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ΕΠΕΙΓΟΝ: 

 

Πρύτανη 

Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 
 

 

Θέμα:  Αναβολή λήψης απόφασης για το πρόγραμμα σπουδών με την επωνυμία 

«Διδακτορικό στη Δημόσια Υγεία» (3 Έτη, 180 ECTS, Bachelor, PhD) 

του Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

 

 
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 53η Συνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2020, στη βάση του 

Άρθρου 20 (2)(στ)(ii) των περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 

Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα» Νόμων του 2015 έως 

2019 [Ν. 136(Ι)/2015 έως Ν.35(Ι)/2019] και με βάση τις εισηγήσεις στην έκθεση της 

Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία είχε αποσταλεί στο ίδρυμά σας στις 10 

Φεβρουαρίου 2020, των παρατηρήσεων του ιδρύματός σας επί της έκθεσης και την 

ανατροφοδότηση από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, έκρινε ότι δικαιολογείται η 

αναβολή λήψης απόφασης πριν τη λήψη των τελικών αποφάσεων. 
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Συγκεκριμένα, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της παρούσας επιστολής 

καλείστε όπως υποβάλετε στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 

Ανώτερης Εκπαίδευσης Έκθεση, τεκμηριώνοντας τις αλλαγές με πρόσθετα στοιχεία τα 

οποία έχουν κριθεί απαραίτητα για την πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών με βάση  

την Έκθεση της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης και την έκθεση ανατροφοδότησης και 

τα οποία κρίθηκαν από το Συμβούλιο απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του 

προγράμματος, στο πλαίσιο των κριτηρίων διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας. 

 

Κατά τη διεξαγωγή της λήψης απόφασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς 

πρόσθετο κόστος για το ίδρυμα, θα κριθεί στη βάση της Έκθεσης που θα υποβάλετε, κατά 

πόσον υπάρχει πλήρης συμμόρφωση και υλοποίηση και όχι απλώς δέσμευση, των πιο 

κάτω: 

- Να προσληφθεί εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό στον τομέα της Δημόσιας 

Υγείας  

 

‘We notice with satisfaction that specific public health issues are now addressed in the 

curriculum, such as screening, health surveillance, and infectious disease outbreak 

investigation and management […]. We also note that specific study designs and 

methodology, such as multilevel analysis and geographical information systems (as an 

example of an ecological study design), now have a place in the curriculum. As time 

allocation and subject leaders to specific topics are not presented, we encourage to allocate 

sufficient time and adequate trainers to these new curriculum elements.  

 

Our recommendation is that the planned study programme has been revised sufficiently with 

more focus on public health research, but that the proper implementation of the improved 

training programme should be demonstrated.’ (Οι υπογραμμίσεις του Φορέα). 

  

Σύμφωνα με την ανατροφοδότηση της ΕΕΑ το πανεπιστήμιό σας αναφέρεται σε 

αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών, νέα θεματολογία στο περιεχόμενο του 
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προγράμματος και σημαντικές καινοτομίες στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. H ΕΕΑ όμως 

δεν έχει πειστεί ότι όλα τα μαθήματα που απουσιάζουν επί του παρόντος, θα ενταχθούν 

σωστά στο πρόγραμμα σπουδών κι αυτό εξαιτίας της απουσίας ανθρώπινων πόρων. Για το 

λόγο αυτό, αναφέρεται ότι η προσθήκη των διδασκόντων και η κατανομή των ωρών 

διδασκαλίας, θα πρέπει να αποδειχθούν. Η πρόσληψη προσωπικού πρέπει να επιβεβαιωθεί 

με βιογραφικά στις ειδικότητες και συμβόλαια πρόσληψης. Όταν το πρόγραμμα 

πιστοποιηθεί,  τα ονόματα όλων των διδασκόντων θα πρέπει να είναι αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα του προγράμματος.   

- Στην απάντησή σας αναφέρονται επίσης ενέργειες όπως η εκπαίδευση του 

υφιστάμενου προσωπικού, η πρόσληψη νέων διδασκόντων, η αποστολή 

προσκλήσεων σε καθηγητές από την Ελλάδα για να συμμετέχουν ως επισκέπτες 

καθηγητές, επιπρόσθετα σεμινάρια, διαδικτυακά και μη, οι οποίες είναι όλες πολύ 

σημαντικές, αλλά στην πραγματικότητα επί του παρόντος τίποτε δεν ισχύει. 

 

- Επιπλέον, η επιτροπή τονίζει τη σημασία που έχει η έρευνα εκ μέρους των φοιτητών 

στα διδακτορικά προγράμματα,  καθώς και η δημοσίευση στον συγκεκριμένο τομέα. 

Η δημοσίευση δύο τουλάχιστον άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρέπει 

να αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση για την απονομή του τίτλου διδάκτορος στη 

Δημόσια υγεία:   

 

‘We strongly recommend that a minimum of two papers in peer-reviewed international 

journals of good quality should be considered as fulfilment of publication requirements.’ 

 

Σημειώνεται ότι, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η προσφορά ακαδημαϊκών τίτλων και μάλιστα στο επίπεδο του 

διδακτορικού, απαιτεί συμμόρφωση με τα αυστηρότερα κριτήρια ποιότητας. Τα κριτήρια 

αυτά, σήμερα περισσότερο από ποτέ, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε ένα ακαδημαϊκό 

περιβάλλον που κατευθύνεται από την έρευνα, αντί για ένα απλώς ενημερωμένο ερευνητικό 

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

 

Με εκτίμηση, 

( ) 

για Πρόεδρο Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης  

και Πιστοποίησης της Ποιότητας 

της Ανώτερης Εκπαίδευσης 




