηεηεο δαλεηζηηθήο ιεηηνπξγίαο,
βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ).

4.3

Οικονομικοί Πόποι

4.3.1

Η δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο
θαη
ηνπ
αθαδεκατθνχ/εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ.

4.3.2

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

1
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2 3 4 5
√

4.3.3

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

√

4.3.4

Τα δίδαθηξα ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζπλάδνπλ κε ηα δίδαθηξα ΓΔ
αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε.
4.3.1 Απφ ζπλνκηιίεο θαη επί ηφπνπ δηαπηζηψζεηο (λέεο πςεινχ θφζηνπο
εγθαηαζηάζεηο) ηεθκαίξεηαη φηη ππάξρνπλ νηθνλνκηθνί πφξνη, πνπ επηηξέπνπλ ηελ
αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ.
4.3.2 –
4.3.3 Οη ακνηβέο κνλίκσλ θαη ζπκβαζηνχρσλ δηαπηζηψζεθε φηη είλαη αλάινγεο
αληηζηνίρσλ ηδξπκάησλ.
4.3.4 –

Σο πιο κάηυ κπιηήπιο
ππογπάμμαηα ζποςδών.

ιζσύει

επιππόζθεηα

για

ηα

εξ

5.

ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

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
35

αποζηάζευρ

1 2 3 4 5

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
5.4

Οη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη
ηθαλνπνηεηηθνί.

5.5

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

5.6

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

5.7

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

5.8

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

5.9

Τν πξφγξακκα δηαζέηεη θαηάιιειεο θαη επαξθείο ππνδνκέο
ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο.

5.10

Οη ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο.

5.11

Οη θνηηεηέο ελεκεξψλνληαη θαη εθπαηδεχνληαη ζρεηηθά κε ηα
δηαζέζηκεο εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο.

5.12

Οη δηαδηθαζίεο ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ θαη βειηίσζεο ησλ
ππνζηεξηθηηθψλ
ππεξεζηψλ
είλαη
ζπρλέο
θαη
απνηειεζκαηηθέο.

5.13

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

5.14

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

5.15

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

5.16

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

είλαη
ζηελ

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ
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πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε.
Γελ πξνβιέπνληαη εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα ζηα ΜΙΔΔΚ.

Σεκεηψζηε αλ ηζρχνπλ ηα πην θάησ, βάδνληαο √ ζην ηεηξαγσλάθη δίπια απφ ηε
δήισζε. Σε 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.

ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ

6.1

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

6.2

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

6.7

Τα 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.
Γελ πξνβιέπνληαη δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα ζηα ΜΙΔΔΚ.

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

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΑ ΥΟΛΙΑ – ΔΙΗΓΗΔΙ
Παξαθαιψ λα γξάςεηε ηα θαηαιεθηηθά ζρφιηα θαη εηζεγήζεηο γηα ην πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζην ζχλνιφ ηνπ ή γηα επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
Θεσξνχκε φηη ηέηνηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, πνπ παξάγνπλ ηερληθά
εμεηδηθεπκέλνπο απνθνίηνπο, θαιχπηνπλ ζεκαληηθέο παξνχζεο θαη κειινληηθέο
αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζε εζηηαζκέλα πεδία, φπσο νη Βηνινγηθέο Κεπεπηηθέο
Καιιηέξγεηεο, θαζψο θαίλεηαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη
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απνηππψλεηαη ζε κνξθή αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.
Η ζχλδεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσλία θξίλεηαη απφ
πνιχ ηθαλνπνηεηηθή έσο άξηζηε, φπσο πξνέθπςε απφ ηηο ζπλαληήζεηο κε εξγνδφηεο
θαη απνθνίηνπο, φπσο πξνέθπςε ζηελ πφιε πνπ ήδε ιεηηνπξγεί ην Πξφγξακκα.

