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Διευθυντή  

Cyprus College Λεμεσός 

 

ΘΕΜΑ: Αναβολή λήψης απόφασης για την Αξιολόγηση του Προγράμματος:  
Ιατρικός Επισκέπτης(2 Ακαδημαϊκά έτη/120 ECTS, Δίπλωμα) 

 

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα: 

 

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά 

την 64η του Σύνοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Μαρτίου 2021 στη βάση του 

Άρθρου 20(1)(2)(στ)(i) των περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 

Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμους 

του 2015 έως 2019 [136 (Ι)/2015 έως 35(Ι)/2019 και με βάση τις εισηγήσεις στην έκθεση της 

Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία έχει αποσταλεί στο ίδρυμά σας και τις 

παρατηρήσεις του ιδρύματός σας, έκρινε ότι δικαιολογείται η αναβολή λήψης απόφασης, 

πριν τη λήψη των τελικών αποφάσεων.  

 

Συγκεκριμένα, καλείστε όπως υποβάλετε στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 

Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης τα ακόλουθα:  

 Τις περιγραφές όλων μαθημάτων του προγράμματος (Σχόλια ΕΕΑ σελ. 7 στην 

έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης: (The formal description of the courses in the 

application did not contain sufficient information on the “role plays”. Furthermore, the 

assessment of the courses, including an element of course-work in all courses were 

just mentioned in the application, with no clarity of content of assessment. It is 

recommended that the descriptions of the courses are revised accordingly in order to 

include details on all aspects of the course including the mentioned “role plays”, the 

content of course work and the assessment procedures. The clarity on the description 

of the courses will also provide an advantage in case there are changes in the 

teaching staff in the future. The assessment procedures including course work and 
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exams were just mentioned in each course description, but details were not provided. 

The EEC recommends revision of the description of each course in order to provide 

all required details).  

 Δείγμα σημειώσεων που δίνονται στους φοιτητές για μελέτη (Σχόλια ΕΕΑ σελ. 

7 στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης: The course description also includes the 

literature used in each course. However, according to the students, they are mainly 

studying from notes provided from the teaching staff. The EEC did not see the notes 

that the students are learning from and these are not mentioned in the course 

descriptions. Furthermore, the assessment of the courses, including an element of 

course-work in all courses were just mentioned in the application, with no clarity of 

content of assessment). 

 Επικαιροποιημένα Βιογραφικά των διδασκόντων (Σχόλια ΕΕΑ σελ. 7 στην 

έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης: The EEC noted that the CVs of the teaching staff 

included in the application were not updated, and it would have been expected that 

up to date CVs would have been provided.)  

 Την πολιτική ένταξης των φοιτητών σε Πρακτική άσκηση (Σχόλια ΕΕΑ σελ. 10 

στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης: The EEC suggests the introduction of a 

separate course focused on practical training. This could also include a 

placement/internship, where the student works in a company with a MedRep, and 

performs a double visit i.e. visit a company together with the MedRep).   

 

Επισημαίνεται ότι για να διενεργηθούν αλλαγές σε αξιολογημένα προγράμματα πρέπει να 

ενημερωθεί το Συμβούλιο του Φορέα για έλεγχο πριν δοθεί έγκριση για τις αλλαγές. 

   

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις. 

                    

 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                (Ανθή Προκοπά)  

                                                                                   Εκπαιδευτικός Λειτουργός  

Για Πρόεδρο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης  

                                                                           της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης 

 

 


