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ΘΕΜΑ: Ανατροφοδότηση από την ΕΕΑ σχετικά με την Αξιολόγηση  
του Προγράμματος: 

 “Διαπολιτισμικές Σπουδές και η Ελληνική ως 2η /Ξένη Γλώσσα”  

(3 ακαδημαϊκά εξάμηνα,90 ECTS, Μάστερ, Εξ αποστάσεως, Διαπανεπιστημιακό 
πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας)   

 

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα:  
 
 
Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης που αξιολόγησε το πιο πάνω πρόγραμμα σπουδών του 
ιδρύματός σας, έχει μελετήσει την απάντησή σας στην έκθεση αξιολόγησης (EEC report) και 
έχει σημειώσει τις πιο κάτω παρατηρήσεις:  
 

1. Under “Student - centered learning, teaching and assessment”  
(ESG 1.3) 

“The course on research methodology and proposal preparation now includes, as the 
committee asked, more practical guidance in the use of research tools. 
 
Tools to be used are now mentioned in the description of the courses, although they are not 
explained.”   
 

2. Under “Learning resources and student support” 
(ESG 1.6) 

“The institutions show the wish to use innovative technologies and mention a number of 

serious games that are going to be used in some courses. However, the links do not work.  

 

The institutions express their intention to move to a better scenario in which digital learning 

materials will be updated pedagogically and technologically.”  
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Με βάση τις πιο πάνω παρατηρήσεις, παρακαλούμε όπως: 

 

1. Αποστείλετε αναλυτική περιγραφή των διαφόρων εργαλείων έρευνας που αναφέρετε 

ότι θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα «Μεθοδολογία της Έρευνας και μεταπτυχιακή 

εργασία 1.» 

2. Αποστείλετε τους αναθεωρημένους και αναβαθμισμένους εβδομαδιαίους οδηγούς 

μελέτης στους οποίους να φαίνεται η χρήση σεμιναρίων, εργαλείων και παιγνιδιών στα 

οποία αναφέρεστε στην απάντησή σας προς την έκθεση της ΕΕΑ. 

 

Επίσης, παρακαλούμε όπως διαφοροποιηθεί η επωνυμία του πιο πάνω προγράμματος 

σπουδών, με την παράλειψη της λέξης «ξένη,» ως εξής: 

 

 “Διαπολιτισμικές Σπουδές και η Ελληνική ως 2η Γλώσσα”   

 

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

   

 

                                                                                              
   
                                                                                               
                                                                                                   (Loucia D. Constantinou, PhD) 

On Behalf of the President of  

The Cyprus Agency of Quality Assurance  
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