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Το παρόν έντυπο έχει ετοιμαστεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Φορέα 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με τις πρόνοιες των “περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα 
Νόμων» του 2015 έως 2019’’ [Ν. 136 (Ι)/2015 έως Ν. 35(Ι)/2019]. 
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Α. Οδηγίες για το περιεχόμενο και τη δομή της έκθεσης 
 

 Το Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης βασισμένο στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της 
Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) (Έντυπο.300.1.1) πρέπει να τεκμηριώσει κατά 
πόσον έχουν γίνει οι δέουσες ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας του υπό αξιολόγηση 
προγράμματος σπουδών σε κάθε τομέα αξιολόγησης. 

 Συγκεκριμένα, κάτω από κάθε ενότητα αξιολόγησης, το Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης, 
πρέπει να απαντήσει, χωρίς να αλλάξει τη δομή της έκθεσης, στα εξής: 

- Ευρήματα, δυνατά σημεία, σημεία που χρήζουν βελτίωσης και συστάσεις της ΕΕΑ 

- Αδυναμίες που καταγράφηκαν κάτω από τους ποιοτικούς δείκτες (κριτήρια) 

- Συμπεράσματα και καταληκτικά σχόλια της ΕΕΑ 

 Η απάντηση του Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από τα 
αντίστοιχα σχόλια της ΕΕΑ, τα οποία θα πρέπει να αντιγράφονται από την Έκθεση 
Εξωτερικής Αξιολόγησης (Έντυπο.300.1.1). 

 Αν υπάρχουν παραρτήματα, αυτά θα πρέπει να επισυνάπτονται και να αποστέλλονται ως 
ξεχωριστά έγγραφα. 
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1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών 

(ESG 1.1, 1.2, 1.8, 1.9) 
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Απάντηση Ιδρύματος 

Ευχαριστούμε την επιτροπή για τις εποικοδομητικές εισηγήσεις της στα πλαίσια της επαναπιστοποίησης του πτυχίου της 
Αισθητικής του Cyprus College Λευκωσίας.   

Έχει γίνει αναθεώρηση στα πρώτα 3 syllabi όπως αναφέρονται πιο πάνω, ενώ το 4ο έχει μετονομαστεί σε «Βιοφυσική Αρχές 
laser» όπως έχει ζητηθεί, ενώ ταυτόχρονα έχει αναθεωρηθεί και η βιβλιογραφία. Επισυνάπτονται και τα 4 αναθεωρημένα 
syllabi (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Επιπλέον, επισυνάπτεται λίστα (BOOKS FOR AESTHETICS) με τα βιβλία που έχουν προστεθεί στα 4 αυτά 
syllabi καθώς και τα τιμολόγια για αυτά που έχουν παραγγελθεί αφού κάποια ήδη υπήρχαν. 
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2. Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση φοιτητών  

(ESG 1.3) 

Findings 
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Απάντηση Ιδρύματος 

Ευχαριστούμε την επιτροπή για τα σχόλια της. Η συμμετοχή σπουδαστών σε έρευνα υπάρχει και θα αυξηθεί. Όπως έχουμε 
εξηγήσει και στην επιτροπή, δια μέσου των πτυχιακών παρουσιάσεων των αποφοίτων της αισθητικής, επιλέγεται η καλύτερη 
πτυχιακή και η οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί και να δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό. Προτού οι φοιτήτριες 
ξεκινήσουν το μάθημα της πτυχιακής τους ενημερώνονται για τη διαδικασία ώστε να ενθαρρυνθούν για να συμμετέχουν σε 
έρευνα και πέραν της πτυχιακής. Αυτό, τα τελευταία χρόνια, έχει βελτιώσει και την ποιότητα των πτυχιακών που παραδίδονται. 
Ήδη oι διδάσκουσες της Αισθητικής έχουν κάνει μία δημοσίευση που προέρχεται από πτυχιακή φοιτητριών της Αισθητικής με 
θέμα «Η χρήση του Μακιγιάζ ως μέσο βελτίωσης της Αυτοπεποίθησης στις Γυναίκες», ενώ έχουν ήδη επιλέξει για να 
προχωρήσουν και σε δεύτερη. Στο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ Powerpoint με τίτλο «Cyprus College Nicosia_Research-ERASMUS», το 
οποίο είχαμε παρουσιάσει και στην επιτροπή, στο slide 2 που αναφέρεται σε δημοσιεύσεις, με κόκκινο χρώμα επισημαίνεται 
το όνομα της φοιτήτριας (Άντρη Ανδρέου), η οποία σε συνεργασία με τις διδάσκουσες, είχε λάβει μέρος στη δημοσίευση.  
Περαιτέρω, στο slide 3, που αναφέρεται στην προγραμματισμένη έρευνα, επίσης με κόκκινο καταγράφονται τα ονόματα των 
τεσσάρων φοιτητριών που θα λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη για δημοσίευση έρευνα.  
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3. Διδακτικό Προσωπικό  

