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Σας ενημερώνω ότι το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της
Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 68η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Ιουνίου
2021, 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 τα εν λόγω προγράμματα και παρακαλείστε να δώσετε
απαντήσεις/διευκρινήσεις ή/και να προβείτε σε ενέργειες για τα πιο κάτω θέματα:

I.

Ο καθηγητής Philip Priner ο οποίος προτείνεται ως Εξωτερικός Αξιολογητής είναι και Μέλος
του Συμβουλίου του ιδρύματος και εκ πρώτης όψεως φαίνεται να υπάρχει σύγκρουση ρόλων.

II.

Να προωθηθεί κατάλογος προσωπικού για κάθε πόλη ξεχωριστά, που να περιλαμβάνει τους
διδάσκοντες και τη βαθμίδα τους, την εξειδίκευσή τους, τα μαθήματα που διδάσκουν και τον
συνολικό εβδομαδιαίο φόρτο/ώρες εργασίας στο ίδρυμα, σε ακαδημαϊκό και διοικητικό έργο.

III.

Ο λόγος των υπολογιστών φοιτητών (15-30) σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
ειδικά αλλά και γενικότερα είναι ανεπαρκής.
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IV.

Να αποστείλετε προγραμματισμό για ενίσχυση του ερευνητικού προσανατολισμού του
ιδρύματος.

Σε περίπτωση μεταφοράς των αξιολογημένων προγραμμάτων στο υπό ίδρυση πανεπιστήμιο,
παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι ο ερευνητικός προσανατολισμός του προγράμματος θα πρέπει
να τεκμηριωθεί στη βάση του έργου, των δημοσιεύσεων του προσωπικού και της συνέργειας
Έρευνας και Διδασκαλίας.
Σημειώνεται ότι το προσωπικό έχει αξιολογηθεί στα πλαίσια λειτουργίας της ΙΣΤΕ και ότι όταν
τα προγράμματα μεταφερθούν στο πανεπιστήμιο τα βιογραφικά του προσωπικού, ο
εξοπλισμός, οι υποδομές και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρότυπα, πέρα από αυτό του
σχεδιασμού και ανάπτυξης του προγράμματος, θα αξιολογηθούν εκ νέου στα πλαίσια των
τμηματικών αξιολογήσεων.

Νατάσα Καζακαίου
για Πρόεδρο Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης
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