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Δεύτερη Αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών με την Επωνυμία  

«B.A. Police Management (4 Years, Plus an Optional Foundation Year/240 ECTS, 

Bachelor of Arts) »  

του Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης C.D.A. College (Λευκωσία). 

 

Παρά το γεγονός της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, το CDA College αναβαθμίζεται 

συνεχώς και έχει ήδη 39 Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά Αξιολογημένα/Πιστοποιημένα 

προγράμματα σπουδών. Το Κολέγιο επενδύει, επεκτείνεται προοδευτικά και καταβάλλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια, προσφέροντας οικονομική και εκπαιδευτική υποστήριξη με τη 

δημιουργία νέων σύγχρονων Εργαστηρίων Κομμωτικής, Αισθητικής, Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών νέας προηγμένης Τεχνολογίας και τη συνεχή αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης 

και των λοιπών Εγκαταστάσεων, με στόχο να εκπαιδεύσει άριστα και να βοηθήσει τους 

φοιτητές του να αποκομίσουν το μέγιστο όφελος, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο 

Κολέγιο.  

 

Το Συμβούλιο και η Ακαδημαϊκή Επιτροπή του CDA College κατά τη συνεδρίασή τους 

που πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, μετά από διεξοδική συζήτηση με την 

Υπεύθυνη  και το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του προγράμματος σπουδών Police 

Management, Bachelor of Arts έχουν ήδη εφαρμόσει πλήρως όλα τα Συγκεκριμένα 

Στοιχεία-Κριτήρια Αξιολόγησης που αναφέρονται στην επιστολή του Φορέα Διασφάλισης 

και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης για την περαιτέρω ενίσχυση 

του προγράμματος και των εκπαιδευτικών προτύπων του Κολεγίου. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

1.3.2 Οι διδάσκοντες κάθε μαθήματος έχουν συναφή τυπικά κι ουσιαστικά 

προσόντα για τη διδασκαλία του μαθήματος, όπως περιγράφονται στις σχετικές 

νομοθεσίες. 

 

 Το Κολέγιο έχει εφαρμόσει αμέσως την πρόταση της Εξωτερικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης για την πρόσληψη περισσότερου διδακτικού προσωπικού στον τομέα 

της Εγκληματολογίας και έχουμε εργοδοτήσει ακόμη τρεις (3) εξειδικευμένους, 

έμπειρους καθηγητές με αρκετές ερευνητικές δραστηριότητες. Σημειώστε ότι ο 

σημερινός κατάλογος ακαδημαϊκού προσωπικού αποτελείται από 11 διδάσκοντες, 

εκ των οποίων οι 8 είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 3 υποψήφιοι 

διδακτορικού τίτλου. (Συνημμένα 1, 2, 3) 

 

 Δρ. Κωνσταντίνος Δουβλής, PhD Κοινωνιολογία της Αστυνόμευσης, MA Ποινική 

Δικαιοσύνη, BA Ανθρωπολογία / Κοινωνιολογία. Επισυνάπτεται το βιογραφικό 

σημείωμα και η σύμβαση προ-απασχόλησης των νέων καθηγητών.  

 Δρ. Αριστονική Θεοδοσίου, PhD Ψυχολογία, MSc Οικονομικών και Ναυτιλιακών 

Σπουδών, MSc Ψυχοθεραπεία, MSc Total Quality Management & 

      Καινοτόμος εφαρμογή στην εκπαίδευση, Ψυχολογία Συμβουλευτικής PgP,    

      Ψυχολογία Bachelor.  

 Δρ Χάρις Καίτε, PhD Σοβαρή Ψυχική Ασθένεια, MSc Εγκληματολογία & 

Δικαστική Ψυχολογία, Πτυχίο Ψυχολογίας.  
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1.3.3 & 1.3.4 Εξειδικευμένοι Επισκέπτες στο τομέα της Αστυνόμευσης και 

Εγκληματολογίας. 

 

Το Κολέγιο έχει ήδη ετοιμάσει κατάλογο συνεργασίας με εξειδικευμένους επισκέπτες 

με πολύχρονη επαγγελματική πείρα, προσόντα και γνώσεις στον εξειδικευμένο τομέα 

της αστυνόμευσης και εγκληματολογίας που αναμένεται να  ενισχύσουν σημαντικά το 

Πρόγραμμα Σπουδών. (Συνημμένο 4). 

 

Επίσης, το Κολέγιο διαθέτει όλους τους αναγκαίους μηχανισμούς και κριτήρια έρευνας 

που ενισχύουν τους διδάσκοντες να συμμετάσχουν σε περισσότερες έρευνες για αυτό 

τον εξειδικευμένο τομέα. Για το λόγο αυτό, το CDA College ενθαρρύνει το 

ακαδημαϊκό προσωπικό να παρακολουθήσει σεμινάρια και να αναλάβει περισσότερες 

ερευνητικές δραστηριότητες. Το Κολέγιο δημιούργησε το Κέντρο Έρευνας 

Αριστοτέλης για να ενισχύσει τις ερευνητικές δραστηριότητες όλων των 

προγραμμάτων. Επιπλέον, το Κολέγιο έχει θεσπίσει μια νέα αναβαθμισμένη 

ερευνητική πολιτική η οποία προωθεί και ενθαρρύνει ερευνητικά κίνητρα, όπως η 

μείωση των διδακτικών ωρών, η καταβολή ωρών διδασκαλίας, η απόκτηση 

διδακτορικού διπλώματος κλπ. Αυτοί οι μηχανισμοί συμβάλουν στην περαιτέρω 

ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των διδασκόντων και το κολέγιο 

γενικότερα. Επίσης, το Κολέγιο έχει ήδη προσλάβει 3 νέους διδάσκοντες με 

διδακτορικό τίτλο στο τομέα της αστυνόμευσης και εγκληματολογίας οι οποίοι έχουν 

επίσης πληθώρα ερευνητικών δραστηριοτήτων και δημοσιεύσεων που ενισχύσουν 

περαιτέρω τον συγκεκριμένο τομέα.  

 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

1.3.9 Χρόνος διδασκαλίας. 

 

Όσον αφορά το χρόνο διδασκαλίας σας παραθέτουμε συνημμένα αναλυτικό 

προγραμματισμό  των καθηγητών που δείχνει τα μαθήματα που θα διδαχθούν και τις 

ώρες διδασκαλίας κάθε καθηγητή ανά εξάμηνο και τον ολικό φόρτο διδασκαλίας. 

Επιπλέον, βάση του συνημμένου προγραμματισμού, διαφαίνεται ότι ο χρόνος 

διδασκαλίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ανά εβδομάδα και ανά εξάμηνο θα είναι 

πολύ μικρός ακόμη κι αν λειτουργούν και τα οκτώ (8) εξάμηνα ταυτόχρονα. 

(Συνημμένο 1). 

 

3.1.4 Τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας του ακαδημαϊκού 

προσωπικού που δημοσιεύονται στα διεθνή περιοδικά. 

 

Το πιο σημαντικό είναι ότι το Κολέγιο έχει ήδη ενισχύσει τις ερευνητικές 

δραστηριότητες του προγράμματος με την πρόσληψη 3 νέων εξειδικευμένων 

διδασκόντων με πολλές ερευνητικές δραστηριότητες και δημοσιεύσεις που ενισχύουν 

τη διδακτική ομάδα του προγράμματος. Επιπλέον, το Κολέγιο έχει ήδη θέσει όλους 

τους μηχανισμούς και ερευνητικά κίνητρα για την περαιτέρω ενίσχυση των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τομέα της αστυνόμευσης και εγκληματολογίας. 

(Συνημμένα 5, 6). 

 

Επίσης η δημιουργία του ερευνητικού κέντρου Αριστοτέλης ενισχύει τους 

μηχανισμούς του Κολεγίου για επιπρόθετες ερευνητικές δραστηριότητες των 

διδασκόντων. 
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3.1.5 Χρηματοδότηση εξωτερικής, μη κυβερνητικής και εσωτερικής έρευνας. 

 

Προς το παρόν δεν υπάρχει χρηματοδότηση της έρευνας από εξωτερικούς ή 

κυβερνητικούς φορείς. Αλλά υπάρχει εσωτερική χρηματοδότηση στην οποία το ποσό 

έχει αυξηθεί σε 100.000 ευρώ ετησίως. Επιπλέον, το Κολέγιο έχει ήδη δημιουργήσει 

ελκυστικά ερευνητικά κίνητρα για την ενθάρρυνση περισσότερων ερευνητικών 

δραστηριοτήτων από το ακαδημαϊκό προσωπικό. (Συνημμένο 5). 

 

3.1.8 Συμμετοχή φοιτητών, ακαδημαϊκών, διδακτικού και διοικητικού 

προσωπικού σε ερευνητικές δραστηριότητες και κατάρτιση στον τομέα της 

έρευνας των σπουδαστών. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η  εργοδότηση τριών εξειδικευμένων καθηγητών ενισχύει όχι 

μόνο το Ακαδημαϊκό Προσωπικό αλλά και ολόκληρο το Πρόγραμμα Σπουδών. 

