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Απάνηηζη ζηην Έκθεζη Δξυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ για ηην Αξιολόγηζη
ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών
«ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ
(12 Μήνερ, Πλήποςρ Φοίηηζηρ ή 24 Μήνερ, Μεπικήρ Φοίηηζηρ, Μεηαπηςσιακό)»

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζηηο 26 επηεκβξίνπ 2016, ην C.D.A. College ραηξέηεζε
θαη θηινμέλεζε ηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο θαη παξείρε θάζε ππνζηήξημε θαη
βνήζεηα γηα λα δηεπθνιχλεη ην έξγν ηεο. Σν Κνιέγην θαηαβάιιεη πάληα θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο θαη ηα πξφηππα πνπ νξίδνληαη απφ ηε
ζρεηηθή λνκνζεζία θαη πξνσζεί ηα ζρέδηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ Αλψηεξε
Δθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν.
Παξά ην γεγνλφο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην C.D.A. College αλαβαζκίδεηαη
ζπλερψο θαη έρεη ήδε 34 Αθαδεκατθά θαη Δπαγγεικαηηθά Αμηνινγεκέλα/Πηζηνπνηεκέλα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Σν Κνιέγην επελδχεη, επεθηείλεηαη πξννδεπηηθά θαη θαηαβάιιεη
θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, πξνζθέξνληαο νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε κε ηε
δεκηνπξγία λέσλ, ζχγρξνλσλ Δξγαζηεξίσλ Κνκκσηηθήο, Αηζζεηηθήο, Ζιεθηξνληθψλ
Τπνινγηζηψλ λέαο πξνεγκέλεο Σερλνινγίαο θαη κε ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ηεο Βηβιηνζήθεο
θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα λα εθπαηδεχζεη άξηζηα θαη λα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο ηνπ
λα απνθνκίζνπλ ην κέγηζην φθεινο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην Κνιέγην.
Σν πκβνχιην θαη ε Αθαδεκατθή Δπηηξνπή ηνπ C.D.A. College θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπο
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 04 Οθησβξίνπ 2016, κεηά απφ δηεμνδηθή ζπδήηεζε κε ηνλ
Τπεχζπλν θαη ην Αθαδεκατθφ Πξνζσπηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ «Δθπαίδεπζε γηα ην
Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία», έσοςν αποθαζίζει να ςλοποιήζοςν πλήπυρ όλερ ηιρ
ειζηγήζειρ πος ηέθηκαν από ηην Δπιηποπή Δξυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (ΔΔΑ) γηα ηελ
πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηχπσλ ηνπ Κνιεγίνπ.
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΓΙΑΘΔΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.1 Οπγάνυζη Γιδακηικού Έπγος
1.1.1 Όπυρ έσει ήδη αναθέπει η Δξυηεπική Δπιηποπή Αξιολόγηζηρ (ΔΔΑ), ηα
θξηηήξηα εηζδνρήο ησλ θνηηεηψλ ζην Πξφγξακκα δηαηππψλνληαη ζαθψο ζηε ζειίδα
8 ηεο έθζεζεο-αίηεζεο ηεο ζρνιήο, ηα νπνία δελ δηαθέξνπλ απφ ηα θξηηήξηα
εηζδνρήο ζε νπνηνδήπνηε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηελ Αλψηεξε Δθπαίδεπζε
ζηελ Κχπξν.
Δπηπιένλ, πηνζεηείηαη ε εηζήγεζε ηεο ΔΔΑ γηα ηξνπνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ
Δηζδνρήο, έηζη ψζηε ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ γηα ηελ εηζδνρή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
6/10, κε δπλαηφηεηα αηηηνινγεκέλεο θαη’ εμαίξεζε εηζδνρήο κηθξνχ αξηζκνχ
εηζαθηέσλ (5-10%) κε κηθξφηεξν βαζκφ, κε ζηφρν λα δηαζθαιίδεηαη ε ειάρηζηε
ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα ησλ κεηερφλησλ ζην πξφγξακκα θνηηεηψλ.
Παξφιν φηη ε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή ζην επίπεδν
πνπ δηδάζθεηαη ζηα Λχθεηα ζηελ Κχπξν, ζα πηνζεηεζεί ε εηζήγεζε ηεο
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ΔΔΑ ψζηε λα ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελε ε άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο
γιψζζαο.
1.2 Γιδαζκαλία
Καλέλα ρφιην
1.3 Γιδακηικό Πποζυπικό
1.3.1 Όπυρ ήδη αναθέπαμε ηο ππόγπαμμα δεν άπσιζε ακόμη και οι ώπερ
δηδαζθαιίαο πνπ αλαθέξνληαη ηζρχνπλ γηα φηαλ ζα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαη ηα
ηξία (3) εμάκελα, δειαδή ζε έλα ρξφλν κεηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Βιέπε αλαιπηηθφηεξα αλαζεσξεκέλν θαηάινγν θαζεγεηψλ, καζεκάησλ θαη ψξεο
δηδαζθαιίαο. πλεκκέλα 1 θαη 2.
Δπίζεο, ην Κνιέγην έρεη σο πνιηηηθή ζε φια ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ν αξηζκφο
ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, λα εληζρπζεί ζεκαληηθά κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ δηαπίζησζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ κεηά ηελ εγγξαθή
ησλ θνηηεηψλ. Λάβεηε ππφςε φηη ην Κνιέγην έρεη ήδε πνιπεηή πείξα ζηελ δηνίθεζε
θαη δηαρείξηζε Μεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, αθνχ ήδε ιεηηνπξγνχλ εδψ θαη 8
ρξφληα 2 Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πιήξσο αμηνινγεκέλα/ πηζηνπνηεκέλα.
Δπηπιένλ νη Γξ. Αλδξέαο Υαηδερακπήο θαη Γξ. Γήκεηξα Παξαζθεπά-Υαηδερακπή,
έρνπλ ήδε απνηαζεί ζην Τπ. Παηδείαο γηα παξαρψξεζε άδεηαο 6 σξψλ, ηεξψληαο
φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο. Παξ’ φια απηά ζε πεξίπησζε κε
εμαζθάιηζεο άδεηαο δηδαζθαιίαο, ε Γηεχζπλζε ηνπ Κνιεγίνπ γηα λα είλαη πιήξσο
θαηνρπξσκέλε έρεη ήδε πξνζπκθσλήζεη κε ηπειρ (3) επιπλέον πποζονηούσοςρ
καθηγηηέρ λα εξγνδνηεζνχλ λα δηδάμνπλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σν Κνιέγην
C.D.A. έρεη ήδε πξνζιάβεη επηπξφζζεηα πξνζνληνχρνπο δηδάζθνληεο γηα πεξαηηέξσ
ελδπλάκσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. πλεκκέλα 3,4,5.
1.3.3 και 1.3.4 Σο Κολέγιο C.D.A. έσει πολλέρ ζςνεπγαζίερ με άλλα
αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ήδε ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξεο
δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus. Δπηπιένλ, ην Κνιέγην ζα
πξνζθαιεί δηαθεθξηκέλνπο, εγλσζκέλνπ θχξνπο επηζθέπηεο θαζεγεηέο, κε επξεία
γλψζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία γηα δηδαζθαιία πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ
σξψλ ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. πλεκκέλα 6 θαη 7.
Γίνονηαι ενδεικηικά ονόμαηα μεπικών Καθηγηηών Πανεπιζηημίος εγνυζμένος
κύποςρ πος θα πποζκληθούν υρ επιζκέπηερ καθηγηηέρ και πποζκεκλημένοι
ομιληηέρ:




Dr Bruce Johnson, Professor Environmental Education, University of
Arizona
Γξ Παξαζθεπφπνπινο ηέθαλνο, Καζεγεηήο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
Παηδαγσγηθφ Σκήκα, Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο.
Γξ Γηάλλεο Φίιεο, Καζεγεηήο, Σνκέαο πζηεκάησλ Παξαγσγήο, ρνιή
Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο (ηέσο Πξχηαλεο)
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Γξ Κσλζηαληίλνο Μαλψιε, Γηεπζπληήο Coopers Environmental Center,
University of Arizona
Γξ Μαξηάλλα Καιατηδηδάθε, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθφ
Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
Γξ Πελειφπε Παπαδνπνχινπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθφ Σκήκα
Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Dr Ralph Levinson, Καζεγεηήο Σνκέαο Δθπαίδεπζεο, University College
London

