ΔΑΧ/ΕΧ/6379

12 Αππιλίος, 2017

Ππορ
Δπ. Μαίπη Κοςηζελίνη - Ιωαννίδος,
Ππόεδπο Σςμβοςλίος,
Φοπέα Διαζθάλιζηρ και
Πιζηοποίηζηρ Ποιόηηηαρ ηηρ Ανώηεπηρ Εκπαίδεςζηρ,
Λεςκωζία.
Θέμα:

Απάνηηζη ζηην Έκθεζη Εξωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ για ηην
Αξιολόγηζη ηος Ππογπάμμαηορ Σποςδών «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ (4
Έηη, Πηςσίο)» ηηρ ζσολήρ «C.D.A. College» (Πάθορ).

Σε απάνηηζη ηος email ζαρ ημεπομηνίαρ 22 Φεβποςαπίος, 2017 και με
βάζη ηο άπθπο 17(3) (iii) και 20(1)(2)(ε)(iii) ηος «πεπί ηηρ Διαζθάλιζηρ και
Πιζηοποίηζηρ ηηρ Ποιόηηηαρ ηηρ Ανώηεπηρ Εκπαίδεςζηρ και ηηρ ίδπςζηρ
και Λειηοςπγίαρ Φοπέα για Σςναθή Θέμαηα Νόμος ηος 2015, [Ν.136
(Ι)/2015], ζαρ ςποβάλοςμε ηιρ παπαηηπήζειρ μαρ για ηο πιο πάνω
ππόγπαμμα ζποςδών.
Με εκηίμηζη

Δ. Α. Χπιζηοθόπος
(Ππόεδπορ)

πλεκκέλα

1

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ
Απάληεζε ζηελ Έθζεζε Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο γηα ηελ Αμηνιόγεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ (4 Έηη, Πηςσίο)» .................................. 4
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΓΔΗΚΣΔ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ......................................................................... 4
1.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΓΗΑΘΔΗΜΟΗ
ΠΟΡΟΗ ........................................................................................................................ 4

1.1

Οξγάλσζε Γηδαθηηθνύ Έξγνπ ................................................................................... 4

1.2

Γηδαζθαιία .................................................................................................................. 6

1.3

Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό................................................................................................ 6

1.3.1 θαη 1.3.2 Ο Αξηζκόο θαη Πξνζόληα Αθαδεκατθνύ Πξνζσπηθνύ ............................. 6
2.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ ................................... 9

2.1

θνπόο θαη Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ........................ 9

2.1.2 θαη 2.1.4 Με ηε πξνζζήθε/αγνξά λέσλ βηβιίσλ, βιέπε ζπλεκκέλν 3 θαη ηελ .............. 9
2.2

Γνκή θαη Πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ............................................. 9

2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 θαη 2.2.8 Βιέπε αηηηνιόγεζε πην πάλσ ην ζεκείν 2.1. ............................ 9
2.3

Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ............................................ 9

2.4

Γηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ................................................................. 9

2.4.3 θαη 2.4.4 Ζ ιεηηνπξγία θαη ε πξνζθνξά ηνπ Κνιεγίνπ ζηελ Κππξηαθή θνηλσλία ... 9
2.5

Γηεζλήο Γηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ..................................................... 9

2.5.1 θαη 2.5.2 πλεξγαζίεο κε άιια ηδξύκαηα θαη Πξνζέιθπζε επηζθεπηώλ .................. 9
2.6

ύλδεζε κε Αγνξά Δξγαζίαο θαη Κνηλσλία ............................................................. 9

2.6.2 - 2.6.3 Δπηζπλάπηεηαη Μειέηε Βησζηκόηεηαο. .......................................................... 10
3.

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΚΑΗ Ζ ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ................ 10

3.1

πλέξγεηα Έξεπλαο θαη Γηδαζθαιίαο ..................................................................... 10

4.

ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΟΗΚΖΖ, ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΗ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΈΡΓΟΤ .................................................. 11

4.1

Γηνηθεηηθνί Μεραληζκνί .......................................................................................... 11

4.2

Τπνδνκέο/ Τπνζηήξημε ............................................................................................ 11

4.2.1, 4.2.5 θαη 4.2.6 Βηβιηνζήθε ......................................................................................... 11
4.3

Οηθνλνκηθνί Πόξνη ................................................................................................... 11

4.3.1

Πνιηηηθή Καηαλνκήο – Βιέπε πλεκκέλν 10. ........................................................ 11

4.3.2

Θεζκηθά Αθαδεκατθά Όξγαλα ................................................................................ 12

5.

ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ................................................................ 12
2

6.

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ ................................................. 12

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΔΗ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ..................................................................................................... 12
1.

Πξνζνληνύρν Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό...................................................................... 12

2.

Αζθάιεηα Δξγαζηήξηνπ (Υεκείν)............................................................................ 13

3.

Αίζνπζα IPL .............................................................................................................. 13

4.

Βηβιηνζήθε ................................................................................................................ 13

5.

Μεραληζκνί Διέγρνπ ηεο Δπίδνζεο ησλ Φνηηεηώλ .............................................. 14

6.

Καηεγνξίεο Πξνζσπηθνύ - Ηεξαξρία....................................................................... 14

7.

Παξνρή Μαζεκάησλ Δπηινγήο ............................................................................... 15

8.

Δπίθαηξα Τπνρξεσηηθά πγγξάκκαηα – Βηβιηνζήθε ........................................... 15

9.

Μειέηε Βησζηκόηεηαο ............................................................................................. 16

10.

Πνιηηηθή Καηαλνκήο Δξεπλεηηθώλ Κίλεηξσλ ...................................................... 16

11.

Δγγξαθή Αηζζεηηθώλ ζην Μεηξών ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ............................... 17

πλεκκέλν 1

LIST OF DATABASES AND ELECTRONIC JOURNALS ................ 19

πλεκκέλν 2
πλεκκέλν 3
πλεκκέλν 4
πλεκκέλν 5

LIST ΟF ONLINE DATABASES ........................................................... 24
ΝΔΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΣΗΣΤΠΩΝ...... 28
LIBRARY REGULATIONS .................................................................... 46
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΜΔ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ..................... 47

ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ............................................................................................... 47
πλεκκέλν 6 ΗΔΡΑΡΥΗΑ ΚΑΗ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ .................................. 51
πλεκκέλν 7 ERASMUS ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΚΑΗ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ
ΤΝΔΡΓΑΗΔ ..................................................................................................................... 60
πλεκκέλν 8 ΠΟΡ406 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΟΡΣΟΦΟΛΗΟ ............................................. 64
πλεκκέλν 9 ΗΣ507 ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ .......................................................... 66
πλεκκέλν 10 ΓΖ606 ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ............................................................ 69
πλεκκέλν 11 ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ.................................................................. 73
πλεκκέλν 12 RESEARCH AT CDA COLLEGE ......................................................... 79
πλεκκέλν 13 ΠΡΟΤΜΦΩΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΟΓΟΣΖΖ ΣΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ....... 87

3

Απάληεζε ζηελ Έθζεζε Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο γηα ηελ Αμηνιόγεζε
ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ (4 Έηη, Πηςσίο)»
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2017, 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 36 Αθαδεκατθά θαη Δπαγγεικαηηθά Αμηνινγεκέλα/Πηζηνπνηεκέλα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Σν Κνιέγην επελδχεη ζπλερψο ζην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ,
επεθηείλεηαη πξννδεπηηθά θαη θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνζθέξνληαο
νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε κε ηε δεκηνπξγία λέσλ, ζχγρξνλσλ Δξγαζηεξίσλ
Αηζζεηηθήο, Κνκκσηηθήο, Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ λέαο πξνεγκέλεο Σερλνινγίαο θαη
κε ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ζηφρν λα
εθπαηδεχζεη άξηζηα θαη λα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο ηνπ λα απνθνκίζνπλ ην κέγηζην φθεινο
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην Κνιέγην.
Θα ζέιακε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θάλεθε φηη
είρε αξλεηηθή ζηάζε θαη ήηαλ αξλεηηθά πξνθαηεηιεκκέλε γηα ην ζπγθεθξηκέλν
Δπαγγεικαηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην Κνιέγην καο π.ρ. ε πξψηε
εξψηεζε ήηαλ «δελ ππάξρνπλ ηα βηνγξαθηθά ησλ θαζεγεηψλ» θαη εκείο απαληήζακε φηη
ππάξρνπλ ζηελ έθζεζε καο πνπ έρεη απνζηαιεί ζηνλ Φνξέα. Ζ Αλζή Πξνθνπά εθπξφζσπνο
ηνπ Φνξέα επηβεβαίσζε φηη κπνξεί λα κελ ηα πήξαλ εθ παξαδξνκήο ζηελ απνζηνιή πνπ
έγηλε ειεθηξνληθά. Παξφιν ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ δηακφξθσζε ε ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή
Αμηνιφγεζεο, ην Κνιέγην C.D.A. ραηξέηεζε θαη θηινμέλεζε ηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο
Αμηνιφγεζεο θαη παξείρε θάζε ππνζηήξημε θαη βνήζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο
ηνπο.
Σν πκβνχιην θαη ε Αθαδεκατθή Δπηηξνπή ηνπ C.D.A. College θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπο
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2017, κεηά απφ δηεμνδηθή ζπδήηεζε κε ηνλ
Τπεχζπλν θαη ην Αθαδεκατθφ Πξνζσπηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ «Αηζζεηηθή, (4 έηε
Πηπρίν)», έρνπλ απνθαζίζεη λα πινπνηήζνπλ πιήξσο όιεο ηηο εηζεγήζεηο πνπ ηέζεθαλ
από ηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (ΔΔΑ) γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηχπσλ ηνπ Κνιεγίνπ.
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΓΔΗΚΣΔ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΓΗΑΘΔΗΜΟΗ ΠΟΡΟΗ
1.1 Οξγάλσζε Γηδαθηηθνύ Έξγνπ
1.1.4.1 Δπαξθείο θαη ύγρξνλνη Μαζεζηαθνί Πόξνη – Δξγαζηήξην (Υεκείν)
Παξφιν πνπ θαηά ηελ επηηφπηα επίζθεςε ζην ρεκείν (ην νπνίν ζεκεηψζηε είλαη
νινθαίλνπξην), ε Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΔΔΑ) δελ αλάθεξε νηηδήπνηε
4

γηα απαγσγφ ζχζηεκα ή ςπγείν, ην Κνιέγην είλαη ελήκεξν θαη πξνηίζεηαη λα ηα
εγθαηαζηήζεη φπσο έπξαμε ζηα Κνιέγηα καο ζηελ Λεκεζφ θαη ζηε Λάξλαθα. Χο εθ
ηνχηνπ ην απαγσγφ ζχζηεκα θαη ςπγείν έρνπλ ήδε παξαγγειζεί θαη ζα
εγθαηαζηαζνχλ θαη ζην Κνιέγην καο ζηε Πάθν. Δπηπιένλ, πξνο ελεκέξσζε ζαο, ην
κάζεκα ηεο Υεκείαο ζα δηδάζθεηαη ζην 2ν εμάκελν θαη ην κάζεκα ηεο
Κνζκεηνινγίαο ζα αξρίζεη ην 2ν ρξφλν ηνπ πξνγξάκκαηνο.
1.1.4.2 Δπαξθείο θαη ύγρξνλνη Μαζεζηαθνί Πόξνη – Βηβιηνζήθε
Βιέπε επηπιένλ αηηηνιόγεζε ζην ζεκείν 1.4.1.2 πην θάησ.
Σν Κνιέγην CDA δηαζέηεη 4 βηβιηνζήθεο κία ζε θάζε Παξάξηεκα (Λεπθσζία,
Λεκεζφ, Λάξλαθα θαη Πάθν) κε κεγάιν αξηζκφ ζπγγξακκάησλ θαη κε ηελ
δπλαηφηεηα παξαγγειίαο θαη πξνθξάηεζεο ζπγγξακκάησλ απφ φια ηα παξαξηήκαηα
θαη ηελ έγθαηξε κεηαθνξά ηνπο ζην θνηηεηή. Οη βηβιηνζήθεο είλαη πιήξσο
εμνπιηζκέλεο κε πιεζψξα βηβιίσλ γηα φινπο ηνπο ηνκείο Δπηρεηξήζεσλ,
Μάξθεηηλγθ, Οηθνλνκηθά, ηαηηζηηθήο, Σερλνινγίαο θαη Πιεξνθνξηθήο, Σέρλεο θαη
Αηζζεηηθήο. Σν Κνιέγην δίλεη κεγάιε έκθαζε ζην ζπλερή εκπινπηηζκφ ησλ
βηβιηνζεθψλ κε λέα βηβιία, λέεο εθδφζεηο, πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθή κάζεζε κέζσ
ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδψλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, νη βηβιηνζήθεο ηνπ Κνιεγίνπ γηα
λα ηθαλνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, είλαη κέιε ζε άιια
παλεπηζηήκηα, φπσο ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, ΣΔΠΑΚ θαη ζε πνιιέο Σξάπεδεο
Γεδνκέλσλ. Δπίζεο νη ζεκεηψζεηο ησλ θαζεγεηψλ αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν
(Moodle) ηνπ Κνιεγίνπ θαη επηθαηξνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ
πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη βνήζεηα ησλ θνηηεηψλ. (πλεκκέλα
1,2,3,4).
Δπηπξφζζεηα, ην Κνιέγην αληαπνθξίλεηαη πιήξσο κε ηε λνκνζεζία πεξί ησλ
δηαζηάζεσλ ηεο βηβιηνζήθεο ζε αλψηεξα ηδξχκαηα φπνπ πξέπεη λα δηαζέηεη σο ρψξν
βηβιηνζήθεο ην 1/10 ηνπ ζπλνιηθνχ σθειίκνπ ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο ιάβεηε
ππφςηλ ζαο φηη γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα αθαδεκατθφ ίδξπκα πξέπεη λα θαηέρεη
Πηζηνπνηεηηθφ Σειηθήο Έγθξηζεο απφ ηελ Πνιενδνκία.
1.1.8 Μεραληζκνί Διέγρνπ ηεο Δπίδνζεο ησλ Φνηηεηώλ
Ζ ππάξρνπζα πνζφζησζε βαζκνιφγεζεο ζην πξφγξακκα είλαη 40% ζπλερήο
παξαθνινχζεζε, αζθήζεηο θαη 60% ηειηθέο εμεηάζεηο. Μεηά απφ εηζήγεζε ηεο
ΔΔΑ γηα κεγαιχηεξε επειημία ζηε πξνθνξηθή πνζφζησζε 40%, ην Κνιέγην
πξνρψξεζε ζηελ εθαξκνγή ηεο εηζήγεζεο απηήο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα
ζπνπδψλ θαη ν θάζε θαζεγεηήο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη δηαθνξεηηθή πνζφζησζε
βαζκνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηε θξίζε ηνπ. Ζ θαηαλνκή ηεο πνζφζησζεο ηεο
βαζκνιφγεζεο ζα αλαγξάθεηαη θαη ζα επεμεγείηαη ζηνπο θνηηεηέο ζην
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ καζήκαηνο.
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1.2 Γηδαζθαιία
1.2.7 Βηβιηνζήθε - Βιέπε επηπιένλ αηηηνιόγεζε ζην ζεκείν 1.1.4.2 πην πάλσ.
Ο ιεπηνκεξήο αξηζκφο ησλ ζπγγξακκάησλ ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπ Κνιεγίνπ έρεη σο
εμήο:








Ο αξηζκφο ησλ βηβιίσλ ζηε βηβιηνζήθε Πάθνπ είλαη: 1,500.
Ο αξηζκφο ησλ βηβιίσλ Αηζζεηηθήο θαη ζπλαθψλ ζπγγξακκάησλ ζηε βηβιηνζήθε
Πάθνπ είλαη: 400.
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ βηβιίσλ Αηζζεηηθήο θαη ζπλαθψλ ζπγγξακκάησλ ζηηο
άιιεο ηξεηο βηβιηνζήθεο ηνπ Κνιεγίνπ (Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο θαη Λεκεζνχ)
είλαη: 1,700.
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ βηβιίσλ ζηηο άιιεο 3 βηβιηνζήθεο ηνπ Κνιεγίνπ
(Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο θαη Λεκεζνχ) είλαη: 8,840.
Σν Κνιέγην είλαη κέινο ζε ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο θαη Σξάπεδεο Γεδνκέλσλ
(Databases).
Σν Κνιέγην είλαη κέινο γηα δαλεηζκφ ζε άιιεο βηβιηνζήθεο παλεπηζηήκησλ φπσο
ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, ΣΔΠΑΚ θαη ζε πνιιέο Σξάπεδεο Γεδνκέλσλ.
(πλεκκέλα 1,2,3,4).
ην πλεκκέλν 4 είλαη ν θαηάινγνο κε φια ηα ππνρξεσηηθά ζπγγξάκκαηα θαη
ηνλ αθξηβή αξηζκφ αληηηχπσλ.

Δπηπξφζζεηα, ε βηβιηνζήθε αλαβαζκίδεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γη απηφ
κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΔΔΑ έρνπλ πξνζηεζεί επηπιένλ ζπγγξάκκαηα ζηα πην θάησ
καζήκαηα. Δπίζεο ζην πλεκκέλν 3 είλαη ν αλαλεσκέλνο θαηάινγνο ησλ βηβιίσλ.
(πλεκκέλν 3):









104ΑΘΠ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΠΡΟΧΠΟΤ
201ΑΑΚ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΚΜΖ
501ΜΔΠΑ: ΜΔΘΟΓΟΗ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΑΠΟΣΡΗΥΧΖ
601ΖΛΑΠ: ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΑΠΟΣΡΗΥΧΖ
202ΖΜΑ: ΖΡΔΜΗΣΗΚΖ ΜΑΛΑΞΖ ΧΜΑΣΟ
302ΑΑΚ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΤΣΣΑΡΗΣΗΓΑ
402ΠΑΑΚ: ΠΑΥΤΑΡΚΗΑ - ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
403ΔΦΗΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ IPL ΑΗΘΖΣΗΚΖ

Όζνλ αθνξά ην δαλεηζκφ ησλ βηβιίσλ έρεη ήδε ηεζεί ζε ιεηηνπξγία λένο θαλνληζκφο
ηεο βηβιηνζήθεο θαη ν δαλεηζκφο έθηνο Κνιεγίνπ ζα επηηξέπεηαη θάησ απφ
νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. (πλεκκέλν 5).
1.3 Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό
1.3.1 θαη 1.3.2 Ο Αξηζκόο θαη Πξνζόληα Αθαδεκατθνύ Πξνζσπηθνύ
Όπσο ήδε πξναλαθέξακε, ην πξφγξακκα δελ άξρηζε αθφκε θαη ζα αξρίζεη κφιηο
αμηνινγεζεί. Έρνπλ δεισζεί 18 δηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ηελ αλαλεσκέλε ιίζηα
θαζεγεηψλ πνπ δφζεθε ζηελ ΔΔΑ θαηά ηελ επηηφπηα επίζθεςε ηνπο. Όινη νη
θαζεγεηέο πνπ ζα δηδάμνπλ ζην πξφγξακκα, φηαλ ζα αμηνινγεζεί, έρνπλ ήδε
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πξνζππνγξάςεη Πξνζπκθσλεηηθά Δξγνδφηεζεο, ηα νπνία δελ είραλ δεηεζεί απφ ηελ
ΔΔΑ θαη γη απηφ εζσθιείνληαη ζηελ παξνχζα επηζηνιή. (πλεκκέλν 11).
Οη 18 θαζεγεηέο πνπ ζα δηδάμνπλ ζην πξφγξακκα είλαη σο εμήο:
 6 θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ PhD, εθ ησλ νπνίσλ νη
3 Ηαηξνί, θάηνρνη Πηπρίνπ δηάξθεηαο 6 - 8 εηψλ θαη κε πείξα, ΟΥΗ 3 - 4 έηε φπσο
ηα αθαδεκατθά πηπρία, ε ΔΔΑ αμηνιφγεζε ηα πηπρία ησλ Ηαηξψλ σο ηζφηηκα
Bachelor. χκθσλα κε ηελ πξαθηηθή ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Κχπξνπ νη Ηαηξνί
θάηνρνη Πηπρίνπ έρνπλ ηίηιν ηζφηηκν Γηδαθηνξηθνχ θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα
δηδάζθνπλ.
 4 θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ MSc,
 4 ππνςήθηνη Μεηαπηπρηαθνχ MSc (c ) πνπ ζα απνθνηηήζνπλ ηνλ Μάην 2017.
 4 θάηνρνη Πηπρίνπ
Δπνκέλσο, 14 θαζεγεηέο (78%) είλαη θάηνρνη αθαδεκατθνχ ηίηινπ εθ ησλ νπνίσλ νη
11 θαηέρνπλ κηα βαζκίδα αλψηεξε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 6 είλαη θάηνρνη
δηδαθηνξηθνχ.
Δπίζεο Οη ηξεηο θαζεγεηέο Αηζζεηηθνί πνπ ζα δηδάμνπλ ζην πξφγξακκα έρνπλ ήδε
απνηαζεί γηα εγγξαθή ζην Μεηξψν εγγξαθήο αηζζεηηθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
Όπσο ήδε αλαθέξακε ην πξφγξακκα δελ άξρηζε αθφκε θαη νη ψξεο δηδαζθαιίαο πνπ
αλαθέξνληαη ηζρχνπλ γηα φηαλ ζα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαη ηα νρηψ (8) εμάκελα
θαη ηα 4 ρξφληα (βιέπε αλαιπηηθφηεξα ηνλ θαηάινγν θαζεγεηψλ, κε ηα καζήκαηα
πνπ ζα δηδάμνπλ θαη ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εμάκελν). (πλεκκέλν 6).
Με βάζε ην ζπλεκκέλν θαηάινγν κπνξεί λα δηαπηζησζεί φηη, φηαλ ζα ιεηηνπξγήζεη
ην παξφλ πξφγξακκα, ν θφξηνο εξγαζίαο ησλ δηδαζθφλησλ αλά εμάκελν ζα είλαη
πνιχ κηθξφο αθφκε θαη αλ ιεηηνπξγνχλ ηαπηνρξφλσο θαη ηα 4 έηε. Γηα παξάδεηγκα,
κεηά απφ 4 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (αλ ππάξρνπλ θνηηεηέο θαη ζηα 4
έηε), ζα ιεηηνπξγνχλ 4 εμάκελα ηα νπνία ζα είλαη ε Υεηκεξηλή Πεξίνδνο: Α’, Γ’, Δ’,
Ε’ εμάκελα θαη κεηά ζα είλαη ε Δαξηλή Πεξίνδνο: Β’, Γ’, η’, Ζ’ εμάκελα.
Δπίζεο, έρεη πξνζιεθζεί θαη έλαο Υεκηθφο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ηεο ρεκείαο ην
νπνίν ζα αξρίζεη ζην 2ν εμάκελν, ην Ναπνιένληα Πεηξίδε θάηνρν Μεηαπηπρηαθνχ
ζηε Υεκεία θαη Πηπρίνπ Υεκηθνχ Μεραληθνχ απφ ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν
Αζελψλ.
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6 Δπηζθέπηεο Καζεγεηέο θαη Δηδηθό Γηδαθηηθό
Πξνζσπηθό
Σν Κνιέγην έρεη ζπλάςεη πξνζπκθσλία εξγνδφηεζεο κε Μεξηθή Απαζρφιεζε ησλ
αθφινπζσλ Δηδηθψλ Ηαηξψλ - θαζεγεηψλ γηα ηε δηδαζθαιία εμεηδηθεπκέλσλ
καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αηζζεηηθήο. (πλεκκέλν 11):




Γξ. Γηψξγνπ Γεσξγηάδε, Γεξκαηνιφγνπ γηα ην κάζεκα ηεο Γεξκαηνινγίαο
Γξ. Πνιχθαξπνπ Πνιπθάξπνπ, Παζνιφγνπ γηα ηα καζήκαηα ηεο Φπζηνινγίαο,
Αλαηνκίαο θαη Ννζνινγίαο
Γξ. Υάξε Εαβξίδε, Πιαζηηθνχ Υεηξνχξγνπ γηα ην κάζεκα ηεο Πιαζηηθήο
Υεηξνπξγηθήο & Αηζζεηηθήο Φξνληίδαο
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Γξ. Σξχθσλα Υξηζηνθφξνπ, Δλδνθξηλνιφγνπ γηα ην κάζεκα ηεο
Δλδνθξηλνινγίαο
Γξ. Γηψξγνπ Υξπζνρφνπ, Φαξκαθνπνηνχ γηα ην κάζεκα ηεο Κνζκεηνινγίαο

