
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: Μόνιμο και πλήρους απασχόλησης Ακαδημαϊκό Προσωπικό Ιδρυμάτων 

Ανώτερης Εκπαίδευσης για Προγράμματα Σπουδών  

Επιπέδου Πτυχίου και Μάστερ – Τεκμήρια Εργοδότησης 

 

 

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης 

εφιστά την προσοχή των ιδρυμάτων που προσφέρουν προγράμματα σπουδών 

επιπέδου Μάστερ ότι σε αυτά θα πρέπει να εργοδοτείται Μόνιμο Ακαδημαϊκό 

Προσωπικό στον τομέα διδασκαλίας και έρευνας, τα μέλη του οποίου πρέπει να είναι 

κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και ερευνητικής εμπειρίας σε θέμα συναφές με το 

αντικείμενο της διδασκαλίας τους και ανάλογης πείρας. 

 

Επισημαίνεται επίσης ότι, με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF),  

(http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/nea-ekdiloseis/anakoinoseis-el/429-11-07-2019-

politikigia-master) τα προγράμματα Μάστερ κατατάσσονται στο επίπεδο 7 και θα 

πρέπει να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, για την πιστοποίησή τους, όπως, 

για παράδειγμα, ερευνητικές δεξιότητες και ερευνητικό έργο των διδασκόντων, 

εξειδικευμένη ακαδημαϊκή γνώση, ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της ικανότητας των 

φοιτητών/φοιτητριών για έρευνα και επίλυση προβλημάτων, θεματικών και 

διαθεματικών. Η πρωτοποριακής μορφής διατριβή επιστεγάζει την επίτευξη των πιο 

πάνω. Συγκεκριμένα, οι προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων 

αναφέρουν, σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων σπουδών, τις εργασίες και την αξιολόγηση ότι τα προγράμματα 

Μάστερ προσφέρουν:  

 

1. Γνώση: Εξειδικευμένη, υψηλών απαιτήσεων γνώση, με ένα ποσοστό να βρίσκεται 

στην κορυφή των γνώσεων στον συγκεκριμένο επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα 

του προγράμματος, ως βάση για αυθεντική σκέψη και/ή έρευνα. Το επίπεδο Μάστερ 

απαιτεί κριτική εγρήγορση για τα γνωστικά ζητήματα στον συγκεκριμένο τομέα 

σπουδών και στους τομείς συνάντησης του με διαφορετικούς τομείς σπουδών.  



 

2. Δεξιότητες: Εξειδικευμένες δεξιότητες λύσης προβλήματος, οι οποίες απαιτούνται 

για έρευνα ή/και καινοτομία, ούτως ώστε ο φοιτητής να αναπτύξει νέα γνώση και 

διαδικασίες και να είναι σε θέση να συνθέσει γνώση από διαφορετικούς τομείς.  

 

3. Εφαρμογή γνώσης και δεξιοτήτων με υπευθυνότητα και αυτονομία: Χειρίζεται και 

μετασχηματίζει εργασία ή συγκείμενα μελέτης, τα οποία είναι πολύπλοκα, απρόβλεπτα 

και τα οποία απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. Αναλαμβάνει ευθύνη για 

συμμετοχή στην επαγγελματική γνώση και πρακτική και/ή για επανεξέταση της 

στρατηγικής ομάδων.  

 

Στη βάση των πιο πάνω και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, που πηγάζουν από 

το άρθρο 4, εδάφιο (β) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 

της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή 

Θέματα  Νόμων» ο Φορέας, νομιμοποιείται  να ζητήσει από τα ιδρύματα τεκμήρια και 

στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι το ίδρυμα εργοδοτεί μόνιμο ακαδημαϊκό 

προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και τεκμηρίων κατάθεσης κοινωνικών 

ασφαλίσεων από μέρους του εργοδότη. 
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