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Εισαγωγή
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι παρατηρήσεις του KES College στην Ελληνική Γλώσσα* στα
σημεία της Έκθεσης της ΕΕΑ.
Για κάθε ένα από τα οκτώ μέρη της Έκθεσης, αντιγράφονται αυτούσιες οι διαπιστώσεις, παρατηρήσεις
και εισηγήσεις της ΕΕΑ για ευκολία και όσες χρήζουν παρατηρήσεων εκ μέρους του KES College,
σημειώνονται με αριθμούς μέσα σε παρένθεση () και αναγράφονται με έντονη γραφή. Στη συνέχεια, για
τα πιο πάνω παρατίθενται οι παρατηρήσεις του KES College με την ίδια αρίθμηση σε ειδική παράγραφο
με τίτλο “Θέσεις ή/και ενέργειες KES College”.
*Σημείωση: Οι παρατηρήσεις του KES College καταγράφονται στην Ελληνική Γλώσσα λόγω του ότι
διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις της ΕΕΑ είναι στην Ελληνική Γλώσσα.
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1. Study programme and study programme’s design and development
1.1 Από την Έκθεση ΕΕΑ: Αιτιολόγηση των αριθμητικών αξιολογήσεων στα κριτήρια ποιότητας
(σελίδα 7 της Έκθεσης)
Από την επιτόπια επίσκεψη και από τη μελέτη του υλικού που δόθηκε από τον Φορέα στην
Επιτροπή, διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των μαθημάτων, το περιεχόμενο του προγράμματος, οι
μέθοδοι αξιολόγησης, το διδακτικό υλικό και ο εξοπλισμός, εξασφαλίζουν την επίτευξη του
σκοπού, των στόχων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος.
(1) -Το ερώτημα 1.8.4 βαθμολογήθηκε με 3, διότι διαπιστώθηκε έλλειμμα κυρίως όσον
αφορά στα συγγράμματα.
(2) -Ο ερευνητικός προσανατολισμός στο ερώτημα 1.8.7 βαθμολογήθηκε με 2, καθώς το
πρόγραμμα δεν έχει ερευνητικό προσανατολισμό (πρόκειται για 2ετές επαγγελματικό
πρόγραμμα που οδηγεί σε δίπλωμα).
(3) Ωστόσο, αναφέρθηκε μια ερευνητική δραστηριότητα του έτους 2018 υπό μορφή
ερωτηματολογίων, μέσω του KES Research Center, σε προγράμματα σπουδών
αισθητικής του κολλεγίου, χωρίς να είναι σαφές αν αφορά το υπό αξιολόγηση
πρόγραμμα σπουδών αισθητικής.
(4) -Το ερώτημα 1.12 βαθμολογήθηκε με 2, διότι τα αποτελέσματα της πρόσφατης
έρευνας δεν ενσωματώνονται στο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών,
δεδομένου ότι πρόκειται για 2ετές επαγγελματικό πρόγραμμα που οδηγεί σε
δίπλωμα.
Το ερώτημα 1.13 δεν βαθμολογήθηκε, διότι δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε).
(5) -Το ερώτημα 1.19 βαθμολογήθηκε με 3, διότι όπως δήλωσε στην επιτροπή ο
εκπρόσωπος του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου, εγγραφή των αποφοίτων διετούς
διπλώματος αισθητικής στον ΣΑΚ, πραγματοποιείται υπό προϋποθέσεις.
(6) -Το 1.21 βαθμολογήθηκε με 3, διότι αναφέρθηκε ότι υπήρχαν συνεργασίες με
ιδρύματα του εξωτερικού, επιπέδου 4.
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Θέσεις ή/και ενέργειες KES College
(1) Όσον αφορά στα συγγράμματα (για να ακριβολογούμε στην προκείμενη περίπτωση
διδακτικά εγχειρίδια) για το υπό αξιολόγηση Πρόγραμμα Σπουδών, αναφέρουμε τα
ακόλουθα:
Στο KES College ετοιμάζονται σε συστηματική βάση από τους διδάσκοντες, διδακτικά
εγχειρίδια Αισθητικής για διάφορα μαθήματα του υπό αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 22 διδακτικά εγχειρίδια για την Αισθητική, από τα οποία 18
υποστηρίζουν το υπό αξιολόγηση διετές Πρόγραμμα Αισθητικής.
Από τα πιο πάνω διδακτικά εγχειρίδια έχουν επικαιροποιηθεί το 2018 όσα έχουν
ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη του 2013 και έχουν λάβει νέο Διεθνή Πρότυπο Αριθμό
Βιβλίου (ISBN). Τα υπόλοιπα εγχειρίδια βρίσκονται σε διαδικασία επικαιροποίησης. Όλα τα
πιο πάνω διδακτικά εγχειρίδια βρίσκονται στη βιβλιοθήκη σε περισσότερα του ενός
αντίτυπα. Πέραν τούτου, τα εν λόγω εγχειρίδια βρίσκονται αναρτημένα στην Πλατφόρμα
Ηλεκτρονικής Μάθησης του KES College (Moodle), στη διάθεση των φοιτητών του
Προγράμματος.