1.3.7 Ο λόγορ ηος απιθμού ηυν θοιηηηών ππορ ηο ζςνολικό απιθμό ηος
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα κεησζεί δξαζηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ζην
ζεκείν 1.3.1 κε απνηέιεζκα νη δηδάζθνληεο ζην πξφγξακκα λα είλαη 8.
πλεκκέλν 2.
1.3.8 Τιοθεηείηαι η ειζήγηζη ηηρ ΔΔΑ όηι ο μέγιζηορ απιθμόρ ηυν θοιηηηών
ζα είλαη 20 αλά έηνο., αλ θαη ηα Ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα ζηελ Κχπξν έρνπλ σο
κέγηζην αξηζκφ πνιχ πεξηζζφηεξνπο. Δπίζεο, ζπλαθέο Μεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην
Αζελψλ (Παλεπηζηήκην ζην νπνίν αλήθνπλ ηα κέιε ηεο ΔΔΑ) έρεη ηξεηο
θαηεπζχλζεηο θαη νξίδεη σο κέγηζην αξηζκφ εηζαθηέσλ θνηηεηψλ 100 αλά
θαηεχζπλζε ελψ γίλνληαη δεθηνί θαη θνηηεηέο θάηνρνη πηπρίνπ απφ νπνηαδήπνηε
εηδηθφηεηα θαη αλ πξνέξρνληαη ρσξίο άιια ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα εηζδνρήο.
πλεκκέλα 8 θαη 9.
1.3.11 Τιοθεηείηαι η ειζήγηζη ηηρ ΔΔΑ και υρ ςνηονιζηήρ ηος
Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ νξίδεηαη έλαο κφληκνο δηδάζθνληαο ζην
Κνιέγην C.D.A. κε αληίζηνηρε, πνιπεηή δηδαθηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία, θαη
ζπγθεθξηκέλα ν Δπίθνπξνο Καζεγεηήο θαη Τπεχζπλνο ηνπ Δξεπλεηηθνχ
Κέληξνπ «Αξηζηνηέιεο», Γξ Νίθνο Ρνδνζζέλνπο.
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ
2.1 κοπόρ και Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα Ππογπάμμαηορ ποςδών
2.1.4 Τιοθεηείηαι η ειζήγηζη ηηρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ και ειζάγεηαι και ηο
κάζεκα «ΠΔΑ116 Γίκαιο ηος Πεπιβάλλονηορ» ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε
ζπνπδή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο – φπνπ
ππάξρεη - φζσλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ
θαη ζα δηδάζθεηαη απφ έκπεηξν Γηθεγφξν θαζεγεηή. πλεκκέλν 10.
2.1.7 Τιοθεηείηαι πλήπυρ η ειζήγηζη ηηρ ΔΔΑ και ο ηίηλορ ηος μεηαπηςσιακού
Πξνγξάκκαηνο ζα είλαη «Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη και Γιασείπιζη
Πεπιβάλλονηορ», φπνπ δηαηππψλεηαη ζαθέζηεξα ν ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν
Πξφγξακκα δελ ζα έρεη Καηεπζχλζεηο (φπσο ήηαλ θαη ε εηζήγεζε ηεο ΔΔΑ) θαη ε
Γηπισκαηηθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο. Βιέπε αλαζεσξεκέλν
πξφγξακκα ζπνπδψλ. πλεκκέλν 1.
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2.2 Γομή και Πεπιεσόμενο ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών
2.2.7 Έσει καλςθθεί και επιπλέον δίνεηαι η ανηιζηοισία ηυν μαθηζιακών
απνηειεζκάησλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε ηα ζπγθεθξηκέλα
καζήκαηα θαη επίζεο γίλεηαη πεξαηηέξσ ηεθκεξίσζε ζηελ θαηαλνκή ησλ ECTS.
πλεκκέλν 11 θαη 12. Δπηπιένλ ζην ζπλεκκέλν 13 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ECTS απφ
Ηδησηηθφ Παλεπηζηήκην κε ηνλ ίδην αξηζκφ ECTS ζε φια ηα καζήκαηα ζην ίδην
αληίζηνηρν πξφγξακκα ζπνπδψλ.
2.3 Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών
2.3.4 Σο Κολέγιο έσει μελεηήζει εξονςσιζηικά ηο θέμα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ
πξνγξακκάησλ. Βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Γηαζθάιηζεο
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, έρνπκε πξνρσξήζεη εδψ θαη 8 κήλεο ζηε δεκηνπξγία
Δπηηξνπψλ γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. ιεο νη επηηξνπέο απνηεινχληαη απφ
αθαδεκατθνχο ηνπ Κνιεγίνπ κε πνιπεηή πείξα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη
απξφζθνπηε θαη αλεπεξέαζηε. πλεκκέλν 14.
2.4 Γιασείπιζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών
2.4.2 Όζον αθοπά ηο 3ο θεπινό εξάμηνο, είναι θεζμοθεηημένο από ηην Κππξηαθή
Ννκνζεζία θαη φια ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο Αλψηεξεο εθπαίδεπζεο ζηελ
Κχπξν (Παλεπηζηήκηα ή Κνιέγηα) λα εθαξκφδνπλ ην 3ν ζεξηλφ εμάκελν. Ήδε ην
Κνιέγην C.D.A. ην εθαξκφδεη εδψ θαη 8 ρξφληα ζηα Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
(φπσο θαη φια ηα παλεπηζηήκηα ζηελ Κχπξν), ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα, είηε
αθαδεκατθφ ή άιιν. Παξφια απηά, ην Κνιέγην ζα πηνζεηήζεη ηελ εηζήγεζε ηεο
ΔΔΑ θαη ε εηζδνρή θνηηεηψλ ζα γίλεηαη κφλν θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν
ηνπιάρηζηνλ γηα ηα δχν πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οθείινπκε λα
παξαηεξήζνπκε φηη ε ΔΔΑ ακθηζβήηεζε ην 3ν ζεξηλφ εμάκελν θαη ρξεηάζηεθε ε
επέκβαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Φνξέα γηα λα ηνπο δηαβεβαηψζεη φηη ζηελ Κχπξν
ππάξρεη 3ν ζεξηλφ εμάκελν.
2.4.3 και 2.4.4 Βλέπε αιηιολόγηζη ζηο ζημείο 2.3.4 πιο πάνυ.
2.5 Γιεθνήρ Γιάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών
Παξφιν φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα δελ έρεη μεθηλήζεη ζηελ Λεκεζφ, ην
Κνιέγην C.D.A. έρεη ήδε αξθεηέο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο, επηζθέπηεο θαζεγεηέο θαη
πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ φπσο δηαθαίλεηαη απφ ην πλεκκέλα 6 θαη 7.
2.5.1 ςνεπγαζίερ ηος ΜΠ: Σο ππόγπαμμα θα επιδιώξει ζςνεπγαζίερ με όλοςρ
ηνπ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ζηελ Κχπξν πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ.
Ήδε ππάξρνπλ εγθαζηδξπκέλεο ζπλεξγαζίεο κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, Γεκνζίνπο
Οξγαληζκνχο θαη Σκήκαηα, Αθαδεκατθά Ηδξχκαηα θαη Φνξείο, Με Κπβεξλεηηθέο
Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο θαη άιινπο Φνξείο. πλεκκέλα 6 θαη 7.
2.5.2 Πποζέλκςζη επιζκεπηών καθηγηηών εγνυζμένος κύποςρ.
ηαλ ζα αξρίζεη ην πξφγξακκα, πξνγξακκαηίδνληαη επηζθέςεηο θαζεγεηψλ
εγλσζκέλνπ θχξνπο. Βιέπε ζεκεία 1.3.3 - 1.3.4 θαη πλεκκέλα 6 θαη 7.
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2.5.4 Η ακαδημαφκή θςζιογνυμία ηος ππογπάμμαηορ είναι απόλςηα ζςμβαηή κε
αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηελ Κχπξν θαη Γηεζλψο. Πρ Αλνηθηφ
Παλεπηζηήκην θαη πλεκκέλν 8, 9 θαη 13.
2.6 ύνδεζη με Αγοπά Δπγαζίαρ και Κοινυνία
2.6.2 - 2.6.3 Δπιζςνάπηεηαι Μελέηη Βιυζιμόηηηαρ.
Σν Κνιέγην έρεη θάλεη ελδειερή έξεπλα ζηελ Κππξηαθή αγνξά θαη φρη κφλν, θαη
θαηέιεμε φηη ην πξφγξακκα έρεη πνιιέο επθαηξίεο εξγαζίαο ηφζν ζηελ Κχπξν φζν
θαη ζην εμσηεξηθφ. Σν πξφγξακκα ζα είλαη βηψζηκν θαη ζα πξνζθέξεη πάξα πνιιά
ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ζηελ Κππξηαθή θνηλσλία γεληθφηεξα.
πλεκκέλν 15.
3. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΚΑΙ Η ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
3.1 ςνέπγεια Έπεςναρ και Γιδαζκαλίαρ
3.1.3 Δγκαηαζηάζειρ - Ανάλογα Μεηαπηςσιακά ππογπάμμαηα ζποςδών δεν
έρνπλ θαζφινπ εγθαηαζηάζεηο π.ρ. ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ην
νπνίν παξέρεη αλάινγν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Έμαιινπ, ζπκθψλα κε ην
πξφγξακκα δελ πξνθχπηεη αλάγθε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ. Ωζηφζν, ην
Κνιέγην ζε ζπλεξγαζία κε ην Κππξηαθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο
θαη Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΚΔΔ), ζα αμηνπνηήζεη θαη ηηο εγθαηαζηάζεηοεξγαζηήξηα θαη θπζηθνχο ρψξνπο ηνπ ΚΤΠΚΔΔ. πλεπψο ικανοποιείηαι
πλήπυρ ηο θέμα ηυν εγκαηαζηάζευν.
4. ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΣΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΈΡΓΟΤ
4.1 Γιοικηηικοί Μησανιζμοί
Καλέλα ρφιην
4.2 Τποδομέρ/ Τποζηήπιξη
4.2.1 Τιοθεηείηαι η ειζήγηζη ηηρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ να αποηελεί
πξνυπφζεζε ε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο έηζη ψζηε λα αμηνπνηείηαη θαη
ε αγγιηθή βηβιηνγξαθία. Δπίζεο ην πξφγξακκα ζα εληζρπζεί θαη κε
αγγιηθή βηβιηνγξαθία.
4.2.3 Αναθοπικά με ηη δημιοςπγία αναγνυζηηπίος, παπ’ όλο όηι ηο Κολέγιο
πιεξεί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο κε Πηζηνπνηεηηθφ Σειηθήο Έγθξηζεο απφ ηελ
Πνιενδνκία (ην 1/10 ηνπ ζπλνιηθνχ σθειίκνπ ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ), νη
θνηηεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ σο αλαγλσζηήξην, εθηφο απφ ηελ
βηβιηνζήθε θαη ηελ αίζνπζα πνπ επξίζθεηαη ζην 2ν φξνθν. Οθείινπκε λα
παξαηεξήζνπκε φηη ε παξαηήξεζε γηα ηελ έιιεηςε αλαγλσζηεξίνπ έγηλε
απφ ηελ θνηηήηξηα εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ ζηελ ΔΔΑ ε νπνία δελ ήμεξε
φηη ηα Κνιέγηα δελ ππνρξενχληαη λα έρνπλ μερσξηζηφ ρψξν
αλαγλσζηεξίνπ.
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4.3 Οικονομικοί Πόποι
Καλέλα ρφιην
5. ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Γελ εθαξκφδεηαη αθνχ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ πεξηιακβάλεη εμ απνζηάζεσο
ζπνπδέο.
6. ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ
Γελ εθαξκφδεηαη αθνχ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ πεξηιακβάλεη δηδαθηνξηθέο
ζπνπδέο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΚΑΙ

ΔΙΗΓΗΔΙ

ΣΗ

ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ

Ζ Αθαδεκατθή Δπηηξνπή θαη ε Γηεχζπλζε ηνπ Κνιεγίνπ C.D.A. κειέηεζε κε ζνβαξφηεηα
ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο θαη απνθάζηζε λα εθαπμόζει πλήπυρ
όλερ ηιρ ειζηγήζειρ πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ ΔΔΑ.
Οπγάνυζη Γιδακηικού Έπγος
πσο έρεη ήδε αλαθέξεη ε Δμσηεξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο (ΔΔΑ), ηα θξηηήξηα εηζδνρήο
ησλ θνηηεηψλ ζην Πξφγξακκα δηαηππψλνληαη ζαθψο ζηε ζειίδα 8 ηεο έθζεζεο-αίηεζεο ηεο
ζρνιήο, ηα νπνία δελ δηαθέξνπλ απφ ηα θξηηήξηα εηζδνρήο ζε νπνηνδήπνηε κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζηελ Αλψηεξε Δθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν.
Δπηπιένλ, ςιοθεηείηαι η ειζήγηζη ηηρ ΔΔΑ για ηποποποίηζη ηυν κπιηηπίυν ειζδοσήρ,
έηζη ψζηε ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ γηα ηελ εηζδνρή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6/10, κε δπλαηφηεηα
αηηηνινγεκέλεο θαη’ εμαίξεζε εηζδνρήο κηθξνχ αξηζκνχ εηζαθηέσλ (5-10%) κε κηθξφηεξν
βαζκφ, κε ζηφρν λα δηαζθαιίδεηαη ε ειάρηζηε ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα ησλ κεηερφλησλ ζην
πξφγξακκα θνηηεηψλ.
Παξφιν φηη ε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή ζην επίπεδν πνπ
δηδάζθεηαη ζηα Λχθεηα ζηελ Κχπξν, ζα ςιοθεηηθεί η ειζήγηζη ηηρ ΔΔΑ έηζη ψζηε λα
ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελε ε άξηζηε γλψζε ηεο Αγγλικήρ γλώζζαρ.
Γιδακηικό Πποζυπικό
πσο ήδε αλαθέξακε ην πξφγξακκα δελ άξρηζε αθφκε θαη νη ψξεο δηδαζθαιίαο πνπ
αλαθέξνληαη ηζρχνπλ γηα φηαλ ζα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαη ηα ηξία (3) εμάκελα, δειαδή
ζε έλα ρξφλν κεηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Βιέπε αλαιπηηθφηεξα αλαζεσξεκέλν
θαηάινγν θαζεγεηψλ, καζεκάησλ θαη ψξεο δηδαζθαιίαο. πλεκκέλα 1 θαη 2.
Δπίζεο, ην Κνιέγην έρεη σο πνιηηηθή ζε φια ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ν αξηζκφο ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ λα εληζρπζεί ζεκαληηθά κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηελ δηαπίζησζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ αλάινγα κε ηελ εγγξαθή ησλ
θνηηεηψλ. Λάβεηε ππφςε φηη ην Κνιέγην έρεη ήδε πνιπεηή πείξα ζηε δηνίθεζε θαη
δηαρείξηζε Μεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, αθνχ ήδε ιεηηνπξγνχλ εδψ θαη 8 ρξφληα δπν (2)
Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πιήξσο αμηνινγεκέλα / πηζηνπνηεκέλα.