Οη 18 θαζεγεηέο πνπ ζα δηδάμνπλ ζην πξφγξακκα έρνπλ σο εμήο:
 6 θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ PhD, εθ ησλ νπνίσλ νη
3 Ηαηξνί, θάηνρνη Πηπρίνπ δηάξθεηαο 6 - 8 εηψλ θαη κε πείξα, ΟΥΗ 3 - 4 έηε φπσο
ηα αθαδεκατθά πηπρία, ε ΔΔΑ αμηνιφγεζε ηα πηπρία ησλ Ηαηξψλ σο ηζφηηκα
Bachelor. χκθσλα κε ηελ πξαθηηθή ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Κχπξνπ νη Ηαηξνί
θάηνρνη Πηπρίνπ έρνπλ ηίηιν ηζφηηκν Γηδαθηνξηθνχ θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα
δηδάζθνπλ.
 4 θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ MSc,
 4 ππνςήθηνη Μεηαπηπρηαθνχ MSc (c ) πνπ ζα απνθνηηήζνπλ ηνλ Μάην 2017.
 4 θάηνρνη Πηπρίνπ
Δπνκέλσο ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πιεξνί θαη ππεξβαίλεη ην 70% φπνπ πξέπεη λα
θαηέρεη ηίηιν κηα βαζκίδα αλψηεξε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. (πλεκκέλα 6 &
7).
Δπίζεο, ην Κνιέγην έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία εξγνδφηεζεο κε ηελ Γξ. Αιεμάλδξα
Σζηγψληα (Πξψελ Γηεπζχληξηα Α.Σ.Δ.Η Αζελψλ - Σκήκα Αηζζεηηθήο &
Κνζκεηνινγίαο) ε νπνία αζθεί ηα θαζήθνληα ηεο Γηεπζχληξηαο ησλ ρνιψλ
Αηζζεηηθήο ηνπ Κνιεγίνπ C.D.A. Ζ Γξ. Αιεμάλδξα Σζηγψληα ήηαλ παξνχζα θαηά
ηελ αμηνιφγεζε θαη δελ αλαθέξζεθε θαζφινπ ην έξγν ην νπνίν επηηειεί. Ζ Γξ.
Αιεμάλδξα Σζηγψληα επηζθέπηεηαη ηηο ρνιέο Αηζζεηηθήο ηνπ C.D.A. College ζε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, επηβιέπνληαο ηελ
πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη αλαιακβάλνληαο ηε δηεμαγσγή ζεηξάο δηαιέμεσλ
ζε δηάθνξα ζέκαηα Αηζζεηηθήο. Σα πξνζφληα ηεο Γξ. Αιεμάλδξα Σζηγψληαο είλαη:
PhD Δπαγγεικαηηθνί Κίλδπλνη θαη Δπηπηψζεηο Πεξηβάιινληνο Δξγαζίαο ζηελ Τγεία
ησλ Αηζζεηηθψλ,
MA Δπαγγεικαηηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Τγεία,
Πηπρίν ΣΔΗ Αζελψλ- Αηζζεηηθή
1.3.9 Αξηζκόο Ωξώλ Γηδαζθαιίαο
Όπσο ήδε πξναλαθέξακε, ην πξφγξακκα δελ άξρηζε αθφκε θαη νη ψξεο δηδαζθαιίαο
πνπ αλαθέξνληαη ηζρχνπλ γηα φηαλ ζα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαη ηα νρηψ (8)
εμάκελα θαη ηα 4 ρξφληα. (βιέπε αλαιπηηθφηεξα ηνλ θαηάινγν θαζεγεηψλ, κε ηα
καζήκαηα πνπ ζα δηδάμνπλ θαη νη ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εμάκελν) (πλεκκέλν 6).
Απφ ηνλ ζπλεκκέλν αλαιπηηθφ θαηάινγν κπνξεί λα δηαπηζησζεί φηη φηαλ ζα
ιεηηνπξγήζεη ην παξφλ πξφγξακκα, ν θφξηνο εξγαζίαο ησλ δηδαζθφλησλ αλά
εμάκελν ζα είλαη πνιχ κηθξφο αθφκε θαη αλ ιεηηνπξγνχλ ηαπηνρξφλσο θαη ηα 4 έηε.
Γηα παξάδεηγκα, κεηά απφ 4 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (αλ ππάξρνπλ
θνηηεηέο θαη ζηα 4 έηε), ηφηε ζα ιεηηνπξγνχλ 4 εμάκελα ηα νπνία ζα είλαη ε
Υεηκεξηλή Πεξίνδνο: Α’, Γ’, Δ’, Ε’ εμάκελα θαη κεηά ζα είλαη ε Δαξηλή Πεξίνδνο:
Β’, Γ’, η’, Ζ’ εμάκελα.
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ
2.1 θνπόο θαη Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
2.1.2 θαη 2.1.4 Με ηε πξνζζήθε/αγνξά λέσλ βηβιίσλ, (βιέπε ζπλεκκέλν 3) θαη ηελ
αλαζεσξεκέλε θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ, (βιέπε πλεκκέλν 7), ν ζρεδηαζκφο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ε θαηαλνκή δηδαθηηθνχ θφξηνπ έρεη ήδε επηιπζεί.
2.2 Γνκή θαη Πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
2.2.3 Ο αξηζκόο πξναπαηηνύκελσλ καζεκάησλ (αιπζίδεο) έρεη κεησζεί ζε 5
αιπζίδεο καζεκάησλ.
2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 θαη 2.2.8 Βιέπε αηηηνιόγεζε πην πάλσ ην ζεκείν 2.1.
2.3 Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
Καλέλα ρφιην
2.4 Γηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
2.4.3 θαη 2.4.4 Ζ ιεηηνπξγία θαη ε πξνζθνξά ηνπ Κνιεγίνπ ζηελ Κππξηαθή
θνηλσλία εδψ θαη 40 ρξφληα. Σν Κνιέγην ιεηηνχξγεη επηηπρψο ζηε Σξηηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε κε 36 αλαγλσξηζκέλα/πηζηνπνηνχκελα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Σν
πξφγξακκα Αηζζεηηθήο είλαη ήδε πιήξσο αμηνινγεκέλν ζηε Λάξλαθα θαη ζηε
Λεκεζφ θαη ιεηηνπξγεί κε κεγάιε επηηπρία. Σν Κνιέγην ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνπο
Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηνπ Κνιεγίνπ θαη ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο θαλνληζκνχο
ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νη νπνίνη απνζηέιινληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. Δπίζεο, ην Κνιέγην CDA δηαζέηεη
Αθαδεκατθή Ηεξαξρία θαη ζεζκνζεηεκέλνπο θαλνληζκνχο ηεξαξρίαο κε Πξφεδξν,
Γεληθφ Γηεπζπληή, Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γηεπζπληή (Τπεχζπλν γηα ηα Αθαδεκατθά
θαη Γηνηθεηηθά Θέκαηα), Γηεπζπληέο, Τπνδηεπζπληέο, Τπεχζπλνπο Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ, Καζεγεηέο, Δηδηθνχο Καζεγεηέο θαη Δθιεγκέλεο Αθαδεκατθέο Δπηηξνπέο.
(πλεκκέλν 7).
2.5 Γηεζλήο Γηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
Γελ Δθαξκφδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ εθφζνλ δελ έρεη αθφκε
ιεηηνπξγήζεη. Παξφια απηά, ην Κνιέγην C.D.A. έρεη ήδε αξθεηέο δηεζλείο
ζπλεξγαζίεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS+, επηζθέπηεο θαζεγεηέο θαη
πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ φπσο δηαθαίλεηαη ζηα πλεκκέλν 8.
2.5.1 θαη 2.5.2 πλεξγαζίεο κε άιια ηδξύκαηα θαη Πξνζέιθπζε επηζθεπηώλ
θαζεγεηψλ εγλσζκέλνπ θχξνπο.
Βιέπε πην πάλσ ζηα ζεκεία 1.3.3, 1.3.4 θαη πλεκκέλν 8.
2.6 ύλδεζε κε Αγνξά Δξγαζίαο θαη Κνηλσλία
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2.6.2 - 2.6.3 Δπηζπλάπηεηαη Μειέηε Βησζηκόηεηαο.
Σν Κνιέγην έρεη δηεμάγεη ελδειερή έξεπλα βησζηκφηεηαο ζηελ Κππξηαθή θαη μέλε
αγνξά (ε νπνία είρε δνζεί ζηελ ΔΔΑ), θαη θαηαιήμακε φηη ην πξφγξακκα έρεη πνιιέο
επθαηξίεο εξγνδφηεζεο ηφζν ζηελ Κχπξν φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Σν πξφγξακκα ζα
είλαη βηψζηκν θαη ζα πξνζθέξεη πάξα πνιιά ζηνλ ηνκέα ηεο Αηζζεηηθήο ζηελ
Δπαξρία Πάθνπ θαη ζηελ Κππξηαθή θνηλσλία γεληθφηεξα. (πλεκκέλν 9).
3. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΚΑΗ Ζ ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
3.1 πλέξγεηα Έξεπλαο θαη Γηδαζθαιίαο
Παξφιν φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ έρεη αξρίζεη, ην CDA College
έρεη ζεζκνζεηεκέλε πνιηηηθή γηα εξεχλα θαη ππνζηεξίδεη ζζελαξά θαη ελζαξξχλεη ην
αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ λα εληαρζεί θαη λα παξάγεη εξεπλεηηθφ έξγν, κέζσ
δεκνζίεπζεο άξζξσλ θαη κέζσ Δπξσπατθψλ Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ.
Σν Κνιέγην ππνζηεξίδεη ζζελαξά ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιήο, κέζσ
νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ κέζσλ. Δπηπιένλ ππάξρεη ε εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ
Κνιεγίνπ πνπ ελζαξξχλεη θαη ζηεξίδεη ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιήο,
φπσο ηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ θαη ζεκηλαξίσλ θαη ηε κείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ
θφξηνπ θ.ιπ. Μεξηθά απφ ηα θίλεηξα γηα έξεπλα είλαη ε κείσζε ρξφλνπ
δηδαζθαιίαο, ε κείσζε θφξηνπ εξγαζίαο, ε θάιπςε εμφδσλ γηα ζπκκέηνρε ζε
ζεκηλάξηα θαη παξνρή νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ θηλήηξσλ εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζε
έξεπλα, ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα. Δίλαη ζεκαληηθφ νη δηδάζθνληεο λα δίλνπλ
απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
δεκνζηεχζεηο ζε έγθξηηα πεξηνδηθά θαη παξνπζηάζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα κε ηελ
πιήξε ππνζηήξημε ηνπ Κνιεγίνπ. Δπηπιένλ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ελζαξξχλεηαη
λα απνζηέιιεη άξζξα ή εξεχλα γηα δεκνζίεπζε ζην εηήζην πεξηνδηθφ ηνπ θνιεγίνπ
«The Cyprus Research Facts». Σέινο ίδξπζε ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν Αξηζηνηέιεο γηα
ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Κνιεγίνπ. (πλεκκέλν 10).
Κάζε έηνο ην ζπιινγηθφ ζψκα δηαηεξεί κηα Δηήζηα Έθζεζε γηα ζέκαηα Έξεπλαο
δεηψληαο ζηνηρεία απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηηο εξεπλεηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο, ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θαη θαηάξηηζεο, ηε ζπκκεηνρή ζε
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο εθπαηδεπηηθψλ κε παλεπηζηήκηα ηνπ
εμσηεξηθνχ θ.ιπ. Δπίζεο νη θνηηεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην ηειεπηαίν εμάκελν ζα
αλαιάβνπλ λα εηνηκάζνπλ κία πηπρηαθή δηαηξηβή κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ
επίβιεςε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ζρνιήο.
Δπίζεο, ζαο πιεξνθνξνχκε φηη ην ίδην πξφγξακκα ζπνπδψλ ιεηηνπξγεί θαη είλαη ήδε
πιήξεο αμηνινγεκέλν/πηζηνπνηεκέλν ζηελ Λάξλαθα θαη ζηε Λεκεζφ θαη
ιεηηνπξγνχλ κε κεγάιε επηηπρία.
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4. ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΟΗΚΖΖ, ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΈΡΓΟΤ
4.1 Γηνηθεηηθνί Μεραληζκνί
Καλέλα ρφιην
4.2 Τπνδνκέο/ Τπνζηήξημε
4.2.1, 4.2.5 θαη 4.2.6 Βηβιηνζήθε
Βιέπε ηεθκεξίσζε πην πάλσ ζηα ζεκεία 1.1.4.2, 1.2.7, 2.1.2, 2.1.4
4.3 Οηθνλνκηθνί Πόξνη
4.3.1 Πνιηηηθή Καηαλνκήο – Βιέπε πλεκκέλν 10.
Πνιηηηθή Έξεπλαο (θξηηήξηα) ζην Κνιέγην C.D.A.
















Σν Κνιέγην C.D.A έρεη εδξαηψζεη κηα πνιηηηθή έξεπλαο, ε νπνία ζα ελδπλακψζεη
ηελ εξεπλεηηθή πνηφηεηα θαη εθπαηδεπηηθά πξφηππα ηνπ Κνιεγίνπ C.D.A.
Σν Κνιέγην C.D.A έρεη δεκηνπξγήζεη Δξεπλεηηθφ Κέληξν. Τπεχζπλνο ηνπο
Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ είλαη ν Τπεχζπλνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ.
Σν Κνιέγην C.D.A δηαζέηεη έλα πξνυπνινγηζκφ €20.000 εηεζίσο. Τπάξρεη
ελδερφκελν αχμεζεο ηνπ πνζνχ.
Οη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα δηεμάγνπλ έξεπλα, ζπγγξαθή άξζξσλ ηεο εηδηθφηεηαο
ηνπο θάζε ρξφλν, θαη ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν ζα ηεξεί αξρεία γηα θάζε έξεπλα.
Οη θαζεγεηέο ζα έρνπλ κείσζε δηδαθηηθψλ σξψλ γηα λα κπνξνχλ λα επηθεληξψλεηαη
ζε ζέκαηα έξεπλαο.
Θα δίλεηαη έλα πνζφ σο ακνηβή γηα κηα νινθιεξσκέλε έξεπλα κε βάζε ην κήθνο θαη
ηε πνηφηεηαο ηεο έξεπλαο.
Σν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ζα έρεη επηπιένλ ακνηβή, εθφζνλ εληαρηεί ζε εξεπλεηηθφ
πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ.
Δλζάξξπλζε θαζεγεηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζεκηλάξηα θαη κέξνο ή φια ηα έμνδα
πιεξσκέλα απφ ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν.
Να ζπζηαζνχλ ζπλεξγαζίεο κε εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ.
Ζ έξεπλα ζα ππνινγίδεηαη απφ ηηο ζπλνιηθέο ψξεο απαζρφιεζεο κε ηελ Έξεπλα. Σν
πιεξσηέν πνζφ είλαη €25.00 αλά ψξα.
Ζ εξεπλεηηθή επηηξνπή ζα ζπγθαιείηε 2 θνξέο αλά εμάκελν (αλαιφγσο ησλ
εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ).
Σν Δξεπλεηηθφ Κέληξν ελζαξξχλεη θαη ππνζηεξίδεη φια ηα κέιε ηνπ Αθαδεκατθνχ
Πξνζσπηθνχ ηνπ Κνιεγίνπ φζνλ αθνξά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε εζληθνχο θαη δηεζλήο
νξγαληζκνχο.
Οη θαζεγεηέο νη νπνίνη ζα ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα ζα επηβξαβεχνληαη κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο, π.ρ. απμήζεηο, πξναγσγέο
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4.3.2 Θεζκηθά Αθαδεκατθά Όξγαλα
Σν Κνιέγην ιεηηνχξγεη θαη πξνζθέξεη ζηελ Κππξηαθή θνηλσλία εδψ θαη 40
ρξφληα. Σν Κνιέγην ιεηηνχξγεη κε επηηπρία θαη αλαγλψξηζε ζηε Σξηηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε κε 36 αλαγλσξηζκέλα/πηζηνπνηνχκελα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.
Σν πξφγξακκα Αηζζεηηθήο είλαη ήδε πιήξσο αμηνινγεκέλν ζηε Λάξλαθα θαη
ζηε Λεκεζφ θαη ιεηηνπξγεί κε κεγάιε επηηπρία. Σν Κνιέγην ιεηηνπξγεί κε
βάζε
ηνπο Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηνπ Κνιεγίνπ θαη ηνπο
ζεζκνζεηεκέλνπο θαλνληζκνχο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νη
απνζηέιινληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ.
Δπίζεο, ην Κνιέγην CDA δηαζέηεη Αθαδεκατθή Ηεξαξρία θαη
ζεζκνζεηεκέλνπο θαλνληζκνχο ηεξαξρίαο κε Πξφεδξν, Γεληθφ Γηεπζπληή,
Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γηεπζπληή (Τπεχζπλν γηα ηα Αθαδεκατθά θαη
Γηνηθεηηθά
Θέκαηα),
Γηεπζπληέο,
Τπνδηεπζπληέο,
Τπεχζπλνπο
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, Καζεγεηψλ, Δηδηθψλ Καζεγεηψλ θαη Δθιεγκέλεο
Αθαδεκατθέο Δπηηξνπέο. (πλεκκέλν 7).
5. ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Γελ εθαξκφδεηαη αθνχ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ πεξηιακβάλεη εμ απνζηάζεσο
ζπνπδέο.
6. ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ
Γελ εθαξκφδεηαη αθνχ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ πεξηιακβάλεη δηδαθηνξηθέο
ζπνπδέο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΚΑΗ

ΔΗΖΓΖΔΗ

ΣΖ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ

Ζ Αθαδεκατθή Δπηηξνπή θαη ε Γηεχζπλζε ηνπ Κνιεγίνπ C.D.A. κειέηεζε κε ζνβαξφηεηα
ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο θαη απνθάζηζε λα εθαξκόζεη πιήξσο
όιεο ηηο εηζεγήζεηο πνπ ηέζεθαλ.
1. Πξνζνληνύρν Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό
Όπσο ήδε αλαθέξακε, ην πξφγξακκα δελ άξρηζε αθφκε θαη ζα αξρίζεη κφιηο
αμηνινγεζεί. Έρνπλ δεισζεί 18 δηδάζθνληεο, ζχκθσλα κε ηελ αλαλεσκέλε ιίζηα
θαζεγεηψλ πνπ δφζεθε ζηελ ΔΔΑ, θαηά ηελ επηηφπηα επίζθεςε ηνπο. Όινη νη
θαζεγεηέο πνπ ζα δηδάμνπλ ζην πξφγξακκα φηαλ ζα αμηνινγεζεί έρνπλ πξνζππνγξάςεη
Πξνζπκθσλεηηθά Δξγνδφηεζε, ηα νπνία δελ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ ΔΔΑ, θαη γη’ απηφ
εζσθιείνληαη ζηελ παξνχζα επηζηνιή. (πλεκκέλν 11).
Οη 18 θαζεγεηέο πνπ ζα δηδάμνπλ ζην πξφγξακκα έρνπλ σο εμήο:
 6 θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ PhD, εθ ησλ νπνίσλ νη
3 Ηαηξνί, θάηνρνη Πηπρίνπ δηάξθεηαο 6 - 8 εηψλ θαη κε πείξα, ΟΥΗ 3 - 4 έηε φπσο
ηα αθαδεκατθά πηπρία, ε ΔΔΑ αμηνιφγεζε ηα πηπρία ησλ Ηαηξψλ σο ηζφηηκα
Bachelor. χκθσλα κε ηελ πξαθηηθή ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Κχπξνπ νη Ηαηξνί
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θάηνρνη Πηπρίνπ έρνπλ ηίηιν ηζφηηκν Γηδαθηνξηθνχ θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα
δηδάζθνπλ.
4 θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ MSc,
4 ππνςήθηνη Μεηαπηπρηαθνχ MSc (c ) πνπ ζα απνθνηηήζνπλ ηνλ Μάην 2017.
4 θάηνρνη Πηπρίνπ

Δπνκέλσο, 14 θαζεγεηέο (78%) είλαη θάηνρνη αθαδεκατθνχ ηίηινπ, θαηά κηα βαζκίδα
αλψηεξε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 6 είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ. Δπίζεο, έρεη πξνιεθζεί
θαη έλαο Υεκηθφο γηα ην κάζεκα ηεο ρεκείαο ην νπνίν ζα αξρίζεη ζην 2ν εμάκελν, ν
Ναπνιέσλ Πεηξίδεο θάηνρνο Master ζηε Υεκεία θαη Πηπρίνπ Υεκηθνχ Μεραληθνχ απφ
ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν Αζελψλ.
Δπηπιένλ, φπσο ήδε πξναλαθέξακε, ην πξφγξακκα δελ άξρηζε αθφκε θαη νη ψξεο
δηδαζθαιίαο πνπ αλαθέξνληαη ηζρχνπλ γηα φηαλ ζα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαη ηα
νρηψ (8) εμάκελα θαη ηα 4 ρξφληα. (βιέπε αλαιπηηθφηεξα ηνλ θαηάινγν θαζεγεηψλ, κε
ηα καζήκαηα πνπ ζα δηδάμνπλ θαη ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εμάκελν) (πλεκκέλν 6).
Φόξηνο Δξγαζίαο - Αξηζκόο Ωξώλ Γηδαζθαιίαο
Με βάζε ην ζπλεκκέλν θαηάινγν κπνξεί λα δηαπηζησζεί φηη φηαλ ζα ιεηηνπξγήζεη ην
παξφλ πξφγξακκα, ν θφξηνο εξγαζίαο ησλ δηδαζθφλησλ αλά εμάκελν ζα είλαη πνιχ
κηθξφο αθφκε θαη αλ ιεηηνπξγνχλ ηαπηνρξφλσο θαη ηα 4 έηε. Γηα παξάδεηγκα, κεηά απφ
4 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (αλ ππάξρνπλ θνηηεηέο θαη ζηα 4 έηε), ζα
ιεηηνπξγνχλ 4 εμάκελα ηα νπνία ζα είλαη ε Υεηκεξηλή Πεξίνδνο: Α’, Γ’, Δ’, Ε’ εμάκελα
θαη κεηά ζα είλαη ε Δαξηλή Πεξίνδνο: Β’, Γ’, η’, Ζ’ εμάκελα.
2. Αζθάιεηα Δξγαζηήξηνπ (Υεκείν)
Παξφιν πνπ θαηά ηελ επηηφπηα επίζθεςε ζην Δξγαζηήξην, ε Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο
Αμηνιφγεζεο (ΔΔΑ) δελ αλάθεξε νηηδήπνηε γηα απαγσγφ ζχζηεκα ή ςπγείν, ην
Κνιέγην πξψηηζηα θξνληίδεη γηα ηε αζθάιεηα ησλ θνηηεηψλ θα είλαη ήδε ελήκεξν θαη
γηα ηελ εγθαηάζηαζε απαγσγνχ ζπζηήκαηνο θαη ςπγείνπ φπσο έπξαμε ζηα Κνιέγηα καο
ζηελ Λεκεζφ θαη ζηε Λάξλαθα. Σν απαγσγφ ζχζηεκα θαη ην ςπγείν έρνπλ ήδε
παξαγγέιιεη θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ ιίαλ ζπληφκσο θαη ζην Κνιέγην καο ζηε Πάθν.
Δπηπιένλ, ηα καζήκαηα πνπ ζα γίλνληαη ζην εξγαζηήξην είλαη ηα καζήκαηα ηεο Υεκείαο
θαη Κνζκεηνινγίαο θαη πξνο ελεκέξσζε ζαο ην κάζεκα ηεο Υεκείαο ζα δηδάζθεηαη ζην
2ν εμάκελν θαη ην κάζεκα ηεο Κνζκεηνινγίαο ζα αξρίζεη ην 2ν ρξφλν ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
3. Αίζνπζα IPL
Έρεη γίλεη ν έιεγρνο ηεο αίζνπζαο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ην IPL θαη ηψξα πιεξνί φιεο
πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο ηνπ πεξί Δγγξαθήο Αηζζεηηθψλ Νφκνπ.
4. Βηβιηνζήθε
Σν Κνιέγην CDA δηαζέηεη 4 βηβιηνζήθεο, κία ζε θάζε παξάξηεκα (Λεπθσζία, Λεκεζφ,
Λάξλαθα θαη Πάθν) κε κεγάιν αξηζκφ ζπγγξακκάησλ φπνπ ηα βηβιία κπνξνχλ λα
κεηαθεξζνχλ απφ κηα βηβιηνζήθε ζηελ άιιε ακέζσο. Οη βηβιηνζήθεο είλαη πιήξσο
εμνπιηζκέλεο κε πνιιά βηβιία ζε φινπο ηνπο ηνκείο Δπηρεηξήζεσλ, Μάξθεηηλγθ,
Οηθνλνκηθά, ηαηηζηηθή, Σερλνινγία θαη Πιεξνθνξηθή, Σέρλεο θαη Αηζζεηηθήο. Σν
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Κνιέγην δίλεη κεγάιε έκθαζε ζην ζπλερή εκπινπηηζκφ ησλ βηβιηνζεθψλ κε λέα βηβιία,
λέεο εθδφζεηο, πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθή κάζεζε κέζσ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδψλ
δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, νη βηβιηνζήθεο ηνπ Κνιεγίνπ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο
αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, είλαη κέιε γηα δαλεηζκφ κε άιια παλεπηζηήκηα φπσο ην
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, ΣΔΠΑΚ, θαη ζε πνιιέο Σξάπεδεο Γεδνκέλσλ. Δπίζεο, νη
ζεκεηψζεηο ησλ θαζεγεηψλ αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν (Moodle) ηνπ Κνιεγίνπ θαη
επηθαηξνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηε βνήζεηα ησλ θνηηεηψλ. (πλεκκέλα 1,2,3,4).