(ESG 1.5) 

Findings 
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Απάντηση Ιδρύματος 

Ευχαριστούμε την επιτροπή για τα σχόλια της. Έχουμε ήδη προχωρήσει σε νέα πρόσληψη/ μονιμοποίηση στον κλάδο της 
αισθητικής για την οποία επισυνάπτεται το συμβόλαιο καθώς και τα ακαδημαϊκά της προσόντα  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2+Leontiou_ 
Christina_signed). Οι μόνιμες διδάσκουσες στο πτυχίο της Αισθητικής από 4 τώρα γίνονται 5. 

Στο σημείο 1-strenghts, σελίδα 5 πιο πάνω, η ΕΕΑ επισημαίνει ότι στα δυνατά σημεία του προγράμματος υπήρξε η έναρξη της 
ερευνητικής δραστηριότητας στο πρόγραμμα και οι αξιόλογες προσπάθειες στην κατεύθυνση συνέργειας της έρευνας και της 
διδασκαλίας στη αισθητική. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια, με βάσει και την πολιτική ποιότητας αλλά και την πολιτική 
έρευνας του κολεγίου, έχουμε αναπτύξει σταδιακά κουλτούρα έρευνας την ίδια ώρα που έχουμε κάνει σοβαρά βήματα σε ότι 
αφορά την εμπλοκή των διδασκόντων σε έρευνα. Ως κολέγιο προωθούμε και υποστηρίζουμε τη συμμετοχή του διδακτικού 
προσωπικού σε έρευνα. Επισημαίνουμε ότι οι ώρες των διδασκόντων στην αισθητική είναι μειωμένες κατά 3 από την 
προηγούμενη πιστοποίηση για σκοπούς έρευνας. Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι το Cyprus College Λευκωσίας υιοθετεί 
ταυτόχρονα πολιτική μείωσης των ωρών διδασκαλίας η οποία προκύπτει από την ερευνητική δραστηριότητα των διδασκόντων 
και η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης Πολιτικής Έρευνας του Κολεγίου (σημείο 7, σελίδα 20 της Πολιτικής) την 
οποία έχουμε καταθέσει και στην επιτροπή και την οποία επισυνάπτουμε εκ νέου (Cyprus College Research Policy). Οι 
διδάσκουσες έχουν τη δυνατότητα και προτρέπονται να αξιοποιούν την πρόνοια αυτή ώστε να έχουν μειωμένο φόρτο 
εργασίας. Αυτό θα τους επιτρέψει να ασχοληθούν εκτενέστερα με την έρευνα ή/και να καταθέτουν ερευνητικές προτάσεις, 
ενώ παράλληλα να διδάσκουν στο πρόγραμμα και να επιβλέπουν τις πτυχιακές εργασίες των φοιτητριών του πτυχίου. Αυτό θα 
ενδυναμώσει ακόμα περαιτέρω την έρευνα και θα ενισχύσει τη συνέργεια έρευνας και διδασκαλίας. 

