
 
 

 
 

 

Αρ. Φακ.:  07.14.277.004 07.14.281.043 

Αρ. Τηλ.:   22 504343 

Αρ. Φαξ:   22 504902 

 

5 Οκτωβρίου 2021 

Προς:  Πρύτανη Πανεπιστημίου Νεάπολις 

 

 

Θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης για πιστοποίηση του τμήματος Πληροφορικής και του προγράμματος 

Εφαρμοσμένη Πληροφορική (4 ακαδημαϊκά έτη, 240 ECTS, Πτυχίο(BSc)) 

 

 

Σας ενημερώνω ότι το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 

Εκπαίδευσης, κατά την 72η  Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε την 4 Οκτωβρίου 2021, αφού 

μελέτησε την αίτηση σας, την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) και την Απάντηση του 

ιδρύματος σας στις παρατηρήσεις της ΕΕΑ αποφάσισε την αναβολή της λήψης οποιασδήποτε απόφασης 

μέχρι να αποσταλεί στον Φορέα τεκμηρίωση για τα πιο κάτω: 

 

Αναφορικά για το Τμήμα Πληροφορικής:  

 Έχουν προσληφθεί 2 γυναίκες ακαδημαϊκοί για να επιτευχθεί η συμμετρία του φύλου. Παρακαλώ 

όπως σταλούν στην Πρόεδρο του Φορέα τα βιογραφικά τους.  

 Δεν είναι διάφανη η διαδικασία για τον προϋπολογισμό του Τμήματος. Να σταλούν τα κριτήρια 

του τρόπου κατανομής του προϋπολογισμού για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου σας. 

 Να ενισχυθεί η τεχνολογική υποδομή του τμήματος και να μας αποσταλούν οι βελτιώσεις. 

 Να δημοσιοποιηθούν τα σχετικά με το πρόγραμμα στοιχεία με βάση τα ESG 1.4  και 1.7  

 Να σταλεί ο φόρτος εργασίας (workload) όσων εργάζονται στο Τμήμα με αναφορά στους τομείς 

έρευνας, διδασκαλίας και διοίκησης. Παρακαλώ επίσης όπως αποσταλεί αναλυτική κατάσταση 

των μελών του προσωπικού μόνιμης και μερικής απασχόλησης. 

 Να ενισχυθούν οι διαδικασίες υποστήριξης των ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου για ενασχόληση 

με έρευνα και δημοσιεύσεις. 



 
 

 
 

 

Αναφορικά με το πρόγραμμα Εφαρμοσμένη Πληροφορική (4 ακαδημαϊκά έτη, 240 ECTS, Πτυχίο(BSc)) 

 Να προσληφθεί μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό σε θέση καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή 

για τον συντονισμό του προγράμματος 

 Να ενισχυθεί η έρευνα και οι δημοσιεύσεις του προσωπικού 

 Η πρακτική άσκηση να καταστεί υποχρεωτική.  

 Να γίνεται καταγραφή της προόδου των φοιτητών μέσω εξειδικευμένου λογισμικού, με βάση 

τα ESG 1.4  και 1.7.  

 Να σταλεί η συμφωνία με το πανεπιστήμιο Middlesex. Να μας σταλούν αντίγραφα διπλών 

τίτλων σπουδών που έχουν απονεμηθεί  

 Να αποσταλούν τα βιογραφικά των νέων μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού. 

 Να καταγραφούν οι βελτιώσεις που έχουν γίνει με βάση τις εισηγήσεις της ΕΕΑ σε σχέση με 

την τεχνολογική υποδομή του τμήματος 

 

Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε την απάντηση σας το αργότερο μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2021. 

 

 

 Νατάσα Καζακαίου 

 για Πρόεδρο του Φορέα  

 Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 

 στην Ανώτερη Εκπαίδευση 


