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26 Φεβρουαρίου 2021 

Πρύτανη  

Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

ΘΕΜΑ: Αναβολή λήψης απόφασης για την Πιστοποίηση του Τμήματος Χημείας 

 
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα: 

 

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά 

την 63η του Σύνοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2021 στη βάση 

του Άρθρου 20(1)(2)(στ)(i) των περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 

Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμους 

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

Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία έχει αποσταλεί στο ίδρυμά σας και τις 

παρατηρήσεις του ιδρύματός σας, έκρινε ότι δικαιολογείται η αναβολή λήψης απόφασης και 

συμμόρφωσή σας στις εισηγήσεις της ΕΕΑ, πριν τη λήψη των τελικών αποφάσεων.  

 

Συγκεκριμένα, παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης 

της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, με σημείωμά σας, για τα πιο κάτω, πριν τη λήψη 

απόφασης για πιστοποίηση: 

 

 Την πολιτική ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων του τμήματος χημείας (Σχόλια ΕΕΑ 

στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης σελ.2) και το απαιτούμενο πιστοποιητικό 

ασφάλειας. 
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 Την αναθεώρηση και σαφή καταγραφή των προσδοκώμενων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ( Σχόλια ΕΕΑ στην 

έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης στα σημεία 1.2.2, 1.2.3, 1.8 σελ.8). 

 Να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στις ιστοσελίδες του τμήματος και των 

προγραμμάτων, ώστε να συμβαδίζουν η ιστοσελίδα στην αγγλική  με την ιστοσελίδα 

στην ελληνική γλώσσα. (Σχόλιο ΕΕΑ στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης στο 

σημείο 1.2.1 σελ.8).  

 

Επιπρόσθετα, δεδομένης της ανάγκης για επάρκεια προσωπικού και επικείμενων 

αφυπηρετήσεων,  παρακαλώ να ληφθούν σοβαρά υπόψη, για τις δικές σας ενέργειες σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο τα σχόλια της ΕΕΑ στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 

σελ.21).   

 

Επισημαίνεται ότι για να διενεργηθούν αλλαγές σε αξιολογημένα προγράμματα πρέπει να 

ενημερωθεί το Συμβούλιο του Φορέα για ενημέρωση και έγκριση για τις αλλαγές. 

   

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

                    

 

                                                                               

                                                                                                                                                       

                                                                (Ανθή Προκοπά)  

                                                                                   Εκπαιδευτικός Λειτουργός  

Για Πρόεδρο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης  

                                                                           της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης 

 

 




