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ΟΓΖΓΗΔ:   

Σν παξφλ έγγξαθν έρεη θαηαξηηζηεί ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Φνξέα Γηαζθάιηζεο 
θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο, ζηε βάζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ «πεξί ηεο Γηαζθάιηζεο θαη 
Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο 
Φνξέα γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2015» [Ν. 136 (Η)/2015]. 

Σο ένηςπο ζςμπληπώνεηαι από ηην Δπιηποπή Δξυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ για έκαζηο 
ππόγπαμμα ζποςδών.  Σο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (ένηςπο απ. 300.1) αποηελεί αναπόζπαζηο 
μέπορ ηηρ έκθεζηρ εξυηεπικήρ αξιολόγηζηρ για ηην αξιολόγηζη - πιζηοποίηζη νέος 
ππογπάμμαηορ ζποςδών. 
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ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: 

 

ΟΝΟΜΑ 
ΣΗΣΛΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ / ΗΓΡΤΜΑ 

Αζαλάζηνο Μαλνχξαο Αλ. Καζεγεηήο ΣΔΗ Θεζζαιίαο 

Νηθφιανο ηνθφξνο Καζεγεηήο Γεσπνληθφ Παλ/κην Αζήλαο 

Μαξία Παπαγεσξγίνπ Αλ. Καζεγήηξηα ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο 

Νηθφιαο Βαιαλίδεο Φνηηεηήο Σερλνινγηθφ Παλ/κην Κχπξνπ 
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ΔΗΑΓΩΓΖ: 
 

I. Ζ δηαδηθαζία Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο  
 

• χληνκε πεξηγξαθή ησλ εγγξάθσλ πνπ κειεηήζεθαλ, ηεο επηηφπνπ 
επίζθεςεο, ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε 
ε επίζθεςε.   
 
Ζ ΔΔΑ είρε ηελ επθαηξία λα κειεηήζεη ηα έγγξαθα πνπ ηηο εζηάιεζαλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 
1. Ζ αίηεζε κε ηα παξαξηήκαηά ηεο 
2. Guidelines for the Members of the External Evaluation Committees 
3. Σν έληππν 300-1 

 
Ζ επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο ρψξνπο ηεο «Γ’ Σερληθήο ρνιήο 

Λεκεζνχ», Σέξκα νδνχ Καξχβνπ, Σ.Κ. 3112, Πνιεκίδηα Λεκεζφο,  ηελ Σξίηε 
30/8/2016, ζηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Π, ζχκθσλα κε ην 
«Δλδεηθηηθφ Πξφγξακκα Δπίζθεςεο ΔΔΑ» φπσο καο παξαδφζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο ζπλάληεζεο κε ηνλ Φνξέα, θα Κνπηζειίλε, ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ. 

Έγηλε ζπλάληεζε κε  
1. Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Δζσηεξηθήο Πνηφηεηαο: 
Νίθνο Νηθνιάνπ, Γ/ληή ΜΗΔΔΚ Λεκεζφο, θαη Αιέμε Κσζηέα Αθαδεκατθφ 

Τπεχζπλν ηνπ Πξνγξάκκαηνο  
2. Μέινο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, θ Αληξέα Παξαζθεπά 
3. Σέζζεξηο θνηηεηέο - απνθνίηνπο ηνπ Π 
4. Πέηξνο θίηζαο, επηρεηξεκαηίαο, ηδηνθηήηεο βηνκεραλίαο αξηνζθεπαζκάησλ 

«EuroBakers» 
 
Γελ κπφξεζε λα παξεπξεζεί ν λενηνπνζεηεκέλνο ζπληνληζηήο ηνπ Π 

Αλαζηαζίνπ Μηράιεο πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηελ Αίηεζε, φπνπ ππάξρεη ην φλνκα ηνπ θ 
Κσζηέα.  

Ζ ζπλάληεζε δηήξθεζε απφ ηηο 10.00-17.30. 
   
II. Γηαδηθαζία Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο  

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

 
Ζ επίζθεςε εληφπηζε ηα παξαθάησ αλά θεθάιαην: 
Κεθάλαιο Α.  
ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ : πιήξεο 
Κεθάλαιο Β.  
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ : ην παξάξηεκα Η δελ ππνβιήζεθε 
ρσξηζηά πηζαλψο ζεσξψληαο φηη θαιχπηεηαη κεξηθψο απφ ηνλ Πίλαθα 2 θαη ην 
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Παξάξηεκα 2. Παξφια απηά έιεηπε ε πιεξνθνξία αλ ηα καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά 
ή επηινγήο. Καηά ηελ επί ηφπνπ επίζθεςε δηεπθξηλίζηεθε φηη φια ηα καζήκαηα είλαη 
ππνρξεσηηθά. 
ην Παξάξηεκα 2 απνπζηάδεη αλαθνξά ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε 1ν θαη 2ν έηνπο 
(INTERN 1 & INTERN 2), κε 6 ECTS ην θαζέλα. Καηά ηελ επηηφπηα επίζθεςε καο 
παξαδφζεθε ηππνπνηεκέλν «ΒΗΒΛΗΑΡΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ». 
Απφ ηνπο πίλαθεο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ είλαη μεθάζαξν πνηνο είλαη ν 
ζπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απφ ηελ επηηφπηα επίζθεςε πξνέθπςε φηη 
πληνληζηήο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο Πιήξνπο Απαζρφιεζεο. 
Πεδίν Β.8 (δηνηθεηηθή δνκή) ήηαλ θελφ. Καηά ηελ επηηφπηα επίζθεςε καο παξαδφζεθε 
«Πξνηεηλφκελν Οξγαλφγξακκα»  
Πεδίν Β.9 (Καλνληζκνί θαη Γηαδηθαζίεο Πνηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ) ήηαλ 
κε ζπκπιεξσκέλν.  Καηά ηελ επηηφπηα επίζθεςε καο παξαδφζεθε έληππν κε ηίηιν 
«Πξνζσξηλνί Καλνληζκνί» ζην νπνίν δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο δηαδηθαζίεο 
έγθξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο, αλαζεψξεζεο θαη εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 
Πεδίν Β10. Κελφ (θαζφηη αλαθέξεηαη ζε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα) 
Πεδίν Β12. Φνηηεηηθή κέξηκλα, θελφ  
Πεδίν Β.14 : απνπζηάδεη ην παξάξηεκα 4 κε αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ ππνδνκψλ πνπ 
ππνζηεξίδνπλ ην Π. Βέβαηα θαηά ηελ επηηφπηα επίζθεςε καο παξνπζηάζηεθαλ νη 
ππνδνκέο: εξγαζηήξηα, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, αίζνπζα ππνινγηζηψλ, βηβιηνζήθε, 
γξαθεία. 
Κεθάλαιο Γ. 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ : ΚΔΝΟ 
 
Παξάξηεκα 5  : Κξηηήξηα θαη Γείθηεο Πνηφηεηαο 
Δίλαη ζπκπιεξσκέλα φια ηα πεδία ρσξίο αηηηνιφγεζε θαη ζρνιηαζκφο ζηα ειεχζεξα 
πεδία, φπνπ απαηηείηαη. 
 
ΓΔΝΗΚΟ ΥΟΛΗΟ 
 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρφιηα ε αίηεζε δελ ήηαλ ιεπηνκεξήο θαη 
ζπκπιεξσκέλε ζε φια ηα πεδία, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θαη λα ηεθκεξησζεί 
πεξαηηέξσ.  Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο επίζθεςεο δφζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά 
ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ ζηα αληίζηνηρα πεδία. 
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ΔΤΡΖΜΑΣΑ: 
 
1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΓΗΑΘΔΗΜΟΗ ΠΟΡΟΗ 
 

- Οπγάνυζη διδακηικού έπγος 

χκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε πξνθήξπμε πνπ επηδφζεθε ην ζχζηεκα ηεο 
κνξηνδφηεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη δηαθαλέο θαη αδηάβιεην. 

Ο αξηζκφο ησλ 16 θνηηεηψλ αλά έηνο θξίλεηαη φηη ζπλάδεη ή θαη ππεξηεξεί ησλ 
δηεζλψλ πξαθηηθψλ επνηθνδνκεηηθήο δηδαζθαιίαο. 

Αθαδεκατθφ εκεξνιφγην επηδίδεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηεο 
θνίηεζεο. 

Αλαιπηηθά πεξηγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ζπνπδαζηέο  ζα 
πξέπεη φκσο λα  είλαη δηαζέζηκα θαη ζηνπο ππνςήθηνπο ζπνπδαζηέο κέζσ 
ιεηηνπξγίαο. 

Σν βνεζεηηθφ πιηθφ δηαθηλείηαη κέζσ καδηθψλ e-mails ή ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο. 