Ο αξηζκφο ησλ βηβιίσλ ζηε βηβιηνζήθε Πάθνπ είλαη: 1,500.
Ο αξηζκφο ησλ βηβιίσλ Αηζζεηηθήο θαη ζπλαθή ζπγγξάκκαηα ζηε βηβιηνζήθε
Πάθνπ είλαη: 400.
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ βηβιίσλ ζηηο άιιεο 3 βηβιηνζήθεο ηνπ Κνιεγίνπ
(Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο θαη Λεκεζνχ) είλαη: 8,840.
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ βηβιίσλ Αηζζεηηθήο θαη ζπλαθψλ ζπγγξακκάησλ ζηηο
άιιεο ηξεηο βηβιηνζήθεο ηνπ Κνιεγίνπ (Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο θαη Λεκεζνχ) είλαη:
1,700.
Σν Κνιέγην είλαη κέινο ζε ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο θαη Σξάπεδεο Γεδνκέλσλ
(Databases).
Σν Κνιέγην είλαη κέινο γηα δαλεηζκφ ζε άιιεο βηβιηνζήθεο παλεπηζηήκησλ φπσο ην
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, ΣΔΠΑΚ θαη ζε πνιιέο Σξάπεδεο Γεδνκέλσλ.

5. Μεραληζκνί Διέγρνπ ηεο Δπίδνζεο ησλ Φνηηεηώλ
Ζ ππάξρνπζα πνζφζησζε βαζκνιφγεζεο ζην πξφγξακκα είλαη 40% ζπλερήο
παξαθνινχζεζε, αζθήζεηο θαη 60% ηειηθέο εμεηάζεηο. Μεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΔΔΑ
γηα κεγαιχηεξε επειημία ζηε πξνθνξηθή πνζφζησζε 40%, ην Κνιέγην πξνρψξεζε ζηελ
εθαξκνγή ηεο εηζήγεζεο απηήο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζχκθσλα
κε ηελ θαηαλνκή ηεο αμηνιφγεζεο ν θάζε θαζεγεηήο ζα κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή
πνζφζησζε βαζκνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηε θξίζε ηνπ. Ζ θαηαλνκή ηεο πνζφζησζεο
ηεο βαζκνιφγεζεο ζα αλαγξάθεηαη θαη ζα επεμεγείηαη ζηνπο θνηηεηέο ζην
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ καζήκαηνο.
6. Καηεγνξίεο Πξνζσπηθνύ - Ηεξαξρία
Σν Κνιέγην C.D.A. ιεηηνχξγεη θαη πξνζθέξεη ζηελ Κππξηαθή θνηλσλία εδψ θαη 40
ρξφληα. Σν Κνιέγην ιεηηνχξγεη επηηπρψο ζηε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε 36
αλαγλσξηζκέλα/πηζηνπνηνχκελα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Σν ζπγθξηκέλν πξφγξακκα
ζπνπδψλ είλαη ήδε πιήξσο αμηνινγεκέλν ζηε Λάξλαθα θαη ζηε Λεκεζφ θαη ιεηηνπξγεί
κε κεγάιε επηηπρία. Σν Κνιέγην ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνπο Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο
ηνπ Κνιεγίνπ θαη ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο θαλνληζκνχο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
νη νπνίνη απνζηέιινληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ.
Δπίζεο, ην Κνιέγην CDA δηαζέηεη Αθαδεκατθή Ηεξαξρία θαη ζεζκνζεηεκέλνπο
θαλνληζκνχο ηεξαξρίαο κε Πξφεδξν, Γεληθφ Γηεπζπληή (Γηνίθεζε), Αλαπιεξσηή Γεληθφ
Γηεπζπληή (Τπεχζπλνο γηα ηα Αθαδεκατθά θαη Γηνηθεηηθά Θέκαηα), Γηεπζπληέο,
Τπνδηεπζπληέο, Τπεχζπλνπο Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, Καζεγεηέο, Δηδηθνχο
Καζεγεηέο θαη Δθιεγκέλεο Αθαδεκατθέο Δπηηξνπέο θαη αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. (πλεκκέλν 7).
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7. Παξνρή Μαζεκάησλ Δπηινγήο
Μεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΔΔΑ γηα παξνρή καζεκάησλ επηινγήο, ε αθαδεκατθή
επηηξνπή, κε ηελ Τπεχζπλε θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ ελζσκαηψζεη
καζήκαηα επηινγήο. Οη θνηηεηέο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα επηιέμνπλ 3 απφ ηα αθφινπζα
καζήκαηα:
ΜΑΘΖΜΑΣΑ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ

ΑΓΤ 406 ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ

ΠΟΡ 406 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΟΡΣΟΦΟΛΗΟ

ΠΛΖΡ 507 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΗΣ 507 ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ

ΜΑΡΚ 606 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ

ΓΖ 606 ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ



ΠΟΡ406 Γεκηνπξγία Πνξηνθόιην
Σν κάζεκα ζηνρεχεη ζηελ ζπιινγή, επηινγή, νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ελφο
πνξηνθφιην, φπνπ ν θάζε θνηηεηήο ζα κπνξεί λα αλαδείμεη ηηο αθαδεκατθέο γλψζεηο
θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξίεο είηε γηα αθαδεκατθνχο ή
επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. (πλεκκέλν 8)



ΗΣ507 Ηζηνξία ηεο Σέρλεο
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο ζα έρνπλ κηα επξχηεξε γλψζε γηα
ηελ Σέρλε θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζην λέν Κφζκν θαη ηελ Αηζζεηηθή, εμεηάδεη ηελ
Σέρλε ζηνλ Αξραίν Κφζκν θαη Αξραηνειιεληθή Σέρλε, ηε Μεζαησληθή Δπξσπατθή
Σέρλε θαη ηελ Πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο, ηελ Σέρλε ζην Θέαηξν θαη ηνλ Μνληέξλν
Κφζκν, ηελ Σέρλε ζηνλ 20ν Αηψλα θαη ην Μεηακνληεξληζκφ θαη ηε Φσηνγξαθία
ζηνλ 20ν Αηψλα. (πλεκκέλν 9)



ΓΖ606 Γεκόζηεο ρέζεηο.
Σν κάζεκα εμεηάδεη ηε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο, ησλ κεζψλ καδηθήο επηθνηλσλίαο
θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηελ επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ θαη ηνπο ηξφπνπο
νξγάλσζεο, εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο ησλ δεκφζησλ ζρέζεσλ. (πλεκκέλν 10).

8. Δπίθαηξα Τπνρξεσηηθά πγγξάκκαηα – Βηβιηνζήθε
Ζ βηβιηνζήθε αλαβαζκίδεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γη’ απηφ, κεηά απφ εηζήγεζε
ηεο ΔΔΑ, έρνπλ πξνζηεζεί επηπιένλ ζπγγξάκκαηα ζηα πην θάησ καζήκαηα. (ζην
πλεκκέλν 3 είλαη ν πιήξεο θαη αλαλεσκέλνο θαηάινγνο ησλ βηβιίσλ):









104ΑΘΠ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΠΡΟΧΠΟΤ
201ΑΑΚ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΚΜΖ
501ΜΔΠΑ: ΜΔΘΟΓΟΗ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΑΠΟΣΡΗΥΧΖ
601ΖΛΑΠ: ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΑΠΟΣΡΗΥΧΖ
202ΖΜΑ: ΖΡΔΜΗΣΗΚΖ ΜΑΛΑΞΖ ΧΜΑΣΟ
302ΑΑΚ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΤΣΣΑΡΗΣΗΓΑ
402ΠΑΑΚ: ΠΑΥΤΑΡΚΗΑ - ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
403ΔΦΗΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ IPL ΑΗΘΖΣΗΚΖ
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9. Μειέηε Βησζηκόηεηαο
Σν Κνιέγην έρεη δηεμάγεη ελδειερή έξεπλα ζηελ Κππξηαθή αγνξά θαη φρη κφλν (ε νπνία
είρε δνζεί ζηελ ΔΔΑ), θαη θαηέιεμε φηη ην πξφγξακκα έρεη πνιιέο επθαηξίεο
εξγνδφηεζεο ηφζν ζηελ Κχπξν φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Σν πξφγξακκα ζα είλαη βηψζηκν
θαη ζα πξνζθέξεη πάξα πνιιά ζηνλ ηνκέα ηεο Αηζζεηηθήο ηφζν ζηελ Δπαξρία Πάθνπ
φζν θαη ζηελ Κππξηαθή θνηλσλία γεληθφηεξα. (πλεκκέλν 11).
10. Πνιηηηθή Καηαλνκήο Δξεπλεηηθώλ Κίλεηξσλ
Παξφιν φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ έρεη αξρίζεη, ην CDA College
έρεη ζεζκνζεηεκέλε πνιηηηθή γηα εξεχλα θαη ππνζηεξίδεη ζζελαξά θαη ελζαξξχλεη ην
αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ λα εληαρζεί θαη λα παξάγεη εξεπλεηηθφ έξγν, κέζσ
δεκνζίεπζεο άξζξσλ θαη κέζσ Δπξσπατθψλ Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ.
Σν Κνιέγην ππνζηεξίδεη ζζελαξά ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιήο, κέζσ
νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ κέζσλ. Δπηπιένλ ππάξρεη ε εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ
Κνιεγίνπ πνπ ελζαξξχλεη θαη ζηεξίδεη ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιήο,
φπσο ηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ θαη ζεκηλαξίσλ θαη ηε κείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ
θφξηνπ θ.ιπ. Μεξηθά απφ ηα θίλεηξα γηα έξεπλα είλαη ε κείσζε ρξφλνπ
δηδαζθαιίαο, ε κείσζε θφξηνπ εξγαζίαο, ε θάιπςε εμφδσλ γηα ζπκκέηνρε ζε
ζεκηλάξηα θαη παξνρή νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ θηλήηξσλ εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζε
έξεπλα, ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα. Δίλαη ζεκαληηθφ νη δηδάζθνληεο λα δίλνπλ
απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
δεκνζηεχζεηο ζε έγθξηηα πεξηνδηθά θαη παξνπζηάζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα κε ηελ
πιήξε ππνζηήξημε ηνπ Κνιεγίνπ. Δπηπιένλ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ελζαξξχλεηαη
λα απνζηέιιεη άξζξα ή εξεχλα γηα δεκνζίεπζε ζην εηήζην πεξηνδηθφ ηνπ θνιεγίνπ
«The Cyprus Research Facts». Σέινο ίδξπζε ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν Αξηζηνηέιεο γηα
ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Κνιεγίνπ. (πλεκκέλν 10).
Κάζε έηνο ην ζπιινγηθφ ζψκα δηαηεξεί κηα Δηήζηα Έθζεζε γηα ζέκαηα Έξεπλαο
δεηψληαο ζηνηρεία απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηηο εξεπλεηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο, ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θαη θαηάξηηζεο, ηε ζπκκεηνρή ζε
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο εθπαηδεπηηθψλ κε παλεπηζηήκηα ηνπ
εμσηεξηθνχ θ.ιπ. Δπίζεο νη θνηηεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην ηειεπηαίν εμάκελν ζα
αλαιάβνπλ λα εηνηκάζνπλ κία πηπρηαθή δηαηξηβή κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ
επίβιεςε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ζρνιήο.
Δπίζεο, ζαο πιεξνθνξνχκε φηη ην ίδην πξφγξακκα ζπνπδψλ ιεηηνπξγεί θαη είλαη ήδε
πιήξεο αμηνινγεκέλν/πηζηνπνηεκέλν ζηελ Λάξλαθα θαη ζηε Λεκεζφ θαη
ιεηηνπξγνχλ κε κεγάιε επηηπρία.
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Πνιηηηθή Έξεπλαο (θξηηήξηα) ζην Κνιέγην C.D.A. (πλεκκέλν 12)
















Σν Κνιέγην C.D.A έρεη εδξαηψζεη κηα πνιηηηθή έξεπλαο, ε νπνία ζα ελδπλακψζεη
ηελ εξεπλεηηθή πνηφηεηα θαη εθπαηδεπηηθά πξφηππα ηνπ Κνιεγίνπ C.D.A.
Σν Κνιέγην C.D.A έρεη δεκηνπξγήζεη Δξεπλεηηθφ Κέληξν. Τπεχζπλνο ηνπο
Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ είλαη ν Τπεχζπλνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ.
Σν Κνιέγην C.D.A δηαζέηεη έλα πξνυπνινγηζκφ €20.000 εηεζίσο. Τπάξρεη
ελδερφκελν αχμεζεο ηνπ πνζνχ.
Οη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα δηεμάγνπλ έξεπλα, ζπγγξαθή άξζξσλ ηεο εηδηθφηεηαο
ηνπο θάζε ρξφλν, θαη ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν ζα ηεξεί αξρεία γηα θάζε έξεπλα.
Οη θαζεγεηέο ζα έρνπλ κείσζε δηδαθηηθψλ σξψλ γηα λα κπνξνχλ λα επηθεληξψλεηαη
ζε ζέκαηα έξεπλαο.
Θα δίλεηαη έλα πνζφ σο ακνηβή γηα κηα νινθιεξσκέλε έξεπλα κε βάζε ην κήθνο θαη
ηε πνηφηεηαο ηεο έξεπλαο.
Σν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ζα έρεη επηπιένλ ακνηβή, εθφζνλ εληαρηεί ζε εξεπλεηηθφ
πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ.
Δλζάξξπλζε θαζεγεηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζεκηλάξηα θαη κέξνο ή φια ηα έμνδα
πιεξσκέλα απφ ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν.
Να ζπζηαζνχλ ζπλεξγαζίεο κε εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ.
Ζ έξεπλα ζα ππνινγίδεηαη απφ ηηο ζπλνιηθέο ψξεο απαζρφιεζεο κε ηελ Έξεπλα. Σν
πιεξσηέν πνζφ είλαη €25.00 αλά ψξα.
Ζ εξεπλεηηθή επηηξνπή ζα ζπγθαιείηε 2 θνξέο αλά εμάκελν (αλαιφγσο ησλ
εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ).
Σν Δξεπλεηηθφ Κέληξν ελζαξξχλεη θαη ππνζηεξίδεη φια ηα κέιε ηνπ Αθαδεκατθνχ
Πξνζσπηθνχ ηνπ Κνιεγίνπ φζνλ αθνξά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε εζληθνχο θαη δηεζλήο
νξγαληζκνχο.
Οη θαζεγεηέο νη νπνίνη ζα ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα ζα επηβξαβεχνληαη κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο, π.ρ. απμήζεηο, πξναγσγέο

11. Δγγξαθή Αηζζεηηθώλ ζην Μεηξών ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
Οη ηξεηο Αηζζεηηθνί κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα δηδάμνπλ ζην πξφγξακκα
έρνπλ ήδε εγγξαθεί ζην κεηξψν ηνπ Τπνπξγείν Τγείαο.
Σν Κνιέγην πηζηεχεη αθξάδαληα φηη ην πξφγξακκα «Αηζζεηηθή, 4 Έηε Πηπρίν» έρεη λα
πξνζθέξεη πάξα πνιιά ζηελ Αλψηεξε Δθπαίδεπζε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο Αηζζεηηθήο. Με
ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ν ηνκέαο ηεο
Αηζζεηηθήο ζα αλαδείμεη αμηφινγνπο απφθνηηνπο επαγγεικαηίεο θαη ζχκθσλα κε ην
λφκν «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 ζηελ βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνκέα ηεο
Αηζζεηηθήο θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο
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εθπαίδεπζεο πξνο φθεινο ησλ θνηηεηψλ ηεο Δπαξρίαο Πάθνπ θαη ηεο Κππξηαθήο
θνηλσλίαο γεληθφηεξα.
Σέινο ζεκεηψζηε φηη ζηελ Δπαξρία Πάθνπ δελ ιεηηνπξγεί άιιν παξφκνην πξφγξακκα
ζπνπδψλ θαη νη θνηηεηέο αλαγθάδνληαη λα πεγαίλνπλ ζηε Λεκεζφ, επνκέλσο ην
πξφγξακκα ζα αλαπιεξψζεη κηα κεγάιε έιιεηςε θαη θελφ ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ
επαξρία Πάθνπ.
Με εηιηθξηλή ζεβαζκφ

Γ. Α. Υξηζηνθφξνπ
(Πξφεδξνο)
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πλεκκέλν 1

LIST OF DATABASES AND ELECTRONIC JOURNALS
ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ

Παξαθάησ ππάξρεη ιίζηα κε βάζεηο δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, βάζεηο
ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ, θαηαιφγνπο αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, ειεθηξνληθέο
εγθπθινπαίδεηεο θαη γεληθνί πιεξνθνξηαθνί Ηζηφηνπνη πνπ έρεη πξφζβαζε είηε ζπλδξνκή νη
βηβιηνζήθεο ησλ θνιεγίσλ CDA College.Δπίζεο θαη ηηο πξνζβάζεηο ζε θαηαιφγνπο, βάζεηο
δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κχπξνπ θαη ηνπ Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ φπνπ είκαζηε κέιε θαη ζπλδεδεκέλνη κε ηα
παξαπάλσ παλεπηζηήκηα.
ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ/JOURNALS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

BERKELEY Electronic press journals (www.bepress.com)
Directory of Open Access Journals DOAJ (www.doaj.org)
Emerald journals (www.emeraldinsight.com)
Oxford journals (http://services.oxfordjournals.org
Computerworld-News, Education (www.computerworld.com)
HOTELS Magazine (www.hotelsmag.com)
Commercial news (www.thinkglobal.us)
Elsevier Journal of Business research (www.elsevier.com)
The Economist (www.economist.com)
Strategic Management Journal
Harvard Business Review Magazine (http://hbr.org/magazine)
DOAJ: Directory of open access journals (www.doaj.org/)
Open J-Gate journals (www.openj-gate.com)
The Electronic Journal of Information Systems (www.ejisdc.org)
Sage Journal (www.sagepub.com/journals)
Pub Med (www.ncbi.nlm.nih.gov)
Sage Journals (http://online.sagepub.com)
Σα λέα ησλ αηζζεηηθψλ (www.aesthetics.gr)
Αηζζεηηθή ήκεξα Πεξηνδηθφ Αηζζεηηθήο (http://www.aisthitiki-simera.gr/)
Nouvelle Esthetiques Magazine (http://www.nouvelles-esthetiques.com)
Architectural Digest: The International Design Authority
(http://www.architecturaldigest.com/)
Interni Magazine (http://www.internimagazine.it/)
Technology, News and Reviews PCPro (http://www.pcpro.co.uk/)
PC Advisor Magazine (http://www.pcadvisor.co.uk/magazines/)
Mac Format All your Apple needs (http://macformat.techradar.com/)
PC World Reviews and News on Tech Products, Software
(http://www.pcworld.com/)
21st Century Adventures Travel Enzine (http://www.21stcenturyadventures.com/)
Luxury Travel Magazine Conte Nast Traveller (http://www.cntraveller.com/)
Travel and Leisure Magazine (http://www.travelandleisure.com/)
National Geographic (www.nationalgeographic.com)
EURODL: European Journal of Open, Distance and E-learning
(http://www.eurodl.org/)
D-Lib Magazine (http://www.dlib.org/)
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33)

34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

Library Journal: Our eBook future the digital shift
(http://www.libraryjournal.com/lj/home/891898264/our_ebook_future__the.html.csp)
International Journal of Fashion Design, Technology & Education
(http://www.tandfonline.com/toc/tfdt20/current)
Vogue (http://www.vogue.co.uk/)
Harper’s Bazaar (http://www.harpersbazaar.co.uk/)
Collezioni Donna (http://www.logos.info/en)
Textile View Magazine (http://www.view-publications.com/content.html).
American Journal of psychology (http://www.press.uillinois.edu/journals/ajp.html)
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology
(http://ijo.sagepub.com/)
American and British Criminology Council
http://tourism-pms.aegean.gr/www.ba.aegean.gr/e.christou/journalstourmktg.htm
http://www.tourismtoday.gr/
Library Journal — Library News, Reviews, and Views

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ/ EBOOKS
1)
2)
3)

DOAB: Directory of Open Access Books
Business Insights (www.bi-interactice.com)
Reference eBooks Engineering Collection Elsevier
(www.elsevier.com/wps/product/cws_home/717022)
4)
Δχδνμνο-Ζιεθηξνληθή Τπεξεζία Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο πγγξακκάησλ θαη
Λνηπψλ Βνεζεκάησλ (https://service.eudoxus.gr)
5)
Download Free EBooks (http://www.free-ebooks.gr/eng/ebooks/index)
6)
EBSCO Publishing eBooks & audiobooks (http://www.ebscohost.com/ebooks)
7)
Free University Lectures Fox (http://www.lecturefox.com/)
8)
Διεχζεξα Φεθηαθά Βηβιία γηα φινπο E books4Greece
(http://www.ebooks4greeks.gr/)
9)
Get Free eBooks (http://www.getfreeebooks.com/?cat=10)
10) Open Book-Αλνηθηή Βηβιηνζήθε (http://www.openbook.gr/)
11) Μηθξφο Απφπινπο (http://www.mikrosapoplous.gr/)
12) Google Books (http://books.google.com/)
13) Internet Archive: Digital Library of Free Books (http://www.archive.org/)
14) Wageningen Academic Publishers (http://www.wageningenacademic.com/)
15) Greek Libraries in a New World (http://tuxlibrary.blogspot.com)
16) E books.com (http://ebooks.com/)
17) Kobo Ebooks.com (http://www.kobobooks.com/)
18) 101 Free Tech Books (http://www.101freetechbooks.com/)
19) The freelibrary.com (http://www.thefreelibrary.com)
20) International Publishers Association IPA (http://www.internationalpublishers.org)
21) Ζιεθηξνληθφο Αλαγλψζηεο: eBooks
(http://elektronikosanagnostis.blogspot.com/p/ebooks.html)
22) National Geographic English Language Teaching
(http://elt.heinle.com/ng/emea/en_uk/index.html)
23) χγρξνλε Διιεληθή Πνίεζε (http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/poetry.html)
24) EuroMonitor Passport (http://www.portal.euromonitor.com/Portal/Default.aspx)
25) Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ/ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε
(http://www.oedb.gr:8080/oedvLibrary/user/results.zul?type=1&category=7)
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26)
27)

Planet Books: Free eBooks (http://www.planetebook.com/)
446 Places for Free Books Online (http://www.techsupportalert.com)

Βάζεηο Γεδνκέλσλ/ Databases Infotrac Academic OneFile Cengage Learning
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Infotrack-Cengage Learning (http://infotrack.galegroup.com/itweb/cdacollege)
Computer database-Infotrac (http://find.galegroup.com)
Expanded Academic ASAP-Infotrac (http://find.galegroup.com)
Academic OneFile-Infotrac (http://find.galegroup.com)
Hospitality, Tourism and Leisure Collection-Infotrac (http://find.galegroup.com)
Business and Company Resource Center-Infotrac (http://find.galegroup.com)
Health and Wellness Resource Center and Alternative Health Module-Infotrac
(http://find.galegroup.com)
General Business File International-Infotrac (http://find.galegroup.com)
Global Issues in Context-Infotrac (http://find.galegroup.com)
GREENR (Global Reference on the Environment, Energy and Natural Resources –
Infotrac (http://find.galegroup.com)
Times Literary Supplement Historical Archive-Infotrac (http://find.galegroup.com)
The Economist Historical Archive 1843-2003-Infotrac (http://find.galegroup.com)