Στο συνημμένο Παράρτημα “1” φαίνεται ο κατάλογος με τα διδακτικά εγχειρίδια Αισθητικής,
τα οποία έχουν ετοιμαστεί από τους διδάσκοντες, πλείστα από τα οποία υποστηρίζουν το
υπό αξιολόγηση διετές Πρόγραμμα Σπουδών Αισθητικής. Στον κατάλογο αυτό φαίνονται,
επίσης, οι αλλαγές σε όσα εγχειρίδια έχουν επικαιροποιηθεί.
Στη βιβλιοθήκη του KES College υπάρχουν 381 βιβλία στην Ελληνική Γλώσσα και 451
βιβλία στην Αγγλική Γλώσσα για τα διάφορα μαθήματα των Προγραμμάτων Αισθητικής. Ο
κατάλογος έχει επικαιροποιηθεί το 2019 και μεταξύ τους περιλαμβάνεται και αριθμός
βιβλίων, ο οποίος έχει εξασφαλιστεί το 2020, μετά από τις υποδείξεις της ΕΕΑ.
Πλήρης κατάλογος των βιβλίων Αισθητικής, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση των φοιτητών
και του διδακτικού προσωπικού, φαίνεται στο συνημμένο Παράρτημα “2”.
Εκτός από τα πιο πάνω, το KES College έχει συμβληθεί τα τελευταία χρόνια με την
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη EBSCO και παρέχει στους φοιτητές δωρεάν και πλήρη πρόσβαση
σε περισσότερα από 172.000 ηλεκτρονικά βιβλία, μεταξύ των οποίων και βιβλία με θέματα
Αισθητικής.
(2) Στην παράγραφο 1.8.7 της Έκθεσής της, η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης αξιολογεί
τον ερευνητικό προσανατολισμό του υπό αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών με 2 (noncompliant), δηλαδή ότι “Ισχύει σε μη ικανοποιητικό βαθμό”. Με λίγα λόγια, η ΕΕΑ
τεκμηριώνει την αξιολόγησή της αυτή, αναφέροντας ότι “…το πρόγραμμα δεν έχει
ερευνητικό προσανατολισμό διότι πρόκειται για 2ετές επαγγελματικό πρόγραμμα που οδηγεί
σε δίπλωμα”.
Και ερωτούμε: “Πως είναι δυνατόν ένα διετές επαγγελματικό Πρόγραμμα Σπουδών να
αξιολογείται για τον ερευνητικό προσανατολισμό του, από τη στιγμή που η ίδια η ΕΕΑ
θεωρεί ότι δεν έχει ερευνητικό προσανατολισμό διότι πρόκειται για 2ετές επαγγελματικό
πρόγραμμα που οδηγεί σε δίπλωμα; ”
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Με βάση την πιο πάνω θέση της ΕΕA, θεωρούμε ότι ο χαρακτηρισμός θα έπρεπε να
ήταν Δ/Ε (Δεν Εφαρμόζεται), και όχι να αξιολογηθεί με 2 (non-compliant).
Σημειώνουμε, όπως έχουμε αναφέρει τόσο στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, όσο και
στην ΕΕΑ κατά την επίσκεψή της στο KES College, οι φοιτήτριες και το διδακτικό
προσωπικό του υπό αξιολόγηση διετούς Προγράμματος Αισθητικής, συμμετείχαν σε
συγκεκριμένες ερευνητικές δραστηριότητες εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της
Αισθητικής, μέσω του ανεξάρτητου Ερευνητικού Κέντρου KES Research Centre με σκοπό
την δική τους προσωπική ανάπτυξη σε θέματα έρευνας.
(3) Ως προς την αναφερόμενη ερευνητική δραστηριότητα του έτους 2018, η οποία εμπίπτει
στην κατηγορία της Εφαρμοσμένης Έρευνας, κατά την επίσκεψή της ΕΕΑ στο KES College,
έγινε σχετική ενημέρωση ότι συμμετείχαν σε αυτήν και φοιτήτριες του υπό αξιολόγηση
διετούς Προγράμματος Αισθητικής.
(4) Έχουμε την άποψη ότι στην ερώτηση 1.12 θα έπρεπε να δοθεί ο χαρακτηρισμός Δ/Ε (δεν
εφαρμόζεται), λόγω της θέσης της ΕΕΑ ότι, το υπό αξιολόγηση πρόγραμμα, “ως διετές
επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε δίπλωμα δεν έχει ερευνητικό
προσανατολισμό”.
(5) Η ΕΕΑ στην Έκθεσή της αναφέρει ότι, “..όπως δήλωσε στην Επιτροπή ο εκπρόσωπος του
Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου, η εγγραφή στον ΣΑΚ γίνεται υπό προϋποθέσεις”.