Μαο  επηδφζεθε άξηζην ππφδεηγκα ηνπ βηβιίνπ πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ  ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

Οη δηαδηθαζίεο εμεηάζεσλ είλαη ζαθείο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνζσξηλφ 
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο πνπ καο επηδφζεθε . 

Οη εγθαηαζηάζεηο θξίλνληαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο κε ηε ζεκείσζε γηα θιηκαηηζκφ ζε 
φιεο ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

Κηηξηαθέο ππνδνκέο βηβιηνζήθεο ππάξρνπλ άξηζηεο δελ είλαη φκσο πξνζβάζηκεο 
θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π. 

Οη ππνδνκέο θπξίσο νη εξγαζηεξηαθέο θξίλνληαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο, αληίζηνηρεο 
ηεο δηεζλνχο πξαθηηθήο 

Οη ππνδνκέο θνηηεηηθήο κέξηκλαο πεξηνξίδνληαη ζηε ρξήζε θπιηθείνπ. 

Τπάξρεη ακεζφηεηα ζηελ επηθνηλσλία ζπνπδαζηή θαη δηδάζθνληνο ιφγσ ηεο δνκήο 
ηνπ Π κε ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα λα απνηεινχλ πεξί ηνπ 67% ηνπ Π.   

Τπάξρεη έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή δηα δψζεο αλαηξνθνδφηεζε, δελ είλαη φκσο 
ζεζκνζεηεκέλε. 

Ο έιεγρνο ηε επίδνζεο είλαη ζπλερήο ζην εξγαζηεξηαθφ θνκκάηη ελψ απφ ηα 
δείγκαηα ησλ θχιισλ ηεο γξαπηήο εμέηαζεο πνπ καο επηδφζεθαλ αιιά θαη κε ηελ 
πεξηγξαθή ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεσξεηηθά 
καζήκαηα, αμηνινγείηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ θαη γηα ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα. 

Γελ είλαη δηαζέζηκνη κεραληζκνί ζηήξημεο ησλ αδχλακσλ ζπνπδαζηψλ, αιιά ε 
ζηήξημε πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ιφγσ ηεο άκεζεο ζρέζεο δηδάζθνληα-ζπνπδαζηή. 

Γελ ππάξρεη ν ζεζκφο ηνπ mentoring. 
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Ζ έλλνηα ηεο ινγνθινπήο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα θαη δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη 
δηαδηθαζία γηα ηελ πξφιεςή ηεο. 

Γελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο παξαπφλσλ.  
 
 

- Γιδαζκαλία 

Γεδνκέλνπ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ Π ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ε 
κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ 
καζήκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. 

Ζ κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα ελήιηθεο. 

Σν ζχζηεκα θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ ζηα 
καζήκαηα είλαη ζαθή, επαξθή θαη ζε γλψζε ησλ ζπνπδαζηψλ  

Δλζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία ζε πνιχ 
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θπξίσο ιφγσ ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ. 

Γελ ππάξρεη πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. 

Οη ζεκεηψζεηο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ, ηνπιάρηζηνλ απφ νξηζκέλα 
δείγκαηα πνπ καο ππνβιήζεθαλ. 

 
- Γιδακηικό πποζυπικό 

 

Τπάξρεη κφλν έλαο εθπαηδεπηηθφο πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο . Ο 
αξηζκφο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν Π δελ απαηηείηαη ζπλάθεηα ζε επίπεδν δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ 
αιιά πξέπεη νη πξνθεξχμεηο λα απαηηνχλ ηε ζπλάθεηα ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθνχ 
ηίηινπ γηα ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα. 

Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαηέρεη αλαγλσξηζκέλν Αθαδεκατθφ ηίηιν θαηά κία βαζκίδα 
αλψηεξν απφ ην επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

Ζ αλαινγία ησλ κφληκσλ δηδαζθφλησλ πξνο ησλ σξνκίζζησλ είλαη 1:3, κε 
ηθαλνπνηεηηθή. 

Ζ αλαινγία δηδαζθφλησλ πξνο ζπνπδαζηψλ  1:5 μεπεξλά ζεηηθά θαη ηα ζηάληαξ ησλ 
δηεζλψλ πξαθηηθψλ. 

Τπάξρεη ε αλαγθαηφηεηα πξφζιεςεο κφληκνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ. 

ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. 
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ 
 

- κοπόρ και μαθηζιακά αποηελέζμαηα ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 

 Ο ζθνπφο ηνπ Π φπσο δηαηππψλεηαη ζηελ αίηεζε πνπ ππνβιήζεθε αδηθεί ην Π 
φπσο είλαη δνκεκέλν θαη δε ζπλάδεη κε ηελ πνιχ θαιή εηθφλα πνπ απνθνκίζακε 
θαηά ηελ επηηφπηα επίζθεςε θαη ην πςειφ επίπεδν ησλ παξερφκελσλ δεμηνηήησλ.  

Σα δεηνχκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα φπσο πεξηγξάθνληαη ζην πεξίγξακκα ησλ 
καζεκάησλ εμππεξεηνχλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθά ην ζρεδηαζκφ ηνπ Π 

Τπάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ηνπ παξερφκελνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ηνπ 
εκπινπηηζκνχ ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ. 

Σα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ πεξηγξάκκαηνο 
ηνπ θάζε καζήκαηνο.  

Ζ καζεζηαθή δηδαζθαιία είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε.  

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

χκθσλα κε ηνπο ζπνπδαζηέο ε αλαβάζκηζε ζε αλψηεξε βαζκίδα ζα ηνπο δψζεη 
ηελ δπλαηφηεηα γηα πεξεηαίξσ αθαδεκατθή εμέιημε.  

 
- Γομή και Πεπιεσόμενο ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 

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

Σν Δπξσπατθφ χζηεκα πζζψξεπζεο θαη Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ 
(ECTS) εθαξκφδεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά. Θα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ν φξνο 
ηεηξάκελν δηδαζθαιίαο κε ηνλ φξν αθαδεκατθφ εμάκελν ζε φια ηα έγγξαθα ηνπ Π. 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη δνκεκέλν κε ζπλεθηηθφ ηξφπν θαη αθνινπζία. 

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

Σν Π επηδέρεηαη επηθαηξνπνίεζεο κε ηελ εηζαγσγή ελνηήησλ ζηα παξερφκελα 
καζήκαηα ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηα ηειεπηαία επηηεχγκαηα / εμειίμεηο ζηελ 
επηζηήκε, ζηηο ηέρλεο, ζηελ έξεπλα  θαη ζηελ ηερλνινγία.  

Γελ ππάξρεη ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία, γηα ηελ δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο 
πξνζσπηθέο αλάγθεο ή ζηηο αλάγθεο ησλ ζπνπδαζηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο.  

 
- Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 

Γελ ππάξρνπλ ζαθείο ζεζκνζεηεκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ λα 
εμππεξεηνχλ ηνλ ζθνπφ ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζε φιν ηνπ ην θάζκα (π.ρ. 
ζπρλφηεηα αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζεζκνζεηεκέλε εηήζηα 
έθζεζε αμηνιφγεζεο , ιεηηνπξγία Ηδξπκαηηθήο Δπηηξνπήο Γηαζθάιηζεο πνηφηεηαο , 
ηππνπνηεκέλα έληππα εξσηεκαηνινγίσλ απηναμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ θαη 
αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο ζπνπδαζηέο θ.α.). Αθφκε θαη ε ζχλζεζε ηεο 
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επηηξνπήο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο πνπ ππνγξάθεη ηελ αίηεζε πεξηιακβάλεη άηνκα 
ρσξίο ζπλάθεηα κε ην Π .  

 
 

- Γιασείπιζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 
 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Π ζηεξίδεηαη ζην πξνζσπηθφ 
ελδηαθέξνλ θαη ηνλ αιηξνπηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απηή ηε ζηηγκή ζηειερψλνπλ ην 
ζεζκφ ηνπ ΜΗΔΔΚ θαη  ηνπ ππφ αμηνιφγεζε Π. Σν παξαπάλσ δελ είλαη κηα πξαθηηθή 
πνπ εμαζθαιίδεη βησζηκφηεηα. 
Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζηε βάζε ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 
Γελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα γξακκαηεηαθή 
ππνζηήξημε, ηήξεζε εληαίνπ κεηξψνπ θνηηεηψλ  θαη βαζκνινγίνπ ζε εηδηθφ 
ινγηζκηθφ, έθδνζε θάξηαο ζπνπδαζηηθήο ηδηφηεηαο, θ.α. 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα αλαξηψληαη 
ζηελ  πξνηεηλφκελε γηα δεκηνπξγία ηζηνζειίδα ηνπ Π. 
Πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε απφδνζε diploma supplement ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ 
Δπξσπατθνχ Υάξηε ηεο Αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, γεγνλφο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ 
πεξαηηέξσ αθαδεκατθή εμέιημε ησλ απνθνίησλ . Πξνηείλεηαη νη εκπιεθφκελνη ζην Π 
λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ νξνινγία θαη ηηο επηηαγέο ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε ηεο 
Αλψηεξεο εθπαίδεπζεο. 
Γελ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ηνπ Π απφ ηνπο ζπνπδαζηέο, παξά κφλν απφ 
πξνζσπηθή πξσηνβνπιία θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
Γεδνκέλνπ φηη εθαξκφδεηαη ζχζηεκα ECTS  ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ε αλαγλψξηζε 
θαη ε κεηαθνξά πηζησηηθψλ κνλάδσλ απφ πξνεγνχκελε θνίηεζε. 
 