Επιπλέον, η ενθάρρυνση των ακαδημαϊκών μέσω των νέων ερευνητικών κινήτρων να 

συμμετάσχουν σε διάφορα ερευνητικά έργα και να αυξήσουν τις δραστηριότητες 

έρευνας / δημοσίευσης ενισχύει ακόμη περισσότερο το Πρόγραμμα. Επίσης, η 

συμμετοχή των φοιτητών ενισχύεται ιδιαίτερα κατά το τελευταίο εξάμηνο του 4ου 

έτους, όταν θα συμμετέχουν δυναμικά σε εμπειρικές ερευνητικές δραστηριότητες και 

πρακτική άσκηση σε τοπικούς οργανισμούς, δεδομένου ότι θα πρέπει να αναλάβουν 

ερευνητικό έργο προκειμένου να αποφοιτήσουν. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές του 

τελευταίου έτους θα συνεργάζονται στενά με έναν οργανισμό στον σχετικό τομέα της 

αστυνόμευσης και εγκληματολογίας, ώστε να ολοκληρώσουν την τελική τους διατριβή. 

 

Το Κολέγιο υποστηρίζει σθεναρά τις ερευνητικές δραστηριότητες της σχολής, μέσω 

οικονομικών και άλλων μέσων. Επιπλέον η ερευνητική πολιτική του Κολεγίου 

ενθαρρύνει και στηρίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες της σχολής, όπως την 

παρακολούθηση συνεδρίων και σεμιναρίων και τη μείωση του διδακτικού φόρτου 

κ.λπ. Μερικά από τα κίνητρα για έρευνα είναι η μείωση χρόνου διδασκαλίας, η μείωση 

φόρτου εργασίας, η κάλυψη εξόδων για συμμέτοχη σε σεμινάρια και η παροχή 

οικονομικών και άλλων κινήτρων εφόσον συμμετέχουν σε έρευνα, σεμινάρια και 

συνέδρια. Επιπρόσθετα το διδακτικό προσωπικό ενθαρρύνεται να αποστέλλει άρθρα ή 

ερεύνα για δημοσίευση σε διεθνή έντυπα έρευνας. Τέλος το Κολέγιο εκδίδει το ετήσιο 

ερευνητικό περιοδικό του κολεγίου «The Cyprus Research Facts», στο οποίο από το 

ερχόμενο έτος θα προστεθεί και η ερευνητική διαδικασία του Peer Review έτσι ώστε 

όλα τα άρθρα να τυγχάνουν επιστημονικής αξιολόγησης πριν από την δημοσίευση 

τους. (Συνημμένα 5,6). 

 

 

3. ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

2.1.6 Η μαθησιακή διαδικασία και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

 

Το Κολέγιο έχει εφαρμόσει πλήρως τις προτάσεις της ΕΕΑ και έχει εισαγάγει επιπλέον 

ενότητες σχεδιασμένες ειδικά για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και την 

εκπλήρωση του σκοπού του Προγράμματος Σπουδών. Οι νέες ενότητες και ύλη 

μαθήματος είναι: (Συνημμένο 7) 

 

 CRM103 Victimology  

 POL102 Communication Skills for Police Personnel  
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 POL103 Policing & Police Powers  

 MTH102 Statistics II  

 CRM205 Criminal Investigation  

 POL210 Police Psychology  

 CRM461 Terrorism  

 

2.2.6 και 2.2.7 Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο με συνεκτικό τρόπο, το 

περιεχόμενο των μαθημάτων και των ενοτήτων επαρκεί για την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων. 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στο σημείο 2.1.6 ανωτέρω, το Κολέγιο έχει ήδη εφαρμόσει τις 

προτάσεις της ΕΕΑ και έχει εισαγάγει επιπλέον μαθήματα για την ενίσχυση του 

προγράμματος. Η προσθήκη αυτών των ενοτήτων ενισχύει σημαντικά την επίτευξη των 

στόχων και τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος. (Συνημμένα 7,8). 

 

Το Κολέγιο διαθέτει μια ολοκληρωμένη στρατηγική Μαθησιακής Διαδικασίας που 

περιλαμβάνει μεθόδους διδασκαλίας, μεθόδους αξιολόγησης και μηχανισμούς με 

συγκεκριμένες διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών. 

Επιπλέον, όλο το διδακτικό προσωπικό συμμετέχει άμεσα στο σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας με σαφείς αρμοδιότητες και διαδικασίες. Όλοι οι διδάσκοντες μελετούν 

διεξοδικά την υλη των μαθημάτων τους και έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν 

οποιαδήποτε αλλαγή, ανανέωση περιεχομένου ή βιβλιογραφίας. με στόχο τη συνεχή 

ενημέρωση του περιεχομένου των μαθημάτων τους, 

 

Το CDA College έχει καθιερώσει πληθώρα μηχανισμών ελέγχου που είναι μέρος της 

μεθοδολογίας διδασκαλίας όπως η αξιολόγηση της απόδοσης των  φοιτητών στο κάθε 

μάθημα. Επίσης υπάρχει η διαδικασία για την αξιολόγηση από άλλο διδάσκοντα (peer 

review and peer marking of final examination papers) των τελικών εξετάσεων πριν 

δοθούν στους φοιτητές.  

 

Επιπλέον η μεθοδολογία διδασκαλίας περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 

 Προγραμματισμό του κάθε μαθήματος που δίνεται στους φοιτητές από την 1
η
 

εβδομάδα (Συνημμένο 9) 

 συνεχή-διαμορφωτική αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των φοιτητών σε τακτά 

διαστήματα.  

 σύστημα και κριτήρια αξιολόγησης και ανατροφοδότησης των επιδόσεων των 

φοιτητών στα μαθήματα που είναι σαφή, επαρκή και σε γνώση των φοιτητών. 

 εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των 

φοιτητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία. 

 χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών που συνάδουν με διεθνή πρότυπα, 

συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποστήριξης μάθησης – 

Moodle. 

 διδακτικό υλικό (βιβλία, εγχειρίδια, επιστημονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων και 

διδακτικές σημειώσεις)  το οποίο πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπει η 

μεθοδολογία των επιμέρους μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και 

επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
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Επίσης, στη μεθοδολογία διδασκαλίας υπάρχουν πολλές διαδικασίες αξιολόγησης των 

φοιτητών. Οι σπουδαστές αξιολογούνται με βάση τους ακόλουθους μηχανισμούς: 

 

 Συμμετοχή στη τάξη 

 Θεωρητικές γνώσεις και πρακτική εφαρμογή των θεωριών 

 Assignments, Role Playing, εργασίες και συζήτηση στην τάξη μεμονωμένα ή 

ομαδικά 

 Ενδιάμεση Εξέταση 

 Τελική εξέταση που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού βαθμού 

 Μελέτη και κριτική εξέταση επιστημονικών άρθρων 

 Μελέτη και κριτική εξέταση επιστημονικών εργασιών  

 Επαγγελματική ανάπτυξη και εκπαίδευση σε οργανισμούς 

 Περιπτωσιακές μελέτες, κριτική σκέψη και λήψη αποφάσεων 

 Διατριβή 

 Κάθε μηχανισμός αξιολόγησης έχει ένα συγκεκριμένο βάρος σήμανσης και ο 

προβιβάσιμος βαθμός είναι 50%. 

 Εκτός από την πληθώρα των μηχανισμών αξιολόγησης των φοιτητών, το Κολέγιο 

εφαρμόζει επίσης μηχανισμούς λογοκλοπής μέσω του λογισμικού λογοκλοπής το 

Turnitin και επίσης μέσω άλλων ανοικτών λογισμικών στο διαδίκτυο.  

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

4.3.1 Η διαχείριση και διάθεση των οικονομικών πόρων του προγράμματος 

σπουδών επιτρέπουν την ανάπτυξη του προγράμματος και του 

ακαδημαϊκού/εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 

Όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα του προγράμματος, τo CDA College έχει 

διεξαγάγει ενδελεχή ερεύνα αγοράς και προχώρησε στη δημιουργία της Μελέτης 

Βιωσιμότητας και Σχεδίου δράσης του προγράμματος. Στην δημιουργία της μελέτης 

βιωσιμότητας του συγκεκριμένου προγράμματος ελήφθησαν υπόψη οι ακόλουθες 

αγορές και άλλα οικονομικοί παράγοντες όπως:  (Συνημμένο 10).  

 

 Τρέχουσα Κατάσταση και Ευκαιρίες Αγοράς,  

 Μοντέλο Επιχειρήσεων,  

 Στόχος Αγορά - Πιθανοί Φοιτητές,  

 Ανταγωνισμός Αγοράς,  

 Το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα του Κολεγίου CDA,  

 Οικονομική Ανάλυση,  

 Προτεινόμενος Αριθμός Φοιτητών,  

 Ελάχιστος Αριθμός Σπουδαστές: 8 φοιτητές,  

 Οικονομική Επάρκεια - Κατάσταση Ταμειακών Ροών,  

 Ευκαιρίες Απασχόλησης των Αποφοίτων και επίσης  

 5ετές σχέδιο με τις Οικονομικές Προβλέψεις που αποδεικνύει ότι το πρόγραμμα 

είναι οικονομικά εφικτό και κερδοφόρο και θα ενισχύσει τα ακαδημαϊκά πρότυπα 

στη Λευκωσία. 
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Σύμφωνα με τη Μελέτη Βιωσιμότητας στο Σχέδιο Δράσης Περιλαμβάνονται τα 

ακόλουθα: 

 

α) Βελτίωση της εκπαιδευτικής ποιότητας και της παραγωγικότητας 

β) Αύξηση της ποικιλομορφίας των φοιτητών και των σπουδαστών προκειμένου να 

αναπτυχθεί ένα πιο υποστηρικτικό, πολυπολιτισμικό και ολοκληρωμένο μαθησιακό 

περιβάλλον στο κολέγιο 

γ) Βελτίωση της εκπαιδευτικής υποδομής του Κολεγίου για την υποστήριξη της 

έρευνας και της χρηματοδότησης των τμημάτων και του Ερευνητικού κέντρου. 