9

Δπηπιένλ νη Γξ. Αλδξέαο θαη Γξ. Γήκεηξα Υαηδερακπή έρνπλ ήδε απνηαζεί ζην Τπ.
Παηδείαο γηα παξαρψξεζε άδεηαο 6 σξψλ. Παξ’ φια απηά ζε πεξίπησζε κε εμαζθάιηζεο
άδεηαο δηδαζθαιίαο, ε Γηεχζπλζε ηνπ Κνιεγίνπ γηα λα είλαη πιήξσο θαηνρπξσκέλε έρεη
ήδε πξνζπκθσλήζεη κε ηπειρ (3) πποζονηούσοςρ καθηγηηέο γηα λα εξγνδνηεζνχλ λα
δηδάμνπλ γηα πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. πλεκκέλα 3,4,5.
Σο Κολέγιο C.D.A. έσει πολλέρ ζςνεπγαζίερ με άλλα αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηνπ
εμσηεξηθνχ θαη ήδε ζπκκεηέρεη θαη ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
Erasmus. Δπηπιένλ, ην Κνιέγην ζα πξνζθαιεί δηαθεθξηκέλνπο, εγλσζκέλνπ θχξνπο
επηζθέπηεο θαζεγεηέο κε επξεία γλψζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία γηα δηδαζθαιία
πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ σξψλ ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γίλνληαη
ελδεηθηηθά νλφκαηα κεξηθψλ Καθηγηηών Πανεπιζηημίος εγνυζμένος κύποςρ πνπ ζα
πξνζθιεζνχλ σο επηζθέπηεο θαζεγεηέο θαη πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο. πλεκκέλν 6 θαη 7.
Ο λόγορ ηος απιθμού ηυν θοιηηηών ππορ ηο ζςνολικό απιθμό ηος δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ ζα κεησζεί δξαζηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ζην ζεκείν 1.3.1 θαη σο
απνηέιεζκα νη δηδάζθνληεο ζην πξφγξακκα ζα είλαη 8. πλεκκέλν 2.
Τιοθεηείηαι η ειζήγηζη ηηρ ΔΔΑ όηι ο μέγιζηορ απιθμόρ ηυν θοιηηηών θα είναι 20 αλά
έηνο παξφιν φηη Ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα ζηελ Κχπξν έρνπλ σο κέγηζην αξηζκφ πνιχ
πεξηζζφηεξνπο. Δπίζεο ζπλαθέο Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην
Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Παλεπηζηήκην ζην νπνίν αλήθνπλ ηα
κέιε ηεο ΔΔΑ) έρεη ηξεηο θαηεπζχλζεηο θαη νξίδεη σο κέγηζην αξηζκφ εηζαθηέσλ θνηηεηψλ
100 αλά θαηεχζπλζε ελψ γίλνληαη δεθηνί θαη θνηηεηέο θάηνρνη πηπρίνπ απφ νπνηαδήπνηε
εηδηθφηεηα θαη αλ πξνέξρνληαη ρσξίο άιια ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα εηζδνρήο. πλεκκέλα 7
θαη 8.
Τιοθεηείηαι η ειζήγηζη ηηρ ΔΔΑ και υρ ςνηονιζηήρ ηος Μεηαπηπρηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ νξίδεηαη έλαο κφληκνο δηδάζθνληαο ζην Κνιέγην C.D.A. κε
αληίζηνηρε, πνιπεηή δηδαθηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία, θαη ζπγθεθξηκέλα ν Δπίθνπξνο
Καζεγεηήο θαη Τπεχζπλνο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ «Αξηζηνηέιεο» Γξ Νίθνο
Ρνδνζζέλνπο.
Τιοθεηείηαι η ειζήγηζη ηηρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ και ειζάγεηαι και ηο κάζεκα
«ΠΔΑ116 Γίκαιο ηος Πεπιβάλλονηορ» ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ε ζπνπδή ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαζψο θαη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε αιιά θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο – φπνπ ππάξρεη - φζνλ αθνξά ηε
δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, θαη ζα δηδάζθεηαη απφ έκπεηξν
Γηθεγφξν θαζεγεηή. πλεκκέλν 10.
Τιοθεηείηαι πλήπυρ η ειζήγηζη ηηρ ΔΔΑ και ο ηίηλορ ηος μεηαπηςσιακού
Πξνγξάκκαηνο ζα είλαη «Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη και Γιασείπιζη Πεπιβάλλονηορ»
φπνπ δηαηππψλεηαη ζαθέζηεξα ν ηίηινο θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Σν Πξφγξακκα ΓΔΝ ζα έρεη Καηεπζχλζεηο θαη ε Γηπισκαηηθή είλαη
ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο. Βιέπε αλαζεσξεκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ.
πλεκκέλν 1.
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Γομή και Πεπιεσόμενο ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών Έρεη θαιπθζεί θαη επηπιένλ δίλεηαη
ε αληηζηνηρία ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
πνπδψλ κε ηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα θαη πεξαηηέξσ ηεθκεξίσζε ζηελ θαηαλνκή ησλ
ECTS. πλεκκέλα 11, 12 θαη 13.
Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών
Σν Κνιέγην έρεη κειεηήζεη εμνλπρηζηηθά ην ζέκα δηαζθάιηζε πνηφηεηαο πξνγξακκάησλ.
Βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Γηαζθάιηζεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη
έρεη πξνρσξήζεη εδψ θαη 8 κήλεο ζηελ δεκηνπξγία Δπηηξνπψλ γηα ηελ Γηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο. ιεο νη επηηξνπέο απνηεινχληαη απφ αθαδεκατθνχο ηνπ Κνιεγίνπ κε πνιπεηή
πείξα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη απξφζθνπηε θαη αλεπεξέαζηε. πλεκκέλν 14.
Γιασείπιζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών
ζνλ αθνξά ην 3ν ζεξηλφ εμάκελν, είλαη ζεζκνζεηεκέλν απφ ηελ Κππξηαθή Ννκνζεζία θαη
φια ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο Αλψηεξεο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν (Παλεπηζηήκηα ή
Κνιέγηα) πνπ εθαξκφδνπλ ην 3ν ζεξηλφ εμάκελν. Ήδε ην Κνιέγην C.D.A. ην εθαξκφδεη
εδψ θαη 8 ρξφληα ζηα Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα (φπσο θαη φια ηα παλεπηζηήκηα ζηελ
Κχπξν) ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα είηε αθαδεκατθφ ή άιιν. Παξφια απηά ην Κνιέγην ζα
πηνζεηήζεη ηελ εηζήγεζε ηεο ΔΔΑ θαη ε εηζδνρή θνηηεηψλ ζα γίλεηαη κφλν θαηά ην
ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπιάρηζηνλ γηα ηα 2 πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Οθείινπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε ΔΔΑ ακθηζβήηεζε ην 3ν ζεξηλφ εμάκελν θαη
ρξεηάζηεθε ε επέκβαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Φνξέα γηα λα ηνπο δηαβεβαηψζεη φηη ζηελ
Κχπξν ππάξρεη 3ν ζεξηλφ εμάκελν.
Γιεθνήρ Γιάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών
Παξφιν φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα δελ έρεη μεθηλήζεη ζηελ Λεκεζφ, ην Κνιέγην
C.D.A. έρεη ήδε αξθεηέο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο, επηζθέπηεο θαζεγεηέο θαη αληαιιαγέο
θαζεγεηψλ θαη θνηηεηψλ απφ άιια παλεπηζηήκηα φπσο δηαθαίλεηαη απφ ην πξφγξακκα πνπ
ζα επηδηψμεη ζπλεξγαζίεο κε φινπο ηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ζηελ Κχπξν πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ. Ήδε ππάξρνπλ εγθαζηδξπκέλεο ζπλεξγαζίεο κε Γηεζλείο
Οξγαληζκνχο, Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο θαη Σκήκαηα, Αθαδεκατθά Ηδξχκαηα θαη Φνξείο,
Με Κπβεξλεηηθέο Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο θαη άιινπο Φνξείο. ηαλ ζα αξρίζεη ην
πξφγξακκα πξνγξακκαηίδνληαη επηζθέςεηο θαζεγεηψλ εγλσζκέλνπ θχξνπο. Βιέπε ζεκεία
1.3.3 - 1.3.4. Δπίζεο ε αθαδεκατθή θπζηνγλσκία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη απφιπηα
ζπκβαηή κε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηελ Κχπξν θαη Γηεζλψο. πλεκκέλα 6, 7
θαη 8, 9 θαη 13.
ύνδεζη με Αγοπά Δπγαζίαρ και Κοινυνία/Μελέηη Βιυζιμόηηηαρ
Σν Κνιέγην έρεη θάλεη ελδειερή έξεπλα ζηελ Κππξηαθή αγνξά θαη φρη κφλν, θαη θαηέιεμε
φηη ην πξφγξακκα έρεη πνιιέο επθαηξίεο εξγαζίαο ηφζν ζηελ Κχπξν φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
Σν πξφγξακκα ζα είλαη βηψζηκν θαη ζα πξνζθέξεη πάξα πνιιά ζηνλ ηνκέα ηνπ
Πεξηβάιινληνο θαη ζηελ Κππξηαθή θνηλσλία γεληθφηεξα. πλεκκέλν 15.
Δγκαηαζηάζειρ
Αλάινγα Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δελ έρνπλ θαζφινπ εγθαηαζηάζεηο φπσο ην
Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ην νπνίν παξέρεη αλάινγν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαζψο
ζπκθψλα κε ην πξφγξακκα δελ πξνθχπηεη αλάγθε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηήξησλ. Ωζηφζν,
ην Κνιέγην ζε ζπλεξγαζία κε ην Κππξηαθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη
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Δθπαίδεπζεο (ΚΤ.Κ.Π.Δ.Δ) ζα αμηνπνηήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο-εξγαζηήξηα θαη θπζηθνχο
ρψξνπο ηνπ ΚΤ.Κ.Π.Δ.Δ., ζπλεπψο ηθαλνπνηείηαη πιήξσο ην ζέκα ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Βιβλιοθήκη
Τηνζεηείηαη ε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο λα απνηειεί πξνυπφζεζε ε γλψζε ηεο
αγγιηθήο γιψζζαο έηζη ψζηε λα αμηνπνηείηαη θαη ε αγγιηθή βηβιηνγξαθία. Δπηπιένλ,
αλαθνξηθά κε ηελ δεκηνπξγία αλαγλσζηεξίνπ, παξ’ φιν φηη ην Κνιέγην πιεξεί φιεο ηηο
πξνδηαγξαθέο κε Πηζηνπνηεηηθφ Σειηθήο Έγθξηζεο απφ ηελ Πνιενδνκία (ην 1/10 ηνπ
ζπλνιηθνχ σθειίκνπ ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ), νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ σο
αλαγλσζηήξην, εθηφο απφ ηελ βηβιηνζήθε θαη ηελ αίζνπζα πνπ επξίζθεηαη ζην 2ν φξνθν.
Σν Κνιέγην πηζηεχεη αθξάδαληα φηη ην πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη
Γηαρείξηζε ηεο Αεηθνξίαο» έρεη λα πξνζθέξεη πάξα πνιιά ζηελ Αλψηεξε Δθπαίδεπζε, ζηνλ
ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη γεληθφηεξα ζηελ Κππξηαθή θνηλσλία. Με ηελ αμηνιφγεζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ν ηνκέαο ηνπ Πεξηβάιινληνο ζα
αλαδείμεη αμηφινγνπο απφθνηηνπο θαη ζχκθσλα κε ηνλ «πεξί ηεο Γηαζθάιηζεο θαη
Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο
Φνξέα γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2015», ζα βνεζήζεη πεξαηηέξσ ηελ βειηίσζε θαη
αλαβάζκηζε ηνπ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη πςειήο
πνηφηεηαο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, πξνο φθεινο ησλ θνηηεηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο
γεληθφηεξα.
Με εηιηθξηλή ζεβαζκφ

Γ. Α. Υξηζηνθφξνπ
(Πξφεδξνο)
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ςνημμένο 1

Αναθευπημένο Ππόγπαμμα ποςδών

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
(12 Μήνερ, Πλήποςρ Φοίηηζηρ ή 24 Μήνερ, Μεπικήρ Φοίηηζηρ, Μεηαπηςσιακό)

Ππόγπαμμα Πλήποςρ Φοίηηζηρ 12 Μήνερ
Α′ Δξάμηνο:
Κυδικόρ

Ονομαζία Μαθήμαηορ

Πεπίοδοι

ECTS

ΠΔΑ101

Πεξηβαιινληηθή Κξίζε, Γηαηήξεζε Καη Αεηθνξία

3

8

ΠΔΑ102

Αξρέο Καη Πξνζεγγίζεηο Σεο Δθπαίδεπζεο Γηα Σν
Πεξηβάιινλ Καη Σελ Αεηθνξία

3

8

ΠΔΑ103

Ζ Με Σππηθή Μάζεζε ηελ Δθπαίδεπζε Γηα Σν
Πεξηβάιινλ Καη Σελ Αεηθνξία

2

6

ΠΔΑ104

Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε Καη Γηαηήξεζε

3

8

ΤΝΟΛΟ

11

30

Β′ Δξάμηνο:
Κυδικόρ

Ονομαζία Μαθήμαηορ

Πεπίοδοι

ECTS

ΠΔΑ105

Έξεπλα ηελ Δθπαίδεπζε Γηα Σν Πεξηβάιινλ Καη
Σελ Αεηθνξία

3

8

ΠΔΑ106

Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο, Οηθνινγία Καη
Δθπαίδεπζε

2

6

Νέεο Σερλνινγίεο Δπηθνηλσλίαο Καη Μάζεζεο ηελ 3
Δθπαίδεπζε Γηα Σν Πεξηβάιινλ Καη Σελ Αεηθνξία

8

ΠΔΑ109
ΠΔΑ110

Αεηθφξνο Οξγαληζκφο

3

8

ΤΝΟΛΟ

11

30

Γ′ Δξάμηνο:
Κυδικόρ
ΠΔΑ107

Ονομαζία Μαθήμαηορ

Πεπίοδοι

ECTS

Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή

5

16

Μάζεκα Δπηινγήο 1

3

8

Μάζεκα Δπηινγήο 2

2

6

ΤΝΟΛΟ

10

30
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Μαθήμαηα Δπιλογήρ Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ
Κυδικόρ

Ονομαζία Μαθήμαηορ

Πεπίοδοι

ECTS

ΠΔΑ108

χγρξνλεο Σάζεηο ηε Γηδαθηηθή Σσλ Φπζηθψλ
Καη Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ

3

8

ΠΔΑ111

Γηαηήξεζε Καη Γηαρείξηζε Απεηινχκελσλ Δηδψλ
Καη Οηθνζπζηεκάησλ

3

8

ΠΔΑ112

ρεδηαζκφο Καη Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθψλ
Πξνγξακκάησλ Γηα Σν Πεξηβάιινλ Καη Σελ
Αεηθνξία

2

6

ΠΔΑ113

Αεηθφξνο Σνπξηζκφο

3

8

ΠΔΑ114

Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή

3

8

ΠΔΑ115

Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε Καη Δθπαίδεπζε Γηα Σν
Πεξηβάιινλ Καη Σελ Αεηθνξία ε Οξγαληζκνχο

3

8

ΠΔΑ116

Γίθαην Σνπ Πεξηβάιινληνο

2

6
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ςνημμένο 2

Αναθευπημένορ Καηάλογορ Καθηγηηών, Μαθημάηυν και
Ωπών Γιδαζκαλίαρ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
(12 Μήνερ, Πλήποςρ Φοίηηζηρ ή 24 Μήνερ, Μεπικήρ Φοίηηζηρ, Μεηαπηςσιακό)
Α/Α

1.