- Γιεθνήρ Γιάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 

Σέζεθε ππφςηλ καο πξφγξακκα ERASMUS + κε θνλδχιην γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ 
θνηηεηψλ ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα δηάζηεκα θάπνησλ 
εκεξψλ.  

Βάζε έξεπλαο ζην Γηαδίθηπν δηαπηζηψζεθε ε ζπκβαηφηεηα κε ηα αληίζηνηρα Γηεζλή 
πξνγξάκκαηα  

 
- ύνδεζη με ηην Αγοπά Δπγαζίαρ και ηην Κοινυνία 

 

χκθσλα κε δήισζε ησλ ππεπζχλσλ ππάξρεη κεγάιε δήηεζε γηα ηνπο απνθνίηνπο 
ηεο ζρνιήο θαη εξγνδφηεζε ζε πςειά πνζνζηά. Παξνπζηάζηεθαλ θαη ζρεηηθνί 
πίλαθεο εξγνδφηεζεο νη νπνίνη επεμεξγαζκέλνη ζηαηηζηηθά ζα κπνξνχζαλ λα 
απμήζνπλ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ Π αλ δεκνζηνπνηνχληαλ. 

Απνηειεί θαιή πξαθηηθή ε επίζθεςε πνπ γίλεηαη ζε ρψξνπο εξγαζίαο, ζε ζρνιηθέο 
θαη ζε ζηξαηησηηθέο κνλάδεο κε ζθνπφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ. 

Δπίζεο ιακβάλνπλ ηαθηηθά κέξνο ζε επαγγεικαηηθέο εθζέζεηο, πρ  HORECA θαη 
δηαγσληζκνχο ηξνθίκσλ. 
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3. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
 

- ςνέπγεια Έπεςναρ Γιδαζκαλίαρ  
 
 
Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη επαγγεικαηηθφο θαη 
δελ απαηηείηαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηνπο δηδάζθνληεο. 
 
 
 

4. ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΟΗΚΖΖ, ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ 
ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
- Γιοικηηικοί Μησανιζμοί 

Γελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε θνηηεηηθή κέξηκλα θαη ζεζκνζεηεκέλνη δηνηθεηηθνί 
κεραληζκνί γηα ηε ζηήξημε ησλ ζπνπδαζηψλ. 
Κάζε ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο έζησ κε δηεηή 
πξνγξάκκαηα, κπνξεί θαη πξέπεη λα έρεη δηακνξθσκέλεο πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη 
βαζηθή ζηειέρσζε γηα ηελ παξνρή ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Οη 
πνιηηηθέο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζην γεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ ΜΗΔΔΚ (πνπ 
απηή ηε ζηηγκή δελ πθίζηαηαη) θαη λα αλαιχνληαη ζε Καλφλεο πνπ λα ζεζπίδνπλ ηα 
ΜΗΔΔΚ (πνπ επίζεο δελ ππάξρνπλ ζε νινθιεξσκέλε κνξθή).   

 
- Τποδομέρ/Τποζηήπιξη 

Γελ ππάξρεη ελεκεξσκέλε βηβιηνζήθε, νη δηδάζθνληεο θαη φρη νη ζπνπδαζηέο 
εμππεξεηνχληαη είηε απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπιινγή ή απφ ηελ πξνζσπηθή 
ζπιινγή βηβιίσλ ηνπ Αθαδεκατθνχ Τπεπζχλνπ.  

Τπάξρεη αλάγθε αλάπηπμεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο έρεη αλαπηπρζεί 
ζε πξνεγνχκελν θξηηήξην 

Πνζνηηθά θαη πνηνηηθά επαξθήο εμνπιηζκφο αληίζηνηρνο ηεο δηεζλνχο πξαθηηθήο 

Σν δηδαθηηθφ πιηθφ επηδέρεηαη βειηίσζε θαηά πεξίπησζε φπσο έρεη αλαθεξζεί ζε 
πξνεγνχκελα θξηηήξηα .  

Γελ καο έρεη αλαθεξζεί δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ 
ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Π . Δίλαη δχζθνια πξαγκαηνπνηήζηκε θαζψο ην κφληκν 
πξνζσπηθφ είλαη απνζπαζκέλν απφ ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε 

 
 

- Οικονομικοί Πόποι 
 
 
Σν Π ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηνπ ΔΚΣ (πνπ φκσο έρνπλ 
εκεξνκελία ιήμεσο) θαη εθκεηαιιεχεηαη πφξνπο απφ ηελ Σερληθή ρνιή φπνπ 
ζηεγάδεηαη.  
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Καηά δήισζε ησλ απαζρνινχκελσλ νη ακνηβέο ζπκβαδίδνπλ κε ηελ αγνξά 
εξγαζίαο. 
Ζ θνίηεζε είλαη δσξεάλ, φκσο νη ζπνπδαζηέο ππνρξεψλνληαη λα πξνκεζεπηνχλ λα 
αγνξάζνπλ απφ ηδίνπο πφξνπο ηελ ζηνιή εξγαζίαο θαη αηνκηθφ επαγγεικαηηθφ 
εμνπιηζκφ ζπλνιηθνχ χςνπο πεξίπνπ 150επξψ. 
 
 
 
 
5. ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
 
 
Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη επαγγεικαηηθφο κε κεγάιν 
θφξην εξγαζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο θαη έηζη θαζηζηά αδχλαηε ηελ ιεηηνπξγία εμ 
απνζηάζεσο πξνγξάκκαηνο. 
 
 
 
 
 
 
 
6. ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ 
 
 
Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη επαγγεικαηηθφο θαη 
δελ είλαη δπλαηή ε ππνζηήξημε κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΔΗ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ 
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ1 
 

 

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

 

Ζ θπζηνγλσκία ησλ ΜΗΔEΚ (δηεηή πξνγξάκκαηα, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε / 
εθπαίδεπζε, απνγεπκαηηλή / βξαδηλή θνίηεζε, ζπνπδαζηέο πνπ παξάιιεια 
εξγάδνληαη) πηζαλφλ δελ απαηηεί ηελ χπαξμε δηαθξηηψλ γξαθείσλ / ππεξεζηψλ ζε 
ζρέζε κε έλα παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα κε ηππηθή θνίηεζε.  

Δίλαη πνιχ ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη αμηνπνηνχληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 
ππνδνκέο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηηο Σερληθέο ρνιέο, νη νπνίεο παξέρνπλ ηνλ 
θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Π.  

Πξέπεη λα ηνληζηεί ν ελζνπζηαζκφο θαη ε πξνζπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ Π, ε ζέιεζε γηα πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα, ε πξνζπκία γηα 
βειηίσζε θαη πιήξε εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ, δεδνκέλα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 
κειινληηθή επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπ Π.  

Οη ππνδνκέο θαη ε εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη ζε πνιχ 
ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν φπσο επίζεο θαη ε πξαθηηθή ηνπο εμάζθεζε ζε 
δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθήο κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. 

Δίλαη πνιχ ζεηηθφ ε απνδνρή ησλ απνθνίησλ ηνπ Π απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 
απφ ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην πςειφ πνζνζηφ 
απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ αιιά θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηηνχλησλ γηα λα ην 
παξαθνινπζήζνπλ. 

Ωζηφζν, θάζε ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο έζησ κε 
δηεηή πξνγξάκκαηα, κπνξεί θαη πξέπεη λα έρεη δηακνξθσκέλεο πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο 
θαη βαζηθή ζηειέρσζε γηα ηελ παξνρή ηνπ ζπλφινπ εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 
πςεινχ επηπέδνπ. Οη πνιηηηθέο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζην γεληθφ λνκνζεηηθφ 
πιαίζην ησλ ΜΗΔΔΚ (πνπ απηή ηε ζηηγκή δελ πθίζηαηαη) θαη λα αλαιχνληαη ζε 
Καλφλεο πνπ λα ζεζπίδνπλ ηα ΜΗΔΔΚ (πνπ επίζεο δελ ππάξρνπλ ζε νινθιεξσκέλε 
κνξθή).   