δ) Αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των κινήτρων έρευνας για περαιτέρω αύξηση των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων των διδασκόντων. 

ε) Ενίσχυση των τρόπων σύνδεσης των διδασκόντων, των φοιτητών και του 

προσωπικού, ιδίως με την έρευνα, τις εισαγωγές, στην ποικιλομορφία, τις υπηρεσίες 

εξεύρεσης εργασίας, τις δημόσιες σχέσεις, δημιουργία στατιστικών με τους αποφοίτους. 

 

Επιπλέον στο σχέδιο δράσης περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες δραστηριότητες 

για την εφαρμογή του σχεδίου: 

 

 Οι αναμενόμενοι φοιτητές ανά εξάμηνο 

 Τα δίδακτρα των φοιτητών ανά εξάμηνο 

 Οι μισθοί των διδασκόντων 

 Άλλα ωφελήματα των διδασκόντων 

 Λειτουργικά έξοδα πχ. Ηλεκτρισμός κ.α. 

 Χρηματική βοήθεια προς φοιτητές 

 Υποτροφίες στους φοιτητές 

 Ανανέωση βιβλιοθήκης 

 Βελτιωτικά έργα στις υποδομές 

 Εξοπλισμός 

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προγράμματα 

 Αποφοίτηση και βραβεία 
 
Αξιολόγηση του σχεδίου δράσης 

 
Τα συνολικά αποτελέσματα θα συγκεντρωθούν και θα αξιολογηθούν έτσι ώστε το 

Κολέγιο  να επικεντρωθεί στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει. Το προσωπικό θα 

συλλέξει ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σχετικά με την έκταση της προόδου που 

επιτεύχθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών που έχουν αναληφθεί για την επίτευξη κάθε 

στρατηγικής και στόχου. Στη συνέχεια  θα υποβληθούν προτάσεις στο διοικητικό 

συμβούλιο του Κολέγιο για να ληφθούν διορθωτικές δραστηριότητες για την επίτευξη 

των στόχων και την διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών. 

 

Το Κολέγιο CDA μελέτησε με μεγάλη σοβαρότητα την έκθεση του Φορέα για 2
η
 

αξιολόγηση και έχει τεκμηριωμένα εφαρμόσει πλήρως όλα τα συγκεκριμένα στοιχεία- 

αδυναμίες που αναφέρονται στην επιστολή για το πρόγραμμα σπουδών ΒΑ Police 

Management. Το Κολέγιο πιστεύει ακράδαντα ότι με την αξιολόγηση του προγράμματος 

θα αναδείξει αξιόλογους πτυχιούχους που θα ενδυναμώσουν τις δραστηριότητες του τομέα 

της αστυνόμευσης της επαρχίας Λευκωσίας και θα βοηθήσει περαιτέρω τη βελτίωση και 

αναβάθμιση του τομέα της αστυνόμευσης και εγκληματολογίας προσφέροντας υψηλής 
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ποιότητας υπηρεσίες εκπαίδευσης προς όφελος των φοιτητών, της τοπικής ανάπτυξης και 

της Κύπρου γενικότερα. 

 

Με εκτίμηση 

 

 

 

 

Δ. Α. Χριστοφόρου 

(Πρόεδρος) 
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Συνημμένο 1    Faculty Staff List, Qualifications, Modules and Teaching Periods per  

                              Week 

 

B.A. Police Management 

(4 Years, Plus an Optional Foundation Year, Bachelor of Arts/240 ECTS) 

C.D.A. College Nicosia 

 

 
Lecturers Names & 

Qualifications 

 

Modules to Teach 

 

 

Semester 

Teaching 

Periods 

per Week 

1.   Christina Agathangelou  

 

Head of the Program 

Senior Lecturer 
 

PhD (C ) Criminology 

MSc Cyber Crime & 

E-Investigation  

BSc Applied Criminology 

with Forensic Studies  

CRM 145 Introduction to Police 

Studies 

POL 103 Policing and Police 

Powers  

CRM 201 Juvenile Delinquency  

CRM 313 Internet and Crime  

CRM 320 Interviewing Methods  

CRM 420 Organized Crime   

 

 

 

1
st
  

 

2
nd

  

3
rd

  

5
th

  

6
th

  

7
th

  

 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

2.  Dr. Pavlos Panayi 

 

Asst. Head of the Program 

Research Expert Professor  

 

PhD Data Communications 

(New York City University 

MBA Business 

Administration (New York 

City University, 

B.Sc in Computer Science 

(New York Institute of 

Technology) 

CRM 126 Research Methods for 

Crime Scientists  

CRM 404 Final Project – Thesis I  

CRM 405 Final Project – Thesis 

II 

 

3
rd

  

7
th

  

8
th

  

 

3 

3 

3 

3.  Dr. Nicos Rodosthenous 

 

Professor, Head of  

Research Center 

 

PhD Tourism,  

MSc Management,  

BA Religion,  

Diploma in Marketing,   

Fellow of Sales & 

Marketing Management 

Institute, Member of The 

Chartered Institute of 

Transport,  

International Travel 

Consultant IATA 

BUS  302 Business Ethics 

CRM 314 Crime, Media and 

Culture 

BUS 418 Public Relations 

3
rd

  

 

5
th

  

8
th

 

 

3 

 

3 

3 
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4.  Dr. Pavlos Evangelides 

 

Professor 

 

PhD in Applied 

Mathematics 

BSc Eng. Information and 

Communication systems, 

University of Aegean, 

MTH 121 Statistics I 

MTH 102 Statistics II 
2

nd
  

3
rd

  

3 

3 

5.  Dr. Christina Tsolaki 

 

Asst.  Professor  

 

DBA Doctorate of 

Business Administration  

MBA of Kingston 

University BBA Bachelor 

General Business  

 

MGT 323 Introduction  to 

Management  

CRM 410 Police Organization 

and Administration   

BUS 301 Organizational Behavior  

BUS 415 Human Resource 

Management 

 

4
th 

 

6
th 

  

6
th

  

 

7
th

  

 

3 

 

3 

3 

 

3 

6.  Dr. Aristoniki 

Theodosiou 

Asst.  Professor  

 

PhD Psychology 

MSc Finance & Maritime 

Studies 

MSc Psychotherapy 

MSc Total Quality 

Management & Innovative 

Implementation on 

Education, PgP 

Counselling Psychology 

Bachelor Psychology 

SOC 101 Principles of Sociology 

CRM 210 Ethics in Criminal 

Justice  

POL 210 Police Psychology 

 

 

1
st
  

2
nd

  

4
th

  

4
th

 

3 

3 

3 

3 

 

7.  Dr. Charis Kaite 

Asst.  Professor  

 
PhD Severe Mental Illness 

MSc Criminology & Forensic 

Psychology 

BSc Psychology 

CRM 103 Hate Crimes 

CRM 203 Correctional Systems  

CRM 205 Criminal Investigation 

CRM 421 Police Intelligence  

 

 

3
rd

  

3
rd

  

4
th

  

8
th

  

3 

3 

3 

3 

8.  Dr. Konstantinos Douvlis 

Professor 

 

PhD Sociology of Policing 

MA Criminal Justice 

BA Anthropology/Sociology 

CRM 103 Victimology 

CRM 235 Addictions and Crime 

CRM 461 Terrorism 

CRM 422 Analyzing Homicide 

 

1
st
 

4
th

  

7
th

  

7
th

  

3 

3 

3 

3 
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9.  Eleana Fitidou 

Senior Lecturer 

 
DProf (C ) Criminal Justice & 

Security Risk Management 

MSc Forensic Science in 

Crime Investigation  

MSc Criminology  

BA Criminology  

CRM 120 Private Security    

CRM 306 Global Security 

CRM 302 Crime Prevention   

CRM 411 Police Corruption  

 

 

2
nd

  

5
th

  

6
th

  

8
th

  

 

3 

3 

3 

3 

 

10.  Dr. Valentina 

Christodoulou 

Senior Lecturer  

 
PhD in Sociolinguistics 

(Kings College of London) 

MA in “Gender, Sexualities 

and Ethic Studies” 

(University of East London) 

Bachelor’s degree in English 

Language and Literature 

(National and Kapodistrian 

University of Athens)  

POL 102 Communication Skills 

for Police Personnel 

 

 

1
st
  

 

3 

 

11.  Estelia Savvidou 

Lecturer  

 

PhD (C) Criminology 

MSc Criminology  

LLB Law  

CRM 101 Introduction to 

Criminology 

CRM 102 Introduction to 

Criminal Justice  

CRM 121 Criminal Law   

BUS 361 Business Law 

 