2.

Ονομαηεπώνςμο
Γξ Νίθνο
Ρνδνζζέλνπο
7Γξ. Σάζνο Υνβαξδάο

Κωδικόρ

ΠΔΑ113
ΠΔΑ114
ΠΔΑ101

4.

5.

Γξ. Παύινο Παλαγή

Γξ. Αλδξέαο
Υαηδερακπήο

Γξ. Μαξίλνο
ηπιηαλνύ

7.

8.

Γξ. Γήκεηξα
ΠαξαζθεπάΥαηδερακπή

Γξ. Αζελά
ΚπξηαθίδνπΥξηζηνθίδνπ
Κα. Ναγηα
Παλαγησηνπ

εβδομάδα

3
3

Πεξηβαιινληηθή Κξίζε, δηαηήξεζε θαη αεηθνξία
3

ΠΔΑ115

ΠΔΑ107

Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή

5

ΠΔΑ109

Νέεο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο
ζηελ εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ
αεηθνξία
Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε θαη Γηαηήξεζε

3

ΠΔΑ106

Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο, Οηθνινγία θαη
Δθπαίδεπζε

2

ΠΔΑ111

Γηαηήξεζε θαη Γηαρείξηζε Απεηινχκελσλ Δηδψλ
θαη Οηθνζπζηεκάησλ

3

ΠΔΑ108

χγρξνλεο Σάζεηο ηε Γηδαθηηθή Σσλ Φπζηθψλ
Καη Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ

3

3

ΠΔΑ110

Αξρέο Καη Πξνζεγγίζεηο Σεο Δθπαίδεπζεο Γηα
Σν Πεξηβάιινλ Καη Σελ Αεηθνξία
Ζ Με Σππηθή Μάζεζε ηελ Δθπαίδεπζε Γηα Σν
Πεξηβάιινλ Καη Σελ Αεηθνξία
ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθψλ
Πξνγξακκάησλ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ
Αεηθνξία
Αεηθφξνο Οξγαληζκφο

3

ΠΔΑ116

Γίθαην ηνπ Πεξηβάιινληνο

2

ΠΔΑ104

ΠΔΑ102
6.

Αεηθφξνο Σνπξηζκφο
Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή

Πεπίοδοι/

Έξεπλα ηελ Δθπαίδεπζε Γηα Σν Πεξηβάιινλ
Καη Σελ Αεηθνξία
Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε θαη Δθπαίδεπζε γηα
ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία ζε
Οξγαληζκνχο

ΠΔΑ105

3.

Όνομα

ΠΔΑ103
ΠΔΑ112

15

3

3

3
2
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ύνηομο Βιογπαθικό ημείυμα Κα. Νάγια Παναγιώηος
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ςνημμένο 6

ERASMUS Δςπυπαφκέρ Γιαπανεπιζηημιακέρ ςνεπγαζίερ

"ERASMUS" είλαη ε θχξηα δξάζε ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS+ / ΓΡΑΖ
ΚΑ1 γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ δξάζε απηή απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη
ελζαξξχλεη ηε δηαπαλεπηζηεκηαθή ζπλεξγαζία, ηελ θηλεηηθφηεηα ηφζν ησλ θνηηεηψλ φζν
θαη ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ
πξναγσγή αθαδεκατθήο αλαγλψξηζεο ζπνπδψλ θαη αθαδεκατθψλ ηίηισλ ζε νιφθιεξε ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ δξάζε ΔΡΑΜΟ απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο Ηδξπκάησλ
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη αθνξά φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο,
κέρξη θαη ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα.
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζην πξφγξακκα είλαη ε ζχλαςε
δηκεξψλ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κε άιια επξσπατθά Ηδξχκαηα. Σν πξφγξακκα Erasmus
δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θνηηεηέο λα θνηηήζνπλ ζε Δπξσπατθά Παλεπηζηήκηα κε ηα νπνία
έρνπλ ζπλαθζεί δηκεξείο ζπκθσλίεο, γηα δηάζηεκα απφ 3 έσο 12 κήλεο. Ζ πεξίνδνο ζπνπδψλ
ζην εμσηεξηθφ απνηειεί θαηά θαλφλα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Ηδξχκαηνο
πξνέιεπζεο θαη κε απηήλ ηελ πξνυπφζεζε παξέρεηαη αθαδεκατθή αλαγλψξηζε ησλ ζπνπδψλ
απφ ην Ίδξπκα πξνέιεπζεο.
ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα πξνσζήζεη ηηο επθαηξίεο θηλεηηθφηεηαο ζε θνηηεηέο θαη
λένπο, ζε εθπαηδεπηηθνχο, εξεπλεηέο θαζψο θαη φζνπο ελδηαθέξνληαη λα εξγαζηνχλ , λα
αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ή λα δήζνπλ κηα εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζην εμσηεξηθφ.
πγθεθξηκέλα, νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Ηδξπκάησλ ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΔΡΑΜΟ είλαη νη εμήο:
 Κηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ
α) γηα ζπνπδέο
β) γηα πξαθηηθή άζθεζε
 Κηλεηηθφηεηα δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα δηδαζθαιία κηθξήο δηάξθεηαο.
 Κηλεηηθφηεηα δηδαθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα επηκφξθσζε
 Οξγάλσζε ηεο Κηλεηηθφηεηαο (ΟΜ)
 Δληαηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κηθξήο δηάξθεηαο κε ηε ζπκκεηνρή θνηηεηψλ θαη
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ Ηδξπκάησλ απφ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο επξσπατθέο
ρψξεο.
 ρέδηα απφ θνηλνχ αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε ηε ζπκκεηνρή Ηδξπκάησλ απφ
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο επξσπατθέο ρψξεο .
 Θεκαηηθά Γίθηπα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο
δηάζηαζεο ζην πιαίζην ελφο δεδνκέλνπ αθαδεκατθνχ θιάδνπ ή γλσζηηθνχ πεδίνπ, κε ηε
ζπκκεηνρή Ηδξπκάησλ απφ φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα
Πξφγξακκα Erasmus+ γηα ζπνπδέο, πξαθηηθή θνηηεηψλ, θαη θαζεγεηέο θαη κέιε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Κνιιεγίνπ C.D.A. ζην εμσηεξηθφ. Σν πξφγξακκα Erasmus δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζε θνηηεηέο λα θνηηήζνπλ ζε Δπξσπατθά Παλεπηζηήκηα κε ηα νπνία έρνπλ
ζπλαθζεί δηκεξείο ζπκθσλίεο, γηα δηάζηεκα απφ 3 έσο 12 κήλεο. Ζ πεξίνδνο ζπνπδψλ ζην
εμσηεξηθφ απνηειεί, θαηά θαλφλα, κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Ηδξχκαηνο
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πξνέιεπζεο θαη κε απηήλ ηελ πξνυπφζεζε παξέρεηαη αθαδεκατθή αλαγλψξηζε ησλ ζπνπδψλ
απφ ην Ίδξπκα πξνέιεπζεο.
ην Γξαθείν Erasmus ηνπ θνιιεγίνπ κπνξνχλ νη θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ λα ιάβνπλ ηηο
θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα Erasmus+, ηηο πξνζθεξφκελεο
ππνηξνθίεο, ηηο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ, ηα Summer Schools, ηα πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο
θαη θαηάξηηζεο, ηνλ Δζεινληηζκφ, ηα Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα, ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο
ζηαδηνδξνκίαο θαη εξγαζίαο ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη πνιιέο άιιεο δξάζεηο ζρεηηθά κε ηελ
θηλεηηθφηεηα ζην εμσηεξηθφ.
Σν πξφγξακκα Erasmus φζνλ αθνξά ην θνιιέγην C.D.A. είλαη πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο πνπ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Απνζθνπεί ζηε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ζην θνιιέγην θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο Δπξσπατθήο ηεο
δηάζηαζεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα
ζηα C.D.A. College θαη άιια Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηδξχκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
θηλεηηθφηεηαο θαη αληαιιαγήο ησλ θνηηεηψλ ηνπο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ηνπο
πξνζσπηθνχ.
To Κνιέγην C.D.A. έρεη επίζεκα θαηαρσξεζεί ζην πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ,
αθαδεκατθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ην 2013. Πξψηε επίζεκε ζπκκεηνρή ζην
πξφγξακκα ήηαλ ην αθαδεκατθφ έηνο 2014 2015 φπνπ ζε απηή ηελ πεξίνδν θαηαθέξακε ηηο
πξψηεο θηλεηηθφηεηεο ζε θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο ηνπ θνιιεγίνπ κε ζχλνιν 1 θαζεγεηή 2
θνηηεηέο θαη 1 δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Σε επφκελε ρξνληά επηηχρακε λα έρνπκε 24 κήλεο ζχκβαζε θαη νη θνηηεηέο θαη ην
αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο θηλεηηθφηεηεο. ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ απηψλ
ρξφλσλ ην Κνιέγην καο έρεη εθηείλεη ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ κε κεγάιν αξηζκφ παλεπηζηήκησλ
ζηελ Δπξψπε.
Σο ακαδημαφκό έηορ 2014-2015 οι ηπιηοεηείρ θοιηήηπιερ Αιζθηηικήρ ηος Κολεγίος
C.D.A.



Κπξηαθή Κέθθνπ (3 κήλεο πξαθηηθή αηζζεηηθή) θαη
Αξγπξψ Πεξηθιένπο (2 κήλεο πξαθηηθή αηζζεηηθή)

Δπέιεμαλ λα θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο κε ην πξφγξακκα Erasmus +. Οη θνηηήηξηεο είρα
ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε λέεο ηερλνινγίεο ηνπ Κέληξνπ θαη λα κάζνπλ λέεο
πιεξνθνξίεο γηα ην επάγγεικα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.
Δπιπλέον υρ διοικηηικό και ακαδημαφκό πποζυπικό ζςμμεηείσαν οι:



Γσξίηα Υξπζάλζνπ θαη
Σφληα Γεσξγίνπ ζην College Of Dunajuvarosi, ζηελ Οπγγαξία.

Σην ακαδημαφκή σπονιά 2015-2016 ζςμμεηείσαν εκ μέποςρ ηος πποζυπικού οι:





άββαο πχξνπ,
Νηθφιαο Σεληδεξάθεο,
ηέιια Μηραειίδνπ θαη
Αληηγφλε Μηραήι
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Δκ μέποςρ ηυν θοιηηηών ηος C.D.A. College:









Μαξία Γεσξγίνπ (3 κήλεο πξαθηηθή αηζζεηηθή),
Καηεξίλα Μηραήι (3 κήλεο πξαθηηθή αηζζεηηθή)
Ρνδνζέα Αγαζνθιένπο (2 κήλεο Πξαθηηθή Γξακκαηεηαθέο ζπνπδέο),
Αλαζηαζία Κίηζε (2 κήλεο Πξαθηηθή Γξακκαηεηαθέο ζπνπδέο),
Υαξά Υξηζηνδνπιίδνπ (2 κήλεο πξαθηηθή αηζζεηηθή),
Πνιπμέλε Γηαλλάθε, (2 κήλεο Πξαθηηθή Γξακκαηεηαθέο ζπνπδέο),
Έιελα Νηθνιάνπ, (2 κήλεο Πξαθηηθή Γξακκαηεηαθέο ζπνπδέο) θαη
Μαξία Καινγήξνπ, (2 κήλεο πξαθηηθή αηζζεηηθή).