Διαπιστώσεις
Γιδάζκονηερ:
Υπάξρνπλ κφλν δχν κφληκνη θαη ηέζζεξηο κεξηθήο απαζρφιεζεο. Φξεηάδεηαη ζαθψο
κεγαιχηεξνο αξηζκφο κε κεγαιχηεξε ζπλάθεηα ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ
καζεκάησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, δεδνκέλνπ φηη νη δηδάζθνληεο
θαιχπηνπλ καζήκαηα θαη εθηφο ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ.
Ο ιφγνο ησλ καζεκάησλ, πνπ δηδάζθνληαη απφ κφληκν πξνζσπηθφ, είλαη ζρεηηθά
ηθαλνπνηεηηθφο, αιιά ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ κνλίκσλ, ππάξρεη έιιεηςε ζπλάθεηαο
σο πξνο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζεκαληηθνχ αξηζκνχ καζεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ νη
κφληκνη, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ θαη ππεξβνιηθά βεβαξεκέλν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο.
ςνηονιζηήρ Ππογπάμμαηορ:
Ο ζπληνληζηήο ελφο ηφζν εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ ζα απνδψζεη ζηελ
αγνξά/θνηλσλία εξγαδνκέλνπο κε θαηάξηηζε ζε εζηηαζκέλεο πεξηνρέο ηεο γεσπνλίαο,
φπσο νη βηνινγηθέο-θεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο, πξέπεη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθή,
εξγαζηαθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία απφ αληίζηνηρνπο ρψξνπο.
Ππόγπαμμα ποςδών:
Με βάζε ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, σο ζρεδηαζκφ (project), ζα κπνξνχζαλ λα
ππάξμνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
(curriculum).
Σην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα πνιιέο θνξέο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ηίηιν ή ζηελ πεξηγξαθή ηνπ
καζήκαηνο θαη επαλαιακβάλνληαη παλνκνηφηππα ζε δηαθνξεηηθά καζήκαηα, κε
ζρεηηθά κεηαμχ ηνπο.
Υπάξρεη ζνβαξή απφθιηζε κεηαμχ επηδησθφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ,
καζεκάησλ ζην θχξην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη επηκέξνπο πεξηερφκελνπ καζεκάησλ.
Γελ δηαπηζηψζεθαλ δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απφ ην 2012 (κε εμαίξεζε ην κάζεκα Αξσκαηηθά &
Φαξκαθεπηηθά Φπηά), παξφηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο αληηκεησπίδεη
πξνβιήκαηα, πνπ ήδε πξναλαθέξζεθαλ.
Πεπιγπαθή (Πεπίγπαμμα) Μαθημάηυν:
Σην πιαίζην ησλ καζεκάησλ ππάξρνπλ αξθεηέο ζνβαξέο αλαληηζηνηρίεο κεηαμχ ηνπ
ηίηινπ ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, ησλ ζεκάησλ ησλ
εμεηάζεσλ γηα ην κάζεκα θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο πνπ ζα πξέπεη λα
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βξίζθεηαη ην κάζεκα (Δπίπεδν κεηαιπθεηαθήο/αλψηεξεο εθπαίδεπζεο).
Ωο παξάδεηγκα, ζην κάζεκα ηεο Δθαξκνζκέλεο Λαραλνθνκίαο δφζεθαλ ζέκαηα
εμεηάζεσλ κε ζρεηηθά κε ηνλ ηίηιν θαη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο (Γελδξνθνκία
θ.α.).
Αλάινγα παξαδείγκαηα αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν καζεκάησλ φπσο ηεο
Δληνκνινγίαο (φπνπ πεξηιακβάλνληαη κχθεηεο, βαθηήξηα, ηνί θιπ.) θαη ησλ
Μαζεκαηηθψλ, φπνπ ππάξρεη ζνβαξφ ζέκα ζην επίπεδν ηνπ πεξηερνκέλνπ
(δηδάζθνληαη καζεκαηηθά πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), ελψ ζε
άιια καζήκαηα απαηηνχληαη γλψζεηο αλψηεξσλ καζεκαηηθψλ φπσο ζην κάζεκα
Μεηξήζεσλ Τερληθψλ Μεγεζψλ. Τέηνηα παξαδείγκαηα ππάξρνπλ πνιιά.
Τποδομέρ:
Οη ζεξκνθεπηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη αγξνί είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθνί, φκσο
ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ (π.ρ. ζηεξενζθφπηα, κηθξνζθφπηα
θαη ινηπφο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο). Δπίζεο ππάξρνπλ αδπλακίεο ζην ζχζηεκα
ηεο βηβιηνζήθεο (σξάξην, βηβιηνγξαθηθή θάιπςε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ, πνιιαπιή
βηβιηνγξαθία, δπλαηφηεηεο δαλεηζηηθήο ιεηηνπξγίαο, βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο
δεδνκέλσλ).
Μαθηζιακοί πόποι, Φοιηηηική Μέπιμνα και ςποζηήπιξη διδακηικού έπγος:
Η θπζηνγλσκία ησλ ΜΙΔΔΚ (δηεηή πξνγξάκκαηα, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/
εθπαίδεπζε, απνγεπκαηηλή/βξαδηλή θνίηεζε, ζπνπδαζηέο/ ζπνπδάζηξηεο πνπ
παξάιιεια
εξγάδνληαη)
δελ
απαηηεί
ηελ
χπαξμε
δνκψλ
δηαθξηηψλ
γξαθείσλ/ππεξεζηψλ φζσλ αλαθέξνληαη πην πάλσ, θαζψο απηά ζπλάδνπλ κε έλα
παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα κε ηππηθή θνίηεζε. Πηζηεχνπκε εληνχηνηο φηη ζα πξέπεη θαη
κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ηέηνηεο δνκέο, δεδνκέλνπ φηη ζηελ πξάμε ππάξρεη
απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε, αιιά ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο δηδαζθφλησλ – δηδαζθνκέλσλ. Γξάζεηο φπσο ε Πξαθηηθή Άζθεζε απαηηνχλ
ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ηεο δνκήο, κε θξίζε θαηαιιειφηεηαο ησλ ρψξσλ
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ησλ
πεπξαγκέλσλ ηνπ απφ ην ζπνπδαζηή θαη ηαθηηθή επφπηεπζε.
Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ:
Οη δνκέο θαη νη κεραληζκνί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ σο
πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε,
αιιά θαη γηα νπζηαζηηθνχο θαη πξαθηηθνχο ιφγνπο (πρ. δηαθχιαμε βάζεο δεδνκέλσλ
βαζκνινγίνπ).