1
st
  

 

1
st
  

2
nd

  

5
th

  

 

3 

 

3 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Συνημμένο 2         Curriculum Vitae of the New Lecturers 
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15 

 



16 

 



17 

 

 



18 

 

 



19 

 



20 

 



21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 



23 

 



24 

 



25 

 

 
 

 



26 

 

 



27 

 



28 

 



29 

 



30 

 



31 

 

 



32 

 

 



33 

 

 



34 

 

 



35 

 

 



36 

 



37 

 



38 

 

 



39 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 



41 

 

 



42 

 



43 

 



44 

 

 



45 

 

 



46 

 



47 

 



48 
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Συνημμένο 3      Pre-Employment Contract Agreement of the Lecturers 
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51 

 



52 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 



54 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 
 



58 

 

 
 

 



59 

 



60 

 

 
 

 



61 

 

 



62 

 

 



63 

 



64 

 



65 

 



66 

 

 



67 

 



68 

 



69 

 



70 
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Συνημμένο 4   Special Guests from the Field of Police and Criminology 

 

Εξειδικευμένοι Επισκέπτες  

 
Μαρία Ευαγγέλου  

Λοχίας στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών 

Tel.: 22808625 

 

CRM235 Addictions and Crime 

 

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θέματα, όπως: 

 Ιστορική αναδρομή της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών  

 Η καταπολέμηση της εγχώριας παραγωγής, εμπορίας, διακίνησης και χρήσης των 

παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών 

 Ποινικοί και εγκληματολογικοί προβληματισμοί σχετικά με το φαινόμενο των 

ναρκωτικών  

 Το οργανωμένο έγκλημα και η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών  

 Η εξάλειψη της παράνομης διάδοσης, χρήσης και προμήθειας των εξαρτησιογόνων 

και ψυχοτρόπων ουσιών, μέσω της διεθνούς συνεργασίας 

 Η προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών σε θέματα ναρκωτικών 

 

Κωνσταντίνα Πέτρου 

Αστυνομικός στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών  

Tel.: 22802626  

 

CRM421 Police Intelligence  

 

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θέματα, όπως: 

 Η συλλογή, αξιολόγηση και εκμετάλλευση πληροφοριών που αφορούν την 

ασφάλεια του Κράτους 

 Ο ρόλος της Υπηρεσίας στην λήψη αποφάσεων και χάραξης στρατηγικής από τον 

Πρόεδρο 

 Ο εκσυγχρονισμός της ΚΥΠ 

 Οι στρατηγικές μελέτες και ο αμυντικός σχεδιασμός  
 Η στελέχωσή και η εκπαίδευση του προσωπικού  

 Η συνεργασία με Υπηρεσίες Πληροφοριών φίλων χωρών 

 Τρομοκρατία και Εθνική Ασφάλεια 

 

Μαρίνα Χριστοδουλίδου 

Αστυνομικός στο Γραφείου Τύπου  

Tel.: 22808067 

 

CRM314 Crime, Media and Culture  

 

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει διάφορα θέματα, όπως: 

 Ο ρόλος του Γραφείου Τύπου 

 Η σύνταξη αστυνομικών δελτίων και ανακοινώσεων  

 Η διοργάνωση δημοσιογραφικών διασκέψεων  
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 Οι σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας που έχει υιοθετήσει το Γραφείο 

Τύπου 

 Η εισαγωγή του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον τομέα της 

επικοινωνίας 

 Η βελτίωση και αναβάθμιση των σχέσεων της Αστυνομίας με το κοινό  

 Η ανάγκη του πολίτη για άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση 

 Tα όρια των αρχών για την ενημέρωση των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια μιας 

διερεύνησης, σύλληψης, και εκδίκασης μιας υπόθεσης. 

 

Ιωάννα Ιάσωνος 

Δεσμοφύλακας 

Tel.: 22406103 

 

CRM203 Correctional Systems 

 

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θέματα, όπως: 

 Ο τρόπος δομής και λειτουργίας των Κεντρικών Φυλακών 

 Η διοίκηση των Κεντρικών Φυλακών 

 Τυπολογίες κρατουμένων 

 Μεταχείριση και επιμόρφωση των κρατουμένων 

 Η τήρηση της πειθαρχίας και τάξης και τα πειθαρχικά παραπτώματα  

 Απόλυση υπό όρο 

 Ηλεκτρονική παρακολούθηση (βραχιόλι)  

 Ζητήματα κοινωνικής επανένταξης  

 

Μαρία Κωνσταντίνου 

Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος/ Ερευνήτρια στον Οργανισμό Διεθνής Διαφάνειας 

Tel.: 22025772 

 

CRM411 Police Corruption 

 

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θέματα, όπως: 

 Θέματα ηθικής στην ποινική δικαιοσύνη 

 Η καταπολέμηση της διαφθοράς 

 Ο ρόλος και το έργο του Οργανισμού Διεθνούς Ασφάλειας 

 Η ενδυνάμωση θεσμών (θεσμικά πλαίσια), η διευκόλυνση της μεταρρύθμιση σε 

τομείς όπου υπάρχει διαφθορά 

 Η προώθηση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της υπευθυνότητας 
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Συνημμένο 5      Research Incentives Policy at CDA College 

 

CDA College Research Centre “Aristotelis” is an autonomous, non-for-profit research 

organization based in Cyprus that was established to provide an independent platform for 

researchers across the island. 

 

CDA College aims at excellence in research and is fully committed to developing and 

promoting research activity.  Research, both pure and applied, being an essential academic 

activity is an integral part of CDA College’s mission.  Research and advancement of 

knowledge as intellectual activities, are an integral part of our educational environment 

that fosters innovation and enthusiasm for excellence.  Research at CDA College is 

concentrated in the areas of Humanities and Social Sciences, Pure and Applied Sciences, 

Marketing, Economics and Management and other emerging global issues. 

 

Research Invectives Policy at CDA College  

 

 CDA College has established a formal research policy which will enhance the research 

quality and education standards at CDA College.   

 CDA College has established a research department and it will be supervised by the 

head of the business department. 

 CDA has set a research budget of €100.000 per year.  This amount may be increased if 

there is more need for research. 

 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. 

 An amount paid for a complete 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.   

 Research will be calculated on hours spent on Research and get €25 per research hour 

undertaken. 

 Have set formal policy and all the CDA lecturers by department will meet twice per 

semester so as to organise the future research projects. 

 Have agreed that the Lecturers of all CDA campuses to undertake a group research in a 

different specialization areas. 

 Based on the research evidence records of the Research Department of each year, 

lecturers with research output and publications will get a reward, promotion and 

remuneration increase. 

 

The Faculty at CDA College aims at publishing papers in International Academic Journals 

and at submitting and presenting papers at International Conferences. The development of 

the research skills of the Department’s team is not only one of the main goals of the team 

members but this effort is also financially and ethically supported by the Administration of 

CDA College.  Contacts with other research institutions and organisations for research 

collaboration and for research support play a vital role in the development of the 

researchers and of the Research Team as a whole.   
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Additionally, CDA College strongly support faculty staff to pursue relevant research 

through financial support, workload credit if they engage in pre-authorized research, 

seminars and conferences. It is important to provide evidence that all teaching staff 

members engage in publications in peer-reviewed journals and conference presentations 

with the full support of the college. The teaching staff will be engaged in publications 

appropriate to their respective professional areas and it is essential to provide evidence of 

completed and on-going research activity. 
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Συνημμένο 6         C.D.A. College Research Activities and Agreements 2016/17 

 

Με τη δημιουργία του Ερευνητικού Κέντρου «Αριστοτέλης» τον Μάιο του 2016 έχει 

πραγματοποιηθεί ακόμη ένας στόχος του Κολεγίου μας, η συμμετοχή σε διάφορα 

προγράμματα δράσης της Ε.Ε. σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης. Επιπρόσθετα, επιχειρείται η πραγματοποίηση ερευνητικών και  αναπτυξιακών 

προγραμμάτων προς όφελος της ευρύτερης κυπριακής κοινωνίας, της ακαδημαϊκής 

κοινότητας και της οικονομίας του τόπου γενικότερα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο 

στην αλληλεπίδραση της παιδείας, της μάθησης και της διδασκαλίας σε σχέση με την 

έρευνα και την επίτευξη των στόχων και των σκοπών του Kολεγίου. 

 

Δραστηριότητες του Ερευνητικού Κέντρου «Αριστοτέλης» (ΕΚΑ) 

 

1) Συμμετοχή στο σεμινάριο “Access to European Union Funding for Security and 

Defence”, που οργάνωσε το ΥΠΑ μαζί με το European Defence Agency στις 

18/5/2016 στο συνεδριακό κέντρο «Φιλοξενία». 

 

2) Στις 15/6/16 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση για τη δημιουργία του ΕΚΑ καθώς και 

την αποστολή και σκοπούς του κέντρου από τον υπεύθυνό του, Δρα Νίκο Ροδοσθένους 

σε μέλη του διδακτικού προσωπικού Λευκωσίας και Λάρνακας του Κολεγίου. 

Παρόμοια παρουσίαση πραγματοποιήθηκε και στην Λεμεσό στις 23/6/16 σε μέλη του 

διδακτικού προσωπικού Λεμεσού και Πάφου. 