Καη΄ αλαινγία, ηα ΜΗΔΔΚ κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ θαιέο πξαθηηθέο πνπ 
εθαξκφδνπλ ηα δεκφζηα Παλεπηζηήκηα ηεο Κχπξνπ σο πξνο ηηο παξερφκελεο 
ππεξεζίεο πξνο ηνπο Φνηηεηέο ηνπο. Γελ ρξεηάδνληαη πνιιά άηνκα γηα ηελ παξνρή 
ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θνηηεηέο, πνπ δελ είλαη πνιινί, είλαη φκσο αλαγθαίν λα 
ππάξρεη ππεχζπλν άηνκν ηφζν θεληξηθά φζν θαη ζε θάζε «παξάξηεκα» θαη λα είλαη 
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζηα ΜΗΔΔΚ (λα κελ αζθεί παξάιιεια θαζήθνληα ζε 
άιιεο δνκέο).  

                                                           
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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Όιεο νη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ πξέπεη λα παξαηίζεληαη 
ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ, ν νπνίνο πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί θαη λα δηαηίζεηαη ζε έληππε 
θαη ειεθηξνληθή κνξθή (ηζηνζειίδα, κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο) πξνο ελεκέξσζε 
ππνςήθησλ θαη ελεξγψλ θνηηεηψλ. 
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Ένηςπο: 300.1 

 

Κπιηήπια και Γείκηερ Ποιόηηηαρ 

Δξυηεπική Αξιολόγηζη Νέος Ππογπάμμαηορ ποςδών  

 

 

 

 

 
 
Σν παξφλ έγγξαθν έρεη θαηαξηηζηεί ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Φνξέα 
Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο, ζηε βάζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ «πεξί 
ηεο Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο θαη 
ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Φνξέα γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2015» [Ν. 136 
(Η)/2015]. 
 

Σν έγγξαθν πεξηγξάθεη ηα θξηηήξηα θαη ηνπο δείθηεο πνηφηεηαο πνπ ζα εθαξκφδνληαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ηδξπκάησλ αλψηεξεο 

εθπαίδεπζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Έθζεζεο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.  

 

ΟΓΖΓΗΔ: εκεηψζηε γηα θάζε δείθηε ή θξηηήξην απηφ πνπ ηζρχεη. 

1. Γελ εθαξκφδεηαη / Γελ ηζρχεη 

2. Ηζρχεη ζε κε ηθαλνπνηεηηθφ Βαζκφ 

3. Ηζρχεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ Βαζκφ 

4. Ηζρχεη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

5. Ηζρχεη 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 Ηδπύμαηορ για ηο ζςγκεκπιμένο κπιηήπιο 
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Μέλη Δπιηποπήρ Δξυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ 

 

   

 

ΟΝΟΜΑ ΣΗΣΛΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ / ΗΓΡΤΜΑ 

Αζαλάζηνο Μαλνχξαο Αλ. Καζεγεηήο ΣΔΗ Θεζζαιίαο 

Νηθφιανο ηνθφξνο Καζεγεηήο Γεσπνληθφ Παλ/κην Αζήλαο 

Μαξία Παπαγεσξγίνπ Αλ. Καζεγήηξηα ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο 

Νηθφιαο Βαιαλίδεο Φνηηεηήο Σερλνινγηθφ Παλ/κην Κχπξνπ 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 

Ζμεπομηνία και Ώπα Δπιηόπιαρ Δπίζκετηρ: 30 Αςγ. 16 , ώπα 10:00πμ 

 

Γιάπκεια Δπιηόπιαρ Δπίζκετηρ:  7,5 ώπερ 
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1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΓΗΑΘΔΗΜΟΗ ΠΟΡΟΗ 

1.1 Οπγάνυζη διδακηικού έπγος 1 2 3 4 5 

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

    

 

√ 

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

     

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

    √ 

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

   √  

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

 √    

1.1.4 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 θνηηεηψλ/ηξηψλ κε 
πξνβιεκαηηθή αθαδεκατθή επίδνζε είλαη απνηειεζκαηηθνί. 

 √    

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

 √    

1.1.12 ην πξφγξακκα ζπνπδψλ νη κεραληζκνί δηαρείξηζεο 
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  χκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε πξνθήξπμε πνπ επηδφζεθε ην ζχζηεκα 
ηεο κνξηνδφηεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη δηαθαλέο θαη 
αδηάβιεην 
1.1.2  χκθσλα κε ην κεηξψν ζπνπδαζηψλ θαη ηα παξνπζηνιφγηα αλά 
κάζεκα ν αξηζκφο ησλ 16 θνηηεηψλ αλά έηνο θξίλεηαη φηη ζπλάδεη ή θαη 
ππεξηεξεί ησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ επνηθνδνκεηηθήο δηδαζθαιίαο 
 
1.1.3.1 Μαο επηδφζεθε αλαιπηηθφ αθαδεκατθφ εκεξνιφγην ην νπνίν 

επηδίδεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηεο 
θνίηεζεο 

1.1.3.2 Σα αλαιπηηθά πεξηγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ είλαη δηαζέζηκα 
ζηνπο ζπνπδαζηέο  ζα πξέπεη φκσο λα  είλαη δηαζέζηκα θαη 
ζηνπο ππνςήθηνπο ζπνπδαζηέο κέζσ ιεηηνπξγίαο Ηζηνηφπνπ γηα 
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ην ζπγθεθξηκέλν Π  πηζαλψο σο ππνζειίδα ησλ ΜΗΔΔΚ. 
Δπίζεο ζα πξέπεη ηα πεξηγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ λα 
νξγαλσζνχλ ζε Οδεγφ πνπδψλ ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα 
πξαθηηθή ζηελ Αλψηεξε εθπαίδεπζε. 

1.1.3.3 Θα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζειίδεο καζεκάησλ ζε έλα Intranet 
(πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο ) φπνπ πξφζβαζε ζα έρνπλ νη ελ 
ελεξγεία ζπνπδαζηέο θαη νη δηδάζθνληέο  ηνπο (π.ρ. moodle ). 
Δπη ηνπ παξφληνο ην βνεζεηηθφ πιηθφ δηαθηλείηαη κέζσ καδηθψλ 
e-mails ή ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

1.1.3.4 Σν θξηηήξην αθνξά κφλν ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε. Μαο  επηδφζεθε 
άξηζην ππφδεηγκα ηνπ βηβιίνπ πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ  ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

1.1.3.5 Δίλαη ζαθείο νη δηαδηθαζίεο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
πξνζσξηλφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο πνπ καο επηδφζεθε  

1.1.3.6 Θα πξέπεη λα εγθαζηδξπζεί ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο κε 
ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ (π.ρ. εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο 
καζήκαηνο θαη δηδάζθνληνο) 

 

1.1.4.1 Οη εγθαηαζηάζεηο θξίλνληαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο κε ηε ζεκείσζε γηα 
θιηκαηηζκφ ζε φιεο ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

1.1.4.2  Κηηξηαθέο ππνδνκέο βηβιηνζήθεο ππάξρνπλ άξηζηεο δελ είλαη φκσο 
πξνζβάζηκεο θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα αιιάμεη θαη 
ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ κε φιε ηελ πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία ηνπ Π θαζψο θαη 
λα εμαζθαιηζηνχλ ζπλδξνκέο επαγγεικαηηθψλ πεξηνδηθψλ ηνπ θιάδνπ ηεο 
αξηνπνηίαο –δαραξνπιαζηηθήο 

1.1.4.3 Οη ππνδνκέο θπξίσο νη εξγαζηεξηαθέο θξίλνληαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο, 
αληίζηνηρεο ηεο δηεζλνχο πξαθηηθήο 

1.1.4.4 Οη ππνδνκέο θνηηεηηθήο κέξηκλαο πεξηνξίδνληαη ζηε ρξήζε θπιηθείνπ . 
Πξνηείλεηαη νη ζπκβάζεηο κε μελνδνρεία ηεο πφιεο γα ηε δηακνλή θνηηεηψλ απφ 
άιιεο πεξηνρέο , ζπκβάζεηο κε εζηηαηφξηα γηα ηελ παξνρή κεησκέλσλ ηηκψλ θαη άιιεο 
πξαθηηθέο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ επέλδπζε ζε θηηξηαθέο ππνδνκέο 

1.1.4.5 Γελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε θαζνδήγεζε, αλ θαη νη ζπνπδαζηέο ιακβάλνπλ 
ηελ απαηηνχκελε θαζνδήγεζε ιφγσ ηεο άκεζεο θαη ζπλερνχο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 
δαζθάινπο ηνπο ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί  ν ζεζκφο ηνπ ζχκβνπινπ ζπνπδψλ ή ηνπ 
κέληνξα αλά νκάδα ζπνπδαζηψλ 

