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ΘΕΜΑ: Αναβολή λήψης απόφασης για το πρόγραμμα σπουδών: Master of Science
in Artificial Intelligence (Distance Learning)

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας ενημερώσω ότι το
Συμβούλιο του Φορέα, κατά την 52η Συνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις
27 Απριλίου 2020, και αφού μελέτησε την ηλεκτρονική αλληλογραφία με ημερομηνίες
4 Φεβρουαρίου 2020 και 6 Απριλίου 2020, αποφάσισε αναβολή λήψης απόφασης, μέχρι:
α) να διορθωθεί το πρόγραμμα σπουδών σε σχέση με τις εβδομαδιαίες
διαδραστικές δραστηριότητες,
β) να υποβληθεί ολοκληρωμένο το πρόγραμμα σε όλα τα μαθήματα, με
πλήρεις Οδηγούς σπουδών, οι οποίοι να περιλαμβάνουν 12 εβδομαδιαίες
δραστηριότητες σε για κάθε μάθημα
Αυτό που παρατηρείται στο πρόγραμμα που υποβλήθηκε είναι η σύντομη περιγραφή
του Οδηγού Μελέτης ανά βδομάδα με αναφορά σε στόχους, προτεινόμενη βιβλιογραφία,
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης του φοιτητή, οι
οποίες στη βάση τους εμπεριέχουν ερωτήσεις κατανόησης κα αποστήθισης και δεν
συνάδουν με το επίπεδο δραστηριοτήτων του προγράμματος Μάστερ (επίπεδο 7).
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Αυτό που ζητείται είναι η οργάνωση διαδικτυακών εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων,
12 για κάθε μάθημα, όπως:


Προσομοιώσεις σε εικονικά περιβάλλοντα



Σενάρια για λύση προβλήματος



Διαδραστικά παιγνίδια μάθησης και συντρέχουσας αξιολόγησης



Δραστηριότητες με εικόνα, ήχο και απεριόριστες δυνατότητες ανάπλασης της
πραγματικότητας και περαιτέρω επεξεργασίας στη βάση υποθέσεων



Μεταφορά των φοιτητών σε πραγματικές καταστάσεις ζωής, ώστε να μπορούν
να λάβουν αποφάσεις και να μελετήσουν τις συνέπειες των αποφάσεών τους



Κτίσιμο δεξιοτήτων και σε εμπειρίες και στάσεις όπως στην πραγματική ζωή
και σε βίωση - όχι απλή αποστήθιση της γνώσης

Το Συμβούλιο του Φορέα αναμένει να λάβει αυτό το οποίο θα παρακολουθήσει, θα βιώσει
και στο οποίο θα συμμετέχει ο φοιτητής την ώρα των δραστηριοτήτων και όχι την περιγραφή
του διαγράμματος μαθήματος.
Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις.
(Νατάσα Καζακαίου)
για Πρόεδρο Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας της
Ανώτερης Εκπαίδευσης
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