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

Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 73η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 

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 το εν λόγω πρόγραμμα και παρακαλείστε να δώσετε  

απαντήσεις/διευκρινήσεις ή/και να προβείτε σε ενέργειες  για τα πιο κάτω θέματα: 

 

I. Να μελετηθούν τα αίτια αποχώρησης των φοιτητών από το πρόγραμμα και να προστεθούν 

εισαγωγικά μαθήματα.  

II. Να προστεθούν προαιρετικά μαθήματα στο πρόγραμμα 

III. Να θεσπιστεί συγκεκριμένη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας η οποία να περιλαμβάνει 

βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) οι οποίοι πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένοι και να 

τυγχάνουν παρακολούθησης στη βάση ενός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου. 
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IV. Να προωθηθεί κατάλογος Ακαδημαϊκού Προσωπικού, 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, και 

πλάνο πρόσληψης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.  

V. Να αποσταλεί κατάλογος με μαθήματα ελεύθερης/περιορισμένης επιλογής για βελτίωση του 

προγράμματος σπουδών, όπως έχει προταθεί από την ΕΕΑ, ούτως ώστε αυτό να καταστεί 

ελκυστικό για φοιτητές/ριες με συγκεκριμένα επιστημονικά ενδιαφέροντα και εξιδεικευμένες 

τεχνολογικές ικανότητες.  

VI. Να αποσταλούν τα κριτήρια εισαγωγής στα μαθήματα που προαπαιτούν γνωσιολογικό 

υπόβαθρο  στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.    

VII. Να αποσταλεί πλάνο βελτίωσης των εργαστηριακών εγκαταστάσεων 

 

Παρακαλώ λάβετε υπόψιν ότι ο ερευνητικός προσανατολισμός του προγράμματος θα πρέπει να 

τεκμηριωθεί στη βάση του έργου, των δημοσιεύσεων του προσωπικού και της συνέργειας Έρευνας 

και Διδασκαλίας.  
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