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14 Σεπεμβρίου 2016 

 

 

ΠΡΟΣ: Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης 

 

 

Θέμα:  Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών: Digital Marketing (2 Year 

Diploma) 

 

Αξιότιμοι κύριοι,  

Αναφορικά με το πιο πάνω θεμα, θα θέλαμε αρχικά να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο σας, 

για την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος Σπουδών της Σχολής μας  Digital 

Marketing (2 Year Diploma)αλλά και για το αποτέλεσμα αυτής. 

Θα θέλαμε, επίσης,  να σας ευχαριστήσουμε για τα θετικά σας σχόλια και να σας 

διαβεβαιώσουμε για την διόρθωση και τη σωστή υλοποίηση των παρατηρήσεων που μας 

υποδείξατε. Σας επισυνάπτουμε τις τροποποιήσεις  στις οποίες θα προβούμε, ώστε το 

πράγραμμα να βελτιωθεί και να είναι πιο αποτελεσματικό και παραγωγικό, σύμφωνα με τα 

σωστά κριτήρια. 

 

Με τιμή,  

 

Δρ. Γιώργος Κακούρης  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η επιτροπή συνεκτιμώντας τα στοιχεία που της δόθηκαν και η ίδια ζήτησε κατά τη διάρκεια του 

επιτόπου ελέγχου θεωρεί ότι τα θετικά σημεία του Προγράμματος εστιάζονται στα ακόλουθα: 

● Σημαντικές εφαρμογές και συνεργασίες σε επιχειρήσεις τεχνολογίας 

● Δομημένη οργάνωση με οργανόγραμμα και μόνιμο προσωπικό 

● Ενεργός μηχανισμός φοιτητικής μέριμνας 

● Χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων με tablet που διατίθεται απο το Κολλέγιο 

 

Τα αρνητικά σημεία συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

● Ανάγκη βελτίωσης του προγράμματος σπουδών και του περιεχομένου των μαθημάτων 

σύμφωνα με τα παραπάνω σχόλια 

● Πιο σαφή κριτήρια εισδοχής και αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων 

● Ανάγκη για αύξηση του μόνιμου προσωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα και 

διαφοροποίηση από το 4-ετες για να διασφαλιστεί και η συνέχισή του 

● H διαδικασία του Placement exam πρέπει να είναι διευκρινισμένη ως προς την εγκυρότητά της 

(αναγνώριση από Υπ. Παιδείας). Στη συνέχεια θα πρέπει να διευκρινίζεται η αναγνώριση και η 

πιστοποίηση του foundation course και οι δυνατότητες που δίνει για συνέχιση σπουδών και σε 

άλλα ιδρύματα. 

● Βαρύς φόρτος καθηγητών και έλλειψη έρευνας 

● Προσέλκυση επισκεπτών καθηγητών κύρους και συνεργασία με άλλα ιδρύματα 
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Σύμφωνα με τα πιο πάνω συμπεράσματα και εισηγήσεις της Επιτροπής Εξωτερικής 

Αξιολόγησης, σας παραθέτουμε πιο κάτω τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις  που σημειώθηκαν 

ώστε τα αρνητικά σημεία να βελτιωθούν. 

● Ανάγκη βελτίωσης του προγράμματος σπουδών και του περιεχομένου των μαθημάτων σύμφωνα 

με τα παραπάνω σχόλια 

 Σχετικά με την παρατήρηση στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών και Τίτλοι Σπουδών - 

Σκοπός και μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών - Δομή και Περιεχόμενο του 

Προγράμματος Σπουδών - Διασφάλιση Ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών - Διαχείριση του 

Προγράμματος Σπουδών - Διεθνής Διάσταση του Προγράμματος Σπουδών - Σύνδεση με την Αγορά 

Εργασίας και την Κοινωνία, που αφορά το μάθημα Marketing Intelligence and Consumer 

Behavior BF204 (το οποίο είναι σε άλλο σημείο δηλωμένο και ως BF102), θα θέλαμε να σας 

ενημερώσαμε ότι έχουμε προβέι στις απαραίτητες αλλαγές με βάση τις εισηγήσεις σας. Προς 

επιβεβαίωση αυτού, επισυνάπτουμε τον τροποποιημένο πίνακα 2 (Κατανομή μαθημάτων ανά 

εξάμηνο). 