Βάζεηο Γεδνκέλσλ/Databases
1) Med-Mem (www.medmem.eu)
2) Wiley Interscience Collection 1832-2000 (www3.interscience.wiley.com)
3) Banking information source (http://library.dialog.com/bluesheets/html)
4) CBCA (www.tug-libraries.on.ca/indexes/descriptions/cbca.html)
5) Collection of computer sciences bibliographies (http://liinwww.ira.uka.de/bibliography)
6) EBSCO host online research databases (www.ebscohost.com)
7) ERIC Education resources information center (www.eric.ed.gov.)
8) Facts of International Relations and Security Trends (http://first.sipri.org)
9) Library, information science and technology abstracts (www.nwcentral.org)
10) Market line business information (www.marketlineinfo.com)
11) Wolfram Mathworld (www.mathworld.wolfram.com)
12) Source OECD Telecommunications database (http://titania.sourceoecd.org)
13) Scopus The largest abstract and citation database of peer-reviewed literature and quality
web sources (http://info.scopus.com)
14) Literature.org (www.literature.org)
15) SearchEdu.com (www.searchedu.com)
16) Its-Teachers (www.its-teachers.com)
17) Science Direct (www.sciencedirect.com)
18) American Mathematical Society Mathscinet (www.ams.org/mathscinet)
19) ACM (Association for Computing Machinery) www.acm.org
20) Association for Computing Machinery (http://www.acm.org)
21) World Digital Library (http://www.wdl.org/en/)
22) Routledge Business & Management (http://www.routledge.com/business/)
23) Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο-Δπηινγή Βάζεσλ Γεδνκέλσλ
(http://argo.ekt.gr/Opac2_5/zConnectELL.html)
24) DATABASES - Fashion Design - Research Guides at The New School
25) ERIC - Education Resources Information Center
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ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ/ UNIVERSITY OF CYPRUS
1) University Of Cyprus Library-Doctoral dissertations
(ibrary.ucy.ac.cy/ENGLISH/electronic_servicesE/dissertations_en.htm)
2) University of Cyprus Library-Digital Collections
(http://library.ucy.ac.cy/ENGLISH/electronic_servicesE/dbase_all_en.htm)
3) University of Cyprus Library-Monographs
(http://ermis.lib.ucy.ac.cy/Databases/arrivals/Default.aspx?Language=el)
4) University of Cyprus Library-Databases
(http://library.ucy.ac.cy/ENGLISH/electronic_servicesE/dbase_all_en.htm)
5) University of Cyprus Library-Ζιεθηξνληθά Πεξηνδηθά Διιεληθνί Σίηινη
(http://library.ucy.ac.cy/electronic_services/elecjnls_greektitlesp_gr.htm)
6) University of Cyprus Library-E books on the web
(http://library.ucy.ac.cy/ENGLISH/linksE/ebooks_en.htm)
7) University of Cyprus Library-Usefull Links
(http://library.ucy.ac.cy/ENGLISH/linksE/links_central_en.htm)
8) University of Cyprus Library-Library’s Audio Visual Material
(http://ermis.lib.ucy.ac.cy/Databases/audiovisual/Default.aspx)
9) University of Cyprus Library-Citation Management Tools
(http://library.ucy.ac.cy/ENGLISH/research_toolsE/citation_manag_tools_en.htm)
10) University of Cyprus Library-Interlibrary loan Service
(http://library.ucy.ac.cy/ENGLISH/library_servicesE/lib_ill_en.htm)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ/ TEPAK
1) ΣΔΠΑΚ-Ηδξπκαηηθφ Καηαζεηήξην Κηίζηο
(http://www.cut.ac.cy/library/greek/collections/digital_collections.html)
2) ΣΔΠΑΚ-Ζιεθηξνληθά Βηβιία
(http://www.cut.ac.cy/library/greek/collections/ebooks.html)
3) ΣΔΠΑΚ-Καηάινγνη Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ
(http://www.cut.ac.cy/library/greek/information/academicscatalogs.html)
4) TΔΠΑΚ-Καηάινγνο Διιεληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Πεξηνδηθψλ
(http://www.cut.ac.cy/library/greek/collections/greek_ejournals.html)
5) TΔΠΑΚ-Βάζεηο Γεδνκέλσλ
(http://www.cut.ac.cy/library/greek/collections/databases.html)
6) ΣΔΠΑΚ-Θεκαηηθέο Πχιεο
(http://www.cut.ac.cy/library/greek/subjectguides/subject_guide.html)
Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην/Open University of Greece
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (www.eap.gr)
Τπεξεζίεο Βηβιηνζήθεο Κχξηνο Καηάινγνο(http://lib.eap.gr/index.html)
Τπεξεζίεο Βηβιηνζήθεο Ζιεθηξνληθά Βηβιία (http://lib.eap.gr/vivlia.html)
Τπεξεζίεο Βηβιηνζήθεο Ζιεθηξνληθά Πεξηνδηθά (http://lib.eap.gr/periodika.html)
Τπεξεζίεο Βηβιηνζήθεο Βάζεηο Γεδνκέλσλ (http://lib.eap.gr/vdedomenon.html)
Τπεξεζίεο Βηβιηνζήθεο Heal Link (http://www.heal-link.gr/)
Τπεξεζίεο Βηβιηνζήθεο Muse (http://193.108.161.35:8000/muse/servlet/MusePeer)
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Γεληθνί Πιεξνθνξηαθνί Ηζηόηνπνη/ General Information Sites
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

UNESCO (www.computerworld.com)
Anglo info (www.angloinfo.com)
IoIC-The Institute of Internal Communication (www.ioic.org.uk)
China General Information (www.chinatoday.com)
Europa The official website of the European Union (http://europa.eu)
Techxtra: Engineering, mathematics & computing (www.techxtra.ac.uk)
European Distance and E-learning Network (www.eden-online.org)
CyLaw (www.cylaw.org)
Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ-Σα λέα καο
(http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cnode=351&cresrc=93
96)
10) Lingu@net Worldwide (http://www.linguanet-worldwide.org/)
11) Librarian.gr (http://www.librarian.gr/)
12) OpenAIRE : Open Access Infrastructure for Research in Europe
(http://www.openaire.eu/)
13) FBI (Federation Bureau of Investigation www. fbi.gov)
14) Αζηπλνκία Κχπξνπ (www.police.gov.cy)
15) National Institute on Drug Abuse (www.drugabuse.gov)
πιινγηθνί Καηάινγνη Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ/Union Catalogue Academic
Libraries
1) ΑΒΔΚΣ-ΑΒΔΚΣ e-Opac (http://abekt.ekt.gr/abekt/eopac/)
2) Διιεληθφο Θεζαπξφο Δπηζηεκνληθψλ Όξσλ
(http://thesaurus.lib.ntua.gr:8081/WebTMS/)
3) Europeana (www.europeana.eu/portal)
4) European Library 2.3 (http://search.theeuropalibrary.org)
5) χλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (www.heal-link.gr)
6) πιινγηθφο Καηάινγνο Κππξηαθψλ Βηβιηνζεθψλ (http://147.102.210.252/cgi-binEL/egwcgi/egwirtcl/targetsUC.egw)
7) Library of Congress Online Catalogs (http;//catalog.loc.gov)
8) British Library Integrated Catalogue (http://catalogue.bl.uk)
ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΔΗΔ/ ENCYCLOPEDIAS
1) Encyclopedia.com (www.encyclopedia.com)
2) Britannica.com (www.britannica.com)
JOURNALS IN LIBRARY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

The Economist
Bloomberg business week
National Geographic
Lonely planet
Conde Nast Traveller
The Sunday Times Travel
Pc Advisor
Ram
Esthete
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10. πλζέζεηο
11. Interni
12. Icon
13. Wall Paper
14. Objekt International
15. Ηδέεο & Λχζεηο
16. Architectural Digest
17. Vogue (British edition)
18. Harper’s Bazaar (British edition)
19. Collezioni Donna
20. Textile View Magazine
21. International Journal of Fashion Design, Technology & Education
22. Hair Fashion
23. Perfect Hair
24. Celebrity Hair Style
25. Hair Show
26. Δγθιεκαηνινγία (Ννκηθή Βηβιηνζήθε Διιάδνο)
27. Executive Secretary
Total Journals: 27
Total E-Journals: 38
Total Ebooks: 26
Total Infotrac Databases: 12
Total Other Databases: 22
Total University Of Cyprus Library: 10
Total Σεπαθ: 6
Total General Information Sites: 12
Total Libraries Catalogues: 8
Total Encyclopaedias: 2

πλεκκέλν 2

LIST ΟF ONLINE DATABASES
This is a list of online databases accessible via the Internet.

A




Abandoned & Little-Known Airfields
Acronym Finder
Aeiou Encyclopedia
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African American Registry
Airdisaster.com
Airiti Inc
Airliners.net
All Media Guide
Allgame
Allmovie
Allmusic
American National Corpus
Amiga Games Database
Animal Diversity Web
Animal Genome Size Database
Arachne (archaeological database)
ArchINFORM
Archive site
ArtCyclopedia










Bank of English
Beilstein database
BiblioPage.com
Bibliotek.dk
Big Cartoon DataBase
Big Comic Book DataBase
Bioinformatic Harvester
BoardGameGeek


















CAMPUS (database)
Catholic-Hierarchy.org
CellarTracker
ChEBI
Chemical Abstracts Service
Chessgames.com
China Pollution Map Database
CIDOB Foundation
Cinema and Science
CiteSeer
Collection of Computer Science Bibliographies
Comic book price guide
Comics Buyer's Guide
Credo Reference
Croatian National Corpus
Current Biography





DBLP
DIALOG
Dictionary of Canadian Biography





Earth Human STR Allele Frequencies Database
EMBASE
Encyclopedia Astronautica

B

C

D

E
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Encyclopedia Mythica
English Short Title Catalogue
Entrez
Everyone's a Critic











Factiva
Facts on File
Fashion Model Directory
Filmarchives online
Find a Grave
FINDbase (the Frequency of INherited Disorders database)
FishBase
Flags of the World
Flora Europaea












Gallica
GameRankings
GeneNetwork
GEO-LEO
Gesamtkatalog der Wiegendrucke
GetCITED
Getty Thesaurus of Geographic Names
Golm Metabolome Database
Google
Grand Comics Database




Hoover's
HotPads.com





















INDUCKS
IBISWorld
Incunabula Short Title Catalogue
IndexMaster
Indian Railways Fan Club
Inorganic Crystal Structure Database
Interment.net
International Directory of Philosophy
Internet Archive
The Internet Book Database
The Internet Book Database of Fiction
Internet Broadway Database
Internet Movie Database
Internet Movie Firearms Database
Internet Off-Broadway Database
Internet Public Library
Internet Speculative Fiction Database
Internet Theatre Database
ISBNdb.com



JibJab

F

G

H

I

J
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JamJar Story




Kdo byl kdo
Killer List of Videogames





Lesson Planet
LexisNexis
The Literary Encyclopedia












Maven Semantic Healthcare Database
MedlinePlus
Metacritic
Metropolitan Travel Survey Archive
MICAD
Mindat.org
MobyGames
Movie Review Query Engine
MovieTome
MSDSonline








Names Database
NEO CANDO
Newsknowledge
Nichigai WHO
NNDB
NoorderSoft Waterways Database




On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
Open Source Vulnerability Database















Paradisec
PHI-base
Philosophy Research Index
Plant DNA C-values Database
Plants for a Future
Price guide
ProQuest
Proteomics Identifications Database
Psephos
PsycINFO
PubChem
Public Radio Fan
PubMed Central




RedLightGreen
Roud Folk Song Index




Scots Law Times
SeatGuru

K

L

M

N

O

P

Q
R

S
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Sherdog
Sing365.com
SmealSearch
Svenskt Diplomatarium









TCM Movie Database
Textfiles.com
Tocsearch
TOSEC
The Simpsons Archive
Transterm
TV.com




Uchronia: The Alternate History List
Ultimate Guitar Archive





VET-Bib
Virtuoso Universal Server
Vastari










Web of Science
Who's Who (UK)
WinCustomize
Wind ENergy Data & Information (WENDI) Gateway
Wikipedia
World Biographical Information System Online
WorldCat
WorldWide Molecular Matrix





Zabasearch.com
Zillow
ZINC database

T

U

V

W

Z

πλεκκέλν 3

ΝΔΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΣΗΣΤΠΩΝ
ΑΗΘΖΣΗΚΖ
(4 Έηε, Πηπρίν)
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Ρ αρικμόσ των Βιβλίων Αιςκθτικισ και Υυναφι Υυγγράμματα ςτθ βιβλιοκικθ Σάφου
είναι: 500 βιβλία.



Ρ ολικόσ αρικμόσ των Βιβλίων Αιςκθτικισ και Υυναφι Υυγγράμματα ςε όλεσ τισ
βιβλιοκικεσ του Μολεγίου CDA (Νευκωςία, Νάρνακα, Νεμεςό και Σάφο) όπου θ
ανταλλαγι βιβλίων από τθ μια βιβλιοκικθ ςτθν άλλθ είναι άμεςθ είναι: 2,100 βιβλία.



Φο Μολζγιο είναι μζλοσ για δανειςμό από άλλεσ βιβλιοκικεσ πανεπιςτιμιων, όπωσ το
Σανεπιςτιμιο Μφπρου, ΦΕΣΑΜ και πολλζσ Φράπεηεσ Δεδομζνων. (Υυνθμμζνο 2).



Επίςθσ το Μολζγιο είναι μζλοσ ςε αρκετζσ θλεκτρονικζσ βιβλιοκικεσ, Φράπεηεσ
Δεδομζνων (Databases).

_____________________________________________________________________
1. ΑΝΑΣΟΜΙΑ :

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Μακιματα ανατομικισ Αντϊνθσ Καμμάσ, ΒΗΣΑ Ιατρικζσ Εκδόςεισ, 2006. (12)

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Άτλασ ανατομίασ. Trevor Weston et al. Εκδόςεισ Μιςςόσ 2002. (3)
2. Βαςικζσ αρχζσ ανατομίασ. Υτζφανοσ Σ. Ναηαρίδθσ Κων 2000. (6)
3. Ξομφεράτου, Σαράςχοσ. Υυνοπτικι Σεριγραφικι Ανατομικι, Iατρικζσ εκδόςεισ
ΝΙΦΥΑΥ, 2001
4. MooreK.L. (2012) Μλινικι Ανατομία 2θ ζκδοςθ, Broken HillPubl. Ltd.
5. Jacob S. (2009) Ανατομικι του ανκρϊπου,Επιςτ. Εκδ. Σαριςιάνου.
6. Hansen J.T., LambertD.R. (2011) Netter's Ανατομία Ι: Βαςικι Μλινικι
Ανατομία,Broken HillPubl. Ltd.
7. SnellR. (2009) Μλινικι Ανατομικι. Ιατρικζσ Εκδόςεισ Νίτςασ, Ακινα.
8. Faiz R., Moffat D. (2006) Anatomy at a Glance. 1th edition, Σαριαςιάνοσ Α.Ε. Ακινα.
9. Putz R. and Pabst. Sobotta R. (2006) Atlas of Human Anatomy, 2 Volume Set, 14th
edition, Urban & Fisher.
10. Rohen, JohannesW. (2006) Ζγχρωμοσ άτλασ ανατομικισ του ανκρϊπου, Ιατρικζσ
Εκδόςεισ Σ.Χ. Σαςχαλίδθσ, Ακινα
11. Drake, RichardL. (2006) Gray’sAnatomy, Ιατρικζσ Εκδόςεισ Σ.Χ. Σαςχαλίδθσ.
2. ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
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1.

Φυςιολογία του ανκρϊπου. Βαρςαμίδθσ, University Studio Press Α.Ε., 2001. (12)

Προτεινόμενο Βιβλίο
1.

Φυςιολογία Ι & ΙΙ. Ευάγγελοσ Μανζλλοσ & Ξαρία Νυμπζρθ Εκδόςεισ Νφχνοσ 2000. (8)

2. Guyton and Hall Φυςιολογία Εκδόςεισ Σαριςιάνου, 2013 (
3. Guyton and Hall Φυςιολογία Εκδόςεισ Σαριςιάνου, (Σεριλθπτικόσ τόμοσ), 2008
4. Schmidt Υυνοπτικι Φυςιολογία του Ανκρϊπου, Εκδόςεισ Σαςχαλίδθσ, 2010
5. Mulroney Myers Βαςικζσ Αρχζσ Φυςιολογίασ, Εκδόςεισ Σαςχαλίδθσ, 2010
6. Δεςπόπουλοσ and Silbernagi Εγχειρίδιο Φυςιολογίασ (άτλασ), Εκδόςεισ Υιϊκθσ, 2010
7. Netter Άτλασ Φυςιολογίασ του Ανκρϊπου Εκδόςεισ Σαςχαλίδθσ, 2004
8. McGeown Υυνοπτικι Φυςιολογία του Ανκρϊπου Εκδόςεισ Σαςχαλίδθσ, 2003
9. Φ Χανιϊτθσ Φυςιολογία του ανκρϊπου, Εκδόςεισ Νίτςασ, 2009.

3. ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Ι:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Ειςαγωγι ςτθ δερματολογία. Ηλζκτρα Νικολαίδου, Εκδόςεισ Παπαηιςθσ, 2006. (15)

Προτεινόμενο Βιβλίο
1.

Ξακαίνω να φροντίηω το δζρμα μου. Μ. Ξ. Μαρακίτςου Εκδόςεισ Βιτα. (8)

2. Υτοιχεία δερματολογίασ. J. Gerson, Εκδόςεισ Ζλλθν. (8)
3. Fitzpatrick TB, et al. Dermatology in General Medicine, 7th edition.
4. Anthony du Vivier.Atlas of clinical Dermatology. Third edition.
5. Andrews’ . Diseases of the skin. Clinical Dermatology. 9th edition

4. ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΠΡΟΩΠΟΤ:
Απαιτοφμενο Βιβλίο
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1. Αντιγιρανςθ- Αιςκθτικζσ Εφαρμογζσ, Αρχοντάκθσ ταφροσ.
Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Θ Αιςκθτικι Επιςτιμθ ςτθ Δεκαετία του 2000 .Σρωτόπαπα Εαυγ.)
2. Αιςκθτικι προςϊπου ςε 110 ερωτιςεισ – απαντιςεισ. Ελζνθ Οικολάου. Φυπωκιτω 2002.
3. (8Facial Aesthetics: Concepts and Clinical Diagnosis Hardcover .Farhad B. Naini ISBN-13 :
978-1-4051-8192-1 .Edition: 1st. 2011, Willey-Blackwell
4.The Male Patient in Aesthetic Medicine . Springer. De Maio, Mauricio, Rzany, Berthold 2009
ISBN 978-3-540-79046-4
5.Cosmetic Dermatology: Requisites in Dermatology Series, 1e Hardcover 2008 byMurad Alam
MD , Hayes B Gladstone MD , ISBN-13: 978-0702031434 I SAUNDERS ELSEVIER
6. Milady's Aesthetician Series: Peels and Chemical Exfoliation Paperback – January 1, 2010 by
Pamela Hill. ISBN-13: 978-1435438668 ISBN-10: 1435438663 Edition: 2nd Informa Health Care
7.Step by Step Chemical Peels Paperback – March 31, 2010 Οiti KhungerISBN-13: 9780071667258 Edition: 1st Informa Health Care
5. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΑ-ΣΕΧΝΙΚΗ ΨΙΜΤΘΙΩΗ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Προςωπολογία θ τεχνικι του μακιγιάη . Α. Σςιγϊνια, Εκδόςεισ Παπαηιςθσ, 2002 (15)

Προτεινόμενο Βιβλίο
1.

Φα μυςτικά του τζλειου μακιγιάη. Jerome Alexander & Roberta Elins. Φλϊροσ 2000. (4)

2. Make-Up Techniques , by DK,2016
3. Make Up, by Arcturus Publishing, 2016
4. Bridal Makeup Face Charts (The Beauty Studio Collection), by Gina M Reyna, 2015
5. `Make-Up Artist Sketchbook: Pro planner for make-up artists. by Joe Dolan, 2015
6. Face Paint: The Story of Makeup, Lisa Eldridge, 2015

6. ΕΙΔΙΚΗ ΦΤΙΚΗ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
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1. Φπζηθή Γνπθέιιεο Γαβξηήι, Δθδόζεηο Γίαπινο, 2009. (12)
Προτεινόμενο Βιβλίο
1.

Θλεκτροτεχνία Ι&ΙΙ. Οίκοσ Μολλιόπουλοσ, Θλίασ Νόθσ, Εκδόςεισ Κων. (8)

2. ΦΧΥΙΜΘ 1, ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΙΔΘΥ ΥΦΕΝΙΡΥ, ΟΦΤΙΒΑΥ ΟΙΜΡΥ, ΣΤΕΝΡΤΕΟΦΗΡΥ ΝΡΧΘΥ
3. Φυςικι, Σαταργιάσ Οικoσ
4. Υθμειϊςεισ φυςικισ CDA COLLEGE.

7. ΜΟΡΙΑΚΗ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Δηζαγσγή ζηε Βηνινγία Κώζηα Καζηξίηζε, Βαζίιε Γεκεηξηάδε & Αθξνδίηε
ηβξνπνύινπ, Δθδόζεηο Κπξηαθίδε, 2004. (8)
Προτεινόμενο Βιβλίο

1. Biology Campell & Reece, 8th edition, Pearson Benjamin Cummings, 2008. (4)
2. Βαζηθέο Αξρέο Κπηηαξηθήο Βηνινγίαο, Alberts B.,Bray D.,Hopkin K.,Johnson
A.,Lewis J.,Raff M.,Roberts K.,Walter P.
3. Βηνινγία: Βαζηθέο Έλλνηεο, E. Simon
4. πλνπηηθή θπηηαξηθή βηνινγία-Δηζαγσγή ζηε κνξηαθή βηνινγία, Υαξβάινπ
Αηθαηεξίλε,Πεγήο Γηνκήδεο,Φηιίππνπ Γεκήηξηνο Κ.,Σξίγθαο Γηψξγνο

8. ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΚΜΗ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Μακαίνω να φροντίηω το δζρμα μου, Καίτθ Μουλοποφλου-Καρακίτςου, Εκδόςεισ
ΒΗΣΑ,2001

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Acne and its therapy Guy . F. Webster, Antony . V. Rawlings , εκδ.Informa
2. The Acne Cure Hardcover – May 2, 2003 Brenda Adderly , Terry J. Dubrow. SAUNDERS
ELSEVIER. ISBN 157954 -742-7
3. Acne William J. Cunliffe ISBN 0 9482 6939-1, CRC Press, 12 Απρ 2009
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4. Acne: Morphogenesis and Treatment G. Plewig,A.M. Kligman ISBN -13: 978-3-642-96248-6
SPRINGER
5. Acne Vulgaris Alan R. Shalita, James Q. Del Rosso, Guy Webster CRC Press, 21 Ξαρ 2011
6. Cosmeceutical Science in Clinical Practice (Series in Cosmetic and Laser Therapy) 2010 Neil
S. Sadick Mary Lupo ,Diane S. Berson Zoe Diana Draelos ISBN-13: 978-0415471145 Edition:
1st Informa Health Care
7. Milady’s aesthetician series/peels and peeling agents Pamela Hill/ Thomson 2006. (4)

9. ΗΡΕΜΙΣΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ ΩΜΑΣΟ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Θεραπευτικι και Ηρεμιςτικι Μάλαξθ, Αρχοντάκθσ ταφροσ

Προτεινόμενο Βιβλίο
1 Φεχνικζσ κεραπευτικισ μάλαξθσ, Β. ΥΑΜΕΝΝΑΤΘ, Β.ΓΩΓΡΧ, ΣΑΤΙΥΙΑΟΡΧ ΑΟΩΟΧΞΘ
ΕΜΔΡΦΙΜΘ ΕΙΥΑΓΩΓΙΜΘ ΕΞΣΡΤΙΜΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΣΙΥΦΘΞΡΟΙΜΩΟ ΒΙΒΝΙΩΟ,2001
2. Φο βιβλίο του μαςςάη, Maxwell-Hudson, Εκδόςεισ Ψυχάρθ, 2000
3.Θεαρπευτικι Ξάλαξθ, Υφετςιϊρθσ Δ., εκδόςεισ DKS Ακινα, 2003
4. The official guide to body massage. Adel O’Keefe, Thomson 2006. (4)
5. Introduction to massage therapy, Mary Beth Brown- Stephanie J. Simonson, 3rd editi
6. Advanced Remedial Massage, Mel Cash , 2012

10. ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Μακιγιάη παραςτατικϊν τεχνϊν , Α. Σςιγϊνια – Ε. Μικελάτου, Δεςμόσ, 2010 (15)

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Ξακιγιάη για το κζατρο, τον κινθματογράφο και τθν τθλεόραςθ. Lee Baygan, Εκδόςεισ
Εξάντασ, 2004. (4)
2. The complete make up artist. Penny Delamar, Εκδόςεισ Northwestern Press, 2006. (4)
3. The Makeup Artist Handbook: Techniques for Film, Television, Photography, and Theatre,
Gretchen Davis and Mindy Hall, 2012
4. Art & Makeup, Lan Nguyen-Grealis, 2015
5. Fashions in Makeup: From Ancient to Modern Times, Richard Corson, 2010
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11. ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Δερματολογία Εικονογραφθμζνο ζγχρωμο εγχειρίδιο, David J. Gawkrodger. Επιμζλεια: Δ.
Ρθγόπουλοσ
Εκδόςεισ Παριςιάνου

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Ζγχρωμοσ άτλασ ΜΡΥΞΘΦΙΜΘΥ ΔΕΤΞΑΦΡΝΡΓΙΑΥ, Επιμζλεια Α. Ματςάμπασ Εκδόςεισ
Σαριςιανοφ
2. Ζγχρωμοσ άτλασ δερματολογίασ. G. M. Leven, C. D. Calnan, Εκδόςεισ Νίτςασ, 2005. (4)
3. Δερματικά νοςιματα, T. HABIF, ΣΑΤΙΥΙΑΟΡΧ, 3θ/2012

12. ΑΝΟΡΓΑΝΗ-ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1.

