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ΘΕΜΑ: Αναβολή λήψης απόφασης “Interdepartmental Postgraduate Program
“Energy Technologies and Sustainable Design” (IPP-ETSD, M.Eng. 3-8
semesters/90ECTS & M.Sc. 3-8 semesters/114 ECTS)

Έχω οδηγίες να σας ενημερώσω ότι το Συμβούλιο του Φορέα αποφάσισε ότι για να
πιστοποιηθεί

το

υπό

αξιολόγηση

πρόγραμμα

σπουδών

“Interdepartmental

Postgraduate Program “Energy Technologies and Sustainable Design” (IPP-ETSD,
M.Eng. 3-8 semesters/90ECTS & M.Sc. 3-8 semesters/114 ECTS), θα πρέπει
μέχρι την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 να ικανοποιηθούν τα όσα
επισημαίνει η ΕΕΑ στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης και στην επιστολή που
απέστειλε στις 16/4/2020, χωρίς τα οποία το πρόγραμμα δεν μπορεί να επιτύχει τα
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.
Ειδικότερα σημειώνονται τα εξής:

1. Να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο των μαθημάτων του προγράμματος που
καταλήγει σε τίτλο MSc είναι το ανάλογο και όχι χαμηλότερο, δηλαδή να
προσαρμοστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα στο EQF και ανάλογα, το
περιεχόμενο, η διδασκαλία, οι δραστηριότητες και η τελική εξέταση.
“The addition of a course on research methodology, and addition of two
disciplinary elective course, are good steps.

However, the issue of other

courses that seem superficial or low level for a research M.Sc. was not
addressed”. (EEC’s response 16/4/20)
2. Πέραν της ανατροφοδότησης που δίνεται από τους φοιτητές για κάθε μάθημα,
χρειάζεται θεσμοθέτηση

και υλοποίηση

διαδικασίας αξιολόγησης του

προγράμματος στην ολότητά του.
“However the response to 4.3 in our report remains unresolved. The institutional
response: “Taking your suggestion into consideration, the formal evaluation
mechanism for the interdepartmental programme will be discussed with Centre
for Teaching and Learning, UCΥ.” is inconclusive. We would like re-assurance
that a formal evaluation mechanism is indeed being implemented and not just
discussed.” (EEC’s response 16/4/20)
3. Στο πρόγραμμα που καταλήγει σε τίτλο MSc, το Capstone Design Project να
γίνει Capstone Research Project. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει και εφαρμογή του
μαθήματος έρευνας POL 800 Research Methodology και θα υπάρχει και η
επιδιωκόμενη διεπιστημονικότητα.
“Since the programme committee would like to keep the capstone project also
for the MSc track, we also would recommend refocusing that MSc. element
more towards a Capstone Research Project instead of just the Capstone
Design Project. This way the learnings from POL 800 Research Methodology

could be applied and the interdisciplinarity maintained.” (EEC’s response
16/4/20)
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