 Σχετικά με την παρατήρηση στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών και Τίτλοι Σπουδών - 

Σκοπός και μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών - Δομή και Περιεχόμενο του 

Προγράμματος Σπουδών - Διασφάλιση Ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών - Διαχείριση του 

Προγράμματος Σπουδών - Διεθνής Διάσταση του Προγράμματος Σπουδών - Σύνδεση με την Αγορά 

Εργασίας και την Κοινωνία που αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα, την μεθοδολογία κια τις 

διαδικασίες αξιολόγησης των φοιτητών σας επισυνάπτουμε τροποποιημένο και αναλυτικό το 

περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών. 

 

● Πιο σαφή κριτήρια εισδοχής και αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων 

 Σχετικά με την παρατήρηση στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών και Τίτλοι Σπουδών - 

Σκοπός και μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών - Δομή και Περιεχόμενο του 

Προγράμματος Σπουδών - Διασφάλιση Ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών - Διαχείριση του 

Προγράμματος Σπουδών - Διεθνής Διάσταση του Προγράμματος Σπουδών - Σύνδεση με την 

Αγορά Εργασίας και την Κοινωνία, που αφορά τον υπολογισμό των ECTS μονάδων, σας 

επισυνάπτουμε πιο κάτω τον σχετικό πίνακα που επεξηγεί τον υπολογισμό των ECTS μονάδων: 

 

ECTS COURSE HOURS  

Orientation / Induction Week 5hours 

56 hours lectures (assuming 1.5 hours preparation for each lecture hour) 140 

hours 

Final exam 3 hours 

Home assignment and/or Group project and/or Exam preparation  40 hours 

 188 hours 
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188hours ÷ 25 = 7.5 ECTS  

 

Για τον καθορισμό των ECTS μονάδων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα που είναι εγκεκριμένο 

απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:  

http://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/key-features_en.htm#ectsTop 

 

 Πιο κάτω, επισυνάπτουμε τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών στη Σχολή μας, έτσι όπως 

αυτά είναι τοποθετημένα στον Εσωτερικό μας Κανονισμό,  τα οποία διαμορφώσαμε μετά από 

εισηγήσεις / αλλαγές των αρμόδιων λειτουργών στο Υπουργείο  Παιδέιας και τα οποία είναι 

πρόσφατα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Τα κριτήρια εισδοχής έχουν 

αναρτηθέι και στην ιστοσελίδα της Σχολής στο κάθε Πρόγραμμα ξεχωριστά. 

http://www.ledra.ac.cy 

Kριτήρια εισδοχής φοιτητών 

 Τα κριτήρια εισφοχής φοιτητών στο Ledra College εξετάζονται από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή. 

Αυτά έχουν θεσπιστεί προκειμένου να διαπιστώνεται αν οι φοιτητές ανάλογα με τα προσόντα 

που διαθέτουν μπορούν να τοποθετηθούν στα ανάλογα προγράμματα για τα οποία έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιτυχώς τον ακαδημαϊκό τους 

στόχο.   

Κάθε φοιτητής πρέπει να είναι απόφοιτος από σχολείο μέσης εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον 

φοίτησης ή να κατέχει άλλο ισοδύναμο προσόν. Η εισδοχή των νέων φοιτητών γίνεται δύο 

φορές το χρόνο. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για το Χειμερινό Εξάμηνο σπουδών (Α΄) και τον 

Ιανουαρίου-Φεβρουάριο για το Εαρινό Εξάμηνο σπουδών (Β΄). Εγγραφές επίσης γίνονται και 

στην αρχή της Θερινής Περιόδου (Ιούνιο) για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να 

παρακολουθήσουν  εντατικά προπαρασκευαστικά προγράμματα της Αγγλικής Γλώσσας. Οι 

υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Απολυτήριο εξατάξιας σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

2. Πιστοποιητικό 12-ετούς φοίτησης με ικανοποιητική επίδοση (15/20) ή ισοδύναμο για 

αλλοδαπούς ανάλογα με τη χώρα προέλευσης. 