Στο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ Powerpoint με τίτλο «Cyprus College Nicosia_Research-ERASMUS», το οποίο είχαμε παρουσιάσει και 
στην επιτροπή, στο slide 2 αναφέρεται η ερευνητική δραστηριότητα στον κλάδο της Αισθητικής των τελευταίων ετών, ενώ στο 
άνω μέρος του slide 3, το οποίο αναφέρεται στην προγραμματισμένη έρευνα, καταγράφονται οι προγραμματισμένες έρευνες 
οι οποίες αφορούν την Αισθητική. 

 

4. Φοιτητές  

(ESG 1.4, 1.6, 1.7) 

Findings 
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Απάντηση Ιδρύματος 
Ευχαριστούμε την επιτροπή για τα σχόλια της. Όπως έχουμε εξηγήσει και στην επιτροπή, τα τελευταία χρόνια σε 

συνεργασία με την εταιρεία “Learning Detours” συμμετέχουμε σε consortium με άλλα κολέγια όπου έχουν διεξαχθεί 

δύο κινητικότητες φοιτητών και διδασκόντων, ενώ μία αναβλήθηκε λόγο κορονοοιού. Επισυνάπτονται οι 

κινητικότητες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.  

Επιπλέον, το Κολέγιο έχει υποβάλει αίτηση με τίτλο "Cyprus College Nicosia Entrepreneurship in Europe" και κωδικό αριθμό 
2020-1-CY01-KA102-065934 για συμμετοχή στη Βασική Δράση 1 του Προγράμματος Erasmus+ και η οποία έχει εγκριθεί στις 
7/8/2020 (επισυνάπτεται η επιστολή έγκρισης - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α). Αυτό θα ενισχύσει ακόμα περεταίρω την κινητικότητα 
φοιτητών. 

Ο κωδικός ERASMUS είναι CYNICOSIA24 
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5. Πόροι 

(ESG 1.6) 

Findings 
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Απάντηση Ιδρύματος 

Ευχαριστούμε την επιτροπή για τα σχόλια της.  Ο εμπλουτισμός έχει γίνει στο μάθημα της Δερματολογίας και παρουσιάζεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, σελίδες 7-8 οι οποίες αναφέρονται στο συγκεκριμένο syllabus με κίτρινο χρώμα. 
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6. Επιπρόσθετα στοιχεία για τα εξ αποστάσεως προγράμματα  

(Όλα τα ESG) 

Click or tap here to enter text. 
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7. Επιπρόσθετα στοιχεία για τα διδακτορικά προγράμματα  

(Όλα τα ESG) 

Click or tap here to enter text. 
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8. Επιπρόσθετα στοιχεία για τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα  

(Όλα τα ESG) 

Click or tap here to enter text. 
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Β. Συμπεράσματα και καταληκτικά σχόλια  
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Απάντηση Ιδρύματος 

Ευχαριστούμε την επιτροπή για τα σχόλια της. 

 

Σημείο 1.  

  
Απάντηση Ιδρύματος 

Ευχαριστούμε την επιτροπή για τις εποικοδομητικές εισηγήσεις της στα πλαίσια της επαναπιστοποίησης του πτυχίου της 
Αισθητικής του Cyprus College Λευκωσίας.   

Έχει γίνει αναθεώρηση στα πρώτα 3 syllabi όπως αναφέρονται πιο πάνω, ενώ το 4ο έχει μετονομαστεί σε «Βιοφυσική Αρχές 
laser» όπως έχει ζητηθεί, ενώ ταυτόχρονα έχει αναθεωρηθεί και η βιβλιογραφία. Επισυνάπτονται και τα 4 αναθεωρημένα 
syllabi (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Επιπλέον, επισυνάπτεται λίστα (BOOKS FOR AESTHETICS) με τα βιβλία που έχουν προστεθεί στα 4 αυτά 
syllabi καθώς και τα τιμολόγια για αυτά που έχουν παραγγελθεί αφού κάποια ήδη υπήρχαν. 

