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Έντυπο 400.1 

 

Αριθμός Φακέλου: 
07.14.399.001.001 

 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 
Τεχνολογία CNC - Ξυλουργική Βιομηχανία» (2 Έτη/120 ECTS, Δίπλωμα 5B) 

 

 
IN ENGLISH: 

 

CNC Technology – woodworking (2 years/120 ECTS, Diploma 5B) 
 
 

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΜΙΕΕΚ Λάρνακας 

Η παρούσα Τελική Έκθεση ετοιμάστηκε στη βάση του Άρθρου (20)(2)(στ)(i) των «περί της 

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης 

Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 έως 2021 [Ν. 136 (Ι)/2015 - Ν. 132(Ι)/2021]. 

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Στις 22 Δεκεμβρίου 2020, ο κατά Νόμον Υπεύθυνος του ιδρύματος ΜΙΕΕΚ Λάρνακας, υπέβαλε 

αίτηση (Έντυπο 200.1), με βάση το Άρθρο (17) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης 

της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» 

του 2015 έως 2021, για αξιολόγηση-πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών με την 

επωνυμία:  

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Τεχνολογία CNC - Ξυλουργική Βιομηχανία» (2 Έτη/120 ECTS, Δίπλωμα 
5B) 
 
IN ENGLISH: CNC Technology – woodworking (2 years/120 ECTS, Diploma 5B) 
 
H αίτηση αυτή είναι καταχωρισμένη στο φάκελο: 07.14.399.001.001 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από τη σχετική Νομοθεσία, το Συμβούλιο 
του Φορέα κατάρτισε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) η οποία, αφού αρχικά μελέτησε 
την αίτηση του ιδρύματος για αξιολόγηση-πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών, 
πραγματοποίησε επιτόπου επίσκεψη στο ίδρυμα στις 11 Μαΐου 2022. 
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Η ΕΕΑ συναντήθηκε επιτόπου με τον επικεφαλής του ιδρύματος, τον επικεφαλής του σχετικού 
τμήματος, με τον συντονιστή του προγράμματος σπουδών, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, 
μέλη του διοικητικού προσωπικού, φοιτητές ή/και τους εκπροσώπους τους και την Επιτροπή 
Εσωτερικής Ποιότητας. 

Επιπρόσθετα, εξέτασε επιτόπου, τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος (βιβλιοθήκη, αίθουσες 
υπολογιστών, εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, υποδομές έρευνας κλπ.), διάφορα έγγραφα 
που της παρουσιάστηκαν ή/και ζήτησαν, το οργανόγραμμα της Σχολής και της ένταξης του 
προγράμματος σε αυτό, τα βιογραφικά των διδασκόντων στο πρόγραμμα και της σχέσης τους 
με το ίδρυμα ως διδασκόντων σε συνάρτηση και με τα τυχόν άλλα καθήκοντα και διδασκαλία. 

Η ΕΕΑ τεκμηρίωσε  τα ευρήματα και τις εισηγήσεις της και συνέταξε την Έκθεση Εξωτερικής  
Αξιολόγησης στο Έντυπο 300.1.1. 
 

Απόφαση Συμβουλίου του Φορέα 

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 

Εκπαίδευσης, κατά την 84η Σύνοδό του στις 18 Ιουλίου 2022, στη βάση του Άρθρου 

(20)(2)(στ)(i) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 

Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 έως 2021  

[Ν. 136 (Ι)/2015 - Ν. 132(Ι)/2021] και με βάση την Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής 

Αξιολόγησης και των παρατηρήσεων του ιδρύματός σας επί της έκθεσης, αποφάσισε ότι το 

πρόγραμμα σπουδών πιστοποιείται με γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική. 

Θα πρέπει να σημειωθεί εμφατικά ότι η ως άνω πιστοποίηση παραχωρείται με τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 2.1 Process of teaching and learning and student-centred teaching methodology 

Περισσότερη βιωματική εμπειρία των σπουδαστών σε εν εξελίξει έργα, στην πραγματική 

ζωή (εκτός εργαστηρίων), επισκέψεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις και 

σεμινάρια. «…Excursions and visits to industrial establishments, on-going projects, and 

exposure of students to real-life work activities are an important part of the training. They 

can contribute greatly in shaping the student’s appreciation of professional and 

entrepreneurial outlets offered by the programme. Where appropriate, it is recommended 

to dedicate one such session in the schedule of the course. In a similar vein, participation 

of student in sector-relevant presentations, seminars, exhibitions etc. events for 

professionals and practitioners is a practice to be encouraged….» 

 3.1Teaching staff recruitment and development 

Απαραίτητη η πλήρωση των θέσεων του τεχνικού προσωπικού των εργαστηρίων για 

την ομαλή διεκπεραίωση και συνέργεια του θεωρητικού και πρακτικού μέρους. « In some 

cases, positions for Laboratory Technical Staff (e.g. carpenters, cabinet-makers, wood-

working practitioners) left empty. This impacts the delivery of the practice-based 

courses. In these types of courses the presence of technical staff is necessary for the 
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success completion of the projects and the connection of the theoretical part of the 

lesson with the practical (laboratory)» 

 5.1 Teaching and learning resources.  

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι ευέλικτοι τρόποι μάθησης όπως για παράδειγμα 

οι  κατ’ οίκον  εργασίες προκειμένου οι σπουδαστές να παραγάγουν ένα προϊόν. «Other 

flexible modes of learning should be taken into consideration, for instance “project” type 

homeworks for the students to work at home» 

Ως έναρξη της παρούσας πιστοποίησης θεωρείται η έναρξη του Χειμερινού εξαμήνου του 

ακαδημαϊκού έτους 2022 - 2023  και παύει να είναι σε ισχύ με την λήξη Εαρινού εξαμήνου του 

ακαδημαϊκού έτους 2026 – 2027. 

Στη βάση του Άρθρου (4) της σχετικής Νομοθεσίας, επισημαίνεται ότι «η ως άνω Πιστοποίηση 

ισχύει για το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Νόμου χρονικό διάστημα και  

επαναλαμβάνεται κάθε πέντε (5) έτη και ότι η διαδικασία αρχίζει μετά από αίτηση του ιδρύματος 

που πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαέξι (16) μήνες πριν από την εκπνοή της ισχύος 

της προηγούμενης πιστοποίησης». 

Επιπρόσθετα, στη βάση του Άρθρου (17)(3)(ζ) κατά τη διάρκεια της περιόδου της ισχύος της  

Πιστοποίησης, το Συμβούλιο του Φορέα αυτεπάγγελτα δύναται να εξετάζει κατά πόσο τα 

κριτήρια Πιστοποίησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται και εάν αυτά δεν ικανοποιούνται, τότε 

το Συμβούλιο του Φορέα ανακαλεί την απόφαση Πιστοποίησης και ενημερώνει αμέσως το υπό 

εξέταση ίδρυμα.  

 

  
 (Καθ. Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη) 
  Πρόεδρος Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης  
 και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
 της Ανώτερης Εκπαίδευσης 
Ημερομηνία: 25 Ιουλίου 2022 


