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1. Εισαγωγή
Η Διοίκηση και το Ακαδημαϊκό προσωπικό που έχουν την ευθύνη του κλάδου σπουδών
«Αισθητική (4 Έτη, Πτυχίο)» θα ήθελαν να ευχαριστήσουν την Επιτροπή για την επίσκεψή της
και για τις εποικοδομητικές εισηγήσεις της.
Οι εισηγήσεις των Μελών της Επιτροπής έχουν απαντηθεί ως αναφέρεται αναλυτικά πιο κάτω.

2. Εισηγήσεις Επιτροπής
Λόγω του ότι οι απαντήσεις λαμβάνουν σημαντικό μέρος της αίτησης αξιολόγησης, έχουν
καταγραφεί ως μέρος του εντύπου για άμεση και συναφή αναφορά στο Παράρτημα 1.
Συμπεριλαμβάνονται: ανανεωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, περιγραφές των μαθημάτων,
ανανεωμένα βιογραφικά και φόρτος εργασίας εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο πρόγραμμα
σπουδών, ανανεωμένος κατάλογος εξοπλισμού εργαστηρίων και κατάλογος βιβλίων.
Στο Παράρτημα 2 περιλαμβάνεται η πολιτική έρευνας του Κολεγίου.
2.1 «Να εμπλουτιστεί περαιτέρω ο εξοπλισμός των εργαστηρίων της αισθητικής, προκειμένου να
καλύψει τις ανάγκες ενός Προγράμματος επιπέδου Πτυχίου.»
Ο Εργαστηριακός εξοπλισμός έχει αναβαθμιστεί και σχετικός κατάλογος βρίσκεται στο
Παράρτημα 1, σελίδα 180.
2.2 «Να εμπλουτιστεί σε τίτλους και αριθμό αντιτύπων η βιβλιοθήκη για το Πρόγραμμα της
Αισθητικής.»
Η βιβλιογραφία έχει αναβαθμιστεί σε σημαντικό βαθμό και ο ανανεωμένος κατάλογος βρίσκεται
στο Παράρτημα 1, σελίδα 183.
2.3 «Να γίνει επανέλεγχος όλων των αναφερόμενων συγγραμμάτων στα περιγράμματα των
μαθημάτων για τη συνάφεια, το βαθμό κάλυψης του περιεχομένου και την παλαιότητα.»
Η βιβλιογραφία των μαθημάτων έχει ανανεωθεί ούτως ώστε να συνάδει επακριβώς με τα
ανανεωμένα περιεχόμενα των αντίστοιχων ανανεωμένων μαθημάτων και βρίσκεται στο
Παράρτημα 1, σελίδες 28-163.
2.4 «Να συντονίζεται το Πρόγραμμα από άτομο που διαθέτει τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα.»
Το ακαδημαϊκό προσωπικό το οποίο επανδρώνει το πρόγραμμα σπουδών διαθέτει
εκπαιδευτική πείρα πέραν των είκοσι (20) ετών και το σχόλιο της Επιτροπής θεωρείται άτοπο
και άδικο σε σχέση με τη πολυετή αφοσίωση του προσωπικού. Η Διοίκηση του Κολεγίου θεωρεί
ότι το προσωπικό μπορεί να συνεχίσει την πολύτιμη του προσφορά στο πρόγραμμα σπουδών
Αισθητικής.
2.5 «Να διδάσκονται τα μαθήματα Αισθητικής από άτομα που διαθέτουν τα απαιτούμενα από το
νόμο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.»
Τα μαθήματα Αισθητικής διδάσκονται από προσωπικό με πολυετή πείρα και κατέχουν
Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
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2.6 «Να δοθεί λεπτομερής πίνακας με το φόρτο εργασίας και την απασχόληση των διδασκόντων
σε όλα τα προγράμματα του Κολλεγίου.»
Σχετικός πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα 1, σελίδα 16.
2.7 «Να μειωθεί ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων και να γίνει έλεγχος για
αλληλοεπικαλύψεις στο περιεχόμενο των μαθημάτων.»