 

Σημείο 2.  

  
Απάντηση Ιδρύματος 

Ευχαριστούμε την επιτροπή για τα σχόλια της. Η συμμετοχή σπουδαστών σε έρευνα υπάρχει και θα αυξηθεί. Όπως έχουμε 
εξηγήσει και στην επιτροπή, δια μέσου των πτυχιακών παρουσιάσεων των αποφοίτων της αισθητικής, επιλέγεται η καλύτερη 
πτυχιακή και η οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί και να δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό. Προτού οι φοιτήτριες 
ξεκινήσουν το μάθημα της πτυχιακής τους ενημερώνονται για τη διαδικασία ώστε να ενθαρρυνθούν για να συμμετέχουν σε 
έρευνα και πέραν της πτυχιακής. Αυτό, τα τελευταία χρόνια, έχει βελτιώσει και την ποιότητα των πτυχιακών που παραδίδονται. 
Ήδη oι διδάσκουσες της Αισθητικής έχουν κάνει μία δημοσίευση που προέρχεται από πτυχιακή φοιτητριών της Αισθητικής με 
θέμα «Η χρήση του Μακιγιάζ ως μέσο βελτίωσης της Αυτοπεποίθησης στις Γυναίκες», ενώ έχουν ήδη επιλέξει για να 
προχωρήσουν και σε δεύτερη. Στο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ Powerpoint με τίτλο «Cyprus College Nicosia_Research-ERASMUS», το 
οποίο είχαμε παρουσιάσει και στην επιτροπή, στο slide 2 που αναφέρεται σε δημοσιεύσεις, με κόκκινο χρώμα επισημαίνεται 
το όνομα της φοιτήτριας (Άντρη Ανδρέου), η οποία σε συνεργασία με τις διδάσκουσες, είχε λάβει μέρος στη δημοσίευση.  
Περαιτέρω, στο slide 3, που αναφέρεται στην προγραμματισμένη έρευνα, επίσης με κόκκινο καταγράφονται τα ονόματα των 
τεσσάρων φοιτητριών που θα λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη για δημοσίευση έρευνα.  
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Σημείο 3.  

  
Απάντηση Ιδρύματος 

Ευχαριστούμε την επιτροπή για τα σχόλια της. Έχουμε ήδη προχωρήσει σε νέα πρόσληψη/ μονιμοποίηση στον κλάδο της 
αισθητικής για την οποία επισυνάπτεται το συμβόλαιο καθώς και τα ακαδημαϊκά της προσόντα  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2+Leontiou_ 
Christina_signed). Οι μόνιμες διδάσκουσες στο πτυχίο της Αισθητικής από 4 τώρα γίνονται 5. 

Στο σημείο 1-strenghts, σελίδα 5 πιο πάνω, η ΕΕΑ επισημαίνει ότι στα δυνατά σημεία του προγράμματος υπήρξε η έναρξη της 
ερευνητικής δραστηριότητας στο πρόγραμμα και οι αξιόλογες προσπάθειες στην κατεύθυνση συνέργειας της έρευνας και της 
διδασκαλίας στη αισθητική. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια, με βάσει και την πολιτική ποιότητας αλλά και την πολιτική 
έρευνας του κολεγίου, έχουμε αναπτύξει σταδιακά κουλτούρα έρευνας την ίδια ώρα που έχουμε κάνει σοβαρά βήματα σε ότι 
αφορά την εμπλοκή των διδασκόντων σε έρευνα. Ως κολέγιο προωθούμε και υποστηρίζουμε τη συμμετοχή του διδακτικού 
προσωπικού σε έρευνα. Επισημαίνουμε ότι οι ώρες των διδασκόντων στην αισθητική είναι μειωμένες κατά 3 από την 
προηγούμενη πιστοποίηση για σκοπούς έρευνας. Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι το Cyprus College Λευκωσίας υιοθετεί 
ταυτόχρονα πολιτική μείωσης των ωρών διδασκαλίας η οποία προκύπτει από την ερευνητική δραστηριότητα των διδασκόντων 
και η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης Πολιτικής Έρευνας του Κολεγίου (σημείο 7, σελίδα 20 της Πολιτικής) την 
οποία έχουμε καταθέσει και στην επιτροπή και την οποία επισυνάπτουμε εκ νέου (Cyprus College Research Policy). Οι 
διδάσκουσες έχουν τη δυνατότητα και προτρέπονται να αξιοποιούν την πρόνοια αυτή ώστε να έχουν μειωμένο φόρτο 
εργασίας. Αυτό θα τους επιτρέψει να ασχοληθούν εκτενέστερα με την έρευνα ή/και να καταθέτουν ερευνητικές προτάσεις, 
ενώ παράλληλα να διδάσκουν στο πρόγραμμα και να επιβλέπουν τις πτυχιακές εργασίες των φοιτητριών του πτυχίου. Αυτό θα 
ενδυναμώσει ακόμα περαιτέρω την έρευνα και θα ενισχύσει τη συνέργεια έρευνας και διδασκαλίας. 