3. Πιστοποιητικά εξετάσεων G.C.E. (5 O Level και 2 Α Level) και νοουμένου ότι έχουν 

αποφοιτήσει από σχολείο μέσης εκπαίδευσης.  

4. Οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή προσόν κρίνει η Ακαδημαϊκή Επιτροπή ισοδύναμο 

και αντίστοιχο με απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης. 

http://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/key-features_en.htm%23ectsTop
http://www.ledra.ac.cy/
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5. Ισοδύναμα με τα πιο πάνω εξετάζονται ανάλογα και τεκμηριώνονται από την 

Ακαδημαϊκή Επιτροπή νοουμένου ότι είναι αντίστοιχα με απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης. 

Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν έχει το κατάλληλο επίπεδο για την παρακολούθηση 

κάποιου κλάδου τότε μπορεί να του δοθεί η δυνατότητα να ενταχθεί στο προπαρασκευαστικό 

έτος σπουδών. 

Αποδεικτικό Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας 

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων στο Ledra College είναι η Αγγλική. Ένας υποψήφιος 

του οποίου η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική μπορεί να κληθεί να παρουσιάσει 

αποδεικτικό γνώσης του γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική όπως το TOEFL με 

βαθμό τουλάχιστον 500 ή το G.C.E O.L. ή άλλο ισότιμο πιστοποιητικό. Αλλιώς ο υποψήφιος θα 

πρέπει να παρακαθίσει σε κατατακτήρια εξέταση του Κολεγίου. Στην περίπτωση που κάποιος 

φοιτητής αποτύχει στις κατατακτήριες εξετάσεις τότε θα κατατάσσεται στο αντίστοιχο 

Προπαρασκευαστικό Έτος του κλάδου σπουδών για τον οποίο έχει εγγραφεί.  

Στην περίπτωση των Κυπρίων φοιτητών το απολυτήριο λυκείου θεωρείται ικανοποιητικό 

προσόν μόνο στην περίπτωση που ο βαθμός που κατέχει ο φοιτητής στο μάθημα της Αγγλικής 

Γλώσσας ξεκινάει από 16 με άριστα το 20 (16/20).  Στην περίπτωση που ο βαθμός του είναι 

μεταξύ 14-15/20, τότε θα υποχρεούται να παρακολουθεί το μάθημα Αγγλικής Γλώσσας που 

προσφέρεται και διδάσκεται στον κλάδο σπουδών για τον οποίο έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. 

Αλλοδαποί Φοιτητές  

Στην περίπτωση των αλλοδαπών φοιτητών Άδεια Παραμονής θα εκδίδεται για τους αλλοδαπούς 

φοιτητές από τη στιγμή που αυτοί θα πληρούν τα κριτήρια εισδοχής. Όλα τα απαραίτητα έντυπα 

εγγραφής πρέπει να εσωκλείονται σε φάκελο και να αποστέλλονται στο Γραφείο Εισδοχής 

τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη του εξαμήνου. Οι αλλοδαποί φοιτητές προκειμένου 

να εξασφαλίσουν θεώρηση Διαβατηρίου πρέπει να υποβάλλουν στον Λειτουργό 

Μετανάστευσης όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Συμπληρωμένα έντυπα αίτησης, έγγραφα, 

δίδακτρα, τέλη, και εγγυήσεις πρέπει να φτάσουν στο γραφείο αιτήσεων  πριν τις 31 Αυγούστου  

για το Χειμερινό Εξάμηνο και πριν τις 20 Δεκεμβρίου για το Εαρινό Εξάμηνο. 

Η Φόρμα Αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από το ποσό των €150 σαν δικαίωμα αίτησης και το 

οποίο είναι μη επιστρεφόμενο. 

Οι υποψήφιοι που κατέχουν άλλα ακαδημαϊκά προσόντα πρέπει να προσκομίσουν Επικυρωμένα 

Αντίγραφα των ακαδημαϊκών προσόντων τους.  Στην περίπτωση που τα ακαδημαϊκά προσόντα 

δεν είναι στην Αγγλική γλώσσα πρέπει αυτά να συνοδεύονται από επίσημη ή επικυρωμένη 

μετάφραση στην αγγλική γλώσσα. 