 

3) Συμμετοχή σε Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο (Νίκος Ροδοσθένους και Αντιγόνη 

Μιχαήλ) - Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, Europa Media Trainings με 

θέμα: « Proposal Development under EU Competitive Programmes», που οργάνωσε η 

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ 

ΕΠΣΑ) στο συνεδριακό κέντρο Φιλοξενία στις 12 και 13/9/16. 

 

4) Συμμετοχή στην Παρουσίαση των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 για Έρευνα, 

Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 

που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Hilton Park στις 05/10/16. 

 

5) Συμμετοχή στην ημερίδα «Climate Change Risk Assessment», που οργάνωσε το 

Τμήμα Περιβάλλοντος στο πλαίσιο προγράμματος των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ 

στην Κύπρο, στις 06/10/16 στο Υπουργείο Οικονομικών. 

 

6) Συμμετοχή στην ημερίδα «Ο ρόλος και η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

από τα ξενοδοχεία της Κύπρου», που οργάνωσε η PWC στις 12/10/16 στη Λεμεσό για 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας. 

 

7) Συμμετοχή στην Παρουσίαση των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 για Έρευνα, 

Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), 

που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΠΑΚ στις 12/10/16. 

 

8) Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο (Γεωργία Καρυδά) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020», που οργάνωσε το 

ΙΠΕ στα γραφεία του στις 17/10/16 στη Λευκωσία. 
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9) Συμμετοχή στην προετοιμασία και υποβολή κοινής πρότασης του project LIFE + 2016 

Environmental Governance and Information, με τίτλο:                 “Integrated 

Information Campaign establishing a “Beach & Sea no littering behavior” to visitors 

before and during they stay”, σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, τον Αναπτυξιακό 

Οργανισμό ΤΑΛΩΣ και το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και 

Εκπαίδευσης. (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) 

 

10) Συμμετοχή στην Επιστημονική Ημερίδα «Η Κύπρος στη Μεταμνημονιακή Εποχή», 

που διοργάνωσε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και η Ένωση Οικονομολόγων Κύπρου 

στις 12/11/2016. Ο προϊστάμενος του ΕΚΑ παρέστη και κατέθεσε εισήγηση με θέμα: « 

Οικονομική ή Ηθική κρίση;» 

 

11) Συμμετοχή στο 39
ο
 Ετήσιο Συνέδριο του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων 

ΠΑΣΥΞΕ που πραγματοποιήθηκε στις 14/2/2017 στη Λευκωσία με θέμα: “Cyprus 

tourism in the new era-path of steady and sustainable growth”. 

 

12) Στις 16/2/2017 το ΕΚΑ σε συνεργασία με το  Alexander Technological Educational 

Institute of Thessaloniki (Greece) και το Academy of Cosmetics and Health Care 

(Poland) υπέβαλαν κοινή πρόταση στο πρόγραμμα  Erasmus Mundus Joint Master 

Degrees 2017 – (EMJMD).  
 

13)  Στο πλαίσιο του Eυρωπαϊκού Προγράμματος ENTRETOUR, το C.D.A College, σε 

συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΤΑΛΩΣ, διοργάνωσε στις 29 Μαρτίου 

2017,  στην αίθουσα σεμιναρίων του C.D.A College σεμινάριο για φοιτητές και 

επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού με θέμα: «Επιχειρηματικότητα και 

Τουρισμός». Στόχος του σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής 

εκμάθησης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος, το οποίο αποσκοπεί 

στην  ανάπτυξη δεξιοτήτων των επιχειρηματιών στον τομέα του τουρισμού και 

συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+. 

 

14) Συμμετοχή στο 3
ο
 Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το Ι.Α.Κ.Ε 

στις 5-7 Μαίου 2017 στο Ηράκλειο της Κρήτης με θέμα:  «Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 

Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική Παιδεία». Ο προϊστάμενος του ΕΚΑ παρουσίασε 

την Επιστημονική Εργασία με θέμα: «Οικονομική κρίση, κοινωνική ανομία, 

οικογένεια και εκπαίδευση». 

 

Οι Ερευνητικές Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο CDA College, είτε 

οργανωμένα σε διεπιστημονικές ομάδες είτε ατομικά, είναι οι ακόλουθες:  

  

1. Juvenile Delinquency in Cyprus 
Ο πρωταρχικός στόχος είναι η μέτρηση και ο υπολογισμός των παραμέτρων της 

παραβατικής νεανικής συμπεριφοράς στην Κύπρο μέσω ερωτηματολογίων που θα 

δωθούν σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου παγκύπρια. Ο δεύτερος στόχος της 

έρευνας αφορά τον εντοπισμό των αιτιών της παραβατικής συμπεριφοράς. Ο τρίτος 

στόχος είναι η αξιολόγηση της ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων.    

  

2.     Community Policing and Neighborhood Watch Scheme in Cyprus: A Critical 

Review 
Η παρούσα έρευνα έχει επίσης ως στόχο να παρουσιάσει τη δομή και τους 

http://kykpee.org/?page_id=738
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μηχανισμούς της Κοινοτικής Αστυνόμευσης και του θεσμού «Παρατηρητής της 

Γειτονιάς».  Βασικός στόχος είναι επίσης η εξέταση της εξέλιξης του προγράμματος 

αυτού καθώς και η επίδραση και αποτελεσματικότητα του όσον αφορά την πρόληψη 

του εγκλήματος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.  

  

3.   Violence, harassment or abuse directed towards people because of their 

‘difference’ or vulnerability in Cyprus 
Σκοπός είναι η ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τη διάπραξη 

εγκλημάτων μίσους στην Κύπρο λόγω της προκατάληψης κατά της φυλής, θρησκείας, 

αναπηρίας, εθνοτικής καταγωγής ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Η έρευνα 

επικεντρώνεται τόσο στην άνοδο του εθνικισμού – ρατσισμού, όσο και στη σύνδεσή 

τους με την αύξηση των εγκλημάτων μίσους, καθώς και στους τρόπους 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων.  

 

4.    Women Trafficked to Cyprus for sham marriages: A Criminal Investigation 

Αυξητική τάση παρουσιάζει ο αριθμός των γυναικών ως θυμάτων σωματεμπορίας 

στην Κύπρο με σκοπό τον αναγκαστικό γάμο. Σκοπός της έρευνας είναι η 

αποτελεσματική καταπολέμηση και πρόληψη της εμπορίας και διακίνησης γυναικών. 

Η έρευνα βασίζεται στους εικονικούς γάμους Ευρωπαίων με πολίτες τρίτων χωρών. Η 

παρούσα έρευνα βασίζεται επίσης στην εξέταση των κυκλωμάτων και τους τρόπους 

λειτουργίας τους για την προώθηση των γάμων αυτών.   

 

 

ERASMUS + Collaborations between CDA College and European Universities 

2016/17 

                             

This is overall information of the activities that our office had in the year 2016 – 2017. I 

have to indicate that our final year for Erasmus charter is on the May 31
st
 2017, so 

activities will consider as active for incoming students teachers and staff members. Also 

the outgoing student’s staff members of the college have until the end of May for their 

reports.  

 

This Erasmus period it has been an excellent year for the College, we had an increase 

number of Students motilities (all of them practical, to Greece because of the college 

teaching language. Most of the students felt more comfortable to work in an environment 

most familiar. Students in the area of Beauty therapy and secretarial studies were the most 

common areas so far. We as a college have now applications for hairdressing, Tourism, 

computing and hopefully more next academic year.  

 

The number of students mobilize are 15 mainly from Larnaca, Limassol and Nicosia.   

They were activity in teachers, (9) in both Training and teaching from all over the Cyprus. 

They visited several universities in Europe such as: 

 Szeged University in Hungary,  

 Iasi University in Romania. 

 

Now CDA College had a number of professors from all over Europe visiting for teaching 

and training in the areas of Business, Accounting, Computing Languages and more. We 

had professors from: 

 Portugal (Guarda University), 

 France (Britany University),  
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 Hungary (Szeged University and Daunasurus University),  

 Romania (iasi University, Oradea university and Craiova University),  

 Lithuania (Klaipeda University Klaipeda state University of science and technology 

kaaunas University and Vilnius university),  

 Czech Republic (Newton University), 

 Poland (Radom University and  

 Warsaw University),  

 

This year was a success for incoming students in both studies and practice. The number of 

students for study came to almost 16 from: 

 Poland,  

 Lithuania,  

 Hungary,  

 France.  

 

For practical we had 125 from all over Europe: 

 France,  

 Lithuania,  

 Hungary,  

 Romania,  

 Poland 

 

Mobility and Education of the College personnel through ERASMUS+ 

 

Η «Kινητικότητα» με σκοπό την επιμόρφωση προσωπικού είναι μία δράση του τομεακού 

προγράμματος Erasmus+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων. Μέσω της συγκεκριμένης 

δράσης ενθαρρύνεται η κινητικότητα προσωπικού και φοιτητών από ένα ανώτατο 

εκπαιδευτικό Ίδρυμα με σκοπό την επιμόρφωση. Τα πρόσωπα που μετακινούνται 

γίνονται δέκτες νέων εμπειριών και πρακτικών αποκτώντας νέες γνώσεις και δεξιότητες 

ή εμπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχουσες. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2016-17, το Κολέγιο μέσω του Erasmus Charter είχε τις πιο 

δραστηριότητες/κινητικότητες: 

Από το χώρο του Beauty Τherapy και Secretarial Studies παρουσιάστηκαν οι περισσότερες 

συμμετοχές με κύριο προορισμό την Ελλάδα. Για την επόμενη χρονιά υπάρχουν ήδη 

αιτήσεις για Hairdressing, Tourism,  και Computing. 