Στο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ Powerpoint με τίτλο «Cyprus College Nicosia_Research-ERASMUS», το οποίο είχαμε παρουσιάσει και 
στην επιτροπή, στο slide 2 αναφέρεται η ερευνητική δραστηριότητα στον κλάδο της Αισθητικής των τελευταίων ετών, ενώ στο 
άνω μέρος του slide 3, το οποίο αναφέρεται στην προγραμματισμένη έρευνα, καταγράφονται οι προγραμματισμένες έρευνες 
οι οποίες αφορούν την Αισθητική. 

 

Σημείο 4.  

  
Απάντηση Ιδρύματος 
Ευχαριστούμε την επιτροπή για τα σχόλια της. Όπως έχουμε εξηγήσει και στην επιτροπή, τα τελευταία χρόνια σε 

συνεργασία με την εταιρεία “Learning Detours” συμμετέχουμε σε consortium με άλλα κολέγια όπου έχουν διεξαχθεί 

δύο κινητικότητες φοιτητών και διδασκόντων, ενώ μία αναβλήθηκε λόγο κορονοοιού. Επισυνάπτονται οι 

κινητικότητες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.  

Επιπλέον, το Κολέγιο έχει υποβάλει αίτηση με τίτλο "Cyprus College Nicosia Entrepreneurship in Europe" και κωδικό αριθμό 
2020-1-CY01-KA102-065934 για συμμετοχή στη Βασική Δράση 1 του Προγράμματος Erasmus+ και η οποία έχει εγκριθεί στις 
7/8/2020 (επισυνάπτεται η επιστολή έγκρισης - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α). Αυτό θα ενισχύσει ακόμα περεταίρω την κινητικότητα 
φοιτητών. 

Ο κωδικός ERASMUS είναι CYNICOSIA24 

 

Σημείο 5.  

  
Απάντηση Ιδρύματος 

Ευχαριστούμε την επιτροπή για τα σχόλια της.  Ο εμπλουτισμός έχει γίνει στο μάθημα της Δερματολογίας και παρουσιάζεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, σελίδες 7-8 οι οποίες αναφέρονται στο συγκεκριμένο syllabus με κίτρινο χρώμα. 
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Γ. Ακαδημαϊκοί εκπρόσωποι Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης  

 

Όνομα Θέση Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο 
Δρ. Νάσιος Ορεινός - 
Διευθυντής 

 

Ονοματεπώνυμο 
Ξένια Μιχαήλ – 
Συντονίστρια Πτυχίου 
Αισθητικής 

 

Ονοματεπώνυμο Θέση  

Ονοματεπώνυμο Θέση  

Ονοματεπώνυμο Θέση  

Ονοματεπώνυμο Θέση  

 

Ημερομηνία:  Click to enter date 



 
 

 

 