Οι υποψήφιοι που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η αγγλική θα πρέπει να υποβληθούν σε 

γραπτή εξέταση που ορίζεται από το κολέγιο. Για τους υποψήφιους που είναι κάτοχοι 
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διπλώματος της αγγλικής γλώσσας και συγκεκριμένα κάτοχοι TOEFL με ελάχιστο 500 ή με 

βαθμό C ή είναι κάτοχοι του G.C.E.O. Level θα εξαιρούνται από την γραπτή εξέταση και θα 

τοποθετούνται στον κλάδο για τον οποίο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. 

Οι υποψήφιοι αλλοδαποί φοιτητές θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο με γενικό βαθμό 

τουλάχιστον 50/100 και με βαθμό στην Αγγλική γλώσσα τουλάχιστον 50/100 ή να κατέχουν 

απολυτήριο με γενικό βαθμό τουλάχιστον 50/100 και με ελάχιστο επίπεδο γνώσης την εξέταση 

IELTS με βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) ή άλλη ισοδύναμη εξέταση. Ο όρος «ισοδύναμη 

εξέταση» περιλαμβάνει και τη φοίτηση τουλάχιστον ενός έτους σε πρόγραμμα ανώτερης 

εκπαίδευσης σε αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών στη χώρα προέλευσης του αλλοδαπού φοιτητή.  

Οι φοιτητές που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια δεν δικαιούνται να εγγραφούν σε 

προπαρασκευαστικά προγράμματα (foundation courses). Φοίτηση σε προπαρασκευαστικά 

προγράμματα σπουδών των αξιολογημένων προγραμμάτων σπουδών δικαιούνται μόνο οι 

υποψήφιοι αλλοδαποί φοιτητές που συγκεντρώνουν βαθμολογία 50% και άνω στο απολυτήριο 

τους αλλά δεν έχουν  επιτύχει στις εξετάσεις αγγλικής γλώσσας που περιγράφονται πιο πάνω.  

Μετεγγραφή φοιτητών από ένα κλάδο της σχολής σε άλλο. 

Οι φοιτητές που επιθυμιούν μετεγγραφή από ένα κλάδο σε άλλο πρέπει να παρουσιάσουν στο 

Τμήμα Εισδοχής τα ακολουθα έγγραφα:  

1) Μία αίτηση μετεγγραφής 

2) Επίσημη και ολοκληρωμένη ακαδημαΪκή αναλυτική βαθμολογία (academic transcript). 

 

 Μεταφερόμενες πιστωτικές μονάδες μπορούν να γίνουν αποδεκτές μόνο αν έχουν βαθμό  

τουλάχιστον «Pass». 

Μετεγγραφή φοιτητών από άλλα ιδρύματα στη σχολή 

Φοιτητές που φοιτούν σε άλλο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης και επιθυμούν να μετεγγραφούν 

σε συναφή ή ίδιο κλάδο στο Ledra College πρέπει να παρουσιάσουν στο Τμήμα Εισδοχής τα 

ακόλουθα έγγραφα: 

1) Μια αίτηση μετεγγραφής. 

2) Επίσημη και ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή αναλυτική βαθμολογία (academic transcript).  

3) Επίσημη και ολοκληρωμένη περιγραφή των θεμάτων που παρακολουθούσε στο Ίδρυμα 

που φοιτούσε. 

4) Στην περίπτωση αλλοδαπών φοιτητών η οριστικοποίηση της μετεγγραφής γίνεται μετά 

την έγκριση από το Λειτουργό Μετανάστευσης. 
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Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες μπορούν να γίνουν αποδεκτές από το Ledra College μόνο 

αν έχουν βαθμό τουλάχιστον ‘’Pass’’ και μόνο για τα μαθήματα που περιέχονται στους κλάδους 

Σπουδών. Ο μετεγγραφής  φοιτητής πρέπει να καλύψει τουλάχιστον ένα έτος φοίτησης.   

Εάν η γλώσσα διδασκαλίας στο ίδρυμα όπου φοιτούσε ο φοιτητής δεν ήταν η αγγλική γλώσσα 

τότε ο φοιτητής θα πρέπει να παρουσιάσει αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Το 

κολέγιο επίσης έχει την δυνατότητα να ζητήσει από τον φοιτητή να παρακαθίσει σε εξετάσεις 

έτσι ώστε να εξακριβωθεί η ικανότητα του φοιτητή να παρακολουθήσει τα μαθήματα του 

κλάδου που ζητά να μεταφέρει.  

