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ΘΕΜΑ: Αναβολή λήψης απόφασης για το Department of Law, Law (4 years, 240 

ECTS, Bachelor with Honours), Law (1 year, 90 ECTS, Master) 

 

Έχω οδηγίες να σας ενημερώσω ότι το Συμβούλιο του Φορέα κατά την 66η Σύνοδό του, 

η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Μαΐου 2021, αποφάσισε να αναβάλει τη λήψη 

απόφασης για το υπό αξιολόγηση Department of Law και τα προγράμματα σπουδών Law 

(4 years, 240 ECTS, Bachelor with Honours) και Law (1 year, 90 ECTS, Master) για τους 

εξής λόγους:  

 

 Απαιτείται ισορροπία μεταξύ μόνιμου και μη μόνιμου προσωπικού. Να αποσταλεί στον 

Φορέα ο σχεδιασμός για σημαντική αύξηση μόνιμου προσωπικού. 

“The ratio between full-time academics and special teaching staff should be 

improved.  

Number of teaching staff working full-time and having exclusive work: 8 in 2018-

19 (TABLE 11), 9 in 2019-2020. 

Number of special teaching staff working full-time and having exclusive work: 13 

in 2018-19 (TABLE 13), 15 in 2019-2020. 

Number of visiting Professors: 2 in 2018-19 (p. 170, TABLE 12), 2 in 2019-2020. 

Number of special scientists on lease services: 2 in 2019-2020.” 
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(Έκθεση ΕΕΑ, σελ. 21) 

 Να θεσπιστούν ποσοτικοί δείκτες και βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι στόχοι 

βελτίωσης της πιο πάνω κατάστασης . 

 Απαιτείται έμφαση στην έρευνα και στις δημοσιεύσεις του προσωπικού και 

καλλιέργεια ερευνητικής κουλτούρας (π.χ. κίνητρα, απαραίτητο κριτήριο για 

προσλήψεις και ανελίξεις).   

 

“The Department should continue to encourage staff to publish in peer reviewed  

journals of international and national standing and to support them by providing 

research time that meets the target of 40% allocated time in the workload.” 

(Έκθεση ΕΕΑ, σελ. 21) 

“-The future establishment of a PhD programme will enhance the research culture. 

-The teaching staff should be supported in pursuing research activities and 

developing their career.  

- It would be beneficial if the Department could materialize the stated 40% target 

for research time” 

(Έκθεση ΕΕΑ, σελ. 40) 

 Απαιτείται επιπλέον πληροφόρηση όσον αφορά στην ενθάρρυνση 

φοιτητοκεντρικής μάθησης ( επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα 

διδασκαλίας).  

“The Department encourages student-centered learning, but the Committee would 

have appreciated more concrete information on the various methods involved in 

addition to the Socratic method which is described in the documentation.” 

(Έκθεση ΕΕΑ, σελ. 27) 

 Να δημιουργηθεί σύνδεσμος αποφοίτων. 

“On the Department’s communication with graduates/alumni the Committees, our 

recommendation is to establish an Alumni Association to maintain contact with 

former students.” 

(Έκθεση ΕΕΑ, σελ. 10) 

 

 Απαιτείται αναθεώρηση του χαμηλού κριτήριου για την αγγλική γλώσσα στο Τμήμα 

και στα προγράμματα. Ιδιαίτερα για φοίτηση σε Μάστερ το 5.5 είναι ανεπαρκές. 
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“The Committee believes that there is room for increasing the admission 

requirements for the LLB particularly since 5,5 IELTS is low for a degree taught in 

English.” 

(Έκθεση ΕΕΑ, σελ. 37) 

 

Αναμένεται η απάντησή σας, με συγκεκριμένα βελτιωτικά μέτρα εντός 15 ημερών 

και όχι αργότερα από τις 30 Μαΐου 2021.  

 

 

 

(Δρ. Ελένη Δεληγιάννη) 

για Πρόεδρο Φορέα Διασφάλισης 

και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 

Ανώτερης Εκπαίδευσης 




