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

 

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 62η Σύνοδό 

του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2021, στη βάση του Άρθρου 20(1)(2)(στ)(ii) 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, έκρινε 

ότι δικαιολογείται η αναβολή λήψης απόφασης μέχρι την υποβολή διευκρινίσεων και τεκμηριωμένων 

ενεργειών βελτίωσης σύμφωνα με τα πιο κάτω, πριν τη λήψη των τελικών αποφάσεων. 

 
Συγκεκριμένα, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της παρούσας επιστολής καλείστε όπως υποβάλετε 
στον Φορέα Διασφάλισης Πιστοποίησης της Ποιότητας Έκθεση, τεκμηριώνοντας τις αλλαγές με πρόσθετα 
στοιχεία τα οποία έχουν κριθεί απαραίτητα για την πιστοποίηση του Προγράμματος στο πλαίσιο των 
κριτηρίων διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 
του Φορέα.  
 
Η λήψη απόφασης θα κριθεί στη βάση της Έκθεσης που θα υποβληθεί από μέρους σας, και κατά πόσον 
υπάρχει πλήρης συμμόρφωση και υλοποίηση, και όχι απλώς δέσμευση, όσον αφορά στα πιο κάτω: 

 

 

- Ο συνολικός φόρτος πιστωτικών μονάδων για προγράμματα διδακτορικού επιπέδου είναι 240 
ECTS, όπως προνοεί το Εθνικό πλαίσιο Προσόντων. Θα πρέπει, επομένως, να αναγράφεται ότι οι 
60 πιστωτικές μονάδες πιστώνονται στους υποψηφίους φοιτητές που κατέχουν Μάστερ στο 
αντικείμενο. Άρα, δίπλα στην επωνυμία θα αναγράφεται 240 πιστωτικές μονάδες. 
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- Επισημαίνεται επίσης ότι, η όποια συνεργασία του ιδρύματος με ιδρύματα του εξωτερικού δεν 
σημαίνει ότι το πρόγραμμα είναι διαπανεπιστημιακό, νοουμένου ότι τα διαπανεπιστημιακά 
προγράμματα, με βάση το ENQA:  

 Joint programmes are understood as an integrated curriculum coordinated and offered jointly 
by different higher education institutions from EHEA countries1, and leading to 
double/multiple degrees or a joint degree. 

 Double/multiple degrees: Separate degrees awarded by higher education institutions offering 
the joint programme attesting the successful completion of this programme (if two degrees 
are awarded by two institutions, this is a ‘double degree’). 

 Joint degree: A single document awarded by higher education institutions offering the joint 
programme and nationally acknowledged as the recognised award of the joint programme. 

 1 The European Approach relates only to joint programmes offered jointly by higher education 
institutions from two or more countries, and does not address the quality assurance of 
programmes delivered jointly by different institutions from a single country. 

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις. 
 
 
Η επιστολή σας αποστέλλεται και ταχυδρομικώς. 
 
 
(Νατάσα Καζακαίου) 
για Πρόεδρο Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης 
και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης 