Κάθε περίπτωση μετεγγραφής από άλλα ιδρύματα στη σχολή χρίζεται ανάλογης μεταχείρισης 

ανάλογα με το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται ο φοιτητής καθώς επίσης και από τους βαθμούς 

που θα παρουσιάσει στο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο. 

 

● Ανάγκη για αύξηση του μόνιμου προσωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα και 

διαφοροποίηση από το 4-ετες για να διασφαλιστεί και η συνέχισή του 

 

 Σχετικά με την παρατήρηση στην ενότητα Αποτελεσματικότητα Διδακτικού Έργου – 

Διαθέσιμοι Πόροι - Οργάνωση διδακτικού έργου - Διδασκαλία - Διδακτικό προσωπικό, που 

αφορά την ανάγκη για αύξηση του μόνιμου προσωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα και 

τη διαφοροποίησή του από από το 4-ετές για να διασφαλιστεί η συνέχισή του, θα θέλαμε να 

επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο διετές πρόγραμμα σπουδών  απαρτίζεται από το υφιστάμενο 

διδακτικό προσωπικό, το οποίο έχει την εργασιακή εμπειρία και τις γνώσεις που απαιτούνται για 

την σωστή και ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, σε προσωρινό βέβαια επίπεδο. 

Τονίζεται ότι μετά την εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση του προγράμματος και σύμφωνα 

με τις ανάγκες που θα υπάρξουν σχετικά με την προσέλευση φοιτητών,  η Σχολή μας πρόκειται 

να προβεί στις απαραίτητες προσλήψεις νέων αξιόλογων καθηγητών, οι οποίο θα ενταχθούν στο 

μόνιμο προσωπικό της Σχολής και οι οποίοι θα αναλάβουν συγκεκριμένα μαθήματα σε 

συγκεκριμένες διδακτικές περιόδους. Προσθέτουμε, επίσης, ότι το μή μονιμο προσωπικό, που 

υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% αυτών του συνολικού προσωπικού, και συγκεκριμένα οι 

καθηγητες Ειρήνη Καμπά και Μιλτιάδης Παπαμιλτιάδης  πρόκειται να ενταχθούν στο μόνιμο 

προσωπικό, εαν αυτό καθίσταται δυνατό. Έτσι, με την αύξηση του μόνιμου προσωπικού, θα 

μειωθεί ο φόρτος διδασκαλίας των καθηγητών και επομένως θα διασφαλίζεται  η δυνατότητα 

διεξαγωγής έρευνας. 
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● H διαδικασία του Placement exam πρέπει να είναι διευκρινισμένη ως προς την εγκυρότητά της 

(αναγνώριση από Υπ. Παιδείας). 

Σχετικά με την παρατήρηση στην ενότητα Αποτελεσματικότητα Διδακτικού Έργου – Διαθέσιμοι 

Πόροι - Οργάνωση διδακτικού έργου - Διδασκαλία - Διδακτικό προσωπικό, που αφορά τη 

διαδικασία Placement exam, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο εγκεκριμένο 

και αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας σύστημα αξιολόγησης το οποίο θα μπορούσαμε 

να ακολουθήσουμε. Γι΄ αυτό τον λόγο, έχουμε προβεί στις ανάλογες ενέργειες ώστε, με ειδική 

εξουσιοδότηση, να χρησιμοποιούμε τα ειδικά Placement Tests του PEARSON. 

Πιο κάτω, σας επισυνάπτουμε δείγματα των συγκεκριμένων εξετάσεων. 

 

● Βαρύς φόρτος καθηγητών και έλλειψη έρευνας 

 Σχετικά με την παρατήρηση στην ενότητα Αποτελεσματικότητα Διδακτικού Έργου – 

Διαθέσιμοι Πόροι - Οργάνωση διδακτικού έργου - Διδασκαλία - Διδακτικό προσωπικό, που 

αφορά την ανάγκη για αύξηση του μόνιμου προσωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα και 

τη διαφοροποίησή του από από το 4-ετές για να διασφαλιστεί η συνέχισή του, θα θέλαμε να 

επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο διετές πρόγραμμα σπουδών  απαρτίζεται από το υφιστάμενο 

διδακτικό προσωπικό, το οποίο έχει την εργασιακή εμπειρία και τις γνώσεις που απαιτούνται για 

την σωστή και ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, σε προσωρινό βέβαια επίπεδο. 