Σεχνικι χθμεία, Ignatowitz Echard, Γ.&. ΠΑΡΙΚΟΤ & ΙΑ ΕΕ, 1997. (12)

Προτεινόμενο Βιβλίο
1.

Αρχζσ χθμείασ. Οικόλαοσ Δ. Χατηθλιάδθσ Κων 2009. (4)

2. Γενικι και ανόργανθ χθμεία. Γεϊργιου Ε. Ξανουςάκθ Αφοί Μυριακίδθ 2006. (4)
3. Ρργανικι Χθμεία. Αλεξάνδρου Ε.Ο. Βάρβογλθ. Γ.
4. Υθμειϊςεισ χθμείασ CDA COLLEGE.

13. ΠΡΩΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Πρϊτεσ Βοθκείεσ Α. Πετρίδθσ - Ευτυχίδου Ε. , BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2011 (12)

Προτεινόμενο Βιβλίο
1.

Σρϊτεσ βοικειεσ βαςικι υποςτιριξθ ηωισ. National Safety Council, Εκδόςεισ Ξαλλιάρθσ,
2009. (4)

2. Ξπαλτόπουλοσ Γ. Σρϊτεσ βοικειεσ. Ακινα: Ιατρικζσ Εκδόςεισ Σ.Χ Σαςχαλίδθσ,2001.
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3. Σρϊτεσ Βοικειεσ Βρετανικοφ Ερυκροφ Υταυροφ. Ακινα: Ιατρικζσ Εκδόςεισ Νίτςασ, 2010.
4. American Red Cross. Textbook of first aid fast. American National Red Cross, 2003.
5. Jones & Bartlett Learning. Emergency Care and transportation of the sick and injured. ΟΧ:
American Academy of Orthopaedic Surgery, 2010.
6. Schua S. Εγχειρίδιο επειγόντων περιςτατικϊν. Ακινα: Επιςτθμονικζσ Εκδόςεισ Σαριςιάνου
ΑΕ, 2006.
7. Επείγουςα ιατρικι με ζγχρωμεσ εικόνεσ, Knoop Kevin J.,Lawrence Stack
B., Σαςχαλίδθσ –Broken Hill , Aκινα 2008

B.,Storrow Alan

14. ΕΙΔΙΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕ ΠΡΟΩΠΟΤ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Αιςκθτικι προςϊπου, Κ. Δερβίςογλου, ΓΑΡΣΑΓΑΝΗ ΑΓΙ-ΑΒΒΑ, 2011 (12)

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Αιςκθτικι εργαςτθριακόσ οδθγόσ τόμοι Ι&ΙΙ. Joel Gerson Κων 2002. (4)
2. Procedures in Cosmetic Dermatology Series: Non-Surgical Skin Tightening and Lifting, 2008
Murad Alam MD Jeffrey S. Dover MD.ISBN-13: 978-1416059608.SAUNDERS ELSEVIER
3. Skin Moisturization, Second Edition (Basic and Clinical Dermatology) Hardcover – March 23,
2009 Anthony V. Rawlings (Editor), James J. Leyden (Editor) ISBN-13: 978-1420070941
ISBN-10: 1420070940 Edition: 2nd Informa Health Care

15. ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΤΣΣΑΡΙΣΙΔΑ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Παχυςαρκία και κυτταρίτιδα ταφροσ Αρχοντάκθσ , 2003

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Σαχυςαρκία και κυτταρίτιδα, Υ. Σλζςςασ – Ε. Μίντηιου, ΕΝΕΟΘ ΣΝΕΥΥΑ, 2007. (4)
2. Αιςκθτικι θλεκτροκεραπεία. Ξαρία Τιγα, Υοφία Γλθγόρθ, Εκδόςεισ Υταμοφλθ 2006. (10)
3.

Ξυςτικά κατά τθσ κυτταρίτιδασ, Kempel Otti

4. Blanchemaison P. et al.: La Cellulite. Privat, Paris, 1999.
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5. Murat Howard: The cellulite Solution. Library of Congress Cataloging-In-Publication, New
York, 2005.

16. ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ Ι:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Βαςικζσ αρχζσ κοςμθτολογίασ Ε. Σςιρίβασ – Α. Βαρβαρζςου – . Παπαγεωργίου,
Παριςιάνοσ, 2013 (12)

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Μαλλυντικά ςυςτατικά και εφαρμογζσ». Μ. Ξουλοποφλου-Μαρακίτςου Ιατρικζσ Εκδόςεισ
1998 (12)
2. Schlossman M. L. The Chemistry and Manufacture of Cosmetics. Vol 1 Basic Science ISBN13: 978-1932633474 4th edition, USA, 2008.
3. Schueller R. and Romanowski P. Beginning Cosmetic Chemistry. 3rd
edition ISBN-13: 978-1932633535 Allured Publishing Co., 2009.
4. Μοςμθτολογία .ΒζγκοσΑναγν., Οικθτόπουλοσ Ε. και Υια. Interbooks 2004
5. Υτοιχεία Μοςμθτολογίασ J. Gerson .Επιμζλεια Υοφία Δθμοποφλου . Εκδ. Ιων 1996
6.

Μοςμθτολογία. Θ ςυμβουλι του φαρμακοποιοφ. Σλιρθσ χρθςτικόσ οδθγόσ. Ξετάφραςθ
Αγγελικισ Ξπουρνάηου Εκδ. 2010

17. ΚΙΝΗΙΟΛΟΓΙΑ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Βιολογικι Μθχανικι Εργονομία. Πουλμζντθσ. Εκδ. Αφοί Καπόπουλοι (12)

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Brunnstrom’s Μλινικι Μινθςιολογία , PEGGY A. HOUGLUM, ΣΑΤΙΥΙΑΟΡΧ Α.Ε.
2. Ειςαγωγι ςτθν ιςοκινθτικι άςκθςθ. Σ. Β. Φςακλισ 2000. (6)

18. ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Δερματικι ογκολογία. Υταυριανζασ Οικόλαοσ, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2001. (4)
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Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Δερματολογία» David J. Gawkrodger, Εκδόςεισ Σαριςιάνοσ, 2008. (15)
2. Μλινικι δερματολογία τόμοι Ι & ΙΙ. Thomas Fitzpatrick. Σαςχαλίδθ 1θ εκδ. 2003. (4)

19. ΣΟ LASER ΣΗΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΑΠΟΣΡΙΧΩΗ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. «Ιατρικά lasers, επιςτιμθ και εφαρμογι κλινικι», J. A. Carruth, Εκδόςεισ
Ακαναςόπουλοσ, 2005. (8)

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Αιςκθτικζσ κεραπείεσ Laser ςτθν Σλαςτικι Χειρουργικι. Βλάχοσ Υπυριδων, Εκδ.
Φερενίκθ 2011.
1. Δερματικζσ ςυνκικεσ και μζκοδοι αποτρίχωςθσ. Α. Φςιγϊνια – Ευλογιά (εκδόςεισ
Σαπαηιςθ 2010). (15)
2. Laser Dermatology, Goldberg, David J., Heal-Link/Υφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν
Βιβλιοκθκϊν
3. Lasers and Related Technologies in Dermatology, Roy G. Geronemus 2013
4. Handbook of Lasers in Dermatology , Keyvan Nouri , 2014
5. Laser και I.P.L. Νεονταρίδου Ιωάννα
20. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ:
Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Μακιγιάη παραςτατικϊν τεχνϊν Α. Σςιγϊνια– Ε. Μικελάτου, Δεςμόσ, 2010 (15)
Προτεινόμενο Βιβλίο
1.

Ξακιγιάη για το κζατρο, τον κινθματογράφο και τθν τθλεόραςθ. Lee Baygan, Εκδόςεισ
Εξάντασ, 2004. (4)

2. The complete make up artist. Penny Delamar, Εκδόςεισ Northwestern Press, 2006. (4)
3. Make-Up, Hair and Costume for Film and Television (Media Manuals), Jan Musgrove, 2003
4. Special Makeup Effects for Stage and Screen: Making and Applying Prosthetics, Todd
Debrecen, 2013
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5. The Hair and Make-up Artist's Handbook A Complete Guide for Professional Qualifications,
Beverley Braisdell and Jennifer Lenard, 2011

21. ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ-ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Παχυςαρκία - Κυτταρίτιδα-Μάλαξθ. Άννα αββίδου, Εκδόςεισ οφία, 2004. (15)

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Σαχυςαρκία και κυτταρίτιδα Υ. Σλεςςασ (4)
2. Αιςκθτικι θλεκτροκεραπεία. Ξαρία Τιγα, Υοφία Γλθγόρθ, Εκδόςεισ Υταμοφλθ 2006 (12)
3. 3. Μαφάτοσ Α., Σαχυςαρκία: Σρόλθψθ και Αντιμετϊπιςθ, Εκδόςεισ Ελλθνικά Γράμματα,
Ακινα, 2002.

22. ΕΦΑΡΜΟΓΕ IPL ΑΙΘΗΣΙΚΗ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Επιςτιμθ και τζχνθ ςτισ εφαρμογζσ των IPL & LASER ςτθν Αιςκθτικι,
Παπαδόπουλοσ Ι., Εκδόςεισ ΡΟΣΟΝΣΑ, 2015
Προτεινόμενο Βιβλίο
1.

Laser and IPL Technology in Dermatology and Aesthetic Medicine

edited by Christian Raulin, Syrus Karsai
2. Advances in Photodynamic Therapy: Basic, Translational, and Clinical, Michael R. Hamblin
3. Laser / IPL Technology for Skin Care, Dariush Honardoust
4. Laser και I.P.L Νεονταρίδου Ιωάννα
5 Δερματικζσ ςυνκικεσ και μζκοδοι θλεκτρικισ αποτρίχωςθσ- Laser . Φςιγϊνια- Ευλογιά
Αλεξάνδρα.

23. ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
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1. Εφαρμοςμζνθ Κοςμθτολογία: Δερμοκαλλυντικά. Ε. Σςιρίβασ, Α. Βαρβαρζςου, .
Παπαγεωργίου. Εκδ. Παριςιάνου Ιανουάριοσ 2017
Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Βαςικζσ αρχζσ κοςμθτολογίασ Ε. Φςιριβασ, Α. Βαρβαρζςου, Υ. Σαπαγεωργίου
Σαριςιάνοσ, 2013. (12)
2. Otterrstatter G. Coloring of food, drugs and cosmetics ISBN-13: 978-8123901862, 1999. Orth
D.S., Kabara J.J., Denyer S. P. and Tan S.K. Cosmetic and Drug Microbiology ISBN-13: 9780849372667, 2006.

24. ΤΓΙΕΙΝΗ:
Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Γενικι και κλινικι επιδθμιολογία. Δ. Σριχόπουλοσ-Π.Δ. Λάγιου. Εκδόςεισ Παριςιανόσ,
2011. (8)

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Βαςικζσ αρχζσ τθσ υγιεινισ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ, Εκδόςεισ Σαριςιανόσ, 2007. (4)
2. Δαρβίρθ Χ. (2007) Σροαγωγι Χγείασ, Εκδ. Σαςχαλίδθσ, Ακινα.
3. Χαριηάνθ Φ.Θ.(2004) Νοιμϊξεισ και προλθπτικά μζτρα, Εκδ. Σαπαηιςθ, Ακινα.
4. Φριχόπουλοσ Δ. (2002) Επιδθμιολογία, αρχζσ, μζκοδοι, εφαρμογζσ, Εκδ. Σαριςιάνοσ,
Ακινα.
5. Υθμειϊςεισ Χγιεινισ CDA COLLEGE.

25. ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1.

«Αιςκθτικι Γυμναςτικι - Θεωρία τθσ Επιςτιμθσ» Δρ. Ιωάννα Μάςτορα. Εκδόςεισ
Αρναοφτθ, 2013. (12)

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Growth, Maturation and physical activity. R. M. Malinoi, C. Bouchard. Human Kinetics,
2009. (4)
26. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΣΡΙΧΩΗ:
Απαιτοφμενο Βιβλίο
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1. Μζκοδοι αποτρίχωςθσ. Ιωάννα Λεονταρίδου, University Studio Press, 2004.

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Δερματικζσ ςυνκικεσ και μζκοδοι θλεκτρικισ
Εκδόςεισ ΣΑΣΑΗΘΥΘ, 2010.

αποτρίχωςθσ,

Α. Φςιγϊνια –Ευλογιά,

2. Milady's Hair Removal Techniques: A Comprehensive Manual, Helen Bickmore, 2003

3. Encyclopedia of Hair Removal, Gill Morris and Janice Brown, 2006
4. Advanced Epilation, Sheila Godfrey,2004

27. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΠΑ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Μζκοδοι Ευεξίασ και Χαλάρωςθσ, Παναγιϊτα Καράτςθ, Εκδόςεισ Πανεπιςτθμίου
Μακεδονίασ, 2014

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. The complete Spa book for Massage Therapists, Steve Capellini
2. Salon ovation professionals’ reflexology handbook. Shelley Hess, 2005. (4)
3. Milady’s aesthetician series, advanced face and body treatments for the spa. Pamella Hill,
Milady’s 2006. (4)
4. Μακθμερινι περιποίθςθ & φροντίδεσ ομορφιάσ. Salon Ovations, 2003. (4)

28. ΝΟΟΛΟΓΙΑ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. τοιχεία Ειδικισ Νοςολογίασ. Νικόλαοσ Γκότςθσ Εκδόςεισ Επιςτθμονικϊν βιβλίων και
περιοδικϊν 1998. (12)

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Βαςικι Ενδοκρινολογία. J. Marshall, Εκδόςεισ Σαριςιανόσ, 2008. (4)
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2. Kumar P. and Clark M.: «Σακολογία» (2 τόμοι), Ιατρικζσ Εκδόςεισ Νίτςασ, Ακινα 2007.
3. Runge M., Greganti M., F. Netter : Σακολογία (2 τόμοι) εκδόςεισ Σ.Χ. Σαςχαλίδθσ, Ακινα
2006
4. Epstein-Perkin-de Bono-Cookson. «Μλινικι Εξζταςθ». Ιατρικζσ Εκδόςεισ Νίτςασ, Ακινα
2000

29. ΤΓΙΕΙΝΗ ΟΝΤΧΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΧΟΠΡΟΘΕΣΙΚΗ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Σεριποίθςθ Άκρων. Αμαράντου Χλόθ Ο. Εκδοτικόσ Ρίκοσ : Γκιοφρδασ Β., 2005 (12)

Επιπρόςκετο Βιβλίο
1. The complete nail technician. Mariam Newman Εκδόςεισ Thomson, 2006. (4)

30. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ:
Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Βαςικι Ενδοκρινολογία Charles GD Brook – Nicholas J Marshall (4)
Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Harrison Ενδοκρινολογία J. L. Jameson, 2009. (4)
2. Υφγχρονθ ενδοκρινολογία, Ξπατρίνοσ Ξ., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

31. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ & ΝΟΜΟΘΕΙΑ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Δεοντολογία επαγγζλματοσ αιςκθτικοφ. Ευαγγελία Πρωτόπαππα. Παπαηιςθ 2001

Προτεινόμενο Βιβλίο
1.

2.

Χγειονομικι νομοκεςία. Χαρίλαοσ Μοφτθσ. Κων 2003. (4)

Αηζζεηηθή θαη αηζζεηηθνί : ε δενληνινγία ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο θαη ηνπ
επαγγέικαηνο / Ησάλλα Γθξεθ. Αζήλα, Παπαδήζεο 2003. (4)
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32. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Βιβλίο ECDL 7 ενότθτεσ. Ξαρχάκοσ-Καρολίδθσ, Εκδόςεισ Άβακασ, 2010. (12)

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Ειςαγωγι ςτθν πλθροφορικι Ακ. Φςουροπλισ - ΕΜΔΡΥΕΙΥ ΟΕΩΟ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΩΟ, 2005. (8).
2. Θ πρακτικι των υπολογιςτϊν (το βαςικό βιβλίο). Frank Reitmaire, Peter Wilfkens 2006
Ευρωπαϊκζσ Φεχνολογικζσ Εκδόςεισ Γ. & Υ. Σαρίκου. (4)
3. Θ πρακτικι των υπολογιςτϊν (βαςικι εκπαίδευςθ). Folkert Jung 2008 Ευρωπαϊκζσ
Φεχνολογικζσ Εκδόςεισ Γ. & Υ. Σαρίκου. (4)

33. ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΑΠΟΣΡΙΧΩΗ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Δερματικζσ ςυνκικεσ και μζκοδοι θλεκτρικισ αποτρίχωςθσ -Laser. Α. Σςιγϊνια- Ευλογιά ,
Εκδόςεισ Παπαηιςθ, 2010
Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Electro epilation. Elizabeth Carturight, Gill Morris, Εκδόςεισ Thornes, 2007.
2. The principles and practice of electrical. Michelle Seven, Sheilla Godfrey, Εκδόςεισ ButterworthHeinemann, 2007.
3. Practical Electrolysis: The Official Guide to Electro-epilation, Gill Morris , Janice Brown, 2012

34. ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΧΑΡΑΚΣΗΡΩΝ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Σαηνπάδ κόληκν καθηγηάδ – Δηδηθέο Φσηνζθηάζεηο. Α. Σζηγώληα-Δπινγηά, Γεζκόο,
2010 (12)
Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Milady’s aesthetician series, permanent make up tips and techniques. Pamela Hill, Milady’s,
2006.
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2. Permanent make up and reconstructive tattooing. Eleonora Habnit, Εκδόςεισ Scheffer, 2003.
3. The Grace Factor: Makeup techniques for the woman over 50, Deborah Williams and Jane
Iredale, 2016

35. ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Κοςμθτολογία. υςτατικά - Παραςκευι- Χριςθ Καλλυντικϊν. Γ. Παπαιωάννου. 2006
Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Βαςικζσ αρχζσ κοςμθτολογίασ, Ε. Φςιρίβασ- Α. Βαρβαρζςου-Υ. Σαπαγεωργίου, Σαριςιάνοσ,
2013.

36. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΕΝΣΡΟΤ ΑΙΘΗΣΙΚΗ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Ειςαγωγι ςτθν διοίκθςθ επιχειριςεων. Δθμιτριοσ Μπουραντάσ. Εκδόςεισ Πατάκθ, 2003. (8)
Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Ρργάνωςθ και διοίκθςθ. Υ. Μαραγιάννθσ. Εκδόςεισ Ζλλθν, 2002. (4)
2. Beauyt therapy fact file. Susan Cressy, Heinemann Pub., 4th ed. 2004. (4)

37. ΔΙΑΣΡΟΦΗ-ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Διαιτθτικι του ανκρϊπου, . Πλζςςασ, Ελζνθ Πλζςςα, 2010. (8)
Προτεινόμενο Βιβλίο
1.

Food, nutrition and diet therapy. Krause’s, 10th ed., Εκδόςεισ Escott-Stump, 2010. (4)

2. Nutrition and diet therapy.Ruth A. Roth, Εκδόςεισ Thomson, 2002. (4)
38. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
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1. φγχρονο Μάρκετινγκ Αγακϊν Και Τπθρεςιϊν. Γιάννθσ Μάντηαρθσ 2011. (12)
Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Principles of marketing. Phillip Kotler, Pearson, 2010. (8)
2. Marketing Management. Phillip Kotler, Pearson, 2012. (8)

39. ΑΠΟΣΡΙΧΩΗ ΕΝΖΤΜΙΚΗ & IPL:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Φυςιοπακολογία και κεραπευτικι διαταραχϊν τθσ τριχοφυΐασ. Ευαγγελία Ε. Πρωτόπαπα,
ΕΚΔΟΕΙ ΠΑΠΑΖΗΗ, 2004. (8)

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Αποτρίχωςθ με LASER και IPL. Νεονταρίδου Ιωάννα Χ, Εκδόςεισ University Studio Press, 2003.
(4)
2. Laser & οπτοθλεκτρονικζσ διατάξεισ. Αντϊνθσ Ανδριτςάκθσ, Εκδόςεισ Νφχνοσ, 2005. (4)

40. ΜΟΝΙΜΗ ΨΙΜΤΘΙΩΗ-ΣΑΣΟΤΑΖ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Σατουάη μόνιμο μακιγιάη , Α. Σςιγϊνια-Ευλογιά, Δεςμόσ, 2010.
Προτεινόμενο Βιβλίο€
1. Milady’s aesthetician series, permanent make up tips and techniques. Pamela Hill, Milady’s,
2006.
2. Permanent make up and reconstructive tattooing. Eleonora Habnit, Εκδόςεισ Scheffer,
2003.

41. ΠΛΑΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ & ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
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1. φγχρονθ Αιςκθτικι Πλαςτικι Χειρουργικι. Γιακουμεττισ Ανδρζασ. Εκδόςεισ
Παπαηιςθ, 2004
Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Αιςκθτικι φροντίδα πριν και μετά τθν πλαςτικι χειρουργικι. Ευαγγελία Σρωτόπαπα.
Σαπαηιςθ 2001.
2. Understanding cosmetic procedures, surgical and non surgical. Efrain Arroyane/
Thomson 2006 (4)
3. Milady’s aesthetician series, cosmetic surgery and the aesthetician. Pamella Hill, Miladys,
2006. (4)

42. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ-ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Καλλυντικά υςτατικά και Εφαρμογζσ.
2004.

Ρθγόπουλοσ Δ., τρατθγόσ Ι., Εκδόςεισ Βιτα,

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Μοςμθτολογία: Υυςτατικά, παραςκευι καλυντικϊν. Γ. ΣαπαΛωάννου, Σαριςιάνοσ
2004
43. ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Βαςικζσ γνϊςεισ ψυχολογίασ για επαγγελματίεσ υγείασ. Παπαδάτου Δανάθ, Μπελλάλθ
Αμαλία. Εκδόςεισ Κριτικι, 2000.

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Θ αιςκθτικι επιςτιμθ αρωγόσ ςτθν ψυχικι υγεία. Α. Φςιγϊνια. Εκδ. ΣΑΣΑΗΘΥΘ,
2003.
2. Stress Management: Θ Διαχείριςθ του Υτρεσ. Υαπουντηι Δζςποινα. Εκδ. Ζλλθν, 2001. (4)
3. Υαπουντηι – Μρζπια Δ., Χρόνια αςκζνεια και νοςθλευτικι φροντίδα: Ξια ολιςτικι προςζγγιςθ,
εκδ. Ζλλθν, 2001 Ακινα. (4)

44. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΕΡΓΑΙΑ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
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1.

«Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ ςτθν αιςκθτικι και κοςμθτολογία» Ιωάννα Γκρζγκ,
Εκδόςεισ Βιτα. (12)

45. ΞΕΝΟΓΛΩΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ:

Απαιτοφμενο Βιβλίο
1. Cressy, S. (2008) Illustrated Beauty Therapy Dictionary Harlow: Heinemann, 2008. (8)

Προτεινόμενο Βιβλίο
1. Spencer, A. (2010) Beauty Therapy Maths and English Functional Skills Australia: Cengage
Learning, 2010. (4)
2. Black, M. (2009) Business Communication Canterbury: Black Cat Publishing, 2008. (4)
3. Υθμειϊςεισ Πενόγλωςςθσ Ρρολογίασ CDA COLLEGE.

πλεκκέλν 4

CDA College
LIBRARY REGULATIONS

 The students are allowed to hold up to 3 books at a time. Books borrowed must be
returned to the library within a week from the day borrowed.
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 The Students are liable for a library penalty fee for every day a book is overdue. The
library penalty fee is €0.50 per calendar day. The number of days overdue is considered
to be the number of days from the due date of the book until the date the library penalty
fee is settled. Any overdue books that were borrowed 2 weeks before the
commencement of the final examinations through to the end of the final examinations of
a semester/session will bear a fine of €2.50 per calendar day. If a book is lost the student
who borrowed the book is liable for the book replacement fee equal to the book's value.


The library penalty fee and the book replacement fee are independent. Students who lose
a book are advised to inform the librarian and pay the book replacement fee as soon as
possible. Students reporting a book loss after its due date are liable for both the library
penalty fee and the book replacement fee. In this case, the number of days overdue is
considered to be the number of days from the due date of the book till the date the book
replacement fee is settled.



Reference books cannot be taken out of the library. Dictionaries, student projects, some
of the main textbooks, journals and periodicals are for reference purposes and must be
used only in the library.