Δπίζηρ οι κινηηικόηηηερ για ακαδημαφκό και διοικηηικό πποζυπικό και για θοιηηηέρ
θα επεκηαθούν μέσπι ηο Μάιο ηος 2017.
Σν πξψην έηνο γλσξηκίαο ην γξαθείν Erasmus ππνδέρζεθε αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ
Δπξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
πγθεθξηκέλα ζηα 2 ρξφληα Erasmus είρακε ζχλνιν 45 θαζεγεηέο θαη 70 θνηηεηέο απφ
δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.
Δπίζεο κέζα ζηα πιαίζηα πξνβνιήο ησλ Κνιιεγίσλ C.D.A. ζε φιεο ηηο πφιεηο ην Γξαθείν
θηινμέλεζε κνλνκεξείο επηζθέςεηο, απφ θαζεγεηέο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, επηζεσξεηέο θαη
άιινπο εθπαηδεπηηθνχο κέζεο εθπαίδεπζεο απφ δηάθνξεο Δπξσπατθέο ρψξεο.
Σέινο δηνξγαλψζεθε ην 1o Ηnternational Students Conference ηνλ Μάην ηνπ 2016 ειπίδνπκε
απηφ λα γίλεη ζεζκφο ζην Κνιιέγην C.D.A.. Οη ζπκκεηνρέο αλήιζαλ ζε 62 θνηηεηέο θαη
θαζεγεηέο. Οη παξνπζηάζεηο θαη πξνβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα
ηεο:







Οηθνλνκίαο,
Έιιεηςε πεγψλ ελέξγεηαο
Σνπξηζκνχ θαη νη επηπηψζεηο πνπ είρε ε θξίζε ζηελ Κχπξν,
Τδάηηλε πφξνη ζηελ Μεζφγεην,
Τγεία,
Φαξκαθνινγία
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ςνημμένο 7

Γιεθνήρ Γιάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών με Δγκαθιδπςμένερ ςνεπγαζίερ

Γιεθνείρ Οπγανιζμοί: (ενδεικηικά)
 UNEP-MAP
 Γξακκαηεία χκβαζεο Ramsar γηα ηνπ Τγξνβηνηφπνπο
 Legambiente
Γημόζιοι Οπγανιζμοί και Σμήμαηα: (ενδεικηικά)
 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ
 Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο
 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Σνκέαο Πεξηβάιινληνο
 Σκήκα Πεξηβάιινληνο
 Ηλζηηηνχην Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ
 Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ
 Σκήκα Γαζψλ
 Σκήκα Θήξαο θαη Παλίδαο
 Σκήκα Αξραηνηήησλ
 Σκήκα Γεσξγίαο
 Γήκνο Λεκεζνχ
Ακαδημαφκά Ιδπύμαηα και Φοπείρ: (ενδεικηικά)
 Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο
Αγσγήο
 Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Σκήκα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο
Πεξηβάιινληνο
 Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην
Κχπξνπ, Σκήκα Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ,
Βηνηερλνινγίαο θαη Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ
 Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη πνπδψλ Γηαδηθηχνπ
 Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Σκήκα Γηνίθεζεο Ξελνδνρείσλ θαη Σνπξηζκνχ
 Οκάδα Μάζεζεο ζηηο Φπζηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Δπηζηήκεο
 Παλεπηζηήκην Frederick, Μνλάδα Γηαηήξεζεο ηεο Φχζεο
 Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Κχπξνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή θαη Γεκφζηα Τγεία (CII)
 Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα Βηνινγίαο
 Πνιπηερλείν Κξήηεο
 Μνλάδα Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ θαη Αλάπηπμεο –
Intercollege
 Εσνινγηθφ Μνπζείν Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
 University of Arizona
Μη Κςβεπνηηικέρ Πεπιβαλλονηικέρ Οπγανώζειρ: (ενδεικηικά)
 Οκνζπνλδία Πεξηβαιινληηθψλ θαη Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ Κχπξνπ
 Παγθχπξηα Πεξηβαιινληηθή Κίλεζε Δλαξκφληζε
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Οηθνινγηθή Κίλεζε Κχπξνπ
Πηελνινγηθφο χλδεζκνο Κχπξνπ
Φίινη ηεο Γεο Κχπξνπ
CYMEPA
Πεξηβαιινληηθφο κηινο Αθξσηεξίνπ
Κηβσηφο
Κέληξν Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ Κξήηνπ Σέξξα
χλδεζκνο Πξνζηαζίαο Εψσλ θαη Πνπιηψλ Λ/θαο – Ακκνρψζηνπ
Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο Λεκεζνχ
Οξεηβαηηθφο Φπζηνιαηξηθφο κηινο Λεκεζνχ
Γίθηπν Σξνφδνπο

Άλλοι Φοπείρ: (ενδεικηικά)
 Ηεξά Μεηξφπνιε Λεκεζνχ
 χλδεζκνο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Κχπξνπ
 Αληηλαξθσηηθφο κηινο Αζπίο ηνπ Ηδξχκαηνο νισκφληνο Παλαγίδε
 Πλεπκαηηθή πληξνθηά
 Κίλεκα Οηθνιφγσλ Πεξηβαιινληηζηψλ
 Νενιαία Οηθνιφγσλ
 πκβνπιεπηηθή Δηαηξεία ΣΑΛΩ
 πκβνπιεπηηθή Δηαηξεία Αηιαληίο
 Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ
 Παγθχπξηνο Ραδηνθσληθφο ηαζκφο Καλάιη 6
 Ραδηνθσληθφο ηαζκφο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Λεκεζν
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ςνημμένο 8 Μεηαπηςσιακό ηπαηηγικέρ Γιασείπιζη Πεπιβάλλονηορ, Καηαζηποθών & Κπίζευν

32

33

34

ςνημμένο 9 Γιασείπιζη Πεπιβαλλονηικών Θεμάηυν με Δπιπηώζειρ ζηην Τγεία
ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
«ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΜΔ ΔΠΙΠΣΩΔΙ
ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤ∆ΩΝ
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ
Σα ππνρξεσηηθά µαζήµαηα εμαζθαιίδνπλ ηηο απαηηνύµελεο γλώζεηο γηα ηελ αλάπηπμε
δεμηόηεηαο δηαρείξηζεο πνιύπινθσλ ζεµάησλ Πεξηβάιινληνο θαη Τγείαο.
Σν πξόγξαµµα ζπνπδώλ πξνβιέπεη ηα εμήο ππνρξεσηηθά µαζήµαηα:
●K1 Δηζαγσγή ζηηο επηζηήµεο Πεξηβάιινλ θαη Τγεία.
●K2 Βαζηθέο γλώζεηο νξγάλσζεο δσήο (µνξηαθό, θπηηαξηθό, πνιπθπηηαξηθό επίπεδν).
●K3 Βαζηθέο γλώζεηο πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο ζε: αθηηλνβνιία, ρεµηθέο νπζίεο,
δηαηξνθηθνύο θηλδύλνπο. Αέξαο, Νεξό θαη Έδαθνο. Αμηνιόγεζε θηλδύλνπ
●K4 Οδνί έθζεζεο: ∆έξµαηνο, Αλαπλεπζηηθνύ, Πεπηηθνύ θαη Οπξνπνηεηηθνύ ζπζηήµαηνο.
Έθζεζε εµβξύνπ. Γλώζεηο αλαηνµίαο, ηζηνινγίαο θαη θπζηνινγίαο ησλ Οδώλ έθζεζεο
●K5 Κιηµαηνινγηθέο Καηαζηξνθέο θαη επηδξάζεηο ζηελ πγεία. Φπζηθό πεξηβάιινλ θαη
Άλζξσπνο.. Αησξνύµελα ζσµαηίδηα. Αηµνζθαηξηθνί Ρύπνη.
●K6 Δπηπηώζεηο Πιαλεηηθώλ Μεηαβνιώλ ζηελ Τγεία. Κνζµηθή Αθηηλνβνιία, Δπίδξαζε
αθηηλνβνιίαο ζε ηερλνινγηθά ζπζηήµαηα Δπίδξαζε ζηελ αλζξώπηλε πγεία. (Αηµνζθαηξηθή
Ρύπαλζε, Αθξαία θαηλόµελα, Μεηάδνζε Σξνπηθώλ Αζζελεηώλ εθηόο δσλώλ ηξνπηθνύ)
●K7 Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ζηνλ άλζξσπν ζε επίπεδν ηζηώλ, θπηηάξσλ θαη DNA.
Καξθηλνγέλεζε θαη πεξηβάιινλ. Δλδνµήηξηα επίδξαζε µε επηπηώζεηο ζηελ ελήιηθή δσή.
●K8 Δπηπηώζεηο ζηελ πγεία από ηελ ∆ηαηξνθή θαη ηελ Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε Έιεγρνο θαη
αζθάιεηα ηξνθίµσλ. Αζθάιεηα θαιιπληηθώλ από ηε ρξήζε θζαιηθώλ ελώζεσλ θαη έθζεζε
ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Φσηνγήξαλζε, Ομεηδσηηθό ζηξεο. Υξήζε ζπληεξεηηθώλ νπζηώλ
ζηα θαιιπληηθά θαη αλεπηζύµεηεο ελέξγεηεο

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
Σα µαζήµαηα επηινγήο είλαη ζρεδηαζµέλα έηζη ώζηε ν εθπαηδεπόµελνο λα απνθηά πνηθίιεο
γλώζεηο από δηαθνξεηηθνύο επηζηεµνληθνύο ρώξνπο, απαξαίηεηεο όµσο γηα ηελ
επαγγειµαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα. Η παξαθνινύζεζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα όια ηα
µαζήµαηα Δπηινγήο. Οη εμεηάζεηο όµσο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα 4 µαζήµαηα εθ ησλ 5, αλά
εμάµελν. Σν πξόγξαµµα ζπνπδώλ πξνβιέπεη ηα εμήο Μαζήµαηα Δπηινγήο:

Α΄ Δξάµηνο:
● E1 Υεµεία Πεξηβάιινληνο
● E2 Φπζηθή πεξηβάιινληνο
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● E3 ∆ηαρείξηζε Αέξα 1. Δζσηεξηθώλ ρώξσλ 2. Αηµνζθαηξηθή ξύπαλζε
● E4 Πεξηβαιινληηθόο ρεδηαζµόο θαη λέεο ηερλνινγίεο δόµεζεο. Αλαλεώζηµεο µνξθέο
ελέξγεηαο ● E5 Βαζηθέο έλλνηεο βηνζηαηηζηηθήο. Οηθνλνµία Πεξηβάιινληνο. Βησζηµόηεηα,
εµπόξην θαη πεξηβάιινλ.

Β΄ Δξάµηνο
● E6 Οηθνηνμηθνινγία. Αλαθύθισζε. Αζηηθά θαη Βηνµεραληθά Απόβιεηα
● E7 Ρύπαλζε Τδάησλ/ ∆ηαρείξηζε Τδάηηλσλ Πόξσλ
● E8 EU Strategies on Environmental Health. WHO. Δηδηθά ζέµαηα ζηξαηεγηθήο,
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
● E9 Πεξηβαιινληηθή λνµνζεζία/ Δπξώπεο /∆ηεζλήο/Αξρή Πξόιεςεο
● E10 Κιηµαηνινγηθέο µεηαβνιέο Δπηπηώζεηο ζηελ Τγεία

Γ΄ Δξάµηνο
● E11 Πεξηβαιινληηθή Παζνινγηθή Αλαηνµία
● E12 Δπηδεµηνινγία, ∆εµνγξαθία, GIS Δθηίµεζε Κηλδύλνπ (Risk Assessment), Δθηίµεζε
Δπηπηώζεσλ ζηελ Τγεία (Health Impact Assessment)
● E13 Δηζαγσγή ζε µνληέια πξνζνµνίσζεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ θαη ∆ηαρείξηζε
θξίζεσλ
● E14 ∆ηαρείξηζε δηαηξνθηθώλ θξίζεσλ, ∆ηαηξνθή-Γελεηηθά µεηαι. Σξόθηµα. Πηζηνπνίεζε
πνηόηεηαο ISO ζηα ηξόθηµα, ∆ηαηξνθηθνί θίλδπλνη
● E15 Βηνεζηθή

Γ’ Δμάκελν
Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία
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ςνημμένο 10

ΠΔΑ116 Γίκαιο ηος Πεπιβάλλονηορ
ECTS SYLLABUS
ΠΔΑ116
Γίκαιο για ηο Πεπιβάλλον
σολή Πεπιβάλλονηορ
Κολλέγιο C.D.A., Κύππορ

Κυδικόρ Μαθήμαηορ
ΠΔΑ116

Ονομαζία Μαθήμαηορ
Γίθαην γηα ην Πεξηβάιινλ

σολή
Πεξηβάιινληνο
Υπόνορ ποςδών
1st

Δξάμηνο
2ν
Δπίπεδο ποςδών
Μεηαπηπρηαθφ

ECTS Πιζηυηικέρ
Μονάδερ
6
Καθηγηηήρ
Νάγηα Παλαγηψηνπ
Γλώζζα Γιδαζκαλίαρ
Διιεληθά

Πεπιγπαθή Μαθήμαηορ
Σν κάζεκα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εηζαγάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ
αξρψλ, ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία.
Δπηπιένλ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζρεδηαζκνχ εξεπλεηηθήο πξφηαζεο αιιά θαη
πηινηηθήο εθαξκνγήο θαη αλαζεψξεζεο ηεο. πγθεθξηκέλα ζα αθνξά πξφζσπα ηα νπνία
εξγάδνληαη ζε ηνκείο ζρεηηθνχο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ, εξγαδφκελνπο ζην
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη ζπλαθήο θιάδνπο φπσο επίζεο λνκηθνχο κε αλαδήηεζε
εμεηδίθεπζεο ζην Πεξηβαιινληηθφ Γίθαην θαη ζε επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα ηεο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο θαη ηνπξηζκνχ ή θαη εθπαίδεπζε. Θα αζρνιεζνχκε εκπεξηζηαησκέλα κε ην
Γηεζλέο Γίθαην, ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο αιιά θαη ηελ πθηζηάκελε εζληθή Ννκνζεζία ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ εμέηαζε πξαγκαηηθψλ ππνζέζεσλ. Δπηπιένλ ζα κειεηήζνπκε ηα
πεξηβαιινληηθά δηθαηψκαηα, Γίθαην ηεο Θάιαζζαο δηάθνξεο Γηεζλείο Ννκνζεζίεο θαη
Ννκνινγίεο.
Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα
ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο αλακέλεηαη λα:








Να γλσξίδνπλ ζην έπαθξν ην Γηεζλέο Γίθαην θαη φηη έρεη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία
πηνζεηήζεη κέζα απφ απηφ.
Να γλσξίδνπλ πιήξσο ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο θαη πσο ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ηηο
πηνζέηεζε θαζψο θαη αλ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ πηνζέηεζε Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ απφ ηελ
Κχπξν.
Να έρνπλ πιήξσο θαηάξηηζε θαη γλψζε αλαθνξηθά κε ηελ Δζληθή Ννκνζεζία.
Να είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ αηαζζαιίεο θαη ιάζε πνπ αθνξνχλ Ννκνζεζία θαη
Ννκνινγία.
Να έρνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη άπνςε αλαθνξηθά κε ηελ Ννκνινγία.
Θα είλαη ζε ζέζε λα ππνδείμνπλ λέεο πξαθηηθέο γηα βειηίσζε ηνπ Πεξηβάιινληνο.
Θα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαιχζνπλ, λα θξίλνπλ, λα εμεηάδνπλ ηε ζχλζεζε
πιεξνθνξηψλ, ελλνηψλ θαη ζεσξηψλ ζην ηνκέα ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Γηθαίνπ.
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Θα έρνπλ ηελ δεμηφηεηα λα εξκελεχνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ ηελ γλψζε ηνπο, ηηο ηδέεο θαη
ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζε θάζε είδνπο αθξναηήξην, εηδηθεπκέλν ή κε ζηνλ ηνκέα ηνπ
Πεξηβάιινληνο.