 

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών ήταν 15 από όλη τη Κύπρο. Στο 

πλαίσιο του προγράμματος αυτού, συμμετείχαν επίσης και 9 καθηγητές του Κολεγίου, οι 

οποίοι επισκέφθηκαν διάφορα Πανεπιστήμια της Ευρώπης μεταξύ των οποίων ήταν το 

Szeged University στην Ουγγαρία και το Iasi University στη Ρουμανία. 

 

Το Κολέγιο είχε και επισκέψεις καθηγητών και φοιτητών από διάφορα Ευρωπαϊκά 

Πανεπιστήμια στους τομείς του Business, Accounting και Computing Languages. Μεταξύ 

των Πανεπιστημίων αυτών περιλαμβάνονται: Portugal (Guarda University), France 

(Britany University), Hungary (Szeged University and Daunasurus University), From 

Romania (iasi University, Oradea university and Craiova University), From Lithuania 

(Klaipeda University Klaipeda state University of science and technology kaaunas 
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University and Vilnius university), From Czech Republic (Newton University), Poland 

(Radom University and Warsaw University). 

Ο συνολικός αριθμός των ξένων φοιτητών που ήλθαν στην Κύπρο ήταν 16 από  Poland, 

Lithuania, Hungary, France και 125 από την υπόλοιπη Ευρώπη. 

 

Ταυτόχρονα, το Κολέγιο CDA διασφαλίζει τις ακαδημαϊκές ελευθερίες στην εκπαίδευση 

και την έρευνα και παρέχει οικονομικά και άλλα οφέλη προς το ακαδημαϊκό προσωπικό. 

Το CDA College έχοντας έναν από τους βασικούς του στόχους να παράγει και να 

μεταδίδει τη γνώση έχει δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για τη δημιουργία νέας 

γνώσης μέσω της έρευνας και της συμμετοχής του σε ερευνητικά προγράμματα και 

διεθνής ερευνητικές οργανώσεις και συνεργασίες.  
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Συνημμένο 7                                 New Modules Course Syllabuses 

 

Course 
Title 

Victimology   

Course 
Code 

CRM 103 

Course 
Type 

Compulsory 

Level Bachelor of Arts 

Year / 
Semester 
of Study 

1st Year A Semester 

Lecturer’s 
Name 

Dr. Konstantinos Douvlis 

ECTS 6 Lectures / week 3 Labs / week  

Course’s 
Aim and 
Objective 

This course is an introduction to Victimology, which includes definitions, concepts 
and theories. The impact of crime on individuals, organizations, and society will be 
explored. Specific areas of victimization will be examined to include intimate 
violence, workplace violence and harassment, hate crimes, female victims, child 
victims, elder victims, and victims that belong to special populations. The course will 
also cover the interaction of crime victims with the criminal justice system.  
 

Learning 
Outcomes 

 Define the term of victim; 

 Develop an understanding of the major  theoretical explanations of criminal 
victimization; 

 Examine the impact of crime on individuals, organizations and society; 

 Discuss the methods for measuring victimization; 

 Identify and analyze victim participation in the criminal justice system, victim 
services and restitution, and restorative justice initiatives; 

 Analyze crime victim’s rights and legislation.  

Prerequisi
tes 

None 
 

  

Course 
Syllabus 

Weeks  Learning Outcomes and Content of the Course 

  

1 An Introduction to Victimology  

2 Extent, Theories and Factors of Victimization  

3  The Impact of Victimization  

4 Victim’s Rights  
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5 Sexual Victimization 

6 Intimate Partner Violence 

7 Mid-term Examination  

8 Victimization of Special Populations 

9 Victimization at School/Work 

10 Victims and the Criminal Justice System 

11 Child Maltreatment  

12 Crime and the Elderly  

13 Contemporary Issues n Victimology: Victims of Hate Crimes, Human 
Trafficking and Terrorism  

14 Revision-Preparation for the Final Exam 

 

Methodol
ogy 

Lectures, presentations, videos, problem and case studies discussion, exercises, 
articles discussion, independent and private study, preparation of projects, fieldwork 
and group work. 

Bibliograp
hy 

Required Textbooks 
 
Title Victimology  

Author(s) William G. Doener, Steven P. Lab 

Publisher Anderson Publishing 

Edition  7th 

Pbl. Year 2015 

  
Title         Victimology: A Text/Reader 
Author(s)     Leah E. Daigle 
Publisher     Sage  
Edition         1st 
Pbl. Year     2012 
 

Evaluatio
n 

50% coursework and 50% final examination. 

Language English 
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Course 
Title 

Communication Skills for Police Personnel 

Course 
Code 

POL 102 

Course 
Type 

Compulsory 

Level Bachelor of Arts 

Year / 
Semester 
of Study 

1st Year A Semester 

Lecturer’s 
Name 

Valentina Christodoulou 

ECTS 6 Lectures / week 3 Labs / week  

Course’s 
Aim and 
Objective 

The course focuses on oral and written communication for police personnel. It helps 
students master communication skills, theories and issues and active listening by 
providing practical examples and exercises. 
 

Learning 
Outcomes 

 Improve questioning and feedback skills to enhance two-way communication; 

 Develop skills for team communication. 

 Apply the elements of good writing to reports, letters, and emails. 

 Apply a system of communication that prevents communication drop-outs and 
misunderstanding. 

 Develop strategies for preserving good media relations. 

 Demonstrate “active” listening skills. 

 Analyze key principles for effective communication used with dealing with people who 
have culturally different backgrounds.  

Prerequisit
es 

None 
 

  

Course 
Syllabus 

Weeks  Learning Outcomes and Content of the Course 

  

1 The Need for Effective Communication 

2 Oral Versus Written Communication 

3  The Communication Process 

4 Improvement of Communication  

5 Special Communications Issues 
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6 Communicating in Public  

7 Mid-term Examination 

8 Basic Reports  

9 Questioning  

10 Interviewing and Interacting with Victims of Crime 

11 Communicating with the Public 

12 Crisis Communication 

13 Hostage Negotiations  

14 Revision-Preparation for the Final Exam 

 

Methodolog
y 

Lectures, presentations, videos, problem and case studies discussion, exercises, articles 
discussion, independent and private study, preparation of projects, fieldwork and group 
work. 

Bibliograph
y 

Required Textbooks 
 
Title The Handbook of Intergroup Communication  

Author(s) Howard Giles 

Publisher Taylor & Francis 

Edition  1st 

Pbl. Year 2012 

  
Title         Arresting Communication: Academy Version 
Author(s)     Lt. Jim Glennon 
Publisher     Calibre Press  
Edition        1st 
Pbl. Year     2010 
 

Evaluation 
50% coursework and 50% final examination. 

Language English 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Course 
Title 

Policing and Police Powers 

Course 
Code 

POL 103 

Course 
Type 

Compulsory 

Level Bachelor of Arts 

Year / 
Semester 
of Study 

1st Year B Semester 

Lecturer’s 
Name 

Christina Agathangelou 

ECTS 6 Lectures / week 3 Labs / week  

Course’s 
Aim and 
Objective 

This course focuses upon some of the most important powers which the police have for 
dealing with suspected crime. They include the powers to stop and search, arrest and to 
enter and search premises for evidence. The powers which the police have under statute 
and at common law authorise what would otherwise be clear invasions of the right of 
liberty, and property and privacy rights.   
 

Learning 
Outcomes 

 Review the historical events influencing the evolution of police power. 

 Discuss the structure of policing. 

 Analyze the legal powers of police. 

 Critically assess the abuse of police powers. 

Prerequisi
tes 

None 
 

  

Course 
Syllabus 

Weeks  Learning Outcomes and Content of the Course 

  

1 Introduction 

2 The Evolution of Police Powers 

3  Police Powers of Stop and Search  

4 Police Powers of Arrest 

5 Police Powers of Entry and Search of Premises, and Seizure of Evidence  

6 Police Powers of Detention  
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7 Mid-term Examination 

8 The Questioning and General Treatment of Detained Persons  

9 Policing by Civilians  

10 The abuse of Police Powers  

11 Human Rights  

12 Contemporary Trends in Law Enforcement Activities, Attitudes and Practices  

13 Police Powers in the Future  

14 Revision-Preparation for the Final Exam 

 

Methodol
ogy 

Lectures, presentations, videos, problem and case studies discussion, exercises, articles 
discussion, independent and private study, preparation of projects, fieldwork and group 
work. 

Bibliograp
hy 

Required Textbooks 
 
Title An Introduction to Policing and Police Powers  

Author(s) Leonard Jason-Lloyd 

Publisher Gavendish  

Edition  2nd 

Pbl. Year 2005 

  

Evaluatio
n 

50% coursework and 50% final examination. 