To make a reservation for a book, students must write on the Book Reservation form at
the issue Desk their student number, name and date of reservation. If the book is not
collected on the due date, then the book will be given to another student.



The students are not allowed to take into the library large items such as bags, box files
etc. These may be left in one of the lockers.

 Damage of Library materials by marking, erasure or mutilation is strictly forbidden.
 Students who owe to the College library a penalty fee and/or book replacement cannot
borrow any books from the library.
 Books must not be re-shelved after use by the students. They must be left on desks or
given to the person in charge.
 The students are not allowed to drink, eat or smoke in the library. Mobile phones must
be switched off.
 Quiet must be observed in the library. Students who are behaving inconsiderably will be
asked to be quiet or to leave the library.

πλεκκέλν 5

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΜΔ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΑΗ
ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΑΗΘΖΣΗΚΖ
(4 Έηε, Πηπρίν)
'Ολνκα Kαζεγεηή

Μαζήκαηα πνπ ζα
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Δμάκελν

Πεξίνδνη
Γηδαζθαι

Απαζρόι

Γηδάμεη

1.

Φαλή Ξαλζνπνύινπ

2.

Τπεύζπλε Πξνγξάκκαηνο
πνπδώλ
Μεηαπηςσιακό ζηην
Αιζθηηική Φπονηίδα και
Άζκηζη ζηην Πποαγυγή
Τγείαρ και Διασείπιζη ηος
ηπερ -MBA -Master in
Business Administration
C.D.A College - Πηςσίο
Αιζθηηικήρ Σ.Ε.Ι.
Θεζζαλονίκηρ
Παλαγηώηα Φηιίππνπ

3.

Βνεζόο Τπεύζπλεο
Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
Τποτήθια Μεηαπηςσιακού
ζηην Αιζθηηική Φπονηίδα
και Άζκηζη ζηην
Πποαγυγή Τγείαρ και
Διασείπιζη ηος ηπερC.D.A. College
Πηςσίο Αιζθηηικήρ και
Κοζμηηολογίαρ
(ΑλεξάνδπειοΣεσνολογικό
Εκπαιδεςηικό ίδπςμα
Θεζζαλονίκηρ – σολή
Επαγγελμάηυν Τγείαρ
Ππόνοιαρ)
Σδηάκαιε Άληξε

4.

Τποτήθια Μεηαπηςσιακού
ζηην Αιζθηηική Φπονηίδα
και Άζκηζη ζηην
Πποαγυγή Τγείαρ και
Διασείπιζη ηος ηπερC.D.A. College Πηςσίο
Α.Σ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ –
Σμήμα Αιζθηηικήρ &
Κοζμηηολογίαρ
Γξ. Βαιεληίλα
Υξηζηνδνύινπ
PhD in Sociolinguistics
(Kings College of London).
MA in “Gender, Sexualities
and Ethnic Studies”
(University of East
London). BΑ in English
Language and Literature
(National and Kapodistrian

203 ΔΜΑΠΣ- Μαθηγηάδ
Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ
301 ΔΘΔΠ- Δηδηθέο
Θεξαπείεο Πξνζψπνπ
602 ΜΑΚΥ- Μαθηγηάδ
Υαξαθηήξσλ
702 ΜΦΗΣ- Μφληκε
Φηκπζίσζε – Σαηνπάδ

2ν

ίαο αλά
Δβδνκάδ
α
5

3ν

5

6ν

5

7ν

5

104 ΑΘΠ- Αηζζεηηθή
Πξνζψπνπ
201 ΑΑΚ- Αηζζεηηθή
Αληηκεηψπηζε Αθκήο
403 ΔΦΗΑ- Δθαξκνγέο
IPL Αηζζεηηθήο

1ν

5

2ν

5

4ν

5

5ν

5

6ν

5

7ν

5

105 ΠΡΟΣΦΠξνζσπνινγία –
Σερληθή Φηκπζίσζεο
202 ΖΜΑ- Ζξεκηζηηθή
Μάιαμε ψκαηνο
302 ΑΑΚ- Αηζζεηηθή
Αληηκεηψπηζε
Κπηηαξίηηδαο
401 ΣΠΡΤ- Σερληθή
Πξνζζεηηθψλ Τιηθψλ

1ν

5

2ν

5

3ν

5

4ν

5

707 ΞΔΟΡΞελφγισζζε Οξνινγία

7ν

2

706 ΜΔΘΔΜεζνδνινγία
Δθπφλεζεο Δξγαζίαο

7ν

3

504 ΤΓΟΠ- Τγηεηλή
Ολχρσλ &
Ολπρνπξνζζεηηθή
601 ΖΛΑ- Ζιεθηξηθή
Απνηξίρσζε
701 ΑΠΔΗ- Απνηξίρσζε
Δλδπκηθή & IPL
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εζε
Πιήξεο
Απαζρφι
εζε

Πιήξεο
Απαζρφι
εζε

Πιήξεο
Απαζρφι
εζε

Πιήξεο
Απαζρφι
εζε

5.

University of Athens)
Γξ. Γηώξγνο Γεσξγηάδεο
BSc. Specialization in
Dermatology venereology
and cosmetology (Russian
State Medical University
(Moscow)

6.

7.

Γξ. Δπξηπίδνπ
Πνιύθαξπνο
Πηςσίο Ιαηπικήρ (Ρώζικο
Κπαηικό Ιαηπικό
Πανεπιζηήμιο Μόζσαρ)
Γξ. Υξηζηνθόξνπ
Σξύθσλαο

8.

Πηςσίο Ιαηπικήρ
Ειδικόηηηα:
ΠαιδιαηπικήρΠαιδοενδοκπινολογίαρ
Πανεπιζηήμιο ΠιπογκόβΜόζσα Ειδικόηηηα:
Ενδοκπινολογίαζ
Πανεπιζηήμιο ΠιπογκοβΜόζσα)
Γξ. Υάξεο Εαβξίδεο

9.

Διδακηοπική Διαηπιβή
(Ιαηπική σολή,
Πανεπιζηήμιο
Αθηνών)Πηςσίο Ιαηπικήρ
(Ιαηπική σολή
Πανεπιζηημίος
Παηπών)Σίηλορ Ειδικόηηηαρ
ηη Πλαζηική Υειποςπγική
(Ιαηπική σολή ,
Παναπιζηημίος Αθηνών
Ηνπιία Μαηκάξε

MSc In Psychology
Specialization In Clinical
Psychology.
BSc In PsychologyPanteion University Of
Political And Social
Sciences.
10. Γξ. Υξπζνρόνπ Γηώξγνο
PhD Studies in Pharmacy
Bsc in Pharmaceutical
Science

103 ΓΔΡ- Γεξκαηνινγία
I

1ν

2

204 ΓΔΡ- Γεξκαηνινγία
ΗΗ
305 ΓΔΡ- Γεξκαηνινγία
ΗΗΗ
306 ΛΑA- Σν Laser
ζηελ Αηζζεηηθή &
Απνηξίρσζε
102 ΦΤ- Φπζηνινγία

2ν

2

3ν

2

3ν

5

1ν

2

101 ΑΝΑΣ- Αλαηνκία

1ν
5ν

2
2

505 ΔΝΓΟΔλδνθξηλνινγία

5ν

2

Μεξηθή
Απαζρφι
εζε

703 ΠΥΑΦ- Πιαζηηθή
Υεηξνπξγηθή &
Αηζζεηηθή Φξνληίδα

7ν

4

Μεξηθή
Απαζρφι
εζε

705 ΦΤΥ- Φπρνινγία

7ν

2

Πιήξεο
Απαζρφι
εζε

303 ΚΟΜΚνζκεηνινγία Η
404 ΚΟΜΚνζκεηνινγία ΗΗ
603 ΚΟΜ-

3ν

5

4ν

5

Μεξηθή
Απαζρφι
εζε

6ν

5

503 ΝΟΟ- Ννζνινγία
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Μεξηθή
Απαζρφι
εζε

Μεξηθή
Απαζρφι
εζε

Κνζκεηνινγία ΗΗΗ

11. Δπζπβνύινπ ηάισ
MSc (c ) Education
BSc in Biology
ΗΝD in Biological Sciences
12. Σαμπατακάκης Αντρέας
Πηςσίο Διαηποθήρ &
Διαιηολογίαρ Α.Σ.Ε.Ι
ΘΕ/ΝΙΚΗ Bachelor
course Fundamental
nutritional care of
hospitalized patients Queen
Margaret University
College
13. ηπιηαλνύ Υαξάιακπνο
M.A Sports Management –
University of Novi Sad –
Serbia-Πηςσίο Φςζικήρ
Αγυγήρ – Εθνικό και
Καποδιζηπιακό
Πανεπιζηήμιο Αθηνών
Σ.Ε.Φ.Α.Α
14. Γσξίηα Υξπζάλζνπ
MA in Marketing with HR
Management (2.1) MBA –
Master In Business
Administration – C.D.A.
College, Nicosia Middlesex
University Πηςσίο
Οικονομικών Πανεπιζηήμιο
Παηπών
15. Ησάλλνπ Άληξε
Τποτήθια Μεηαπηςσιακό
ζηην Αιζθηηική Φπονηίδα
και Άζκηζη ζηην
Πποαγυγή Τγείαρ και
Διασείπιζη ηος ηπερC.D.A. College Πηςσίο
Α.Σ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ –
Σμήμα Αιζθηηικήρ &
Κοζμηηολογίαρ
16. Αλδξνύια Γξάθνπ

704 ΚΑΝΔΚαιιπληηθά –
Αλεπηζχκεηεο Δλέξγεηεο
107 MANB- Μνξηαθή
& Αλαπηπμηαθή
Βηνινγία
405 ΤΓ- Τγηεηλή

7ν

2

1ν

2

4ν

2

605 ΓΗΑΗΣ- Γηαηξνθή Γηαηηνινγία

6ν

2

Μεξηθή
Απαζρφι
εζε

304 ΚΗΝ- Κηλεζηνινγία
406 ΑΓΤ- Αηζζεηηθή
Γπκλαζηηθή

3ν
4ν

1
2

Μεξηθή
Απαζρφι
εζε

506 ΔΠΓΔΔπαγγεικαηηθή
Γενληνινγία θαη
Ννκνζεζία
606 ΜΑΡΚΜάξθεηηλγθ

5ν

2

Πιήξεο
Απαζρφι
εζε

6ν

2

402 ΠΑΑΠαρπζαξθία Αηζζεηηθή
Αληηκεηψπηζε
502 ΔΝΣΑ Δλαιιαθηηθέο Σερληθέο
Αηζζεηηθήο & ΠA
604 ΟΡΓΗ- Οξγάλσζε
θαη Γηνίθεζε Κέληξνπ
Αηζζεηηθήο

4ν

5

5ν

5

6ν

2

507 ΠΛΖΡΠιεξνθνξηθή

5ν

2

MSc in Education
Psychology (Neapolis
University Paphos)
BSc in Computer Sciences
(Frederick University of
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Πιήξεο
Απαζρφι
εζε

Πιήξεο
Απαζρφι
εζε

Πιήξεο
Απαζρφι
εζε

Cyprus
17. Οιύκπηα Δπζύκηνπ
Τποτήθια Μεηαπηςσιακό
ζηην Αιζθηηική Φπονηίδα
και Άζκηζη ζηην Πποαγυγή
Τγείαρ και Διασείπιζη ηος
ηπερ (C.D.A College
T.E.I ΑιζθηηικήρΚοζμηηολογίαρ.
(Θεζζαλονίκη)
T.E.I Νοζηλεςηική
(Καβάλα)
18. Αιεμάλδξα Μηραήι
MSc Science & Education
(University of Bristol) - BSc
Physics (University Of
Cyprus)

πλεκκέλν 6

206 ΑΒΟΖΘ- Α’
Βνήζεηεο
501 ΜΔΠΑ- Μεζφδνη
Πξνζσξηλήο
Απνηξίρσζεο

2ν

2

5ν

5

106 ΔΦΤ- Δηδηθή
Φπζηθή
205 ΥΖΜ- Αλφξγαλε –
Οξγαληθή Υεκεία

1ν

4

2ν

4

Πιήξεο
Απαζρφι
εζε

Πιήξεο
Απαζρφι
εζε

ΗΔΡΑΡΥΗΑ ΚΑΗ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ
CDA College Academic Committees

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.
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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:






3.

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.

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
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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
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:
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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.
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
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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:






8.

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.

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:
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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
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
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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
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
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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,
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.
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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.
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.
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The College encourages and supports its faculty members to gain national and
international recognition for excellence in their areas of expertise.

Faculty Staff Ranking and Salary Scales
All permanent faculty members are appointed on a full-time basis to one of the ranks listed below
according to academic qualifications and professional work experience. The minimum entry-level
requirements and compensation are as follows:
Faculty
Rank
Assistant
Lecturer
Lecturer

Minimum Requirements

Scale

Bachelor Degree

Senior
Lecturer
Assistant
Professor
Associate
Professor

Professor

A7

Yearly
Remuneration
Negotiable

Monthly
Remuneration
1,300-1,500

Master Degree

A8-A10

€19,500 - €26,000

1,500-2,000

Master Degree + 8 years of
teaching and/or research
experience + research output
Doctorate Degree
research experience + research
output
Doctorate Degree + 7 years of
teaching and/or research
experience + considerable
quality research output.
Doctorate Degree + 12 years
of
teaching and/or research
experience + substantial
quality research output.

A10-A11

€26,000 - €33,000

2,000-2,500

A11-A12

€33,000 - €40,000

2,500-3,000

A12-A14

€40,000 - €45,000

3,000-3,500

A14-A16

€45,000 - €50,000

3,500-4,000

When it says Assistant Lecturer or Assistant Professor, they are nobody’s assistant; it’s a title
and he/she act as a professor at the lowest rank of the promotion ladder.
Satisfactory Salaries are paid according of working periods and qualifications for Part-time
Employment and for teachers they teach special subjects like Typewriting or Shorthand.

πλεκκέλν 7

ERASMUS ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ
ΤΝΔΡΓΑΗΔ

"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
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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
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
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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.
Σν αθαδεκατθό έηνο 2014-2015 νη ηξηηνεηείο θνηηήηξηεο Αηζζεηηθήο ηνπ Κνιεγίνπ
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.
Δπηπιένλ σο δηνηθεηηθό θαη αθαδεκατθό πξνζσπηθό ζπκκεηείραλ νη:



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

Σελ αθαδεκατθή ρξνληά 2015-2016 ζπκκεηείραλ εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνύ νη:
 άββαο πχξνπ,
 Νηθφιαο Σεληδεξάθεο,
 ηέιια Μηραειίδνπ θαη
 Αληηγφλε Μηραήι
Δθ κέξνπο ησλ θνηηεηώλ ηνπ 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).
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Δπίζεο νη θηλεηηθόηεηεο γηα αθαδεκατθό θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό θαη γηα θνηηεηέο
ζα επεθηαζνύλ κέρξη ην Μάην ηνπ 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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πλεκκέλν 8

ΠΟΡ406 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΟΡΣΟΦΟΛΗΟ

Σίηινο Μαζήκαηνο
Κσδηθφο
Μαζήκαηνο
Σχπνο καζήκαηνο
Δπίπεδν
Έηνο / Δμάκελν
θνίηεζεο
Όλνκα Γηδάζθνληα

ΠΟΡ 406
Γεκηνπξγία Πνξηνθφιην

ECTS

2

ηφρνη Μαζήκαηνο

Σν κάζεκα ζηνρεχεη ζηελ ζπιινγή, επηινγή θαη πξνεηνηκαζία ελφο
πνξηνθφιην φπνπ ν θάζε θνηηεηήο ζα κπνξεί λα δείμεη ηελ δνπιεηά ηνπ είηε
γηα αθαδεκατθνχο ή επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο.

ΔΠΗΛΟΓΖ
Πηπρίν
2ν Γ Δμάκελν
Παλαγηψηα Φηιίππνπ

Μαζεζηαθά
Απνηειέζκαηα

Γηαιέμεηο /
εβδνκάδα

Πεξηερφκελν
Μαζήκαηνο

Δξγαζηήξηα /
εβδνκάδα

-



Να ζπιιέμεη, επηιέμεη θαη λα αξρεηνζεηήζεη ηηο δηάθνξεο
εξγαζίεο/projects πνπ έρεη αλαιάβεη



Φο Σορτοφόλιο κα παρουςιάηει οργανωμζνα και αρχειοκετθμζνα
τισ ακαδθμαϊκζσ γνϊςεισ και επαγγελματικι πείρα,
Θα ςυμπεριλαμβάνει όλα τα μακιματα εργαςτθριακά και κεωρθτικά.
Υυμμετοχι ςε ςεμινάρια ι fashion shows,
φωτογραφίεσ από διάφορα επιτεφγματα, μακιματα
ςυμμετοχι ςε φιλανκρωπικά γκαλά, Fashion shows κτλ..
λα αυτά κα παρουςιάηονται με επαγγελματικό τρόπο για να αναδείξουν
τθν ακαδθμαϊκι και επαγγελματικι εμπειρία του αιςκθτικοφ.







Πξναπαηηνχκελα

2

 Να παξνπζηάζεη ην πνξηνθφιην ηνπ ζηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή.
ΚΑΝΔΝΑ
πλαπαηηνχκελα
Δβδνκάδεο
1

Αλαιπηηθή ύιε
πιινγή εξγαζηψλ – Δπηινγή θαη Οξγάλσζε

2

πιινγή εξγαζηψλ – Δπηινγή θαη Οξγάλσζε

3-4

πιινγή εξγαζηψλ – Δπηινγή θαη Οξγάλσζε

5

Γηαινγή εξγαζηψλ
Βαζκνινγία θάζε εξγαζίαο απφ ηνλ θαζεγεηή

6

Γηαινγή εξγαζηψλ
Βαζκνινγία θάζε εξγαζίαο απφ ηνλ θαζεγεηή

7

Δπηζθφπεζε ζηε ιήςε θσηνγξαθηψv γηα ην πνξηνθφιην

8-10

Γηφξζσζε θσηνγξαθηψv (Photoshop)
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11

12-13

14
Μεζνδνινγία
Γηδαζθαιίαο
Βηβιηνγξαθία

Αμηνιφγεζε
Γιψζζα

Αξρεηνζέηεζε θσηνγξαθηψλ ζηνλ Ζιεθηξνληθφ
Τπνινγηζηή
Αξρεηνζέηεζε απζεληηθψλ θσηνγξαθηψλ
Αξρεηνζέηεζε θσηνγξαθηψλ ζηνλ Ζιεθηξνληθφ
Τπνινγηζηή
Αξρεηνζέηεζε απζεληηθψλ θσηνγξαθηψλ
Παξνπζίαζε Πνξηνθφιην ζηνλ ν θαζεγεηή

Παξνπζία ζηελ ηάμε, Γηαιέμεηο, Δξγαζίεο, Δλδηάκεζε Δμέηαζε, Σειηθή
Δμέηαζε
Απαηηνύκελν Βηβιίν:
Σίηινο: Οξγάλσζε θαη Γεκηνπξγία Δπαγγεικαηηθνχ Πνξηνθνιίνπ
εκεηψζεηο Καζεγεηή
Έθδνζε: CDA College
Πξνηεηλόκελν Βηβιίν:
Πεξηνδηθά – Γηαδίθηπν
40% ζπκκεηνρή ζην κάζεκα θαη 60% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. 50%
πξνβηβάζηκνο βαζκφο
Διιεληθά
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πλεκκέλν 9

ΗΣ507 ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ

Σίηινο Μαζήκαηνο
Κσδηθφο
Μαζήκαηνο
Σχπνο καζήκαηνο
Δπίπεδν
Έηνο / Δμάκελν
θνίηεζεο
Όλνκα Γηδάζθνληα

ΗΣ 507
Ηζηνξία ηεο Σέρλεο

ECTS

3

ηφρνη Μαζήκαηνο

Μαζεζηαθά
Απνηειέζκαηα

Πξναπαηηνχκελα

Δπηινγήο
Πηπρίν
2ν Γ Δμάκελν
Μαπιλένα Αλεξάνδπος
Γηαιέμεηο /
2
Δξγαζηήξηα /
εβδνκάδα
εβδνκάδα
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα έρνπλ κηα επξχηεξε
γλψζε γηα ηελ Σέρλε θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζην λέν Κφζκν θαη ηελ
Αηζζεηηθή. Δμεηάδεη ηελ Σέρλε ζηνλ Αξραίν Κφζκν θαη Αξραηνειιεληθή
Σέρλε. Μεζαησληθή Δπξσπατθή Σέρλε θαη ηελ Πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο.
Σελ Σέρλε ζην Θέαηξν θαη ν Μνληέξλνο Κφζκνο. Ζ Σέρλε ηνλ 20ν Αηψλα
θαη ν Μεηακνληεξληζκφο θαη ε Φσηνγξαθία ζηνλ 20ν Αηψλα.
 Με ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ νη θνηηεηέο ζα έρνπλ κηα
επξχηεξε γλψζε γχξσ απφ ηελ Σέρλε.
 Πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη ηηο κνξθέο ηεο ηέρλεο.
 Γηαθξίλνπλ ην ζηπι θαη ηα δηάθνξα θηλήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ηέρλε.
 Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηελ πξνζσπηθή αηζζεηηθή ηνπο θαιιηέξγεηα
θαη ηελ επαθή ηνπο κε έξγα κεγάισλ δεκηνπξγψλ,
 ζα έρνπλ απνθνκίζεη κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ γηα ρνιέο,
Κηλήκαηα, Σερληθέο θαη Σερλνηξνπίεο.
 Θα θαηαλνήζνπλ ηελ επηξξνή ηεο Σέρλεο ηεο θάζε ρξνληθήο
πεξηφδνπ
Καλέλα
πλαπαηηνχκελα
-
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Πεξηερφκελν
Μαζήκαηνο

Δβδνκάδεο
1

Αλαιπηηθή ύιε
Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο

2

Ζ Σέρλε ζηνλ Αξραίν Κφζκν-Αηγππηηαθή &
Αξραηνειιεληθή Σέρλε
Ζ Σέρλε ζηνλ Αξραίν Κφζκν – Δηξνπζθηθή & Ρσκατθή
Σέρλε

3

4

Μεζαησληθή Δπξσπατθή Σέρλε (ΠαιαηνρξηζηηαληθήΒπδαληηλή-Ρνκαληθή- Γνηζηθή)

5

Ζ Σέρλε ηελ Πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο – Σν Θέαηξν ζηελ
Ηηαιία (πξψηκε- ψξηκε –χζηεξε Αλαγέλλεζε). Ζ
αλαγέλλεζε θαη νη ξπζκνί ηεο ζηε βφξεηα Δπξψπε
Ζ εκθάληζε ησλ Ρσκαίσλ ζηελ Κχπξνο, ε Βπδαληηλή
πεξίνδνο θαη νη αξαβηθέο επηδξνκέο. Πξνζδηνξηζκφο ησλ
πνιηηηζηηθψλ θαη
πνιηηηθψλ αιιαγψλ. Δηζαγσγή ζηελ νζσκαληθή πεξίνδν.
Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο
Οζσκαληθήο θαηνρήο ηεο Κχπξνπ

6

7

Δλδηάκεζε Δμέηαζε

8

Σν Ρνθνθφ ζηελ Σέρλε – Θέαηξν

9

Μνληέξλνο Κφζκνο – Ζ Σέρλε ηνπ Θεάηξνπ :
Νενθιαζηθηζκφο & Ρνκαληηζκφο
Μνληέξλνο Κφζκνο– Ζ Σέρλε ηνπ Θεάηξνπ: Ρεαιηζκφο –
Ηκπξεζηνληζκφο

10

11

Μεηατκπξεζζηνληζκφο : Θέαηξν - Φσηνγξαθία

12

πκβνιηζκφο – Αξη Ννπβφ: Θέαηξν – Φσηνγξαθία

13

Ζ Σέρλε ηνλ 20ν Αηψλα : Σν Θέαηξν πξηλ ηνλ Α’
Παγθφζκην Πφιεκν, ζηνλ Μεζνπφιεκν θαη κεηά ηνλ Β’
Παγθφζκην Πφιεκν
Μεηακνληεξληζκφο - Ζ Φσηνγξαθία ηνλ 20ν Αηψλα

14
Μεζνδνινγία
Γηδαζθαιίαο

Παξνπζία ζηελ ηάμε, Γηαιέμεηο, Δξγαζίεο, Δλδηάκεζε Δμέηαζε, Σειηθή
Δμέηαζε

67

Βηβιηνγξαθία

Απαηηνύκελν Βηβιίν:
Σίηινο: Ηζηνξία ηεο Σέρλεο
πγγξαθείο: Jansen &amp; Jansen
Έθδνζε: 1ε έθδ./2010
ISBN: 978-960-697-059-7
Δθδφηεο: Γ.ΠΑΡΗΚΟ & ΗΑ ΔΔ
Πξνηεηλόκελν Βηβιίν:
Σν ρξνληθφ ηεο Σέρλεο Gombrich
Δθδ. ΜΗΔΣ
Storia dell Arte,
ΔπηκέιεηαStefano Zuffi
Σίηινο: Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ
πγγξάθεηο: Γεσξγηάδεο, Κιεάλζεο Π.
Δθδφζεηο: Γ. Υξηζηνθφξνπ Δθδφζεηο, Λεπθσζία
Έθδνζε: 2ε
Έηνο: 1993

Αμηνιφγεζε
Γιψζζα

40% ζπκκεηνρή ζην κάζεκα θαη 60% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. 50%
πξνβηβάζηκνο βαζκφο
Διιεληθά
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ΓΖ606 ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ

Σίηινο Μαζήκαηνο
Κσδηθφο
Μαζήκαηνο
Σχπνο καζήκαηνο
Δπίπεδν
Έηνο / Δμάκελν
θνίηεζεο
Όλνκα Γηδάζθνληα

ΓΖ 606
Γεκφζηεο ρέζεηο

ECTS

3

ηφρνη Μαζήκαηνο

Μαζεζηαθά
Απνηειέζκαηα

Πξναπαηηνχκελα

ΔΠΗΛΟΓΖ
Πηπρίν
3ν Σ Δμάκελν
Κα. Καξνιίλα Κππξηαλνχ
Γηαιέμεηο /
2
Δξγαζηήξηα /
εβδνκάδα
εβδνκάδα
Σν κάζεκα εμεηάδεη ηε ζεσξία ηεο επηθνηλσλίαο. Δμεηάδνληαη νη έλλνηεο ηνπ
θνηλνχ, θνηλήο γλψκεο, ηεο έξεπλαο, θαη ε ζέζε ησλ δεκφζησλ ζρέζεσλ
ζηελ νξγάλσζε. Έκθαζε δίλεηαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ δεκφζησλ
ζρέζεσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ, ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ ηερληθψλ
δεκφζησλ ζρέζεσλ ζηε δηαηήξεζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ κε
δηαθνξεηηθφ θνηλφ.
 Να είλαη ζε ζέζε λα εμεηάζεη ην ξφιν ησλ δεκφζησλ ζρέζεσλ θαη
ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηεο
δηαρείξηζεο, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο εζηθήο, έξεπλα, επηθνηλσλία
θαη θνηλή γλψκε


Να είλαη ζε ζέζε λα θαηαδείμεη ηε δπλαηφηεηα λα εμεηαζηνχλ νη
πξαθηηθέο εθαξκνγέο επηθνηλσληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εκθάληζεο ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο νινθιεξσκέλε
επηθνηλσλία κάξθεηηλγθ



Να είλαη ζε ζέζε λα εμεηάζεη ηα αξρηθά ζπζηαηηθά, κε ηα νπνία
αλαιχεη ν ηνκέαο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, ππάιιεινη, θαη θπβέξλεζε.