Τα μαθήματα έχουν μειωθεί/συμπτυχθεί σε 51 από τα 81 και πλέον, τα οποία υπήρχαν στο
ωρολόγιο πρόγραμμα. Το ανανεωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα αντικατοπτρίζει συναφή
προγράμματα σπουδών και συμπεριλαμβάνει τα απαραίτητα μαθήματα που θα πρέπει να
διδαχθεί ένας/μια φοιτητής/τρια σε επίπεδο Πτυχίου στο κλάδο της Αισθητικής. Το ανανεωμένο
ωρολόγιο πρόγραμμα βρίσκεται στο Παράρτημα 1, σελίδες 8-15.
2.8 «Να μειωθεί ο αριθμός των μαθημάτων Διοίκησης λόγω αλληλοεπικάλυψης της ύλης και αν
κρίνεται σκόπιμο να δοθούν κάποια από αυτά ως μαθήματα επιλογής.»
Το σημείο αυτό καλύπτεται πλήρως από την απάντηση στο σημείο 2.7.
2.9 «Να καταργηθούν οι κατευθύνσεις και τα μαθήματα ειδικότητας να γίνουν υποχρεωτικά ή το
περιεχόμενό τους να ενταχθεί στα ήδη υπάρχοντα.»
Οι κατευθύνσεις έχουν καταργηθεί και ο τίτλος του Πτυχίου είναι: «Αισθητική (4 Έτη, Πτυχίο)».
Το σημείο αυτό καλύπτεται πλήρως από την απάντηση στο σημείο 2.7.
2.10 «Να μειωθεί ο αριθμός προαπαιτούμενων μαθημάτων (αλυσίδες).»
Το σημείο αυτό καλύπτεται πλήρως από την απάντηση στο σημείο 2.7.
2.11 «Να αυξηθούν οι ώρες πρακτικής άσκησης και να τοποθετηθεί στο τελευταίο εξάμηνο.»
Οι ώρες πρακτικής άσκησης έχουν αυξηθεί σε 350 και το μάθημα μετακινήθηκε στο τελευταίο
εξάμηνο του Πτυχίου. Περιγραφή του μαθήματος βρίσκεται στο Παράρτημα 1, σελίδα 163.
2.12 «Να μην περιλαμβάνονται μαθήματα που αφορούν σε περιποίηση ονύχων στο
συγκεκριμένο επίπεδο σπουδών.»
Το συγκεκριμένο μάθημα διδάσκεται σε όλα τα Πτυχία Αισθητικής και θεωρούμαι ότι δεν μπορεί
να αφαιρεθεί, καθώς θα στερήσει τη γνώση της εν λόγω ενότητας στους απόφοιτους του
προγράμματος.
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2.13 «Να ενισχυθεί η έρευνα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.»
Το ακαδημαϊκό προσωπικό καθώς και οι φοιτητές συμμετέχουν σε προγράμματα Erasmus+.
Προβλέπεται ότι στο σύντομο μέλλον θα υπάρξει ερευνητική δραστηριότητα από το
εκπαιδευτικό προσωπικό του προγράμματος σε συνδυασμό με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2.14 «Να προβλεφθεί ένα χρηματικό ποσό για την ανάπτυξη προσωπικού και να καταγραφεί
ξεκάθαρη πολιτική με συγκεκριμένα κριτήρια.»
Το χρηματικό ποσό που προβλέπεται για έρευνα ανά πρόγραμμα σπουδών είναι €15,000
(ελάχιστο), με δικαίωμα αίτησης επέκτασης του ποσού μέσα από το γενικό προϋπολογισμό του
Κολεγίου. Η πολιτική που ακολουθείται είναι ως αναφέρεται στο Παράρτημα 2, στην αγγλική
(επίσημη γλώσσα του Κολεγίου). Το εκπαιδευτικό προσωπικό διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί
μείωση διδακτικών ωρών για σκοπούς έρευνας, καθώς και επιπρόσθετο χρηματικό ποσό με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά σε σχέση με το αντικείμενο της έρευνας.
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