Language English 
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Course 
Title 

Statistics II  

Course 
Code 

MTH 102 

Course 
Type 

Compulsory 

Level Bachelor of Arts 

Year / 
Semester 
of Study 

2nd Year C Semester 

Lecturer’s 
Name 

Dr. Panos Evangelides 

ECTS 6 Lectures / week 3 Labs / week  

Course’s 
Aim and 
Objective 

The course includes: Tests of hypotheses. Analysis of variance. Chi-square analysis. 
Index numbers. Time-series analysis. Simple linear regression and correlation analysis. 
Non parametric statistical methods. Computer aided statistics.  

Learning 
Outcomes 

 Analyze the power of the idea of modern statistics, and its application in a variety of 
practical settings.  

 Formally and objectively test a claim using a standard method.  

 Review the main features of traditional and modern statistics.  

 Analyze statistical data properly.  

 Assess the role of formal statistical theory and informal data analytic methods.  

 Distinguish statistical methods relevant to upper division interdisciplinary courses.  

Prerequisit
es 

MTH 101 Statistics I  
  

Course 
Syllabus 

Weeks  Learning Outcomes and Content of the Course 

  

1 Test Hypotheses and make decisions: One-sample hypothesis test. Two-
sample hypothesis tests. Comparison of three or more sample means, 
reasoning and procedure for Analysis of Variance.  

2 Test Hypotheses and make decisions: The Hypotheses and Assumptions in 
the Analysis of Variance.  
 

3  Test Hypotheses and make decisions: Comparison of several sample 
percentages. Chi-square analysis. 

4 Analyse Time-series. Trend analysis.  

5 Analyze Time-series. Index Numbers. 
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6 Explain Linear Regression and Correlation: Bivariate data. Scatter diagrams 
and correlation. Fitting regression lines. The least squares regression line.  

7 Mid-term Examination 

8 Explain Linear Regression and Correlation: Bivariate data. The standard error 
of the estimate. The coefficients of determination and correlation. Multiple 
Linear Regression. 

9 Develop knowledge on SPSS programming. Linear Regression Analysis. 
Analysis of variance. Anova statistical inferences.  

10 Develop knowledge on SPSS programming.. Interprete computer output.  

11 Develop knowledge on SPSS programming. Analyze data. 

12 Explain Non-parametric Inference. The sign test. The Wilcoxon signed rank 
measure of correlation based on ranks.  

13 Explain Non-parametric Inference. Introduction to the decision theory. 
Computer aided statistics. 

14 Revision-Preparation for the Final Exam 

 

Methodolo
gy 

Lectures, presentations, videos, problem and case studies discussion, exercises, articles 
discussion, independent and private study, preparation of projects, fieldwork and group 
work. 

Bibliograp
hy 

Required Textbooks 
 
Title Statistical Techniques in Business and Economics 

Author(s) Robert D. Mason, Douglas A. Lind, William G. Marchal 

Publisher McGraw-Hill International Edition 

Edition  14th 

Pbl. Year 2010 

  
Title Statistics Explained 

Author(s) P. Hilton 

Publisher Routledge 

Edition  2nd 

Pbl. Year 2004 
 

Evaluation 
50% coursework and 50% final examination. 

Language English 
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Course Title Criminal Investigation  

Course 
Code 

CRM 205 

Course 
Type 

Compulsory 

Level Bachelor of Arts 

Year / 
Semester of 
Study 

2nd Year D Semester 

Lecturer’s 
Name 

Dr. Charis Kaite 

ECTS 6 Lectures / week 3 Labs / week  

Course’s 
Aim and 
Objective 

This course covers such topics as how to initially approach a crime scene; the 
importance of following proper procedure and protocol in searching, collecting, and 
packing crime scene evidence; how to insure the integrity and chain of evidence rules 
that will be acceptable in court of law; how to identify and collect various forms of 
evidence ranging from biological fluids to weapons and firearms; and how to document a 
crime scene. It will provide students with the basic knowledge on interviewing, 
interrogation, confessions and expert witness testimony. The course also examines the 
impact of technology and the future of investigation.  

Learning 
Outcomes 

 Discuss the techniques/methods of processing and protecting the crime scene. 

 Analyse Crime Scene Documentation. 

 Categorize the Types of Evidence. 

 Explain the proper procedure and protocol for the collection and protection of 
evidence. 

 Demonstrate the importance of non-contamination. 

 Evaluate the impact of technology on Criminal Investigation. 

Prerequisite
s 

None 
 

  

Course 
Syllabus 

Weeks  Learning Outcomes and Content of the Course 

  

1 A Brief History of Criminal Investigation 

2 The First Responder and Scene Search  

3  Documenting the Crime Scene: Photography, Videography and Sketching  

4  Types of Evidence  

5 Rules of Evidence 

Exclusionary Rule 

Hearsay Rule of Evidence 
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6 Victims and Witnesses in Criminal Investigation  

7 Mid-Term Exam 

8 Interrogations and Confessions 

9 Expert Witness Testimony 

Miscarriages of Justice  

10 The Documentation and Presentation of Evidence  

11 From Crime Scene to Court  

12 The Influence of Technology on Crime Investigation  

13 The Future of Investigation  

14 Revision-Preparation for the Final Exam 

 

Methodolog
y 

Lectures, presentations, videos, problem and case studies discussion, exercises, articles 
discussion, independent and private study, preparation of projects, fieldwork and group 
work. 

Bibliography 
Required Textbooks 
 
Title Criminal Investigation 

Author(s) Steven G. Brandl  

Publisher Sage 

Edition  1st 

Pbl. Year 2014 

  
Title         Criminal Investigation: A Method for Reconstructing the past 
Author(s)     James W. Osterburg, Richard H. Ward 
Publisher     Routledge  
Edition         7th 
Pbl. Year     2015 
 
Title         Practical Criminal Evidence 
Author(s)     Gregory D. Lee 
Publisher     Prentice Hall 
Edition        1st 
Pbl. Year     2006 
 

Evaluation 
50% coursework and 50% final examination. 

Language English 
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Course Title Police Psychology  

Course 
Code 

POL 210 

Course 
Type 

Compulsory 

Level Bachelor of Arts 

Year / 
Semester of 
Study 

2nd Year D Semester 

Lecturer’s 
Name 

Dr. Aristoniki Theodosiou 

ECTS 6 Lectures / week 3 Labs / week  

Course’s 
Aim and 
Objective 

This course will introduce students to the techniques used to measure and assess police 
personnel, and deepen their understanding of the on-the-job experiences that can affect 
the mental health of police personnel. Students will learn about intelligence and 
personality testing, the effects of experiencing trauma and compassion fatigue, the 
importance of stress management, self-care, and fit-for-duty assessment.  
 

Learning 
Outcomes 

 Explain the theories related to police psychology. 

 Analyze the importance of police personnel wellness: physically and mentally. 

 Identify the role of police psychology in controlling excessive force and corruption. 

 Discuss the stresses and challenges of policing.  

Prerequisite
s 

None 
 

  

Course 
Syllabus 

Weeks  Learning Outcomes and Content of the Course 

  

1 The “Police Personality”  

2 Mental Health, Stress and Trauma 

3  Critical Incident Stress Management 

4 The Problem of Police Abuse of Power and Corruption  

5 Psychology of the Courtroom  

6 Pre-employment Psychological Screening of Police Officer Applicants  

7 Mid-term Examination 
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8 Current Issues in Psychological Fitness-for-Duty Evaluations of Law 
Enforcement Officers 

9 First Responder Psychological Recovery  

10 Law Enforcement Officer Suicide  

11 Counselling and Psychological Stress for Law Enforcement  

12 Police Interactions with Persons-in-crisis and People with Mental Health 
Problem  

13 Social Climate Change and the Modern Police Department  

14 Revision-Preparation for the Final Exam 

 

Methodolog
y 

Lectures, presentations, videos, problem and case studies discussion, exercises, articles 
discussion, independent and private study, preparation of projects, fieldwork and group 
work. 

Bibliography 
Required Textbooks 
 
Title Police Psychology: A New Specialty and New Challenges for Men and Women 

in Blue 

Author(s) David J. Thomas  

Publisher Praeger 

Edition  1st 

Pbl. Year 2011 

  
Title Handbook of Police Psychology 

Author(s) Jack Kitaeff  

Publisher Routledge 

Edition  1st 

Pbl. Year 2011 

 

Title Practical Police Psychology: Stress Management and Crisis Intervention for 

Law Enforcement 

Author(s) Laurence Miller 

Publisher Charles C Thomas Publishing  

Edition  1st 

Pbl. Year 2006 
 

Evaluation 
50% coursework and 50% final examination. 

Language English 
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Course Title Terrorism 

Course Code CRM 461 

Course Type 
Compulsory 

Level Bachelor of Arts 

Year / 
Semester of 
Study 

4th Year G Semester 

Lecturer’s 
Name 

Dr. Konstantinos Douvlis 

ECTS 6 Lectures / week 3 Labs / week  

Course’s Aim 
and Objective 

Terrorism has gone from a persistent yet marginal security concern to one of 
the most important security problems of our day. This course examines the 
evolution of the phenomenon of terrorism, the structure and organization of 
terrorist groups, linkages between terrorism and world religions, terrorist 
recruiting, the effectiveness of different counterterrorism tools, and terrorist 
use of technology.   