Πποαπαιηούμενα: Καλέλα
Δίδορ Μαθήμαηορ: Τπνρξεσηηθφ
Μέθοδοι Γιδαζκαλίαρ και Δκπαιδεςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ:
Παξάδνζε Μαζήκαηνο, Γξαπηή εμέηαζε, πδήηεζε- Πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο, γξαπηέο
κειέηεο, Λχζεηο γξαπηψλ εμεηάζεσλ.
Γιδακηικέρ Ώπερ Μαθήμαηορ:
39 Ώξεο. Σν κάζεκα δηδάζθεηαη ζε πεξίνδν δεθαηξηψλ (13) εβδνκάδσλ.
Μέθοδορ Αξιολόγηζηρ:
50% θνηηεηηθή εξγαζία γηα ην εμάκελν θαη 50% ηειηθέο εμεηάζεηο. Ζ θνηηεηηθή εξγαζία
ζπκπεξηιακβάλεη: Παξνπζία πκκεηνρή, πκπεξηθνξά, Δθπφλεζε κειέηεο θαη Δλδηάκεζεο
Γξαπηή εμέηαζε. Πξνβηβάζηκνο βαζκφο 60%.
ύζηημα Αξιολόγηζηρ Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ:
%Grade Grade GradeMeaning
90-100
A
Άξηζηα
85-89
B+ Πνιχ Καιά
80-84
B
Καιά
75-79
C+ Άλσ ηνπ Μεηξίνπ
70-74
C
Μέηξηα
65-69
D+ Κάησ ηνπ Μεηξίνπ
60-64
D
Πξνβηβάζηκνο
Below 60
F
Απνηπρία

GradePoints per Credit
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δβδομάδερ

Πεπιεσόμενα ηος Ππογπάμμαηορ

1

Αλάιπζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, ζηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο, ζηελ Δζληθή
Ννκνζεζία θαη βεβαίσο Ννκνινγία.

2

Πξάζηλε νηθνλνκία, Κπθιηθή νηθνλνκία, Πξάζηλα εξγαιεία, ην ζεζκηθφ
ηνπο πιαίζην

3

Γηεζλήο πκβάζεηο θαη Οξγαληζκνί, Πξφζβαζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή
Πιεξνθφξεζε, Γηαρείξηζε Απνβιήησλ, Πξνζηαζία ηεο Φχζεο θαη
38

Βηνπνηθηιφηεηα, Κιηκαηηθή αιιαγή, Δλέξγεηα-Τδξνγνλάλζξαθεο θαη
Πξνζηαζία ηεο ζηηβάδαο ηνπ φδνληνο.
4

χκβαζε ηεο Βαξθειψλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Μεζνγείνπ,

5

χκβαζε ηνπ Άξρνπο γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε πεξηβαιινληηθέο
πιεξνθνξίεο,
χκβαζε γηα ηε βηνινγηθή Πνηθηινκνξθία

6

χκβαζε γηα ηνπο Τγξνβηφηνπνπο Γηεζλνχο εκαζίαο
χκβαζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Απεξήκσζεο

7

Δπαλάιεςε θαη ηελ Δλδηάκεζε Δμέηαζε

8

Δλδηάκεζε Δμέηαζε

9

χκβαζε γηα ην Γηεζλέο εκπφξην ζε είδε απεηινχκελα κε εμαθάληζε,
χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ Παλίδαο,

10

χκβαζε γηα ηε βηνινγηθή Πνηθηινκνξθία,
Τγξνβηφηνπνπο Γηεζλνχο εκαζίαο

11

χκβαζε Βαζηιείαο, Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην θαη Πξσηφθνιιν ηνπ
Μφληξεαι.
χκβαζε γηα ηελ Δπξσπατθή άγξηα δσή θαη θπζηθνχο νηθφηνπνπο

12

Δπξσπατθή Ννκνζεζία, Κιηκαηηθή Γξάζε θαη ελέξγεηα

13

Δζληθή Ννκνζεζία

Δκηιμώμενορ Φόπηορ Δπγαζίαρ Φοιηηηών
Γπαζηηπιόηηηα
Παξνπζίαζε ζηε Αίζνπζα
Αλεμάξηεηε Μειέηε
Πξνεηνηκαζία Δλδηάκεζεο
Δμέηαζεο
Δλδηάκεζε Δμέηαζε
Πξνεηνηκαζία Μειέηεο
Παξνπζίαζε Μειέηεο
Πξνεηνηκαζία Αζθήζεσλ
Πξνεηνηκαζία Γξαπηψλ
Δμεηάζεσλ
Γξαπηή Δμέηαζε
Total

Ώπερ
39
42
20
1.5
15
0.5
2
28
2
150

39

χκβαζε

γηα

ηνπο

Απαιηούμενο Βιβλίο
Σίηλορ: Γίθαην ηνπ Πεξηβάιινληνο,Δλαξκφλεζε Κππξηαθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Δ.Δ.
ςγπαθέαρ: Ναηαιία Υαξαιακπίδνπ
Δκδόηηρ: Δθδφζεηο άθθνπια
Έηορ: 2013
Πποηεινόμενα Βιβλία
Σίηλορ: Γίθαην ηνπ Πεξηβάιινληνο
ςγπαθέαρ: Δπαγγειία Κνπηνππά Ρεγθάθνπ
Δκδόηηρ: Δθδφζεηο αθθνπιά
Έηορ: 2008
Σίηλορ:Ζ ζπκβνιή ησλ ηδησηψλ ζηελ επηβνιή ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ ηεο Δ.Δ.
ςγπαθέαρ: Γθηδάξε Άλλα
Δκδόηηρ: Δθδφζεηο άθθνπια
Έηορ: 2013
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ςνημμένο 11

Ανηιζηοισία Μαθηζιακών Αποηελεζμάηυν και Μαθημάηυν
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ςνημμένο 12

Πεπαιηέπυ Σεκμηπίυζη ζηην Καηανομή ηυν ECTS ανά Μάθημα

ΠΔΑ101 Πεπιβαλλονηική Κπίζη, Γιαηήπηζη και Αειθοπία.

8 ECTS

Δκηιμώμενορ Φόπηορ Δπγαζίαρ Φοιηηηών
Γπαζηηπιόηηηα
Παξνπζίαζε ζηε Αίζνπζα
Αλεμάξηεηε Μειέηε
Πξνεηνηκαζία Δλδηάκεζεο
Δμέηαζεο
Δλδηάκεζε Δμέηαζε
Πξνεηνηκαζία Μειέηεο
Παξνπζίαζε Μειέηεο
Πξνεηνηκαζία Αζθήζεσλ
Πξνεηνηκαζία Γξαπηψλ
Δμεηάζεσλ
Γξαπηή Δμέηαζε
Total

Ώπερ
39
68
30
1.5
15
0.5
4
40
2
200

ΠΔΑ102 Απσέρ και πποζεγγίζειρ ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην
Αειθοπία. 8 ECTS
Δκηιμώμενορ Φόπηορ Δπγαζίαρ Φοιηηηών
Γπαζηηπιόηηηα
Παξνπζίαζε ζηε Αίζνπζα
Αλεμάξηεηε Μειέηε
Πξνεηνηκαζία Δλδηάκεζεο
Δμέηαζεο
Δλδηάκεζε Δμέηαζε
Πξνεηνηκαζία Μειέηεο
Παξνπζίαζε Μειέηεο
Πξνεηνηκαζία Αζθήζεσλ
Πξνεηνηκαζία Γξαπηψλ
Δμεηάζεσλ
Γξαπηή Δμέηαζε
Total

Ώπερ
39
68
30
1.5
15
0.5
4
40
2
200
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ΠΔΑ103 Η μη ηςπική μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία.
6 ECTS
Δκηιμώμενορ Φόπηορ Δπγαζίαρ Φοιηηηών
Γπαζηηπιόηηηα
Παξνπζίαζε ζηε Αίζνπζα
Αλεμάξηεηε Μειέηε
Πξνεηνηκαζία Δλδηάκεζεο
Δμέηαζεο
Δλδηάκεζε Δμέηαζε
Πξνεηνηκαζία Μειέηεο
Παξνπζίαζε Μειέηεο
Πξνεηνηκαζία Αζθήζεσλ
Πξνεηνηκαζία Γξαπηψλ
Δμεηάζεσλ
Γξαπηή Δμέηαζε
Total

Ώπερ
39
42
20
1.5
15
0.5
2
28
2
150

ΠΔΑ104 Πεπιβαλλονηική Γιασείπιζη και Γιαηήπηζη. 8 ECTS
Δκηιμώμενορ Φόπηορ Δπγαζίαρ Φοιηηηών
Γπαζηηπιόηηηα
Παξνπζίαζε ζηε Αίζνπζα
Αλεμάξηεηε Μειέηε
Πξνεηνηκαζία Δλδηάκεζεο
Δμέηαζεο
Δλδηάκεζε Δμέηαζε
Πξνεηνηκαζία Μειέηεο
Παξνπζίαζε Μειέηεο
Πξνεηνηκαζία Αζθήζεσλ
Πξνεηνηκαζία Γξαπηψλ
Δμεηάζεσλ
Γξαπηή Δμέηαζε
Total

Ώπερ
39
68
30
1.5
15
0.5
4
40
2
200
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ΠΔΑ105 ύγσπονερ ηάζειρ ζηη διδακηική ηυν θςζικών και πεπιβαλλονηικών
επιζηημών. 8 ECTS
Δκηιμώμενορ Φόπηορ Δπγαζίαρ Φοιηηηών
Γπαζηηπιόηηηα
Παξνπζίαζε ζηε Αίζνπζα
Αλεμάξηεηε Μειέηε
Πξνεηνηκαζία Δλδηάκεζεο
Δμέηαζεο
Δλδηάκεζε Δμέηαζε
Πξνεηνηκαζία Μειέηεο
Παξνπζίαζε Μειέηεο
Πξνεηνηκαζία Αζθήζεσλ
Πξνεηνηκαζία Γξαπηψλ
Δμεηάζεσλ
Γξαπηή Δμέηαζε
Total

Ώπερ
39
68
30
1.5
15
0.5
4
40
2
200

ΠΔΑ106 Γιαηήπηζη Βιοποικιλόηηηαρ, Οικολογία και Δκπαίδεςζη. 8 ECTS
Δκηιμώμενορ Φόπηορ Δπγαζίαρ Φοιηηηών
Γπαζηηπιόηηηα
Παξνπζίαζε ζηε Αίζνπζα
Αλεμάξηεηε Μειέηε
Πξνεηνηκαζία Δλδηάκεζεο
Δμέηαζεο
Δλδηάκεζε Δμέηαζε
Πξνεηνηκαζία Μειέηεο
Παξνπζίαζε Μειέηεο
Πξνεηνηκαζία Αζθήζεσλ
Πξνεηνηκαζία Γξαπηψλ
Δμεηάζεσλ
Γξαπηή Δμέηαζε
Total

Ώπερ
39
68
30
1.5
15
0.5
4
40
2
200
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ΠΔΑ107 Μεηαπηςσιακή Γιαηπιβή. 16 ECTS
Φόπηορ Δπγαζίαρ Φοιηηηών
Γπαζηηπιόηηηερ
Παξνπζία ζηε αίζνπζα
πλαληήζεηο κε Καζεγεηέο θαη Δπφπηεο
Γηαηξηβήο
Αλεμάξηεηε Μειέηε
Έξεπλα
Πξνεηνηκαζία Δξσηεκαηνινγίνπ
Γξαπηή Δξγαζία
Πξνθνξηθή Παξνπζίαζε
Ολικό