Τονίζεται ότι μετά την εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση του προγράμματος και σύμφωνα 

με τις ανάγκες που θα υπάρξουν σχετικά με την προσέλευση φοιτητών,  η Σχολή μας πρόκειται 

να προβεί στις απαραίτητες προσλήψεις νέων αξιόλογων καθηγητών, οι οποίο θα ενταχθούν στο 

μόνιμο προσωπικό της Σχολής και οι οποίοι θα αναλάβουν συγκεκριμένα μαθήματα σε 

συγκεκριμένες διδακτικές περιόδους. Προσθέτουμε, επίσης, ότι το μή μονιμο προσωπικό, που 

υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% αυτών του συνολικού προσωπικού, και συγκεκριμένα οι 

καθηγητες Ειρήνη Καμπά και Μιλτιάδης Παπαμιλτιάδης  πρόκειται να ενταχθούν στο μόνιμο 

προσωπικό, εαν αυτό καθίσταται δυνατό. Έτσι, με την αύξηση του μόνιμου προσωπικού, θα 

μειωθεί ο φόρτος διδασκαλίας των καθηγητών και επομένως θα διασφαλίζεται  η δυνατότητα 

διεξαγωγής έρευνας. 

 

● Προσέλκυση επισκεπτών καθηγητών κύρους και συνεργασία με άλλα ιδρύματα 

 Σχετικά με την παρατήρηση στην ενότητα Αποτελεσματικότητα Διδακτικού Έργου – 

Διαθέσιμοι Πόροι - Οργάνωση διδακτικού έργου - Διδασκαλία - Διδακτικό προσωπικό, που αφορά 

την Προσέλκυση Επισκεπτών Καθηγητών κύρους και συνεργασία με άλλα ιδρύματα, θα θέλαμε 

να σας διαβεβαιώσουμε ότι μετά την εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση του προγράμματος 

και σύμφωνα με τις ανάγκες που θα υπάρξουν σχετικά με την προσέλευση φοιτητών,  η Σχολή 
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μας θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να συνεργαστεί με άλλα ιδρύματα σε τοπικό και 

διεθνές επίπεδο με αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η προσέλκυση Επισκεπτών καθηγητών κύρους. 

Ήδη είμαστε σε επαφή με πανεπιστήμια με τα πανεπιστήμια που συνεργαζόμαστε στο 

εξωτερικό.  

 

Πιο κάτω θα αναλυθούν οι τροποποιήσεις που έγιναν και σε άλλες ενότητες της αίτησης, 

σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης. 

 Σχετικά με την παρατήρηση στην ενότητα Αποτελεσματικότητα Διδακτικού Έργου – 

Διαθέσιμοι Πόροι - Οργάνωση διδακτικού έργου - Διδασκαλία - Διδακτικό προσωπικό, που 

αφορά τη διαδικασία personal tutoring, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η καθοδήγηση 

των φοιτητών μας είναι συνεχής και σε όλα τα στάδια της φοίτησης. Η διαδικασία personal 

tutoring γίνεται στο πλαίσιο των ωρών γραφείου των καθηγητών και είναι συνυπολογισμένη στο 

διακτικό φόρτο. 

 

 Σχετικά με την παρατήρηση στην ενότητα Αποτελεσματικότητα Διδακτικού Έργου – 

Διαθέσιμοι Πόροι - Οργάνωση διδακτικού έργου - Διδασκαλία - Διδακτικό προσωπικό, που αφορά 

το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ημερολόγιο έχει ήδη 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Προς επιβεβαίωση αυτού, σας σημειώνουμε τη σχετική σελίδα:  

 

http://ledra.ac.cy/news/  

 

 

 Σχετικά με την παρατήρηση στην ενότητα Αποτελεσματικότητα Διδακτικού Έργου – 

Διαθέσιμοι Πόροι - Οργάνωση διδακτικού έργου - Διδασκαλία - Διδακτικό προσωπικό, που αφορά 

τον πίνακα 4 της σελίδας 23 της αίτησης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη σωστή και 

ολοκληρωμένη καταγραφή των στοιχείων διδασκαλίας του διδακτικού προσωπικού και σε άλλα 

προγράμματα σπουδών.  Προς επιβεβαίωση αυτού σας επισυνάπτουμε το σχετικό πίνακα. 