1.1.5 Τπάξρεη ακεζφηεηα ζηελ επηθνηλσλία ζπνπδαζηή θαη δηδάζθνληνο ιφγσ ηεο 
δνκήο ηνπ Π κε ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα λα απνηεινχλ πεξί ηνπ 67% ηνπ 
Π.  Ζ εγθαζίδξπζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο ζα 
εμππεξεηνχζε αθφκε πεξηζζφηεξν 

1.1.6 Έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή δηα δψζεο αλαηξνθνδφηεζε 
1.1.7 Τπάξρεη δελ είλαη φκσο ζεζκνζεηεκέλε 
1.1.8 Ο έιεγρνο ηε επίδνζεο είλαη ζπλερήο ζην εξγαζηεξηαθφ θνκκάηη ελψ απφ ηα 

δείγκαηα ησλ θχιισλ ηεο γξαπηήο εμέηαζεο πνπ καο επηδφζεθαλ αιιά θαη κε 
ηελ πεξηγξαθή ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε 
ζεσξεηηθά καζήκαηα, αμηνινγείηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ θαη γηα ηα ζεσξεηηθά 
καζήκαηα 

1.1.9 Γελ είλαη δηαζέζηκνη (π.ρ. θξνληηζηεξηαθή ππνβνήζεζε) αιιά 



 

20 
 

πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ιφγσ ηεο άκεζεο ζρέζεο δηδάζθνληα-ζπνπδαζηή 
1.1.10 Γελ ππάξρεη. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ν ζεζκφο ηνπ mentoring  
1.1.11 Δίλαη πξνβιεκαηηθφ. Θα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ θαη νη δηδάζθνληεο ζηελ 

έλλνηα ηεο ινγνθινπήο θαη απφ ηη απηή δηέπεηαη 

Γελ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο , ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ 

εκεηψζηε: 

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 3 4 5 

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

  

 

 √  

1.2.2 Ζ 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 Σν 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. 

   √  

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

 √    

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

 √    

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 
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1.2.1 Γεδνκέλνπ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ Π ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 
αλψηεξνπ επηπέδνπ ην θξηηήξην ηζρχεη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

1.2.2 ηζρχεη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

1.2.3 Γίλεηαη αιιά φρη ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα . Θα πξέπεη λα 
πεξηιεθζεί ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ πνπ πξνηάζεθε παξαπάλσ. 

1.2.4. ηζρχεη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

1.2.5 ηζρχεη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θπξίσο ιφγσ ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
καζεκάησλ 

1.2.6. Γελ ππάξρεη πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο . Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 
ηεο φπσο παξαπάλσ 

1.2.7 εκεηψζεηο φρη ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ, ηνπιάρηζηνλ απφ νξηζκέλα δείγκαηα 
πνπ καο ππνβιήζεθαλ. πζηήλεηαη ε άκεζα αλαβάζκηζή ηνπο σο πξνο ηελ 
επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα αιιά θαη ηε γισζζηθή επηκέιεηα ή ελαιιαθηηθά ε δηαλνκή 
έγθπξσλ text book πνπ θπθινθνξνχλ απφ έγθξηηνπο ειιεληθνχο εθδνηηθνχο νίθνπο 

 

 

1.3 Γιδακηικό Πποζυπικό 1 2 3 4 5 

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

 √    

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 √     

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

√     

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

√     

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

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

   √  

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 δελ 
πεξηνξίδεη ηε δηεμαγσγή έξεπλαο, ηε ζπγγξαθή θαη ηελ 
θνηλσληθή πξνζθνξά. 

  √   

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

   √  

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

 

  √   

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

  

1.3.1 Τπάξρεη κφλν έλαο εθπαηδεπηηθφο πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο . 
Ο αξηζκφο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο 

1.3.2.1 Γηα ην ζπγθεθξηκέλν Π δελ απαηηείηαη ζπλάθεηα ζε επίπεδν δηδαθηνξηθνχ 
ηίηινπ αιιά πξέπεη νη πξνθεξχμεηο λα απαηηνχλ ηε ζπλάθεηα ζε επίπεδν 
κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ γηα ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα . Γελ είλαη θαιή ε εθαξκνδφκελε 
πξαθηηθή ηεο πξνθήξπμεο νκάδαο καζεκάησλ ρσξίο επηζηεκνληθή ζπλάθεηα κεηαμχ 
ηνπο 

1.3.2.2 Γελ είλαη ζρεηηθφ ην θξηηήξην 

1.3.3.- 1.3.5. Γελ είλαη ζρεηηθά ηα θξηηήξηα 

1.3.6 Σν θξηηήξην εθαξκφδεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά 

1.3.7 Γεδνκέλνπ φηη ε αλαινγία ησλ κφληκσλ δηδαζθφλησλ πξνο ησλ σξνκίζζησλ 
είλαη 1 :3 ην θξηηήξην δελ ηθαλνπνηείηαη 
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1.3.8. Ζ αλαινγία δηδαζθφλησλ πξνο ζπνπδαζηψλ  1:5 μεπεξλά ζεηηθά θαη ηα 
ζηάληαξ ησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ  

1.3.9 Σν θξηηήξην εθαξκφδεηαη κφλν γηα ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά  

1.3.10 Τπάξρεη ε αλαγθαηφηεηα πξφζιεςεο κφληκνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

1.3.11 Σν θξηηήξην απαληήζεθε κε βάζε ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ζπληνληζηή θαη 
φρη ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία καδί ηνπ 

 

 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ 

2.1 κοπόρ και μαθηζιακά αποηελέζμαηα ηος Ππογπάμμαηορ 
ποςδών 

1 2 3 4 5 

2.1.1   Ο ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 
δηαηππψλνληαη ζε κνξθή αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ 
απνηειεζκάησλ θαη ζπλάδνπλ κε ηελ απνζηνιή θαη ηε 
ζηξαηεγηθή ηνπ ηδξχκαηνο. 

  √   

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 
βαζηθέο πξφλνηεο  ησλ  αληίζηνηρσλ  Δπαγγεικαηηθψλ θαη 
Δπηζηεκνληθψλ  σκάησλ, γηα ζθνπνχο εγγξαθήο ζηα 
ζψκαηα απηά.    

√     

2.1.4 Σν πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη κνξθέο αμηνιφγεζεο, 
ηα δηδαθηηθά πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε 
ηνπ ζθνπνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ 
αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

  √   

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

   √  

2.1.6 Ζ 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 
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πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

2.1.1. Ο ζθνπφο ηνπ Π φπσο δηαηππψλεηαη ζηελ αίηεζε πνπ ππνβιήζεθε αδηθεί ην 
Π φπσο είλαη δνκεκέλν θαη δε ζπλάδεη κε ηελ πνιχ θαιή εηθφλα πνπ απνθνκίζακε 
θαηά ηελ επηηφπηα επίζθεςε θαη ην πςειφ επίπεδν ησλ παξερφκελσλ δεμηνηήησλ. 
Πξνηείλεηαη ν ζθνπφο λα αλαδηαηππσζεί εμεηδηθεχνληαο  ηνλ επξχηεξν ζθνπφ ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΗΔΔΚ φπσο αλαγξάθεηαη ζηνλ πξνζσξηλφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 

2.1.2 Σα δεηνχκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα φπσο πεξηγξάθνληαη ζην πεξίγξακκα 
ησλ καζεκάησλ εμππεξεηνχλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθά ην ζρεδηαζκφ ηνπ Π 

2.1.3. Γελ ππάξρνπλ εηδηθέο πξφλνηεο γηα ηελ εγγξαθή ζηνπο επαγγεικαηηθνχο 
ζπλδέζκνπο ησλ αξηνπνηψλ - δαραξνπιαζηψλ 

2.1.4 Τπάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ηνπ παξερφκελνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ φπσο έρεη 
ήδε αλαθεξζεί θαζψο θαη ηνπ εκπινπηηζκνχ ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ ψζηε λα 
θαιχπηνπλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο επηζηήκεο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο δηαηξνθήο, 
επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη εζηθήο, ηερληθψλ φξσλ ζηε δηεζλή γιψζζα ηεο 
δαραξνπιαζηηθήο θαζψο θαη ζηνηρεία λνκνζεζίαο ζε φηη έρεη ζρέζε κε ηελ 
ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή (labeling). 

2.1.5   Δίλαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ θάζε καζήκαηνο. Θα πξέπεη λα 
αλαξηεζνχλ θαη ζηνλ πξνηεηλφκελν πξνο δεκηνπξγία Ηζηφηνπν ηνπ Π. 

2.1.6. Σν θξηηήξην θαιχπηεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά 

2.1.7 Σν θξηηήξην θαιχπηεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά  

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

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

   √  

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

   √  

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

   √  

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

   √  

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

√     
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καζεκάησλ γεληθήο εθπαίδεπζεο. 

