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Αρ. Φακ.: 07.14.013.018 
Αρ. Τηλ.:  22 504354 
Αρ. Φαξ:  22 504902 

                                                                                                       

 4 Νοεμβρίου  2020 

Προς:  Διευθυντή CDA College Λεμεσός 

            

Θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης για πιστοποίηση του προγράμματος       

ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ (4 ΕΤΗ, ΠΤΥΧΙΟ) / B.A (HONS) AESTHETICS (4 YEARS, 

BACHELOR OF ARTS) 

Σας ενημερώνω ότι το  Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 

της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 60η  Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 

Νοεμβρίου 2020, αφού μελέτησε την αίτηση σας, την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής 

Αξιολόγησης (ΕΕΑ) και την Απάντηση του ιδρύματος σας στις παρατηρήσεις της ΕΕΑ  

αποφάσισε την αναβολή της λήψης οποιασδήποτε απόφασης για το εν λόγω πρόγραμμα 

μέχρι να παρέχετε τεκμηρίωση για τα πιο κάτω βασικά θέματα: 

1. Πρόσληψη ικανού αριθμού προσωπικού με έρευνα και δημοσιεύσεις, σε 

εγνωσμένου κύρους επιστημονικά περιοδικά στον τομέα που διδάσκουν, σε 

περίοδο όχι μεγαλύτερη των 6 μηνών.  

Σύμφωνα με τις υποδείξεις των ΕΕΑ και του Φορέα ΔΙΠΑΕ στην ανακοίνωση της στις 29η 
Σεπτεμβρίου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:  
 
“Στα ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα σπουδών επιπέδου πτυχίου και Μάστερ θα 
πρέπει να εργοδοτείται Μόνιμο Ακαδημαϊκό Προσωπικό/ Προσωπικό Πλήρους 
Απασχόλησης  στον τομέα διδασκαλίας και έρευνας, τα μέλη του οποίου πρέπει να είναι 
κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και ερευνητικής εμπειρίας σε θέμα συναφές με το αντικείμενο 
της διδασκαλίας τους, καθώς και ανάλογης πείρας. Η ερευνητική δραστηριότητα των 
διδασκόντων τεκμαίρεται από τις δημοσιεύσεις τους σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με 
σύστημα κριτών. Σημειώνεται ότι η ίδρυση ερευνητικών κέντρων, εντός των ιδρυμάτων, δεν 
υποκαθιστά την ανάγκη τεκμηριωμένης ερευνητικής δραστηριότητας των διδασκόντων.” 
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Σημειώνεται ότι η πρόσληψη ικανού αριθμού προσωπικού αφορά όχι μόνο  την ομαλή 

διεξαγωγή της διδασκαλίας αλλά και της συμβουλευτικής καθοδήγησης των φοιτητών. 

Παρακαλώ όπως προσκομίσετε αποδεικτικά συμβολαίων πρόσληψης.   

2. Ετοιμασία πίνακα ο οποίος να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για το ακαδημαϊκό 

προσωπικό: 

 I. Το φόρτο εργασίας σε όλα τα προγράμματα και πόλεις  

II. Τα ακαδημαϊκά προσόντα  

III. Το καθεστώς εργοδότησης  

 

3. Το προσωπικό που εργάζεται στο πρόγραμμα μαζί με τα βιογραφικά να 

δημοσιεύονται  στην ιστοσελίδα του προγράμματος.  

 

4. Η προσθήκη τουλάχιστο ενός ακόμη μαθήματος «Laser αποτρίχωσης», από τα 

τρία τα οποία απεικονίζονται πιο κάτω, μετά και την πρόσφατη αλλαγή της 

νομοθεσίας και κατοχύρωση της χρήσης του Laser από αισθητικούς.    
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5. Να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς του Laser που έχετε αγοράσει. 

 

.                                                                      

Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε απορίες/διευκρινίσεις. 

 

 

                                                                    Αβράμης Δεσπότης   
                                                                       Λειτουργός Φορέα Διασφάλισης 
                   και Πιστοποίησης της Ποιότητας               

            της Ανώτερης Εκπαίδευσης   
 