Ώπερ
18
40
150
116
30
45
1
400

ΠΔΑ108 Έπεςνα ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία. 8 ECTS
Δκηιμώμενορ Φόπηορ Δπγαζίαρ Φοιηηηών
Γπαζηηπιόηηηα
Παξνπζίαζε ζηε Αίζνπζα
Αλεμάξηεηε Μειέηε
Πξνεηνηκαζία Δλδηάκεζεο
Δμέηαζεο
Δλδηάκεζε Δμέηαζε
Πξνεηνηκαζία Μειέηεο
Παξνπζίαζε Μειέηεο
Πξνεηνηκαζία Αζθήζεσλ
Πξνεηνηκαζία Γξαπηψλ
Δμεηάζεσλ
Γξαπηή Δμέηαζε
Total

Ώπερ
39
68
30
1.5
15
0.5
4
40
2
200

ΠΔΑ109 Νέερ Σεσνολογίερ Δπικοινυνίαρ και Μάθηζηρ ζηην Δκπαίδεςζη για ηο
Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία. 8 ECTS
Δκηιμώμενορ Φόπηορ Δπγαζίαρ Φοιηηηών
Γπαζηηπιόηηηα
Παξνπζίαζε ζηε Αίζνπζα
Αλεμάξηεηε Μειέηε
Πξνεηνηκαζία Δλδηάκεζεο
Δμέηαζεο
Δλδηάκεζε Δμέηαζε
Πξνεηνηκαζία Μειέηεο
Παξνπζίαζε Μειέηεο
Πξνεηνηκαζία Αζθήζεσλ
Πξνεηνηκαζία Γξαπηψλ
Δμεηάζεσλ
Γξαπηή Δμέηαζε
Total

Ώπερ
39
68
30
1.5
15
0.5
4
40
2
200
45

ΠΔΑ110 Αειθόπορ Οπγανιζμόρ. 8 ECTS
Δκηιμώμενορ Φόπηορ Δπγαζίαρ Φοιηηηών
Γπαζηηπιόηηηα
Παξνπζίαζε ζηε Αίζνπζα
Αλεμάξηεηε Μειέηε
Πξνεηνηκαζία Δλδηάκεζεο
Δμέηαζεο
Δλδηάκεζε Δμέηαζε
Πξνεηνηκαζία Μειέηεο
Παξνπζίαζε Μειέηεο
Πξνεηνηκαζία Αζθήζεσλ
Πξνεηνηκαζία Γξαπηψλ
Δμεηάζεσλ
Γξαπηή Δμέηαζε
Total

Ώπερ
39
68
30
1.5
15
0.5
4
40
2
200

ΠΔΑ111 Γιασείπιζη και Γιαηήπηζη Απειλούμενυν Διδών και Οικοζςζηημάηυν.
8 ECTS
Δκηιμώμενορ Φόπηορ Δπγαζίαρ Φοιηηηών
Γπαζηηπιόηηηα
Παξνπζίαζε ζηε Αίζνπζα
Αλεμάξηεηε Μειέηε
Πξνεηνηκαζία Δλδηάκεζεο
Δμέηαζεο
Δλδηάκεζε Δμέηαζε
Πξνεηνηκαζία Μειέηεο
Παξνπζίαζε Μειέηεο
Πξνεηνηκαζία Αζθήζεσλ
Πξνεηνηκαζία Γξαπηψλ
Δμεηάζεσλ
Γξαπηή Δμέηαζε
Total

Ώπερ
39
68
30
1.5
15
0.5
4
40
2
200
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ΠΔΑ112 Ανάπηςξη εκπαιδεςηικών ππογπαμμάηυν για ηο πεπιβάλλον και ηην αειθοπία.
6 ECTS
Δκηιμώμενορ Φόπηορ Δπγαζίαρ Φοιηηηών
Γπαζηηπιόηηηα
Παξνπζίαζε ζηε Αίζνπζα
Αλεμάξηεηε Μειέηε
Πξνεηνηκαζία Δλδηάκεζεο
Δμέηαζεο
Δλδηάκεζε Δμέηαζε
Πξνεηνηκαζία Μειέηεο
Παξνπζίαζε Μειέηεο
Πξνεηνηκαζία Αζθήζεσλ
Πξνεηνηκαζία Γξαπηψλ
Δμεηάζεσλ
Γξαπηή Δμέηαζε
Total

Ώπερ
39
42
20
1.5
15
0.5
2
28
2
150

ΠΔΑ113 Πεπιβαλλονηική Ηθική. 8 ECTS
Δκηιμώμενορ Φόπηορ Δπγαζίαρ Φοιηηηών
Γπαζηηπιόηηηα
Παξνπζίαζε ζηε Αίζνπζα
Αλεμάξηεηε Μειέηε
Πξνεηνηκαζία Δλδηάκεζεο
Δμέηαζεο
Δλδηάκεζε Δμέηαζε
Πξνεηνηκαζία Μειέηεο
Παξνπζίαζε Μειέηεο
Πξνεηνηκαζία Αζθήζεσλ
Πξνεηνηκαζία Γξαπηψλ
Δμεηάζεσλ
Γξαπηή Δμέηαζε
Total

Ώπερ
39
68
30
1.5
15
0.5
4
40
2
200
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ΠΔΑ114 Αειθόπορ Σοςπιζμόρ. 8 ECTS
Δκηιμώμενορ Φόπηορ Δπγαζίαρ Φοιηηηών
Γπαζηηπιόηηηα
Παξνπζίαζε ζηε Αίζνπζα
Αλεμάξηεηε Μειέηε
Πξνεηνηκαζία Δλδηάκεζεο
Δμέηαζεο
Δλδηάκεζε Δμέηαζε
Πξνεηνηκαζία Μειέηεο
Παξνπζίαζε Μειέηεο
Πξνεηνηκαζία Αζθήζεσλ
Πξνεηνηκαζία Γξαπηψλ
Δμεηάζεσλ
Γξαπηή Δμέηαζε
Total

Ώπερ
39
68
30
1.5
15
0.5
4
40
2
200

ΠΔΑ115 Δπαγγελμαηική ανάπηςξη και εκπαίδεςζη για ηο πεπιβάλλον και ηην
αειθοπία ζε οπγανιζμούρ. 8 ECTS
Δκηιμώμενορ Φόπηορ Δπγαζίαρ Φοιηηηών
Γπαζηηπιόηηηερ
Παξνπζία ζηε αίζνπζα
πλαληήζεηο κε Καζεγεηέο θαη Δπφπηεο
Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο
Δξγαζία, εκπεηξία, εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε ζε Οξγαληζκφ
Αλεμάξηεηε Μειέηε ζηνλ Οξγαληζκφ
Έξεπλα – πγγξαθή Δκπεξηζηαησκέλεο
Έθζεζεο Πεπξαγκέλσλ
Πξνθνξηθή Παξνπζίαζε
Ολικό

Ώπερ
8
20
75
38
58
1
200
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ςνημμένο 13 Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών ηος Ιδιυηικού Πανεπιζηήμιος Frederick
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ςνημμένο 14 Δπιηποπέρ ηος Κολεγίος C.D.A. για ηην Γιαζθάλιζη ηηρ Ποιόηηηαρ ηυν Ππογπ/ηυν ποςδών
Committees For Monitoring The Educational Quality Assurance
1. THE BOARD OF GOVERNORS
The membership of the Board shall be as decided by the founder from time to time. It consists
of the Chairman and three members.
The Chairman:
Member:
Member:
Member:

Christoforou Demetris
Christoforou Athanasios
Christoforou Goudi Chrysa
Ioannou Pantelis

Secretary to the Board:

Charalambous Irene

Duties and Responsibilities








2.

To decide the policy to be pursued by the College.
To appoint the Director.
To appoint the Finance Director.
To establish and dissolve such other Committees or Councils, and their constitution as the
Board deems necessary to fulfil the objectives of the College or the requirements of statute.
To secure the financial resources to support the goals and policies of the College.
To receive and act upon, as necessary, reports of the Academic, Administrative, Disciplinary
and Finance Committees.
The Board shall meet not less than twice per academic year.

THE FINANCE COMMITTEE

The Finance Committee shall operate under the Chairmanship of the Financial Director.
The membership of the Committee shall be as decided by the Board at Governors, but as all
times shall include:




The Finance Director
The Chairman of the College
A member of the Governors

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

The Committee shall be responsible to the Board of Governors for:






the financial stability of the College
the preparation of an annual budget and its subsequent control
the financial support necessary for the proper operation of the programmes of study
the operation of the accounting system within the College and its annual audit
the terms of contracts and conditions of employment of staff the remuneration and other
benefits of the staff.
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3.

THE ACADEMIC COMMITTEE

The membership of the Committee shall be as decided by the Board of Governors. Members:


The General Director



The Personal Assistant to the General Director












The Deputy General Director (Academic Affairs & Administration)
The Assistant Director (Admissions)

The Finance Director
The Limassol, Larnaca and Paphos Precinct Principal
The Heads of the Departments
Two members of the faculty
One member of the Administrative Staff
The Librarian
One member of the Students Union.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:





















To make recommendations to the Board of Governors for the board academic policy to be
pursued by the College.
To receive reports from its standing Subcommittees and to make recommendations there on.
To receive reports from the Assessment Board to note.
To receive qualitative reports upon the operation, of the academic and professional
programmes offered by the College, and to make recommendations thereon.
To receive and consider reports upon the academic progress of the student body.
Assessing existing and developing new programs of study.
Setting up and continuously monitoring academic standards.
Setting up and supervising the implementation of admission requirements.
Reviewing regularly the college admission requirements.
Developing, assessing and modifying methods of teaching.
Setting up examination procedures and regulations.
Upgrading methods of student assessment.
Establishing the graduation requirements for all degrees and diplomas.
Modifying, reviewing, developing and assessing programs of study.
Establishing criteria for scholarships and awards.
Allocating academic responsibilities to members of the faculty.
Dealing with all matters affecting educational policy and
Recommending the recruitment of new faculty members.
The Committee shall normally meet not less than two times per academic year.
The Committee may refer such matters to its Standing Committee as are consistent with its,
and their responsibilities, and as decided by the Director.

4.

THE ADMINISTRATIVE COMMITTEE

The membership of the Committee shall be as decided by the Board of Governors. Members:



The Chairman
The General Director (Administration)



The Personal Assistant to the General Director






The Deputy General Director (Academic Affairs & Administration)
The Assistant Director (Admissions)

The Finance Director
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The Limassol, Larnaca and Paphos Precinct Principal
The Registrar
The Librarian
The Technical Manager
The Heads of the Departments
Two members of the faculty
Two members of the Administrative Staff
Two members of the Students Union

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:






5.

To make recommendations to the Board of Governors for the broad administrative policy to
be carried out by the College.
To receive reports from its standing Subcommittees and to make recommendations there on.
To receive qualitative reports upon the operation, of the academic and professional
To receive and consider reports upon the conduct in general of the student body.
The Committee shall normally meet not less than three times per academic year.

THE DISCIPLINARY COMMITTEE

The membership of the Committee shall be as decided by the Board of Governors. Members


General Director (Administration) - Chairman



The Personal Assistant to the General Director








The Deputy General Director (Academic Affairs & Administration)
The Assistant Director (Admissions)

Three Heads of Department
Four faculty members
Two members of the Student Union

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

The Committee shall report, and make recommendations, to the Director on
 student affairs in conflict with the Code of Student Conduct
 any breach of the Assessment Regulations.
How the Academic, Administrative and Disciplinary committees function
The Committees meet regularly, at least 4 times a year, after invitation of their Chairman. The
invitation of the members of the Committee and the subjects of the daily agenda in the regular
meeting are made known in writing, at least one week prior to the meeting day of the
Committee.
The Committees are in quorum when at least half of its members plus one are present. The
decisions of the Committees are taken by a simple majority of the present members. If there is a
tide vote then the decision of the Chairman of the Committee is taken into consideration.
The decisions of each Committee are taken down in the special minutes book by the Chairman
and the secretary. A member of the Teaching Staff acts as the secretary of the Committee, after
being elected by the Chairman during the first meeting of the Committee. The Chairman is
responsible of keeping the minutes.
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Because of the small size of the College, the Academic and the Administrative Committee are
the same for the place of business as well as for its branches. However, there are four different
Disciplinary Committees – one for the place of business in Nicosia, one for the Limassol branch
and one for the Larnaca branch and one for the Pafos branch.
6.

THE PROFESSIONAL PROGRAMMES STANDING COMMITTEE






The Head of Department – Chairman
The Course Co-ordinator
The members of staff substantially involved on the programme
One member of Student’s Union

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

To report and make recommendations to the Academic Committee on:






7.

the establishment and maintenance of academic quality within the College educational
programmes
the development of the existing professional and the introduction of new programmes of
study
considering and making recommendations upon, the assessment policy to be conducted
within the College.
Assessing existing and developing new professional programs of study.
Setting up and continuously monitoring academic/professional standards.