2.2.6 Σν 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 Σν 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 

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

2.2.1. Σν θξηηήξην εθαξκφδεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά 

2.2.2 Σν θξηηήξην εθαξκφδεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά. Θα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ν 
φξνο ηεηξάκελν δηδαζθαιίαο κε ηνλ φξν αθαδεκατθφ εμάκελν ζε φια ηα έγγξαθα ηνπ 
Π. 

2.2.3 Σν θξηηήξην εθαξκφδεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά. Πξνηείλεηαη ζχκθσλα κε ηε 
ζχγρξνλε πξαθηηθή ν ηίηινο ηνπ καζήκαηνο λα εμεηδηθεχεηαη σο πξνο ην πεξηερφκελφ 
ηνπ θαη λα κελ ππάξρνπλ καζήκαηα κε ηνλ ίδην ηίηιν θαη ηελ έλδεημε Η θαη ΗΗ 

2.2.4 Σν θξηηήξην εθαξκφδεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά 

2.2.5 Σν θξηηήξην δελ είλαη ζρεηηθφ  ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο ηεο 
θνίηεζεο αιιά θαη ηεο δηάξθεηάο ηνπ  (2 έηε) 

2.2.6 & 2.2.7 Ηζρχεη φ,ηη αλαθέξζεθε ζην θξηηήξην 2.1.4. ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο 

2.2.8. Σν Π επηδέρεηαη επηθαηξνπνίεζεο κε ηελ εηζαγσγή ελνηήησλ ζηα παξερφκελα 
καζήκαηα ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηα ηειεπηαία επηηεχγκαηα / εμειίμεηο ζηελ 
επηζηήκε, ζηηο ηέρλεο, ζηελ έξεπλα  θαη ζηελ ηερλνινγία. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα 
ζεκαηηθά αληηθείκελα ησλ θαηεςπγκέλσλ αξηνπνηεκάησλ, ησλ πξνςεκέλσλ 
(prebaked), ησλ πξντφλησλ δηαίηεο ή ρακεινχ γιπθαηκηθνχ δείθηε ή θαη πξνηφλησλ 
πνπ απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ κε ζπγθεθξηκέλεο 
δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο (αιιεξγία ζε θάπνην ζπζηαηηθφ) 

2.2.9 Γελ ππάξρεη ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία, αληηκεησπίδεηαη φκσο  θαηά πεξίπησζε 
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2.3 Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 1 2 3 4 5 

2.3.1 Οη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαζνξίδνπλ ζαθείο αξκνδηφηεηεο 
θαη δηαδηθαζίεο. 

 √    

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

 √    

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

2.3.1 Γελ ππάξρνπλ ζαθείο ζεζκνζεηεκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ λα 
εμππεξεηνχλ ηνλ χςηζην ζθνπφ ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζε φιν ηνπ ην θάζκα 
(π.ρ. ζπρλφηεηα αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζεζκνζεηεκέλε εηήζηα 
έθζεζε αμηνιφγεζεο , ιεηηνπξγία Ηδξπκαηηθήο Δπηηξνπήο Γηαζθάιηζεο πνηφηεηαο , 
ηππνπνηεκέλα έληππα εξσηεκαηνινγίσλ απηναμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ θαη 
αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο ζπνπδαζηέο θ.α.). Αθφκε θαη ε ζχλζεζε ηεο 
επηηξνπήο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο πνπ ππνγξάθεη ηελ αίηεζε πεξηιακβάλεη άηνκα 
ρσξίο ζπλάθεηα κε ην Π .  

2.3.2.1. Οπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εηζήγεζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ πνπ θαηέιεμε ζην ηξέρνλ πξφγξακκα ε εκπινθή ησλ δηδαζθφλησλ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθή 

2.3.2. 2 Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πεξηνξίδεηαη ζηνπο ζπληνληζηέο 
πνπ είλαη θαη δηδάζθνληεο 

 2.3.2.3 Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη ε εκπινθή ησλ 
θνηηεηψλ 

2.3.3 Γελ ππάξρεη νδεγφο, ή/θαη νη θαλνληζκνί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο . Κάπνηα 
ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα εμεηδηθεπζνχλ λα ζεζκνζεηεζνχλ θαη λα εγθξηζνχλ 
ππάξρνπλ ζηνλ πξνζσξηλφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΗΔΔΚ. 
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2.3.4 Οπσο δηαθαίλεηαη απφ ην νξγαλφγξακκα πνπ καο επηδφζεθε ην θξηηήξην δελ 
θαιχπηεηαη ηθαλνπνηεηηθά. Πξφθεηηαη γηα κηα δνκή αλψηεξεο εθπαίδεπζεο πνπ δελ 
είλαη νξγαλσκέλε απηφλνκα αιιά αλήθεη δηνηθεηηθά  κε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 
απηφ ελέρεη  ζε κηα δνκή κέζεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Γιασείπιζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 1 2 3 4 5 

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

 √    

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

√     

2.4.5 Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ  ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 
αλαξηψληαη δεκφζηα θαη πεξηιακβάλνπλ: 

     

2.4.5.1  Σηο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηηο πηζηψζεηο κνλάδσλ  √    

2.4.5.2  Σα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα  √    

2.4.5.3  Σε κεζνδνινγία  √    

2.4.5.4  Σηο πεξηγξαθέο ησλ καζεκάησλ  √    

2.4.5.5  Σε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο    √  



 

28 
 

2.4.5.6  Σα θξηηήξηα εηζδνρήο     √ 

2.4.5.7 Σε κνξθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ 

   √  

2.4.6 Ζ 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 Ζ αλαγλψξηζε θαη ε κεηαθνξά πηζησηηθψλ κνλάδσλ απφ 
πξνεγνχκελε θνίηεζε ξπζκίδεηαη κε δηαδηθαζίεο θαη 
θαλνληζκνχο νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ φηη νη πεξηζζφηεξεο 
πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη απφ ην ίδξπκα πνπ 
απνλέκεη ηνλ ηίηιν. 

 √    

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

2.4.1 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Π ζηεξίδεηαη ζην πξνζσπηθφ 
ελδηαθέξνλ θαη ηνλ αιηξνπηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απηή ηε ζηηγκή ζηειερψλνπλ ην 
ζεζκφ ηνπ ΜΗΔΔΚ θαη  ηνπ ππφ αμηνιφγεζε Π. Σν παξαπάλσ δελ είλαη κηα πξαθηηθή 
πνπ εμαζθαιίδεη βησζηκφηεηα . Θα πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ αξκνδηφηεηεο θαη λα 
ζεζκνζεηεζνχλ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε έλα εγθεθξηκέλν αλαιπηηθφ εζσηεξηθφ 
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο  

2.4.2 Σν θξηηήξην εθαξκφδεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά 

2.4.3 Βιέπε 2.3.1 θαη 2.4.1 παξαπάλσ. Δπηπιένλ δελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο 
αξηζκφο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ηήξεζε εληαίνπ 
κεηξψνπ θνηηεηψλ  θαη βαζκνινγίνπ ζε εηδηθφ ινγηζκηθφ, έθδνζε θάξηαο 
ζπνπδαζηηθήο ηδηφηεηαο, θ.α. 

2.4.4. Γελ είλαη ζρεηηθφ ην θξηηήξην 

2.4.5.1-2.4.5.7 Θα πξέπεη ε αλάξηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ λα γίλεηαη ζηελ  
πξνηεηλφκελε γηα δεκηνπξγία ηζηνζειίδα ηνπ Π. 

2.4.6 Πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε απφδνζε diploma supplement ζχκθσλα κε ηηο 
επηηαγέο ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε ηεο Αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, γεγνλφο πνπ ζα 
βνεζήζεη ζηελ πεξαηηέξσ αθαδεκατθή εμέιημε ησλ απνθνίησλ . Πξνηείλεηαη νη 
εκπιεθφκελνη ζην Π λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ νξνινγία θαη ηηο επηηαγέο ηνπ 
Δπξσπατθνχ Υάξηε ηεο Αλψηεξεο εθπαίδεπζεο. 

2.4.7. Γελ γίλεηαη ζπζηεκαηηθά παξά κφλν απφ πξνζσπηθή πξσηνβνπιία θάπνησλ 
εθπαηδεπηηθψλ. Πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

 2.4.8. Γεδνκέλνπ φηη εθαξκφδεηαη ζχζηεκα ECTS  ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ε 
αλαγλψξηζε θαη ε κεηαθνξά πηζησηηθψλ κνλάδσλ απφ πξνεγνχκελε θνίηεζε . 
Γεκηνπξγία επηηξνπήο αληηζηνίρεζεο. 
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εκεηψζηε ζε πεξίπησζε πξαθηηθήο άζθεζεο:  

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

- ε πνην εμάκελν γίλεηαη ε πξαθηηθή άζθεζε 

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

 

 

 

 

 

2.5 Γιεθνήρ Γιάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών  1 2 3 4 5 

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

  √   

2.5.2 Πξνζειθχνληαη Δπηζθέπηεο Καζεγεηέο εγλσζκέλνπ θχξνπο. √     

2.5.3 πκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ζε πξνγξάκκαηα 
αληαιιαγψλ. 