Να είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη θαη λα ζρεδηάζεη κελχκαηα θαη
γηα λα γξάςεη έλα απνηειεζκαηηθφ δειηίν ηχπνπ



Να βειηηψζεη ηηο δεμηφηεηεο ηεο θξίζηκεο ζθέςεο θαη λα είλαη ζε
ζέζε λα ρεηξηζηεί ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ππαιιήινπο θαη ηα κέζα
καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη



Να είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμεη θαη λα θαηαδείμεη ηε δπλαηφηεηα λα
εθαξκνζηεί έλα δπλακηθφ ζρέδην επηθνηλσληψλ δεκφζησλ ζρέζεσλ
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί θαη λα δηαηεξεζεί ε ηαπηφηεηα θαη ε
θήκε ηεο εηαηξίαο.

Καλέλα

πλαπαηηνχκελα
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Πεξηερφκελν
Μαζήκαηνο

Δβδνκάδεο
Αλαιπηηθή ύιε
Ση είλαη δεκφζηεο ζρέζεηο; θαη ε εμέιημε ησλ δεκφζησλ
1
ζρέζεσλ. θαζνξηζκφο ησλ δεκφζησλ ζρέζεσλ, θαζνξηζκφο
απφ ηηο ιεηηνπξγίεο, θάλνληαο ην ζσζηφ πξάγκα, ε πιεγή
ηεο πεξηζηξνθήο, ζεκαζία ησλ δεκφζησλ ζρέζεσλ,
κεζνδνινγία ησλ δεκφζησλ ζρέζεσλ, εξκελεχνληαο ηε
δηνίθεζε ηνπ θνηλνχ θαη ην θνηλφ ζηε δηνίθεζε, δεκφζηα
θαηάηκεζε, θαη ε ηζηνξία θαη ε εμέιημε ησλ δεκφζησλ
ζρέζεσλ.
Κνηλή γλψκε - ηη είλαη θνηλή γλψκε; ηη είλαη ηνπνζεηήζεηο/
2
λννηξνπία; παξαθηλψληαο αιιαγή ηνπνζέηεζεο/ λννηξνπίαο,
δχλακε ηεο πεηζνχο, Δπεξεάδνληαο ηελ θνηλή γλψκε, νη
νπζηαζηηθνί λφκνη ηεο θνηλήο γλψκεο, θνηλή γλψκε είλαη
κεηαβιεηή.
Ζζηθή - θαζνξηζκφο ηεο εζηθή, εζηθή ζηελ θνηλσλία, εζηθή
3
ζηελ επηρείξεζε, εηαηξηθνί θψδηθεο δενληνινγίαο, εηαηξηθή
θνηλσληθή επζχλε, εζηθή ζηελ θπβέξλεζε, εζηθή ζηε
δεκνζηνγξαθία, εζηθή ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. Ζ
δενληνινγία ησλ Γ., Ο Ρφινο ηεο δενληνινγίαο,
Γενληνινγία θαη ζπκπεξηθνξά
Έξεπλα - ηη είλαη έξεπλα; Αξρέο ηεο έξεπλαο, ηχπνη εξεπλψλ,
4
κέζνδνη έξεπλαο δεκφζησλ ζρέζεσλ, έξεπλαο θαη ην
Γηαδχθηην, αμηνιφγεζε ηεο έξεπλαο.
Δπηθνηλσλία θαη ν λνκνζεζία - δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ν
5
λφκνο, πνπ θαζνξηζκφο επηθνηλσληψλ, ηκήκαηα
επηθνηλσληψλ, ζεσξία επηθνηλσληψλ θαη δηαδηθαζία,
επηθνηλσλία κε ην θνηλφ
Γηνίθεζε, δηνηθεηηθή ζεσξία ησλ δεκφζησλ ζρέζεσλ,
6
πξνγξακκαηηζκφο ησλ δεκφζησλ ζρέζεσλ, δηνηθεηηθή
δηαδηθαζία δεκφζησλ ζρέζεσλ, ηαθηηθέο δεκφζησλ ζρέζεσλ.
Γηαρεηξηζκφο ησλ ζηφρσλ ησλ δεκφζησλ ζρέζεσλ,
πξνυπνινγηζκφο γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ζρέδην
πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δεκφζησλ ζρέζεσλ.
Γηαρείξηζε θξίζεσλ - ε δηαρείξηζε θαη ε δηαδηθαζία
7
δεηεκάησλ, εθαξκφδνληαο θαη πνπ δηαρεηξίδνληαο κηα θξίζε,
πξνγξακκαηηζκφο γηα αληηκεηψπηζε θξίζε, επηθνηλσλψληαο
θαηά ηελ δηάξθεηα θξίζεο, ηαθηηθέο ζε ζηηγκέο θξίζεο.
Οινθιεξσκέλεο επηθνηλσλίεο Μάξθεηηλγθ – αξρέο
8
νινθιεξσκέλσλ επηθνηλσληψλ Μάξθεηηλγθ, Γεκφζηεο
ζρέζεηο ελαληίνλ Μάξθεηηλγθ, πξνψζεζε πξντφληνο,
ππνζηεξίμεη απφ ηξίηνπο, θηίδνληαο θήκε ζην Γηαδχθηην,
δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ ησλ δεκφζησλ ζρέζεσλ,
Γεκφζηεο ζρέζεηο θαη γξάςηκν - γξάςηκν γηα ην κάηη θαη ην
9απηί, παθέην ε κέζσλ επηθνηλσλίαο, ηα εζσηεξηθά εξγαιεία
γξαςίκαηνο, ε νκηιία, ην γξάςηκν θαη νη πξνθνξηθέο
ηερληθέο δεκφζησλ ζρέζεσλ, ν πξνθνξηθφο ιφγνο θαη νη
νδεγίεο γηα κηα απνηειεζκαηηθή παξνπζίαζε.
Γεκφζηεο ζρέζεηο θαη ην Γηαδίθηπν - ην Γηαδίθηπν, ε
10
απμαλφκελε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, δεκφζηεο ζρέζεηο σο
δηαθνξνπνίεζε Ηζηνχ, πξφθιεζε Γηαδηθηχνπ ζηηο δεκφζηεο
70
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12

13

14

Μεζνδνινγία
Γηδαζθαιίαο
Βηβιηνγξαθία

ζρέζεηο, δεκηνπξγψληαο θαη δηαρεηξίδνληαο έλαλ ηζηνρψξν,
ηηο ζρέζεηο κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ην Γηαδίθηπν,
έιεγρν Γηαδίθηπνπ, πξνψζεζε πξντφλησλ ζην δηαδίθηπν.
Έληππα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο καδηθήο επηθνηλσλίαο δχλακε ηεο δεκνζηφηεηαο, αξρέο ησλ κέζσλ καδηθήο
επηθνηλσλίαο , πξνζειθχνληαο ηε δεκνζηφηεηα, αμία ηεο
δεκνζηφηεηαο, πξνζειθχνληαο δεκνζηφηεηα ζηα
παξαδνζηαθά κέζα θαη ζηνλ Ηζηνρσξν, ππνινγηζκφο ηεο
δεκνζηφηεηα, ρεηξηζκφο θαη νδεγίεο θαηά ηε ζπλέληεπμε.
Γηεζλή Μ.Δ, Ραδηφθσλν, Σειεφξαζε, Γηαθνξέο ξαδηνθψλνπ
θαη ηειεφξαζεο
Ζιεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο - ε δχλακε ησλ
ειεθηξνληθά κέζσλ επηθνηλσλίαο, δηαρεηξηζκνο ηειενπηηθψλ
ζπλεληεχμεσλ, ηειενπηηθφ δειηίν εηδήζεσλ, δνξπθνξηθά
κέζα επηθνηλσλίαο, αλαθνηλψζεηο δεκφζησλ ππεξεζηψλ,
ηειεδηάζθεςε, εηζέρνληαο ηε ξαδηνθσληθή αγνξά. ρέζεηο
κε ηνλ ηχπν, Πσο ιεηηνπξγεί ν ηχπνο, Οξγάλσζε εθδνηηθψλ
Οίθσλ, Πσο λα επηηχρνπκε θαιέο ζρέζεο κε ηνλ ηχπν, Ση
είλαη είδεζε, Σν δειηίν ηχπνπ – Ύθνο ζπγγξαθήο,
Δθδειψζεηο γηα ηνλ ηχπν, Γηαδηθαζίεο εθηχπσζεο
Τπάιιεινη - ε ζεκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ, γηαηί ε
επηθνηλσλία κε ηνπο ππαιιήινπο; Δμεηάδνληαο ην θνηλφ ησλ
ππαιιήισλ, πνπ επηθνηλσλεί κε ηνπο ππαιιήινπο, ε
ζεκαζία ηεο αμηνπηζηίαο, ζηξαηεγηθέο θαη ηαθηηθέο
επηθνηλσλίαο ππαιιήισλ, επνπηεία ησλ επηθνηλσληψλ.
Κνηλνηηθή πνηθηινκνξθία - ε ζεκαζία ησλ κεηνλνηήησλ,
θνηλσληθή επζχλε ζηελ θνηλφηεηα, Κνηλνηηθέο πξνζδνθίεο,
θνηλνηηθνί ζηφρνη, εμππεξεηψληαο δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο,
κε θεξδνζθνπηθέο δεκφζηεο ζρέζεηο.
Κπβέξλεζε, Καηαλαισηέο θαη επελδπηέο - δεκφζηεο ζρέζεηο
ζηελ θπβέξλεζε, ιφκπη ζηε θπβέξλεζε, θπβεξλεηηθνί
ζηφρνη. Καηαλαισηέο θαη επελδπηέο - δεκφζηεο ζρέζεηο θαη
θαηαλαισηέο, ε θαηαλαισηηθή θίλεζε, θαηαλαισηηθά
ελεξγά ζηειέρε θαη ην Γηαδίθηπν, ζηφρνη θαηαλαισηηζκνχ,
εμεηάδνληαο ηνπο επελδπηέο, παξάγνληεο πνπ έρνπλ
επηπηψζεηο ζηηο απνθάζεηο ησλ επελδπηψλ, δξαζηεξηφηεηεο
ζρέζεσλ επελδπηψλ, ζρέζεηο επελδπηψλ Γηαδηθηχνπ.

Παξνπζία ζηελ ηάμε, Γηαιέμεηο, Δξγαζίεο, Δλδηάκεζε Δμέηαζε, Σειηθή
Δμέηαζε
Απαηηνύκελν Βηβιίν:
Γεκφζηεο ζρέζεηο : Θεσξία θαη ηερληθή ησλ ζρέζεσλ κε ην θνηλφ
Κψζηα Γ. Μαγλήζαιε.
10ε έθδ.
Αζήλα : Interbooks, 2002.
Πξνηεηλόκελν Βηβιίν:
The Practice of Public Relations (Ζ Πξαθηηθή ησλ Γεκφζησλ ρέζεσλ).
Fraser P. Seitel,
Prentice-Hall Inc.
71
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Αμηνιφγεζε
Γιψζζα

40% ζπκκεηνρή ζην κάζεκα θαη 60% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. 50%
πξνβηβάζηκνο βαζκφο
Διιεληθά
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ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ
Feasibility Study
ΑΗΘΖΣΗΚΖ
(4 ΔΣΖ, ΠΣΤΥΗΟ)

A. Σξέρνπζα Καηάζηαζε θαη Δπθαηξίεο Αγνξάο
(Current Situation and Market Opportunities)
Σν C. D. A. College έρεη κηα καθξά παξάδνζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν
απφ ην 1976. ε απηά ηα πξψηα ρξφληα ήηαλ ην πξψην ίδξπκα πνπ είρε εληάμεη ηνπο
πξψηνπο θνηηεηέο ζηε Σνπξηζηηθή Βηνκεραλία.
Σν 1978 ην Κνιέγην αλαδηαξζξψζεθε θαη επηθεληξψζεθε ζηελ αλάπηπμε θαη άιισλ
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη αλαζπγθξφηεζε ηεο
Κππξηαθήο νηθνλνκίαο ζηνλ απφερν ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο ηνπ 1974. Όια απηά ηα ρξφληα,
ην C. D. A. College πξφζθεξε εθαηνληάδεο πηπρηνχρνπο ζηε Κππξηαθή νηθνλνκία κε
κεγάιε επηηπρία. Δπηπιένλ, ην 1978 ην Κνιέγην ίδξπζε δπν λέα παξαξηήκαηα ζηε Λεκεζφ
θαη Λάξλαθα.
Σν Κνιέγην ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη θαη λα επεθηείλεηαη κε απνθνξχθσκα ην 2014 κε
ηελ ίδξπζε λένπ παξαξηήκαηνο ζηελ Πάθν. Χο απνηέιεζκα, ην C.D.A College είλαη ην
κφλν Αθαδεκατθφ Ίδξπκα ζηε Κχπξν πνπ ιεηηνπξγεί ζε φιεο ηηο πφιεηο Λεπθσζία, Λεκεζφ,
Λάξλαθα θαη Πάθν. Σν Κνιέγην ζεκείσζε πνιιά αθαδεκατθά επηηεχγκαηα θαη είκαζηε
ππεξήθαλνη λα αλαθνηλψζνπκε φηη έρεη 35 πιήξσο αλαγλσξηζκέλα/ πηζηνπνηεκέλα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηεο
θνηλσλίαο γεληθφηεξα.
B. Μνληέιν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο
(Model of Business)


Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ Αηζζεηηθή Πηπρίν (4 Έηε) έρεη αλαπηπρζεί κεηά απφ ελδειερή
έξεπλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνκέα ηφζν ζηε Κχπξν φζν θαη ην εμσηεξηθφ.



Σν πξφγξακκα αλαπηχρζεθε θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηελ Γηεχζπλζε ηνπ Κνιεγίνπ θαη ην
αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηεο ζρνιήο.



Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ Αηζζεηηθήο (4 Έηε, Πηπρίν) είλαη ήδε πιήξσο αμηνινγεκέλν
ιεηηνπξγεί εδψ θαη 4 ρξφληα ζηε Λάξλαθα απφ ην 2013 θαη Λεκεζφ απφ ην 2015 κε
κεγάιε επηηπρία.



Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ Αηζζεηηθήο (2 Έηε, Γίπισκα) είλαη ήδε αμηνινγεκέλν θαη
ιεηηνπξγεί εδψ θαη 6 ρξφληα ζηε Λάξλαθα (2011), Λεκεζφ (2013), Λεπθσζία θαη Πάθν
(2015) κε κεγάιε επηηπρία.



ηε Λάξλαθα ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ Αηζζεηηθήο (2 Έηε, Γίπισκα) είλαη 106,
Αηζζεηηθήο Αλψηεξν Γίπισκα 43 θαη Αηζζεηηθήο (Πηπρίν) 12.
Ο αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ζην Πηπρίν Αηζζεηηθήο είλαη 62.



ηε Λεκεζφ ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ Αηζζεηηθήο (Γίπισκα) είλαη 22.
Ο αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ζην Πηπρίν Αηζζεηηθήο είλαη 31.



ηε Λεπθσζία ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ Αηζζεηηθήο (2 Έηε, Γίπισκα) είλαη 7.
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Ο αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ είλαη 14.


ηελ Πάθν ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ Αηζζεηηθήο (Γίπισκα) είλαη 15.

C. ηόρεπζε Αγνξάο - Μειινληηθνί Φνηηεηέο
(Target Market - Potential Students)




Σν Κνιέγην ζηνρεχεη λα εληάμεη απνθνίηνπο:
o ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
o Πηζαλνχο θνηηεηέο απφ ηελ Κχπξν ή Διιάδα
o Άηνκα θάηνρνπο ηίηινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ επηζπκνχλ λα
απνθηήζνπλ πηπρίν ζηελ Αηζζεηηθή
Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ είλαη 20 θνηηεηέο αλά εμάκελν

D. Αληαγσληζκόο Αγνξάο
(The Market Competition)





ηελ Δπαξρία Πάθνπ δελ ππάξρεη αληαγσληζκφο
ηελ Πάθν ιεηηνπξγεί κφλν (1) Ηδησηηθφ Παλεπηζηήκην
Γελ ππάξρεη άιιν αλψηεξν αθαδεκατθφ ίδξπκα πνπ πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ ζηελ Αηζζεηηθή
Σα δίδαθηξα άιισλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ είλαη πςειφηεξα απφ ηα δίδαθηξα ηνπ
CDA College.

E. Σν Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα ηνπ CDA College
(The Competitive Advantage of CDA College)








Δίλαη ην κνλαδηθφ Κνιέγην ζηελ Πάθν πνπ πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηελ
Αηζζεηηθή
Ζ καθξνρξφληα ηζηνξία θαη ε θήκε (40 εηψλ) ηνπ Κνιεγίνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν
Οη ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κνιεγίνπ, ην πξνζσπηθφ ηεο ζρνιήο, ε
θαηλνηφκνο ηερλνινγία, ηα εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο, Αηζζεηηθήο θαη Κνκκσηηθήο
θαη νη αλαβαζκηζκέλεο Βηβιηνζήθεο
Σν Κνιέγην πξνζθέξεη πνιχ αληαγσληζηηθά δίδαθηξα
Οη θνηηεηέο ζα ζπνπδάζνπλ ζε έλα επράξηζην αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ,
Οη θνηηεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα επσθειεζνχλ ππνηξνθίαο
Οη Κχπξηνη θνηηεηέο κπνξνχλ επίζεο λα επσθειεζνχλ ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο
αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε

F. Οηθνλνκηθή Αλάιπζε
(Financial Analysis)




Γίδαθηξα θαη Γηαρείξηζε Οηθνλνκηθψλ Πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
Πξνηεηλφκελνο Αξηζκφο Φνηηεηψλ: 20 θνηηεηέο αλά εμάκελν
Διάρηζηνο Αξηζκφο Φνηηεηψλ: 5 θνηηεηέο
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Γίδαθηξα:
Γηθαίσκα (Σέινο) Δγγξαθήο:

€4,650
€100

Άιια Σέιε (Γηθαηώκαηα):
Αίηεζε γηα Δγγξαθή
Δηήζην ηέινο Αζθάιηζεο (δηεζλείο θνηηεηέο)
Δξγαζηήξην ρξέσζε (αλά κάζεκα)
Σέινο θαζπζηεξεκέλεο εγγξαθήο (αλά εμάκελν εάλ ηζρχεη)
34
Σέινο γηα Αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
Αλαιπηηθφ Γειηίν αλά εμάκελν
Αληηθαηάζηαζε Φνηηεηηθήο Σαπηφηεηαο
Δπαλεμέηαζε Γξαπηνχ
Σέινο Απνθνίηεζεο
Αίηεζε γηα κεηαθνξά πηζησηηθψλ κνλάδσλ
Πηζηνπνηεηηθφ πνπδψλ ή Βεβαηψζεηο
Τπνβνιή αίηεζεο γηα έλζηαζε ζηε Βαζκνινγία (αλά κάζεκα)
Γηθαηψκαηα ρξήζεο Γηαδηθηχνπ (αλά εμάκελν)

€
100
160
35

10
10
8
50
10
8
6/ έθαζηνο
20
35

Τπνηξνθίεο:
(α) Οη Τπνηξνθίεο δίλνληαη κε βάζε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε θαη ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε. Οη καζεηέο πνπ έρνπλ εμαηξεηηθή αθαδεκατθή επίδνζε, κπνξνχλ λα ιάβνπλ
αθαδεκατθή ππνηξνθία κε ηε κνξθή εθπηψζεσλ δηδάθηξσλ. Σν χςνο ηεο ππνηξνθίαο
πνηθίιεη αλάινγα κε ηε βαζκνινγία σο εμήο:
Μείσζε Γηδάθηξσλ
50%
20%
10%

Cumulative GPA
4.00
3.75-3.99
3.50-3.74

Οη Φνηηεηέο πνπ δηθαηνύληαη νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο είλαη:
1. Όζνη έρνπλ ήδε νινθιεξψζεη δχν ηαθηηθά εμάκελα ζην Κνιιέγην C.D.A.
2. Οη εγγεγξακκέλνη ζε 60 δηδαθηηθέο ψξεο.
3. Όζνη έρνπλ ηαθηνπνηήζεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο γηα ππνηξνθία
4. Οη θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο θαηά ην πξνεγνχκελν εμάκελν.
5. Όζνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 60 ψξεο πηζησηηθέο κνλάδεο ζην Κνιέγην C.D.A..
(β) Τπνηξνθίεο κε βάζε ην βαζκό ζην Απνιπηήξην Λπθείνπ
Σν Κνιέγην παξέρεη δέθα πιήξεηο ππνηξνθίεο πνπ θαιχπηνπλ ηα δίδαθηξα θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ πξψηνπ έηνπο ηνπ θνηηεηή θαη απνλέκνληαη ζε ηειεηφθνηηνπο Κχπξηνπο καζεηέο κε
εμαηξεηηθή επίδνζε, κε ειάρηζην βαζκφ 18,5 / 20 ζην Απνιπηήξην.
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(γ) Τπνηξνθίεο κε βάζε ηηο Αζιεηηθέο ηνπ Ηθαλόηεηεο
Οη ππνηξνθίεο ρνξεγνχληαη ζε θνηηεηέο πνπ έρνπλ εγγξαθεί αζιεηέο ζε δηάθνξνπο νκίινπο,
θαη νη νπνίνη είλαη πξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο αζιεηηθέο νκάδεο ηνπ θνιεγίνπ.
Οη ππνηξνθίεο πνπ δίλνληαη είλαη κέρξη θαη 20% κείσζε ησλ δηδάθηξσλ θαη βαζίδεηαη ζηελ
απφδνζε ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο, νη νπνίεο αμηνινγνχληαη απφ ην
Κνιέγην.
(δ) Δπθαηξίεο Δξγνδόηεζεο ζε δηάθνξεο γξακκαηεηαθέο εξγαζίεο ηνπ Κνιεγίνπ.
Σν Κνιέγην πξνζθέξεη Γπλαηφηεηεο άζθεζεο γξακκαηεηαθψλ εξγαζηψλ θαζ’ φιν ην ρξφλν
γηα απαζρφιεζε σο βνεζνί ζε δηάθνξα θαζήθνληα ζην Κνιέγην θαη λα απνθηήζνπλ
πνιχηηκε εκπεηξία. Αίηεζε γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ νη
θνηηεηέο κε εμαηξεηηθή αθαδεκατθή επίδνζε θαη αθέξαην ραξαθηήξα. Οη θνηηεηέο, αλάινγα
κε ηηο ψξεο εξγαζίαο, ζα επηβξαβεπηνχλ κε ηε κνξθή κεησκέλσλ δηδάθηξσλ. Ζ ππνηξνθία
απηή κπνξεί λα είλαη έσο θαη 20% κείσζε ησλ δηδάθηξσλ.
Οηθνλνκηθή Δπάξθεηα θαη Βησζηκόηεηα Σεο ρνιήο
Ζ ρνιή επελδχεη ζπλερψο ζεκαληηθά πνζά ηφζνλ γηα ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο φζνλ θαη
γηα ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ηνπ Κνιεγίνπ.
Σα έζνδα ηεο ρνιήο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηα δίδαθηξα πνπ πιεξψλνπλ νη θνηηεηέο ηεο.
Ζ νηθνλνκηθή επξσζηία ηεο ρνιήο θαίλεηαη θαη απφ ηα 40 ρξφληα ιεηηνπξγίαο.
Δπίζεο επηζπλάπηνπκε ην Cash Flow ηεο εηαηξείαο CDA COACHING CENTRE LTD γηα
ην 2015-2016.
ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ 2015-2016 ΑΝΑ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΤΡΩ
ΔΠ

ΟΚ
Σ

ΝΟΔ

ΓΔΚ

ΗΑΝ

ΦΔΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΖ

ΗΟΤ

ΗΟΤΛ

ΑΤ
Γ

ΟΛΗΚΟ

ΔΗΠΡΑ
ΞΔΗ

465.784

454.219

536.935

127.713

1.584.651

ΠΛΖΡΧ
ΜΔ
ΔΞΟΓΑ

310.499

368.799

369.799

239.969

1.289.066

155.285

85.420

167.136

(112.256)

295.585

(138.975)

(138.975)
(53.555)

(53.555)
113.581

113.581
1325

113.581
1325

ΠΛΔΟΝ
ΑΜΑ/
(ΔΛΛΔΗ
ΜΑ)
B/F
C/F

Σν ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ καο ζηε Λεπθσζία, Λεκεζφ, Λάξλαθα θαη Πάθν αλέξρνληαη ζε
915
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G. Μειινληηθέο Πξννπηηθέο ησλ Απνθνίησλ
(Employability Opportunities of the Graduates)







Ηλζηηηνχηα Αηζζεηηθήο θαη Οκνξθηάο,
Καζεγήηξηεο Αηζζεηηθήο,
Ξελνδνρεηαθέο Μνλάδεο
Τπεξεζίεο Αηζζεηηθήο & πα,
Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο,
Τπεξεζίεο Θεάκαηνο, Θέαηξα, Κηλεκαηνγξάθνο

H. Πεξίιεςε θαη πκπεξάζκαηα
(Summary and Conclusions)
Γεδνκέλνπ φηη ηα πξνγξάκκαηα Αηζζεηηθήο (Πηπρίν θαη Γίπισκα) ιεηηνπξγνχλ ζην
Κνιέγην εδψ θαη 6 ρξφληα, έρνπλ ζεκεηψζεη κεγάιε επηηπρία κεηά ηελ απνθνίηεζε αξθεηψλ
απνθνίησλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ απμάλεηαη ζε
φιεο ηηο πφιεηο.









Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ Αηζζεηηθή Πηπρίν (4 Έηε) έρεη αλαπηπρζεί κεηά απφ ελδειερή
έξεπλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνκέα ηφζν ζηε Κχπξν φζν θαη ην εμσηεξηθφ.
Σν πξφγξακκα αλαπηχρζεθε θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηελ Γηεχζπλζε ηνπ Κνιεγίνπ θαη ην
αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηεο ζρνιήο.
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ Αηζζεηηθήο (4 Έηε, Πηπρίν) είλαη ήδε πιήξσο αμηνινγεκέλν
ιεηηνπξγεί εδψ θαη 4 ρξφληα ζηε Λάξλαθα απφ ην 2013 θαη Λεκεζφ απφ ην 2015 κε
κεγάιε επηηπρία.
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ Αηζζεηηθήο (2 Έηε, Γίπισκα) είλαη ήδε αμηνινγεκέλν θαη
ιεηηνπξγεί εδψ θαη 6 ρξφληα ζηε Λάξλαθα (2011), Λεκεζφ (2013), Λεπθσζία θαη Πάθν
(2015) κε κεγάιε επηηπρία.
ηε Λάξλαθα ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ Αηζζεηηθήο (2 Έηε, Γίπισκα) είλαη 106,
Αηζζεηηθήο Αλψηεξν Γίπισκα 43 θαη Αηζζεηηθήο (Πηπρίν) 12.
Ο αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ζην Πηπρίν Αηζζεηηθήο είλαη 62.
ηε Λεκεζφ ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ Αηζζεηηθήο (Γίπισκα) είλαη 22.
Ο αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ζην Πηπρίν Αηζζεηηθήο είλαη 31.
ηε Λεπθσζία ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ Αηζζεηηθήο (2 Έηε, Γίπισκα) είλαη 7.
Ο αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ είλαη 14.
ηελ Πάθν ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ Αηζζεηηθήο (Γίπισκα) είλαη 15.

Σν Κνιέγην C.D.A έρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ιφγσ ηεο καθξφρξνλεο ηζηνξίαο ηνπ
(40 έηε) θαη ηεο κεγάιεο θήκεο ηνπ ζηε Κππξηαθή αγνξά. Δπηπιένλ, άιια αληαγσληζηηθά
θξηηήξηα ηνπ Κνιεγίνπ είλαη:







Γελ ππάξρεη αληαγσληζκφο ζηελ Δπαξρία Πάθνπ
Πξνζηηά δίδαθηξα,
Νέεο/ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο,
Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο ζρνιήο,
Καηλνηφκεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο
χγρξνλε ηερλνινγία θαη εξγαζηήξηα Ζιεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, Αηζζεηηθήο, θαη
Κνκκσηηθήο
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Αλαβαζκηζκέλεο/ελεκεξσκέλεο βηβιηνζήθεο κε φιεο ηηο λέεο εθδφζεηο βηβιίσλ
Παξνρή πιήξσλ θαη κεξηθψλ ππνηξνθηψλ κε εμαηξεηηθή αθαδεκατθή επίδνζε
Οηθνλνκηθή βνήζεηα γηα ηνπο καζεηέο κε θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
Κξαηηθή επηδφηεζε κέρξη €3,420.

Χο εθ ηνχηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηα αληαγσληζηηθά
πιενλεθηήκαηα, ην Κνιέγην CDA ζα εμειηρηεί ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ αληαγσληζηή ζηελ
εθπαηδεπηηθή αγνξά θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο νκνξθηάο θαη επεμίαο πξνζθέξνληαο
ειθπζηηθά θαη αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε πξνο
φθεινο ησλ θνηηεηψλ ηεο Δπαξρίαο Πάθνπ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα.
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πλεκκέλν 12

RESEARCH 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 Policy (Research Incentives) 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 €20.000 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 ongoing research activity.
Furthermore, CDA College publishes once a year its annual research journal ―The Cyprus
Research Facts‖ it publishes faculty’s articles and invites articles from domestic and foreign
writers. CDA College also publishes once every semester the College Newspaper ―The
College Views‖ inviting articles from students, faculty and others on all areas.
The College has already set a policy with clear research incentives and all faculty staff
should be involved and provide evidence of research activity every year. All faculty staff
have the full support of the college on the research area.
CDA College Research Centre “Aristotelis”
Δξεπλεηηθό Κέληξν “Aristotelis” ηνπ Κνιιεγίνπ CDA
Σν CDA College Research Centre ―Aristotelis‖ είλαη έλαο απηφλνκνο, κε-θεξδνζθνπηθφο
εξεπλεηηθφο νξγαληζκφο. Δδξεχεη ζηελ Κχπξν θαη ζπζηάζεθε, γηα λα παξέρεη κηαλ
επηζηεκνληθή θαη αλεμάξηεηε πιαηθφξκα γηα εξεπλεηέο ζε φιν ην λεζί, κε δπλαηφηεηα
αλάπηπμεο εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο φθεινο ηεο επξχηεξεο θππξηαθήο θνηλσλίαο,
ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηνπ ηφπνπ γεληθφηεξα.
Απνζηνιή ηνπ Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ
Πξψηηζηα επηδηψθεη λα ζπκβάιεη κε θάζε ηξφπν ζηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε θαη αλάπηπμε
ηεο κεγαινλήζνπ ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ επέβαιε ε
παγθνζκηνπνίεζε, κε θαηλνηφκεο δξάζεηο, πιήξε αμηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, κε
ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, ζηα πιαίζηα κηαο πξαγκαηηθά αεηθφξνπ αλάπηπμεο.
Δπηπξφζζεηα επειπηζηεί λα εληζρπζεί ε ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή έξεπλα, ε αλάπηπμε θαη
εθαξκνγή ιχζεσλ πνπ λα θαζνδεγνχλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ζε ηξέρνληα θαη κειινληηθά
πξνβιήκαηα, θαη λα δεκηνπξγνχλ λέα γλψζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηερλνινγία αηρκήο
θαη ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζε παγθφζκην επίπεδν.
Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε κεγάισλ επηηεπγκάησλ ηφζν εζσηεξηθά σο αλψηεξν
αθαδεκατθφ ίδξπκα, φζν θαη εμσηεξηθά κέζα απφ ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, πξνσζψληαο ηελ δηεπηζηεκνληθή αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ
ηεο βηνκεραλίαο, ηνπ αθαδεκατθνχ θφζκνπ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ ζε ηνκείο
ςειήο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
ηόρνη ηνπ Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ
1. λα πξνσζεί, ππνζηεξίδεη θαη δηεμάγεη ηελ αθαδεκατθή έξεπλα κε ίζεο επθαηξίεο γηα φια
ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ θξηηηθψλ κειεηψλ πνπ
δηαζπλδένληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή απνζηνιή θαη ηνπ έξγνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Κνιιεγίνπ C.D.A..
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2. λα πξνάγεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ αξηζηεία ζηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ίζε
αληηκεηψπηζε εηδψλ θαη πεξηνρψλ έξεπλαο ζε ζπλεξγαζία κε εγρψξηνπο θαη δηεζλείο
νξγαληζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ηερλνγλσζία ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο ηνπ
Κνιιεγίνπ C.D.A.
3. λα πξνσζεί ηελ εξεπλεηηθή ηαπηφηεηα ηνπ Κνιιεγίνπ C.D.A. θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ
ζπλεξγαζίαο κε παλεπηζηήκηα θαη θέληξα πξνψζεζεο δξαζηεξηνηήησλ γηα επξχηεξε
ζπκκεηνρή θαη ζπλέξγηα ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν έξεπλαο, θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ θαιχπηνπλ δεηήκαηα, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηηο
θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο εμειίμεηο γηα ην θαιφ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζηελ
Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ.
4. λα ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο θνηλφηεηεο, δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, επαγγεικαηηθά
ζψκαηα, αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, αιιά θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα, ε
νπνία κπνξεί λα γίλεη κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ζε πνιιά επίπεδα κε ζθνπφ λα
θαιιηεξγήζεη ηε θηιία θαη ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε κε άιινπο ιανχο, πνπ ζα απνηειέζνπλ
ην ζεκέιην γηα πξφνδν θαη αλάπηπμε.
5. λα αλαπηχζζεη, κεηαθέξεη ή θαη εθαξκφδεη θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζε επίπεδν νξγαληζκνχ,
αιιά θαη ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν θαη λα ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξα
πξνγξάκκαηα δξάζεο ηεο Δ.Δ. ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο.
6. να προςεγγίηει επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ που δραςτθριοποιοφνται ςε επιςτθμονικοφσ κλάδουσ
και τομείσ που ςχετίηονται με τα τμιματα του Μολλεγίου C.D.A. ςε πτυχζσ όπωσ: 1) θ
πρόκεςθ/δυνατότθτα τοποκζτθςθσ φοιτθτϊν 2) ο εντοπιςμόσ αναγκϊν για παροχι
εξειδικευμζνων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και 3) θ ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν για τθ ςυμμετοχι
από κοινοφ ςε ερευνθτικά προγράμματα.
7.

να εκτελεί τζτοιεσ πράξεισ που να είναι υποςτθρικτικζσ, επικουρικζσ ι βοθκθτικζσ προσ τουσ
ανωτζρω ςκοποφσ.

Ζ έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ζε
επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη θξάηνπο. Δπίζεο, ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην θαη θαίξην ζηνηρείν ηεο
αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο φισλ ησλ αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ. Καζνιηθή είλαη ε αλαγλψξηζε
φηη νη επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ε ηφλσζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη
ε κεηαθνξά γλψζεο, απνηεινχλ βαζηθέο παξακέηξνπο γηα αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία ηνπ ζήκεξα.
Με ηελ απμεκέλε πνιππινθφηεηα θαη ηηο παγθφζκηεο αληαγσληζηηθέο απαηηήζεηο γηα
κεγαιχηεξα επηηεχγκαηα, ηφζν εζσηεξηθά ηνπ αθαδεκατθνχ Ηδξχκαηνο, αιιά θαη εμσηεξηθά
ζηνλ Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα, έρεη ηεζεί σο ζηφρνο ε πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ θαη
αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ αιιειεπίδξαζε ηεο
παηδείαο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ηελ έξεπλα γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ Κνιεγίνπ, θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε θαη δηαηήξεζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο απφδνζεο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ θαιχηεξε εθαξκνγή θαη
παξαθνινχζεζε ησλ παγθφζκησλ πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ.
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Δξεπλεηηθή Δπηηξνπή






Γηεπζπληήο Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ (Πξφεδξνο)
Αλαπιεξσηήο Γελ. Γηεπζπληήο (Αθαδεκατθά Θέκαηα θαη Γηνίθεζε)
Γηεπζπληέο Λεκεζνχ, Λάξλαθαο θαη Πάθνπ
Γηεπζπληέο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ρνιψλ)
Σξία κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ

Έξεπλα θαη εμέιημε ηεο γλψζεο σο πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, απνηεινχλ αλαπφζπαζην
κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο πεξηβάιινληνο πνπ ελζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία θαη
ελζνπζηαζκφ γηα ηελ αξηζηεία.
Καζήθνληα Δξεπλεηηθήο Δπηηξνπήο













πγθαιείηαη 2 θνξέο αλά εμάκελν (αλαιφγσο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ)
Σε δηεμαγσγή αθαδεκατθήο έξεπλαο κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη
ηνπ έξγνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνιεγίνπ.
Σε δηεμαγσγή έξεπλαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο,
πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ηερλνγλσζία ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο ηνπ Κνιιεγίνπ.
Να αλαιακβάλεη εξεπλεηηθά έξγα πνπ θαιχπηνπλ δεηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ
αληίθηππν ζηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζην Γεκφζην θαη
Ηδησηηθφ ηνκέα ζηε Κχπξνο θαη ζην εμσηεξηθφ.
Να παξέρεη αλεμάξηεηεο εξεπλεηηθέο ππεξεζίεο ζε εμσηεξηθνχο νξγαληζκνχο.
Γέζκεπζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Οη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα δηεμάγνπλ έξεπλα, ζπγγξαθή άξζξσλ ηεο εηδηθφηεηαο
ηνπο θάζε ρξφλν θαη ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν ζα ηεξεί αξρεία γηα θάζε έξεπλα.
Οη θαζεγεηέο ζα έρνπλ κείσζε δηδαθηηθψλ σξψλ γηα ηελ έξεπλα πνπ αλαιακβάλεηαη
ή έλα πνζφ σο ακνηβή γηα κηα νινθιεξσκέλε έξεπλα κε βάζε ην κήθνο θαη ηεο
πνηφηεηαο ηεο έξεπλαο.
Δπηπιένλ ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ζα έρεη επηπιένλ ακνηβή, εθφζνλ έρεη εληαρηεί
ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ.
Να ζπζηαζνχλ ζπλεξγαζίεο κε εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ.
πληζηάηαη θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ζε ηνπηθά ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο,
ζπκπφζηα θαη κέξνο ή φια ηα έμνδα πιεξσκέλα απφ ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν.
Σν Δξεπλεηηθφ Κέληξν ελζαξξχλεη θαη ππνζηεξίδεη φια ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ Κνιιεγίνπ CDA γηα λα επηηεπρηεί εζληθή θαη δηεζλή αλαγλψξηζε
θαη αξηζηεία ζηνπο ηνκείο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.
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Academic Freedom
C.D.A. College adheres in principle to the American Association of University Professor’s
Statement on Academic Freedom, and it is its policy to defend academic freedom against any
encroachment. The College, as a centre of learning, depends upon the free search for truth and its
free exposition. The College has adopted the following statement on academic on academic freedom
Faculty members of C.D.A. College are entitled to full freedom in research and in the
publication of the results subject to the adequate performance of their academic duties. However,
research for pecuniary return needs to be approved by the General Director.
Faculty members are entitled to freedom in the classroom to discuss their subject, but should not
introduce controversial material, which has no relation to the subject. The faculty are members of a
scholarly profession and officers of the institution. When they speak or write as citizens, they will
be free from institutional censorship of discipline, but their special position in the community
imposes special obligations. As learned and humane folks they should remember that the public
might judge their profession and their institution by their utterances. Hence, they will at all times be
accurate, exercise appropriate restraint, show respect for the opinions of others, and make effort to
indicate that they are not speaking for the institution.
Faculty members who feel that their academic freedom has been infringed may make a written
request to the General Director that an investigation is made of their case. The request should set
forward in a clear and concise manner the events and circumstances upon which the charge is based.
The General Director may refer the question to the Disciplinary Committee.

Authorized Research
Faculty members may receive workload credit if they engage in pre-authorized research. Research
must be relevant to the discipline of the instructor, it must be of high quality and publishable, and it
must be of reasonable time duration.

Assistance in the College Administration
Faculty members may receive workload credit if they engage in administrative work outside their
duties.
The procedure for obtaining workload credit is the following:
1. The faculty member must submit an application for workload credit to the Deputy General
Director (Academic Affairs & Administration).
2. The Deputy General Director will forward the application together with his/her suggestions to
the General Director and
3. The application must be approved by the General Director
Additionally, the College publishes the “Cyprus Research Facts” our College research journal once
a year. The research journal will contribute to the enhancement of the College research, image and
prestige. All the CDA faculty staff participate and contribute to the achievement of this great
objective. The ―Cyprus Research Facts‖ journal will publishes papers in all areas of Humanities and
Social Sciences, Pure and Applied Sciences, Economics, Business, Marketing, Tourism and
Management etc. To facilitate the whole process, we have already created an e-mail which is:
business.studies@cdacollege.ac.cy
Furthermore, the College strongly supports faculty research activities, through financial and other
means. The College will also take part to the European and International Research programmes and
encourages and supports faculty research activities, attend conferences, seminars, through a
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reduction of teaching load etc. Every year the College keeps a research report (Faculty Research &
Development Booklet) requesting evidence from the teaching staff for their research activities,
attendance of seminars and training, teachers exchanging programme etc.
Faculty Staff Research and Development
The college strongly supports faculty research activities, through financial and other means. The
College provides subsidy of existing staff to get PhD. Additionally, here below is a booklet of
faculty research and development showing publications in journals.
As already mentioned in the faculty handbook and self-study the College encourages and supports
faculty research activities, attend conferences, seminars and reduction of teaching load. Every year
the College will keep a research report requesting evidence from the teaching staff for their research
activities.
Additionally, the College has already introduced a policy with clear research incentives and credits
as specified below:
Research Output and Credits
The college strongly supports faculty research activities, through financial and other means. The
College provides subsidy of existing staff to get PhD. Additionally, here below is a booklet of
faculty research and development showing publications in journals.
As already mentioned in the faculty handbook and self-study the College encourages and supports
faculty research activities, attend conferences, seminars and reduction of teaching load. Every year
the College will keep a research report requesting evidence from the teaching staff for their research
activities.
The teaching load of each rank for faculty members on a Research track is shown in the table below.
Faculty members will be expected to produce a research output worth of at least the number of
research credits shown in the table below.
Faculty Staff Teaching Load and Research
Academic
Fall Semester
Spring
Rank
Hours per
Semester
week
Hours per
week
Assistant Lecturer
24
24
Lecturer
22
22
Senior Lecturer
18
18
Assistant Professor 15
15
Associate Professor 13
13
Professor
13
13

Summer
Session
Hour per
week
6
6
6
6
6
6

Research
Credits

60
60
100
120
140

Notes:
1. Any teaching in excess of the total yearly load is considered to be overtime.
2. Faculty members who serve as Department Heads will receive a teaching relief of 6 hours per
academic year.
3. In cases where a faculty member is allocated a lesser load than the one specified above then other
duties may be assigned such as teaching short courses or undertaking major administrative work.
Additionally, the College has already introduced a policy with clear research incentives and credits
as specified below:
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Research Output and Credits Table
Research Output
Group A
1.
2.
3.
4.
Group B
5.
6.
7.
8.
Group C
9.
10.
11.
12.
Group D
13.
14.
15.

Article published in a high ranked (category A or B) refereed journal
listed in a journal Rating Ranking/Quality List
Article published in a ranked (category C or D) refereed journal listed
in a journal Rating Ranking/Quality List
Article published in a unranked refereed journal listed in a journal
Rating Ranking/Quality List
Article published in the Cyprus Research Facts

Credits
200
100
60
40

Proposal submitted for funded research
Winning a high score after submitting a proposal for funded research
Winning a proposal for funded research
Carrying out funded research

30
40
100
100

Paper published in refereed conference proceedings of a conference
taking place abroad
Paper published in refereed conference proceedings of a conference
taking place locally
Abstract published in refereed conference proceedings of a
conference taking place abroad
Abstract published in refereed conference proceedings of a
conference taking place locally

45

Article published in popular press (e.g newspaper, magazine)
Chapter / Case study published in a book
Book published

10
20
40-100

30
15
10

Faculty Staff Development
CDA College recognizes that faculty development is to its advantage, as well as to the advantage of
its faculty. It is therefore ready to make commitments, financial and otherwise, in support of the
objectives of the Faculty Research & Development Plan, which are as follows:
1.

Organize special seminars tailored towards the improvement of teaching skills for old/new
faculty;
2. Provide material and teaching aids to facilitate better classroom teaching;
3. Encourage faculty to attend appropriate local seminars and workshops.
4. Provide the faculty with the opportunity to continue to stay along with the developments in their
area of expertise through actions such as the following:
5. Membership must be recommended by the Deputy General Director and approved by the
General Director.
6. Attendance at local relevant conferences, seminars, lectures, symposia is encouraged and
strongly recommended.
7. Reasonable time off will be provided. The College will subsidize all participation fees for any of
the above including any travel, board and lodging expenses. Attendance must be recommended
by the Deputy General Director and approved by the General Director.
8. The College will contribute towards relevant expenses. Attendance must be recommended by
the Deputy General Director and approved by the General Director.
9. Provide the faculty with the opportunity to improve their academic qualifications through
actions such as: Post-graduate degree (MBA) is offered for free in our College to faculty
wishing to attend such programs.
10. Σν provide the faculty with the opportunity to engage ίn research and contribute to the

85

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

advancement of knowledge in their areas of expertise through actions such as: Research
contacted by faculty members will be recognized and will be taken into account at the time the
teaching load is divided among faculty members. Research proposals must be submitted to the
Deputy General Director and the General Director for approval.
The College encourages and supports its faculty members to gain national and international
recognition for excellence in their areas of expertise.
In support of the above, the College will cover all reasonable expenses related to travel and
lodging (local and interactional) when the instructor is invited to deliver a paper which is the
result of research done at CDA College.
Faculty members engaged in research supported by a research grant will call for fewer teaching
hours than their colleagues so that they can devote time to research.
The College will make an effort to subscribe to educational material that is relevant to the basic
areas of interest of its faculty.
The College will support faculty members who become active members of professional
organizations and who present lectures of the latest developments in their field of study.
The College will continue to establish links with the business community and international
educational institutions. In all these activities, and as appropriate, the College will make every
effort to promote its faculty members and their capabilities.
The College will encourage faculty members exchanges with other local or international
educational institutions.
CDA College has the official ERASMUS Charter since 2013.
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πλεκκέλν 13

ΠΡΟΤΜΦΩΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΟΓΟΣΖΖ ΣΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ
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