 

 Σχετικά με την παρατήρηση στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών και Τίτλοι Σπουδών - 

Σκοπός και μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών - Δομή και Περιεχόμενο του 

Προγράμματος Σπουδών - Διασφάλιση Ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών - Διαχείριση του 

Προγράμματος Σπουδών - Διεθνής Διάσταση του Προγράμματος Σπουδών - Σύνδεση με την 

Αγορά Εργασίας και την Κοινωνία, που αφορά τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων με έννοιες 

της  ομαδικής εργασίας, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι έχουμε δώσει οδηγίες στους 

καθηγητές μας να εμπλουτίσουν τα μαθήματά τους με έννοιες και πρακτικές διδασκαλίας, όπως: 

http://ledra.ac.cy/news/
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ομαδική εργασία και συνεργασία. Σας επισυνάπτουμε τον τροποποιημένο κατάλογο 

υποχρωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, προς επιβεβαίωση αυτού. 

 

 Σχετικά με την παρατήρηση στην ενότητα Ερευνητικό Έργο και Συνέργεια με τη 

Διδασκαλία – Συνέργεια Έρευνας Διδασκαλίας, που αφορά τα εσωτερικά κονδύλια και κριτήρια 

για τους καθηγητές που διδάσκουν, σας πληροφορούμε ότι με την έναρξη του Προγράμματος 

Σπουδών θα υπάρξουν κονδύλια και κριτήρια για τους καθηγητές που διδάσκουν, ώστε να 

ενισχυθεί η ερευνητική δραστηριότητα του προγράμματος και να ενισχυθεί η συμμετοχή των 

φοιτητών στην ερευνητική διδασκαλία. 

 

Επιπλέον, σχετικά με την παρατήρηση στην ενότητα Υπηρεσίες Διοίκησης, Φοιτητικής Μέριμνας 

και Υποστήριξης του Διδακτικού Έργου – διοικητικοί μηχανισμοί – υποδομές / υποστήριξη – 

οικονομικοί πόροι, που αφορά την ενίσχυση των δυνατοτήτων επιμόρφωσης προσωπικού σε 

μεθόδους διδασκαλίας για αποτελεσματική  εκπαίδευση ενηλίκων και την διάθεση κονδυλίων 

για δημιουργία κατάλληλων εργαστηρίων και κινήτρων για την ερευνητική δραστηριότητα των 

καθηγητών,  θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες και το 

απαραίτητο πλάνο, ώστε με την έναρξη του προγράμματος να υπάρξει άμεση παροχή κονδυλίων 

και δυνατοτήτων επιμόρφωσης. 

 

 

 Σχετικά με την παρατήρηση στην ενότητα Υπηρεσίες Διοίκησης, Φοιτιτικής Μέριμνας 

και υποστήριξης του διδακτικού έργου - Διοικητικοί Μηχανισμοί - Υποδομές/Υποστήριξη - 

Οικονομικοί Πόροι, που αφορά τα δίδακτρα του διετούς προγράμματος Σπουδών Digital 

Marketing θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα υφιστάμενα δίδακτρα δηλώθηκαν ως €5700 

γιατί είναι ένα καινούριο πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, εφόσον τα δίδακτρα κρίνονται υψηλά 

συγκριτικά με τα δίδακτρα αντίστοιχων προγραμμάτων άλλων ιδρυμάτων και αφού στόχος μας 

είναι το πρόγραμμα αυτό να γίνει εύκολα προσιτό και προσβάσιμο σε μεγάλο αριθμό φοιτητών, 

τα δίδακτρα του προγράμματος θα μειωθούν και θα φτάσουν το ποσό των €5250. Το ποσό αυτό 

είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αφού είναι και το ποσό 

διδάκτρων των άλλων υφιστάμενων προγραμμάτων της Σχολής μας. 

 