Εισηγήσεις:
-

Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαζεγεηψλ κε ζηελφηεξε ζπλάθεηα κε ηα γλσζηηθά
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αληηθείκελα.
-

Άκεζε αλαζεψξεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ κε
αθαίξεζε, πξνζζήθε ή ζπγρσλεχζεηο καζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ πιένλ
ιπζηηειή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην λέν αλαβαζκηζκέλν
επίπεδν ζπνπδψλ.

-

Άκεζε αλαζεψξεζε ησλ Πεξηγξακκάησλ ησλ καζεκάησλ κε ζαθή θαη
εμεηδηθεπκέλε θαηά κάζεκα πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ θαη θπξίσο ζαθή θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε εζηίαζε ζην
αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο θαη ηε κεηαθνξά ζχγρξνλσλ γλψζεσλ θαη
ηερλνινγηψλ αηρκήο.

-

Δλίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο Βηβιηνζήθεο (σξάξην,
βηβιηνγξαθηθή θάιπςε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ, πνιιαπιή βηβιηνγξαθία,
δπλαηφηεηεο δαλεηζηηθήο ιεηηνπξγίαο, βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ)

-

Δλίζρπζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ ππνδνκψλ ζε εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ (π.ρ.
ζηεξενζθφπηα, κηθξνζθφπηα θαη ινηπφο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο).

-

Σηαδηαθή αλάπηπμε δνκψλ θαη κεραληζκψλ Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο

-

Σηαδηαθή αλάπηπμε δνκψλ θαη κεραληζκψλ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο

Τειηθφ Σπκπέξαζκα
Η Δπηηξνπή εηζεγείηαη θπξίσο εμαηηίαο ησλ αδπλακηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ
θαη εηδηθφηεξα ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ησλ Πεξηγξακκάησλ ησλ Μαζεκάησλ,
ηελ ππνβνιή εθ λένπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα Αμηνιφγεζε.

41

Ονόμαηα και ςπογπαθέρ Πποέδπος και Μελών ηηρ Δπιηποπήρ Δξυηεπικήρ
Αξιολόγηζηρ:

Όνομα:

Τπογπαθή:

Ηκεξνκελία: …………………………….

300_1_1_external_evaluation_report_program_template.docx

42