√     

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

   √  

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

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

2.5.1 Σέζεθε ππφςηλ καο πξφγξακκα ERASMUS + κε θνλδχιην γηα ηε κεηαθίλεζε 
ησλ θνηηεηψλ ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα δηάζηεκα θάπνησλ 
εκεξψλ. Πξνηείλεηαη σο θαιή πξαθηηθή λα αξρίζεη ε ζπλεξγαζία κε Ηδξχκαηα ηνπ 
εμσηεξηθνχ απφ ηα νπνία απνθνίηεζαλ δηδάζθνληεο ζην Π  

2.5.2 Σν θξηηήξην δελ είλαη ζρεηηθφ 

2.5.3 Σν θξηηήξην δελ είλαη ζρεηηθφ εθφζνλ ην Π δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη κε ηε λέα ηνπ 
κνξθή.  

2.5.4 Βάζε έξεπλαο ζην Γηαδίθηπν δηαπηζηψζεθε ε ζπκβαηφηεηα κε ηα αληίζηνηρα 
Γηεζλή πξνγξάκκαηα 

 



 

30 
 

2.6 ύνδεζη με αγοπά επγαζίαρ και κοινυνία 1 2 3 4 5 

2.6.1 Οη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ αληαπφθξηζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο επηζηεκνληθέο θαη επαγγεικαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ απνθνίησλ είλαη επαξθείο θαη 
απνηειεζκαηηθέο. 

   √  

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

   √  

2.6.3 Σα 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. 

2.6.1- 2.6.3 χκθσλα κε δήισζε ησλ ππεπζχλσλ ππάξρεη κεγάιε δήηεζε γηα ηνπο 
απνθνίηνπο ηεο ζρνιήο θαη εξγνδφηεζε ζε πςειά πνζνζηά. Παξνπζηάζηεθαλ θαη 
ζρεηηθνί πίλαθεο εξγνδφηεζεο νη νπνίνη επεμεξγαζκέλνη ζηαηηζηηθά ζα κπνξνχζαλ λα 
απμήζνπλ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ Π αλ δεκνζηνπνηνχληαλ . 

Καηά ηε ζπλάληεζε κε παξαγσγηθνχο θνξείο πνπ εξγνδνηνχλ ζπνπδαζηέο 
πξνέθπςε φηη είλαη θαιά θαηαξηηζκέλνη, γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη  θαιχπηνπλ 
αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

 

 

 

 

3. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΚΑΗ Ζ ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

3.1 ςνέπγεια Έπεςναρ και Γιδαζκαλίαρ  1 2 3 4 5 

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

√     

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

√     

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

√     

3.1.4 Σα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ δεκνζηεχνληαη ζε δηεζλή 

√     
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πεξηνδηθά κε ην ζχζηεκα θξηηψλ, ζε δηεζλή ζπλέδξηα, 
πξαθηηθά ζπλεδξηψλ εθδφζεηο θιπ. 

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

√     

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

√     

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

√     

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

√     

3.1.9 Ζ εθπαίδεπζε θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 
είλαη επαξθήο 

√     

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

Δίναι ππόγπαμμα ανώηεπηρ εκπαίδεςζηρ με πποζαναηολιζμό επαγγελμαηική 
καηάπηιζη, δεν ςπάπσει επεςνηηικόρ πποζαναηολιζμόρ.    

 

 

 

4. ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΟΗΚΖΖ, ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΗ  

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

4.1 Γιοικηηικοί Μησανιζμοί 1 2 3 4 5 

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

 √    

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

 √    

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

 √    

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

4.1.1 Γελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε θνηηεηηθή κέξηκλα, δελ ππάξρεη ζηνηρεηψδεο 
ππνζηήξημε ησλ ζπνπδαζηψλ πρ ζίηηζε ή ζηέγαζε, νχηε ε παξνρή κηαο θνηηεηηθήο 
ηαπηφηεηαο 

Βέβαηα, ε θπζηνγλσκία ησλ ΜΗΔΔΚ (δηεηή πξνγξάκκαηα, επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/εθπαίδεπζε, απνγεπκαηηλή/βξαδηλή θνίηεζε, ζπνπδαζηέο 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. 

4.1.2 & 4.1.3 Κάζε ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο έζησ 
κε δηεηή πξνγξάκκαηα, κπνξεί θαη πξέπεη λα έρεη δηακνξθσκέλεο πνιηηηθέο, 
δηαδηθαζίεο θαη βαζηθή ζηειέρσζε γηα ηελ παξνρή ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ 
ππεξεζηψλ απηψλ. Οη πνιηηηθέο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζην γεληθφ λνκνζεηηθφ 
πιαίζην ησλ ΜΗΔΔΚ (πνπ απηή ηε ζηηγκή δελ πθίζηαηαη) θαη λα αλαιχνληαη ζε 
Καλφλεο πνπ λα ζεζπίδνπλ ηα ΜΗΔΔΚ (πνπ επίζεο δελ ππάξρνπλ ζε νινθιεξσκέλε 
κνξθή).   

 

 

4.2 Τποδομέρ / Τποζηήπιξη 1 2 3 4 5 

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

 √    

4.2.2 Τπάξρεη ππνζηεξηθηηθή πιαηθφξκα εζσηεξηθήο 
επηθνηλσλίαο. 

 √    

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

 √    

4.2.6 Σν 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.  
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4.2.1 Γελ ππάξρεη ελεκεξσκέλε βηβιηνζήθε, νη δηδάζθνληεο θαη φρη νη ζπνπδαζηέο 
εμππεξεηνχληαη είηε απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπιινγή ή απφ ηελ πξνζσπηθή 
ζπιινγή βηβιίσλ ηνπ Αθαδεκαηθνχ Τπεπζχλνπ. Θα πξέπεη λα γίλεη πξνκήζεηα 
πνιιαπιψλ αλαηχπσλ γηα δαλεηζκφ θαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαζψο θαη λα 
εμαζθαιηζηνχλ ζπλδξνκέο επαγγεικαηηθψλ πεξηνδηθψλ, ειιεληθψλ ή μελφγισζζσλ 

4.2.2. Ζ αλάγθε αλάπηπμεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο έρεη αλαπηπρζεί 
ζε πξνεγνχκελν θξηηήξην 

4.2.3 Σν θξηηήξην θαιχπηεηαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

4.2.4 Πνζνηηθά θαη πνηνηηθά επαξθήο εμνπιηζκφο αληίζηνηρνο ηεο δηεζλνχο πξαθηηθήο 

4.2.5-4.2.6 Σν δηδαθηηθφ πιηθφ επηδέρεηαη βειηίσζε θαηά πεξίπησζε φπσο έρεη 
αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελα θξηηήξηα . πζηήλεηαη ε πξφζβαζε ζε επηπιένλ έγθξηηε 
θαη ελεκεξσκέλε βηβιηνγξαθία κέζσ ιεηηνπξγίαο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο γηα φπνηνλ 
ελδηαθέξεηαη (ζπνπδαζηέο θαη δηδάζθνληεο). Νέεο παξαγγειίεο ζηελ έλαξμε ηνπ 
αθαδεκατθνχ έηνπο. 

4.2.7 Γελ καο έρεη αλαθεξζεί αλάινγε πξαθηηθή απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Π . 
Δίλαη δχζθνια πξαγκαηνπνηήζηκε θαζψο ην πξνζσπηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο 
είλαη απνζπαζκέλν απφ ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε. 

