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ΘΕΜΑ: Αναβολή λήψης απόφασης για την Αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτικών 

Επιστημών και Διακυβέρνησης 

 

Σε σχέση με την επιστολής σας ημερομηνίας 12 Μάϊου 2021 με το πιο πάνω θέμα, παραθέτω 

τις απαντήσεις στα θέματα που εγείρονται. Παρακαλώ σημειώστε ότι το σημείο ένα (1) 

εκφράζει την κοινή θέση του Πρόεδρου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και 

Διακυβέρνησης, του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής και εμού προσωπικά. Τα υπόλοιπα 

σημεία είναι οι απαντήσεις μου στα γενικά θέματα που εγείρονται (και ως εκ τούτου απαντούν 

και για το εν λόγω Τμήμα). 

 

1. Θεωρούμε ότι η γενική αυτή επιστολή δεν αφορά στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

και Διακυβέρνησης και τα προγράμματά του, αφού δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στο 

Τμήμα αυτό, και αφού τέτοια θέματα δεν εγέρθηκαν από την Επιτροπή Εξωτερικής 

Αξιολόγησης (ΕΕΑ). Αντίθετα οι βαθμολογίες και τα σχόλια της ΕΕΑ σε σχέση με τα 

θέματα αυτά είναι επαινετικά. Συγκεκριμένα, στις ενότητες αξιολόγησης «1. 

Department’s academic profile and orientation», «5.Teaching Staff» και «6. Research» 

(όπως άλλωστε και σε όλες τις υπόλοιπες ενότητες), το υπό αξιολόγηση Τμήμα 

χαρακτηρίστηκε από την ΕΕΑ ως Compliant. Η συνολική βαθμολογία της αξιολόγησης 

του Τμήματος ανέρχεται στο 4.5/5.  

i. Σε σχέση με το σχόλιο για τους στόχους του Τμήματος παρακαλώ σημειώστε 

ότι η υπο-ενότητα «Mission and Strategic Planning»  της ενότητας 

«Department’s academic profile and orientation» όπως επίσης και ο πιο 

σχετικός δείκτης «1.1.3. The Department’s strategic planning includes short, 

medium-term and long- term goals and objectives, which are periodically 

revised and adapted» αξιολογήθηκαν ως Compliant (4.3 και 4 αντίστοιχα).  

ii. Σε σχέση με το σχόλιο για υποστελέχωση του Τμήματος παρακαλώ σημειώστε 

ότι τέτοιο θέμα δεν εγέρθηκε από την ΕΑΑ. Αντίθετα οι σχετικοί δείκτες 

«5.1.The number of teaching staff - full-time and exclusive work - and the 

subject area of the staff sufficiently support the programmes of study» και «5.7. 

The ratio of the number of students to the total number of teaching staff is 

sufficient to support and ensure the quality of the programme of study», όπως 

και οι υπόλοιποι δείκτες, βαθμολογήθηκαν ως Compliant με βαθμολογίες 4 και 

5 αντίστοιχα. 

iii. Σε σχέση με το σχόλιο για την ερευνητική κουλτούρα παρακαλώ σημειώστε  

i. την αξιολόγηση της εν λόγω ενότητας ως Compliant και του πιο 

σχετικού δείκτη «6.5. The results of the teaching staff research activity 

are published to a satisfactory extent in international journals which 

work with critics, international conferences, conference proceedings, 



 

publications, etc. The Department also uses an open access policy for 

publications, which is consistent with the corresponding national and 

European policy.», επίσης ως  Compliant (4). 

ii. του σχολίου της ΕΑΑ «The relatively high scores are motivated by the 

diverse scientific background of the staff which brings many types of 

research experiences to the Department.». 

 

Ως εκ τούτου θεωρούμε και ευελπιστούμε ότι λήψη απόφασης για τη πιστοποίηση του 

εν λόγω Τμήματος και των προγραμμάτων του, θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση. 

 

2. Απαντούμε συγκεκριμένα και ξεχωριστά σε κάθε έκθεση αξιολόγησης στα θέματα της 

επιστολής σας, αν και όταν εγείρονται. 

 

3. Σε σχέση με το σχεδιασμό της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής και 

τους στόχους των Τμημάτων και προγραμμάτων παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό 

πραγματοποιείται εντός του Πανεπιστημίου.  Για ευνόητους λόγους, κάποιοι από τους 

στόχους αυτούς δεν μπορούν να δημοσιοποιούνται ή να αποκαλύπτονται εκτός 

Πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου σας διαβεβαιώνουμε ότι προχωρούμε στην κατεύθυνση 

αυτή με τη δέουσα σοβαρότητα και με πλήρη διαφάνεια εντός του Πανεπιστημίου, 

αλλά και με τη δέουσα εμπιστευτικότητα, έτσι ώστε να διαφυλάξουμε τη βιωσιμότητα 

του Πανεπιστημίου μας.  