THE STAFF DEVELOPMENT STANDING COMMITTEE



The General Director



The Personal Assistant to the General Director








The Deputy General Director (Academic Affairs & Administration)
The Registrar
The Limassol, Larnaca and Paphos Precinct Principal
The Head of Departments
Two faculty members
One member of the Student’s Union

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

To report and make recommendations to the Academic Committee on:






the sufficiency of the staff necessary to support the programmes of study in order to achieve
the stated aims of the College
satisfactory procedures for the selection, appointment personal and professional
development and personal evaluation of staff
the operation and effectiveness of the staff self-evaluation plans and any action that should
flow from it
the policy for the appointment of part time members of staff
the sufficiency of the staff necessary to support the administration and operational efficiency
of the College as a whole.
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8.

THE RESOURCES STANDING COMMITTEE








The Deputy General Director (Academic Affairs & Administration)
The Technical manager
The Limassol, Larnaca and Paphos Precinct Principal
The Librarian
Two Heads of Department
One member of Student’s Union

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

To report and make recommendations to the Administrative Committee on:





9.

the condition and maintenance of its building stock and any alterations necessary to improve
and support the teaching activity
the sufficiency and suitability of the equipment necessary for the implementation of the
programmes of study
the sufficiency and suitability of the accommodation necessary for the location of the
programmes of study
the smooth running of the operations of the College

THE LIBRARY STANDING COMMITTEE





The Librarian (Chairman)
Two Heads of the Departments
Two members of the Student’s Union.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

To report and make recommendations to the Administrative Committee on:





the literary stock necessary to support the professional needs of the programmes of study
the personnel required to support the efficient operation of the library
the teaching and learning equipment necessary to support the programme of study
the mode of the library as a learning resource.

10. THE STUDENT AFFAIRS STANDING COMMITTEE





The Registrar
The Assistant Director for Admissions
The Deputy General Director (Academic Affairs & Administration)



The Personal Assistant to the General Director





Three Heads of Department
Two members of the Administration Staff
Two members of the Student’s Union

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:




To report and make recommendations to the Academic Committee on:
the preparation of the Student Handbook
policies to be pursued to raise the quality of student life and enhance staff/student
relationship
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the implementation and review of the Code of Student Conduct.

11. THE INTERNAL QUALITY ASSURANCE COMMITTEE (IQAC)






The Deputy General Director (Academic Affairs & Administration) (Chairman)
Three Members of the Teaching Staff
Two Members with quality assurance knowledge
One Representative of the Student’s Union and for Masters two students (one bachelor and
one master).

The Internal Quality Assurance Committee shall be decided by the Board of Governors.







The IQAC shall meet regularly, at least 6 times a year. Additional meetings are set before
each External Accreditation after invitation of their Chairman. The invitation of the members
of the Committee and the subjects of the daily agenda in the regular meeting are made
known in writing, at least one week prior to the meeting day of the Committee.
The Committees are in quorum when at least half of its members plus one are present. The
decisions of the Committees are taken by a simple majority of the present members. If there
is a tide vote then the decision of the Chairman of the Committee is taken into consideration.
The decisions of each Committee are taken down in the form of minutes. A member of the
Teaching Staff acts as the secretary of the Committee, after being elected by the Chairman
during the first meeting of the Committee. The Chairman is responsible of keeping the
minutes.
The members of the IQAC are written down in the internal regulations of the College and
are published in the College Website.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:













Responsible to apply all the requirements mentioned in the article 12 & 14 of educational
quality assurance set by The Cyprus Agency of Quality Assurance and Accreditation in
Higher Education.
Coordinate the preparation of Self-evaluation Reports related to the External Accreditations
Responsible to prepare the General Accreditation Reports of the College to be sent to
“Foreas”
In the General Accreditation Reports should include the internal mechanisms maintaining
the quality assurance in the College
It controls the general direction of instruction, research, and examination, and awards
degrees, diplomas and certificates as well as receive reports from all standing and special
committees. For the time being, It undertakes the following:
approves the organisation of faculties, institutions, and other academic units;
plans, develops and reviews academic programmes;
regulates the admission of persons to programmes of study and their attendance at such
programmes and examinations;
appoints and instructs examiners and Boards of Examiners, and oversees examinations;
awards degrees, diplomas, certificates, and other marks of distinction;
awards, scholarships, , prizes, and medals;

The outcomes are regularly monitored and evaluated through:



External Examiner Comments
Student Complaint Form
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The College will also introduce the Surveys and Opinion Polls by current students and
Alumni Opinion Polls.
Students’ Faculty Evaluation Results
Faculty Classroom Observation Results
Faculty Other Academic Matters Results
Faculty Overall Evaluation Results
Internal Examiner’s Comments

12. THE PROGRAMME QUALITY COMMITTEE (PQC)








The Deputy General Director (Academic Affairs & Administration)
The Limassol, Larnaca and Paphos Precinct Principal
The Heads of the Departments
Two Members of the Teaching Staff
The Head of the Administration
One Representative of the Student’s Union

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:













Among the duties of this committee are to review, evaluate and recommend changes to the
general curriculum structure:
existing and new programmes of studies
other educational policy issues
consider and approve minor changes to programmes requirements regarding curriculum and
assessment as well as to approve new modules within existing programmes;
set guidelines and procedures pertaining to the administration of programmes, examinations;
approve results of the students and award degrees to students who meet the degree
requirements in accordance with the Regulations.
establish guidelines and procedures pertaining to the administration of programmes and
graduate student matters;
approve examination results of graduate students and awarding degrees/graduate diplomas to
students who meet the degree requirements in accordance with the Regulations;
approve the award of Medals/Prizes to graduate students; and
approve the allocation of the Research Scholarship budget
review and evaluate other educational policy issues including admissions and advance
placement criteria, calendar, issuance of degrees, and rationalisation of teaching across
departments.

13. THE TEACHING QUALITY COMMITTEE (TQC)








The Deputy General Director (Academic Affairs & Administration)
The Limassol, Larnaca and Paphos Precinct Principal
The Heads of the Departments
Two Members of the Teaching Staff
The Head of the Administration
One Representative of the Student’s Union

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:




this committee reviews, evaluates and recommends changes on the teaching methods of each
programme
they receive relevant information from the Faculty Classroom Observation which is
conducted by the Director of the Campus and the Coordinator of the Programme,
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evaluates the staff teaching behavior and methods.
It’s conducted once per semester
During the class observation lecturers are evaluated on a large number of educational issues
towards reviewing and he enhancing of the teaching quality of the programme.

14. THE FINAL PROJECT (THESIS) COMMITTEE (FPC)






The Director of the Campus (Chairman)
The Head of the Department
The Supervisor of the Project
One Member of the Teaching Staff

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:





It comprises of 3 faculty members, the head of the programme, the Thesis Supervisor and
another faculty member of the programme.
They meet once or twice per year to review the final projects
They assess/evaluate the graduate students’ final projects/thesis/work

15. THE STUDENTS’ TRANSFER COMMITTEE (STC)



The Director of the Campus (Chairman)





The Assistant Director (Admissions)
The Deputy General Director (Academic Affairs & Administration)
The Personal Assistant to the General Director





The Head of the Department
The Head of the Administration
One member of the faculty staff

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:





It comprises of 3 faculty members, the head of the programme, the Thesis Supervisor and
another faculty member of the programme.
They meet once or twice per year to review
They compare and assess the transfer students’ certificates, diplomas and detail transcript
with the relevant programme of studies.

16. THE RESEARCH COMMITTEE







The Head of the Research Department
The Deputy General Director (Academic Affairs & Administration)
The Limassol, Larnaca and Paphos Precinct Principal
The Heads of the Departments
Three Members of the Teaching Staff

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:





It’s conducted once per semester
To carry out academic research in order to support the college's teaching and project
activities.
To carry out pure research in collaboration with domestic and international institutions, in
order to enhance expertise of the Research Team of the College.
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To undertake research projects covering issues, that have an impact on the Social,
Economical and Technical developments of the Public and Private sectors in Cyprus and
abroad; and
To Provide Independent Research Services to external organizations.
Committed to developing and promoting research activity.
Research and advancement of knowledge as intellectual activities, are an integral part of our
educational environment that fosters innovation and enthusiasm for excellence.
All the Lecturers should undertake research each year and the research department will keep
records for each research output.
Lecturers will get teaching hours off for the research undertaken or an amount paid for a
completed research is based on the research length and quality.
Additionally lecturers will get extra payment if they entered into EU Funding Research
Projects.
Encourage lecturers to participate to seminars and all expenses paid by the college.
To established collaborations with research centres abroad.
Attendance at local relevant conferences, seminars, lectures, symposia is encouraged and
strongly recommended.
The College encourages and supports its faculty members to gain national and international
recognition for excellence in their areas of expertise.
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ςνημμένο 15

Μελέηη Βιυζιμόηηηαρ

Σο Κολέγιο C.D.A. Πποζδοκεί ζε 20 θοιηηηέρ ανά έηορ
Πιθανοί Μεηαπηςσιακοί Φοιηηηέρ – Απιθμοί











Δθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ
o Αξηζκφο Παγθχπξηα:15,000
o Αξηζκφο ζηε Νφηηα θαη Γπηηθή Κχπξν (Λεκεζφ-Πάθν): 8,000
Απφθνηηνη ζε ζπλαθή κε ην πεξηβάιινλ αληηθείκελα θαη θπξίσο απφθνηηνη ζηελ
Γαζνπνλία/Γαζνινγία, Γεσπνλία, Βηνινγία, Γεσινγία, Φπζηθή, Υεκεία, Δπηζηήκε
Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθή Πεξηβάιινληνο.
o Αξηζκφο Παγθχπξηα: 1000 αλά έηνο
o Αξηζκφο ζηε Νφηηα θαη Γπηηθή Κχπξν (Λεκεζφ-Πάθν): 800
Δλδηαθεξφκελνη γηα εξεπλεηηθή θαξηέξα ζρεηηθή κε ην πεξηβάιινλ, ηελ αεηθνξία
ή/θαη ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε
o Αξηζκφο Παγθχπξηα: 90 αλά έηνο
o Αξηζκφο ζηε Νφηηα θαη Γπηηθή Κχπξν (Λεκεζφ-Πάθν): 40
Δξγαδφκελνη ζε Πεξηβαιινληηθνχο Οξγαληζκνχο, Πεξηβαιινληηθά Κέληξα, Με
Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο
o Αξηζκφο Παγθχπξηα: 50
o Αξηζκφο ζηε Νφηηα θαη Γπηηθή Κχπξν (Λεκεζφ-Πάθν): 20
Δξγαδφκελνη ζε ππεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πνπ
αζρνινχληαη κε ζέκαηα πεξηβάιινληνο
o Αξηζκφο Παγθχπξηα: 1000
o Αξηζκφο ζηε Νφηηα θαη Γπηηθή Κχπξν (Λεκεζφ-Πάθν): 400
Δξγαδφκελνη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα πεξηβάιινληνο
o Αξηζκφο Παγθχπξηα: 10000 αλά έηνο
o Αξηζκφο ζηε Νφηηα θαη Γπηηθή Κχπξν (Λεκεζφ-Πάθν): 4000

Πποβλέτειρ από ηην Απσή Ανάπηςξηρ Ανθπώπινος Γςναμικού – ΑΝΑΓ
Οη απαζρνινχκελνη ζηελ πξάζηλε νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ απνηεινχλ αμηφινγν κέξνο ηεο
ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζηελ θππξηαθή νηθνλνκία κε ην κεξίδην ηνπο λα αλέξρεηαη ζην
21,6% θαηά ην 2009. Σν κεξίδην ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο ζηνπο επξείο ηνκείο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο αληηζηνηρεί ζε πάλσ απφ 9 ζηα 10 άηνκα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζε 1 ζηα 2
άηνκα ζην δεπηεξνγελή ηνκέα θαη ζε 1 ζηα 10 άηνκα ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα.
Ζ πξάζηλε νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ αλακέλεηαη λα απαζρνιεί 87.800 άηνκα ην 2013 πνπ
αληηζηνηρνχλ ζην 22% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζε ζχγθξηζε κε 83.157 άηνκα ην 2010
πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 21,7% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο.
Ζ απαζρφιεζε ζηελ πξάζηλε νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 1,8% ην
ρξφλν ηελ πεξίνδν 2010-2013 ζε ζχγθξηζε κε 1,4% ην ρξφλν γηα ηελ ππφινηπε νηθνλνκία.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα επαγγέικαηα αλψηεξνπ επηπέδνπ δεκηνπξγνχληαη 643 λέεο πξάζηλεο
ζέζεηο εξγαζίαο ην ρξφλν.
Πξνβιέπεηαη νη ηάζεηο απηέο λα εληζρπζνχλ θαηά ηα επφκελα ρξφληα.
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Πποηεινόμενα Δπαγγέλμαηα για ηην Απαζσόληζη ηυν Αποθοίηυν ηος Ππογπάμμαηορ
Βλέπε Έπεςνα ΑΝΑΓ.
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