 

 

 

4.3 Οικονομικοί Πόποι 1 2 3 4 5 

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

  √   

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

 √    

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

√     

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

4.3.1 Σν Π ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε πφξνπο ηνπ ΔΚΣ (πνπ φκσο έρνπλ εκεξνκελία 
ιήμεσο) θαη εθκεηαιιεχεηαη πφξνπο απφ ηελ Σερληθή ρνιή φπνπ ζηεγάδεηαη. 
Τπάξρεη ε αλάγθε ζρεδηαζκνχ ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ Π κεηά  ηελ ηξέρνπζα 
Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν θαη ηεο ιήμε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΚΣ 

4.3.2 Γελ πξνθχπηεη απφ ην νξγαλφγξακκα πνπ καο παξαδφζεθε. Γεληθφηεξα ην 
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νξγαλφγξακκα ηνπ ΜΗΔΔΚ ρξήδεη αλαζεψξεζεο θαη πξνζαξκνγήο ψζηε λα είλαη 
μεθάζαξν ρσξίο επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ, κε δηαθξηηνχο ξφινπο θαη ηελ απηνηέιεηα 
ελφο αλψηεξνπ ηδξχκαηνο κε ζαθή επαγγεικαηηθφ πξνζδηνξηζκφ. (Ο φξνο 
«αθαδεκατθφ» ζε θάπνηα θξηηήξηα απέηξεςε ηνπο αηηνχληεο λα απαληήζνπλ 
αλαιπηηθά θαζψο θαη θαηά  δήισζή ηνπο ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζέινπλ λα ράζνπλ 
ηνλ  πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε) 

4.3.3 Καηά δήισζε ησλ απαζρνινχκελσλ ην θξηηήξην θαιχπηεηαη ηθαλνπνηεηηθά 

4.3.4 Σν θξηηήξην δελ είλαη ζρεηηθφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σο πιο κάηυ κπιηήπιο ιζσύει επιππόζθεηα για ηα εξ αποζηάζευρ 
ππογπάμμαηα ζποςδών. 

 

5. ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1 2 3 4 5 

5.1 Οη δηαδηθαζίεο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ δηδαζθφλησλ 
αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ 
απφ ηνπο θνηηεηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. 

√     

5.2 Ζ δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο αθαδεκατθνχ 
/ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαζθαιίδνπλ φηη  νη ππνςήθηνη 
δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξία γηα εμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

√     

5.3 Μέζα απφ ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο, παξέρεηαη 
θαηάιιειε εθπαίδεπζε, θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ζηνπο 
δηδάζθνληεο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ απνδνηηθά 
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

√     

5.4 Οη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθνί. 

√     

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 

√     
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θνηηεηψλ. 

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

√     

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

√     

5.9 Σν πξφγξακκα δηαζέηεη θαηάιιειεο θαη επαξθείο ππνδνκέο 
ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο. 

√     

5.10 Οη ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο. √     

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

√     

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

√     

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

√     

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

√     

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

√     

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

√     

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

 

εκεηψζηε αλ ηζρχνπλ ηα πην θάησ, βάδνληαο √ ζην  ηεηξαγσλάθη δίπια απφ ηε 
δήισζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηζρχνπλ νη δειψζεηο, ζεκεηψζηε ηη ηζρχεη: 
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Σο πιο κάηυ κπιηήπιο ιζσύει επιππόζθεηα για ηα διδακηοπικά ππογπάμμαηα 
ζποςδών.  

 

6. ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ 1 2 3 4 5 

6.1 Γηαζθαιίδεηαη ε πνηνηηθή παξνρή δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ 
κέζα απφ Καλνληζκνχο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ. 

√     

6.2 Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηνηηθή 
παξνρή δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. 

√     

6.3 Ο αξηζκφο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 
ππνζηεξίμεη ην δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη 
επαξθήο. 

√     

6.4 Οη επηβιέπνληεο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ έρνπλ ηα 
αθαδεκατθά πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία γηα ηελ επνπηεία 
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηξηβψλ. 

√     

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

√     

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

 

 

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

 

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

 

Ζ ΔΔΑ ηφζν απφ ηελ κειέηε ηνπ πιηθνχ πνπ ηηο παξαδφζεθε φζν θπξίσο θαη απφ ηελ 
επηηφπηα επίζθεςε θαηέγξαςε, φπσο έρνπλ αλαθεξζεί ήδε, κηα ζεηξά απφ θαιέο 
πξαθηηθέο αιιά θαη αδπλακίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 
«Αξηνπνηία-Εαραξνπιαζηηθή» Λεπθσζίαο.  Ωο ηδηαίηεξα θαιέο πξαθηηθέο θαη 
πιενλεθηήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξνχληαη:   

 Ο ελζνπζηαζκφο, ν δήινο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην Π 

 Κηεξηαθέο ππνδνκέο θαη εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο 

 Ζ πςειή πνηφηεηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ 

 Ζ εξγνδνζία ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ απνθνίησλ 

 Ζ νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ (πεξηγξάκκαηα καζεκάησλ θηι) 

 Γνκή θαη πεξηερφκελν ηνπ Π 

 θνπφο θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ Π 

 Πνιχ θαιή αλαινγία ζπνπδαζηψλ / εθπαηδεπηψλ 

Παξφια απηά εληνπίζηεθαλ θαη νξηζκέλα αδχλαηα ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα 
νπνία θαηαγξάθνληαη καδί κε εηζεγήζεηο ζεξαπείαο ηνπο:  

 Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο πξνζσπηθνχ πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 
απαζρφιεζεο ζηα ΜΗΔΔΚ γεληθά αιιά θαη ζην ζπγθεθξηκέλν Π. Θα πξέπεη 
λα ζηειερσζνχλ κε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ δηνηθεηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθφ απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 

 Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα ρσξίο πιήξε ζπλάθεηα 
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζε ζεσξεηηθά καζήκαηα, 
γηα ηα νπνία ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ σξψλ δηδαζθαιίαο αλά εβδνκάδα είλαη 
πηζαλφλ δχζθνιν λα αλαηεζνχλ ζε μερσξηζηνχο δηδάζθνληεο.  Πξνηείλεηαη ε 
πξνθήξπμε θαη ε πξφζιεςε λα γίλεηαη αλά κάζεκα ή νκάδα καζεκάησλ 
ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 Γηαπηζηψλεηαη ε έιιεηςε παξνρήο ζηνπο ζπνπδαζηέο γεληθψλ γλψζεσλ ζηελ 
επηζηήκε ησλ ηξνθίκσλ, ζηελ ηερληθή νξνινγία, ζηελ δενληνινγία θαη εζηθή 
επαγγέικαηνο θαη ζηνηρεία λνκνζεζίαο ηξνθίκσλ. 

Πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε εηζαγσγηθνχ καζήκαηνο ζηελ επηζηήκε ηξνθίκσλ 
πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία Υεκείαο, Μηθξνβηνινγίαο, Μεραληθήο θαη 
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξψπνπ. 

Δπίζεο πξνηείλεηαη ν εκπινπηηζκφο ππαξρφλησλ καζεκάησλ κε ζεκαηηθέο 
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ελφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα Γενληνινγίαο θαη Ζζηθήο Δπαγγέικαηνο 
(πρ ζην κάζεκα BAKER401), μελφγισζζεο ηερληθήο νξνινγίαο θαη 
λνκνζεζίαο (πρ ζηα καζήκαηα BAKER104 θαη BAKER204). 

 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ δελ ζπλάδεη πιήξσο κε 
ηνπο ζηφρνπο θαη ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Απνπζία 
νινθιεξσκέλνπ ζπγγξάκκαηνο θαη πξνηεηλφκελεο βηβιηνγξαθίαο. Τπάξρνπλ 
ηφζν ζηελ Διιεληθή φζν θαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ζεκαληηθφο αξηζκφο 
ζπγγξακκάησλ πνπ  κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Π. 
Δπίζεο πξνηείλεηαη ε ζπλδξνκή ζε επαγγεικαηηθά πεξηνδηθά ηνπ ρψξνπ θαη ε 
ηαθηηθή ελεκέξσζε ηεο βηβιηνζήθεο. 

 Δληνπίζηεθαλ ειιείςεηο ζηελ ζεζκνζέηεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ηεξνπκέλσλ 
δηαδηθαζηψλ. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ηζηνζειίδα απνθιεηζηηθά ησλ ΜΗΔΔΚ, κε 
link ζε θάζε πξφγξακκα ζπνπδψλ, νδεγφο ζπνπδψλ ζε έληππε θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά ζηελ εμσζηξέθεηα 
θαη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ ζπνπδαζηψλ. 

Θα πξέπεη λα δνζεί θάπνηα πίζησζε ρξφλνπ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ «Αξηνπνηία – 
Εαραξνπιαζηηθή» ησλ ΜΗΔΔΚ, φρη πέξαλ ησλ 6 κελψλ, ψζηε λα νξγαλψζνπλ ηππηθά 
θαη νπζηαζηηθά ηηο πνιηηηθέο θαη ηνπο κεραληζκνχο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζχκθσλα κε 
ηα παξαπάλσ θαη λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά ηε ΓΗΠΑΔ. 

Ωο έρεη ε θαηάζηαζε δελ είλαη απνηξεπηηθή γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ «Αξηνπνηία – Εαραξνπιαζηηθή» ησλ ΜΗΔΔΚ θαη ηελ 
απξφζθνπηε θνίηεζε ησλ ζπνπδαζηψλ, ππάξρνπλ φκσο πεξηζψξηα βειηίσζεο ηα 
νπνία έρνπλ αλαιπζεί. 
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