 

4. Σε σχέση με το σχόλιο ότι  τα «τμήματα παραμένουν υποστελεχωμένα και δεν είναι σε 

θέση να απαντήσουν για τον προγραμματισμό ενίσχυσης με μόνιμο προσωπικό», 

σημειώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο 

πανεπιστήμιο στην Κύπρο σε αριθμό διδακτικού προσωπικού. Σύμφωνα με τις 

επίσημες ανακοινώσεις των Πανεπιστημίων για τις πρυτανικές εκλογές (2018 και 

2019) ο αριθμός διδακτικού προσωπικού ήταν.  

i. Πανεπιστήμιο Κύπρου – 302 (εκλογές 2018) 

https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/589117/neos-prytanis-

toy-pan-kyproy-o-tasos-christofidis,  

ii. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – 278 (εκλογές 2019) https://paideia-

news.com/panepistimio-leykosias/2019/11/21/o-kathigitis-filippos-

poygioytas-epanekselegi-prytanis-toy-panepistimioy-leykosias/,  και  

iii. ΤΕΠΑΚ – 140 (εκλογές 2019), https://paideia-news.com/tepak/2019/11/29/o-

panagiotis-zafeiris-kai-episima-neos-prytanis-toy-tepak/.   

 

Ο αριθμός αυτός αντανακλάται και στον αριθμό διδακτικού προσωπικού των 

Τμημάτων και στην αναλογία διδακτικού προσωπικού-φοιτητών. Είναι επίσης πολύ 

εύκολο κάποιος/α να συγκρίνει τον αριθμό διδασκόντων και διδασκουσών των 

τμημάτων όλων των πανεπιστημίων, συγκρίνοντας τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων 

(όσων δημοσιοποιούν τα ονόματα) και αφαιρώντας από τους αριθμούς αυτούς, σε 

κάποια περίπτωση (όχι στη δική μας), άτομα τα οποία παρουσιάζονται ως μέλη δύο και 

τριών τμημάτων παντελώς διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου. Φυσικά όταν 

εντοπίζεται ανάγκη για ενίσχυση του Τμήματος τότε εξετάζεται άμεσα και 

https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/589117/neos-prytanis-toy-pan-kyproy-o-tasos-christofidis
https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/589117/neos-prytanis-toy-pan-kyproy-o-tasos-christofidis
https://paideia-news.com/panepistimio-leykosias/2019/11/21/o-kathigitis-filippos-poygioytas-epanekselegi-prytanis-toy-panepistimioy-leykosias/
https://paideia-news.com/panepistimio-leykosias/2019/11/21/o-kathigitis-filippos-poygioytas-epanekselegi-prytanis-toy-panepistimioy-leykosias/
https://paideia-news.com/panepistimio-leykosias/2019/11/21/o-kathigitis-filippos-poygioytas-epanekselegi-prytanis-toy-panepistimioy-leykosias/
https://paideia-news.com/tepak/2019/11/29/o-panagiotis-zafeiris-kai-episima-neos-prytanis-toy-tepak/
https://paideia-news.com/tepak/2019/11/29/o-panagiotis-zafeiris-kai-episima-neos-prytanis-toy-tepak/


 

ακολουθείται η ετήσια διαδικασία για πρόσληψη νέου προσωπικού. Απαντούμε 

συγκεκριμένα και ξεχωριστά σε κάθε έκθεση αξιολόγησης όταν τέτοιο θέμα εγείρεται. 

 

5. Σε σχέση με το σχόλιο «οι διδάσκοντες οι οποίοι μπορούν να καλλιεργήσουν κουλτούρα 

έρευνας είναι ελάχιστοι σε σχέση με τον αριθμό των προγραμμάτων, των φοιτητών και 

των μη μόνιμων.», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ήδη αποστείλει 

διάφορες επιστολές σε σχέση με την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας και ως εκ τούτου των Τμημάτων μας, με ειδική αναφορά σε στατιστικά και 

συγκριτικά στοιχεία ερευνητικών άρθρων που αφορούν σε όλα τα Κυπριακά 

πανεπιστήμια. Η ερευνητική μας δραστηριότητα και οι πολλοί και πολλές διδάσκοντες 

και διδάσκουσες με ερευνητική κουλτούρα έχουν οδηγήσει το Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας στην κατάταξή του  από το Times Higher Education World University 

Rankings 2021, ανάμεσα στα 1,000 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου (μαζί μόνο με 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ). 

 

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

 

 

 

 

Με εκτίμηση 

 
 

Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας 

Πρύτανης Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

 

 