Learning 
Outcomes 

 Define the term terrorism and identify a range of causes of terrorism; 

 Analyze the strategies and tactics of terrorist groups; 

 Examine the nature of important terrorist groups; 

 Discuss the relationship between religion and terrorism; 

 Evaluate how counterterrorism is constrained in a democratic society. 

Prerequisites 
None 
 

  

Course 
Syllabus 

Weeks  Learning Outcomes and Content of the Course 

  

1 Introduction: The Problem of Definition  

2 Causes and Roots of Terrorism 

3  Terrorism and Religion 

4 Techniques and Strategies of Terrorism  

5 Terrorist Movement 

6 Terrorist Behavior 

7 Mid-term Examination 

8 Current and Future Trends in Terrorism 

9 Terrorism and Immigration in Europe 
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10 Intelligence and Counterterrorism  

11 Cyber-terrorist  

12 International Police Cooperation  

13 Terrorism Emergency Management  

14 Revision-Preparation for the Final Exam 

 

Methodology 
Lectures, presentations, videos, problem and case studies discussion, 
exercises, articles discussion, independent and private study, preparation of 
projects, fieldwork and group work. 

Bibliography 
Required Textbooks 
 
Title Understanding and Responding to Terrorism   

Author(s) Huseyin Durmaz, Bilal Sevinc, Ahmet Sait Yayla, and Siddik Ekici 

Publisher IOS Press 

Edition  1st 

Pbl. Year 2007 

  
Title         Terrorism Studies: A Reader 
Author(s)     John Horgan and Kurt Braddock 
Publisher     Routledge  
Edition         1st 
Pbl. Year     2008 
 
Title Migration, Terrorism and the Future of a Divided Europe: A Continent 

Transformed   

Author(s) Christopher Deliso 

Publisher Praeger 

Edition  1st 

Pbl. Year 2017 
 

Evaluation 
50% coursework and 50% final examination. 

Language English 
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Συνημμένο 8               BA Police Management Revised Curriculum 

 

POLICE MANAGEMENT 
(4 Years, Plus an Optional Foundation Year, Bachelor of Arts) 

 
Year One 

1
st
 Semester   A 2

nd
   Semester   B 

CRM 101 Introduction to Criminology  CRM 121 Criminal Law 

CRM 102 Introduction to Criminal Justice  CRM 120 Private Security 

CRM 103 Victimology  SOC 101 Principles of Sociology 

POL 101 Introduction to Police Studies POL103 Policing and Police Powers 

POL102 Communication Skills for Police 

Personnel      

MTH 121 Statistics I 

 

Year Two 

  3
rd

 Semester   C 4
th

 Semester    D 

CRM 145 Hate Crimes  CRM 205 Criminal Investigation  

CRM 203 Correctional Systems CRM 235 Addictions and Crime 

CRM 201 Juvenile Delinquency CRM 210 Ethics in Criminal Justice 

MTH 102 Statistics II POL 210 Police Psychology 

CRM 202 Research Methods for Crime 

Scientists  
MGT 323 Introduction to Management 

 

Year Three 

  5
th

 Semester    E 6
th

 Semester    F 

CRM 313 Internet and Crime CRM 320 Interviewing Methods  

CRM 306 Global Security  CRM 302 Crime Prevention 

BUS 361  Business Law  POL 410 Police Organization and 

Administration 

CRM 314 Crime, Media and Culture RUS 101 Russian Language 

ENG 302 Advanced English BUS 301 Organizational Behavior 

 

Year Four 

  7
th

 Semester    G 8
th

 Semester    H 

CRM 461 Terrorism  POL 411 Police Corruption 

CRM 420 Organized Crime BUS 302  Business Ethics 

BUS 415 Human Resource Management BUS 418  Public Relations 

CRM 422 Analyzing Homicide POL 421 Police Intelligence 

CRM 404 Final Project – Thesis I CRM 405 Final Project – Thesis II 
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Συνημμένο 9        Προγραμματισμός και Μεθοδολογία Μαθήματος 

 

CRM103 HATE CRIMES 
COURSE OUTLINE 

 

SEMESTER:  FALL 2016 

 

Faculty Member’s Details: 

Name:       Christina Agathangelou 

Email:       christinagathangelou@hotmail.co.uk 

Website:    www.cdacollege.ac.cy 
 

Course Description 

The purpose of this course is to examine the causes, manifestations, and consequences of 

hate crimes, as well as the larger social context within which they occur and get reacted to 

in both legal and extra-legal ways. Throughout the course we will treat the study of hate 

crimes as the study of a social problem as well as the study of social organizations, social 

interaction, legal mobilization, and the operation of the criminal justice system. This 

course relies on classical and theoretical work, empirical research and case studies.  

 

Learning Outcomes 

By the end of the course, students are expected to: 

 Define, conceptualize and measure hate crimes;  

 Explain the social contexts of hate crimes; and 

 Explain the social regulations of hate crimes. 

 

Type of Course: Compulsory for Bachelor in Police Management 

 

Teaching Methods and Educational Activities 

Lectures, presentations, problem and case studies discussion, articles discussion, 

independent and private study, preparation of projects, fieldwork and group work.   

 

Course Teaching Hours 

39 hours a semester. The course is delivered during a 13-week semester. 

 

Assessment method and weight 

50% coursework and 50% final examination. Coursework can be one or more of the 

following: mid-term examination, tests, assignments and projects. Passing mark 50%. 

 

 

Police Management Grading System 
 

% Grade Grade Grade Meaning Grade Points per 

Credit 90-100  A  Excellent  4.00 
80-89  B+  Very Good  3.50 
75-79 B  Good  3.00 
65-74 C+  Above Average  2.50 
60-64  C  Average  2.00 
55-59  D+  Below Average  1.50 
50-54 D  Poor  1.00 
Below 50  F  Failure  0.00 

mailto:christinagathangelou@hotmail.co.uk
http://www.cdacollege.ac.cy/
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ASSESSMENT 

Class Participation / Test:  5% 

Assignments:                     15% 

Mid-term examination:      30% 

Final examination:            50% 

 

Assignments:  The students will be assigned to carry out a theoretical research in the 

existing literature over the topics covered in the course outline, or to carry out an exercise 

using the Internet.  The faculty member will determine the character of the assignment.   

The students are requested to deliver their assignments on an individual or group basis and 

on time.  Although collaboration among the students for the preparation of the assignments 

is encouraged, students should avoid copying. Presentations and discussions over the 

assignments will follow.   

 

Mid-term examination:  The mid-term examination will be of one and a half hours. It will 

mostly be essay questions and/or multiple-choice questions. 

 

Final Examination:  The final examination will be of two hours. It will be comprehensive 

and it will test the students on the material covered during the semester. 
 

 

Required Textbook 

Title: In the name of hate, Understanding Hate Crime 

Author(s): Barbara Perry 

Publisher: Routledge  

Edition: First 

Year: 2001 

 

Title: Hate Crimes, Impact, Causes and Responses 

Author(s): Neil Chakraborti & Jon Garland 

Publisher: London, Sage  

Edition: First 

Year: 2009 

 
TABLE OF CONTENTS 

 

Weeks Content of the Course Activities 

1 

Thinking About Hate Crimes 

The Violence of Hatred 

Connecting the Part to the Future: Hate Crime in America 

 

Case Study 

2 
Defining and Measuring Hate Crimes 

 

 

Guidelines for 

the 

Assignment 

3 
Accounting for Hate Crime: Doing Difference 

 
Case Study 

4 Defending the Color Line: Race, Difference and Hate Crimes Case Study 

5 
Doing Gender and Doing Gender Inappropriately: Violence 

Against Women, Gay Men, and Lesbians 
Case Study 
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6 
Beyond Black and White: Minority-on-Minority Violence  

 
Case Study 

7 Mid-Term Examination  

8 Hate Groups and Ideologies of Power Case Study 

9 
Permission to Hate: Ethnoviolence and the State 

 
Case Study 

10 Doing Difference Differently Case Study 

11 

Racist Hate Crime 

Religiously Hate Crime 

Disablist Hate Crime and :Borderline” Expressions of Hate 

 

Case Study 

12 

Policing Hate Crimes 

Perpetrators of Hate Crimes 

Reassessing Hate Crimes 

 

Case Study 

13 Projects presentation Presentations 

14 Revision for the Final Examination  
 

OTHER INFORMATION: 

 

Class attendance: Students are expected to attend the classes regularly and be punctual. 

Office hours: Students are encouraged and advised to visit regularly their instructor during 

the office hours and discuss promptly any issue that seems to be important for the student 

and his/her success. 

Humane matters: Inform your faculty member for any un-expectancies that may occur, 

thus not allowing you to carry out your responsibilities. 

Library: You are advised to visit regularly the library of our College and read articles 

published in academic journals. I recommend you studying regularly among others, articles 

of your interest, published in international journals.   

Web Site: You are advised to visit the College’s web site in order to find class 

notes, information on assignments or important notes and announcements. 

 

NOTES:  

 Class attendance and participation in class discussion is expected and absences will 

affect your final grade. 

 The due dates for assignments are non-negotiable and late work will be penalized. 

 All assignments are to be professional in appearance and type.  
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Συνημμένο 10      Feasibility Study with 5 Years Financial Projections  
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