Έχουμε την άποψη ότι κάτι τέτοιο δεν προνοείται στον ισχύοντα Περί Εγγραφής Αισθητικών
Νόμο του 1999 (40(Ι)/1999) ως έχει κατά καιρούς τροποποιηθεί (ο Νόμος). Για ευκολία,
επισυνάπτεται ο Νόμος ως Παράρτημα “3”.
Τεκμηριώνουμε την άποψή μας ως ακολούθως:
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου, ο Σύλλογος Αισθητικών Κύπρου (ΣΑΚ) “αποτελείται
από όλους ανεξαιρέτως τους εγγεγραμμένους αισθητικούς που ασκούν το
επάγγελμά τους στη Δημοκρατία”. Κατά συνέπεια, η εγγραφή στον ΣΑΚ δεν υπόκειται
στην έγκριση του ΣΑΚ αλλά αποτελεί συνεπακόλουθο της εγγραφής κάποιου ατόμου στο
Μητρώο Αισθητικών βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Περαιτέρω, η εγγραφή ενός ατόμου στο Μητρώο Αισθητικών πραγματοποιείται από το
Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και σύμφωνα με το
εδάφιο 9 (1) (iii) του Νόμου, στο Μητρώο δικαιούται να εγγραφεί, μεταξύ άλλων, άτομο, το
οποίο όσον αφορά τα ακαδημαϊκά προσόντα,
“(iii) κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική διετούς τουλάχιστον διάρκειας, που
εκδίδεται από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα σπουδών
αισθητικής είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από το ΣΕΚΑΠ ή αντίστοιχο
οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος σπουδών, καθώς και πρακτική άσκηση
διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, που αποκτήθηκε μετά το τέλος των σπουδών
σε ινστιτούτο αισθητικής που λειτουργεί πέραν των πέντε (5) ετών:
Νοείται ότι οι διατάξεις των υποπαραγράφων (ii) και (iii) ισχύουν από την 1η
Ιανουαρίου 2017:
Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο που εγγράφεται στο μητρώο με βάση την
υποπαράγραφο (iii), εγγράφεται ως «αισθητικός με περιορισμένο τομέα
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δραστηριοτήτων», ο οποίος τομέας καθορίζεται σε κανονισμούς που εκδίδονται
δυνάμει του παρόντος Νόμου”.
Σύμφωνα με τα πιο πάνω συνάγεται ότι, για τους απόφοιτους των πιστοποιημένων διετών
Προγραμμάτων Σπουδών Αισθητικής, όπως είναι το υπό αξιολόγηση Πρόγραμμα
Σπουδών, δεν τίθεται θέμα οποιασδήποτε περαιτέρω προϋπόθεσης για την εγγραφή
τους στον ΣΑΚ αφ’ ης στιγμής η εγγραφή τους στο Μητρώο Αισθητικών γίνεται
αποδεκτή λαμβανομένων υπόψη των σχετικών προνοιών του Νόμου αναφορικά με τα
επαγγελματικά δικαιώματα.
(6) Η ερώτηση 1.21 αφορά το κριτήριο “Οι συνεργασίες του Προγράμματος με άλλα Ιδρύματα
προσφέρουν επιπρόσθετη αξία και κατά πόσον συγκρίνονται θετικά με αντίστοιχες
συνεργασίες με άλλα τμήματα / προγράμματα σπουδών στην Ευρώπη και διεθνώς”.
Διαφωνούμε έντονα με την αξιολόγηση του Προγράμματος στο σημείο αυτό με βαθμό “3”
(partially compliant) και τη σχετική αιτιολόγηση ότι “υπήρχαν συνεργασίες με ιδρύματα του
εξωτερικού, επιπέδου 4” για τους ακόλουθους λόγους:
Το υπό αξιολόγηση Πρόγραμμα είναι διετές με επαγγελματικό χαρακτήρα και έχει
επίπεδο 5b στο Κυπριακό Πλαίσιο Προσόντων CyQF. Αναφέρουμε ότι, μεταξύ των 8
συνολικά επιπέδων του, το Κυπριακό Πλαίσιο Προσόντων CyQF έχει τρεις βαθμίδες 5a,
5b και 5c, οι οποίες αντιστοιχούν σε μονοετή, διετή και τριετή προγράμματα Ανώτερης
Εκπαίδευσης της Κύπρου αντίστοιχα. Οι τρεις αναφερόμενες βαθμίδες έχουν αντιστοιχισθεί
με το επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων EQF. Όπως γίνεται αντιληπτό, για
κάθε κατηγορία μαθησιακών αποτελεσμάτων (γνώσεις, δεξιότητες, υπευθυνότητααυτονομία) κάθε μιας από τις εν λόγω βαθμίδες, δεν είναι δυνατόν η αντιστοίχιση να
σημαίνει απόλυτη ταύτιση του επιπέδου με το επίπεδο της αντίστοιχης κατηγορίας
μαθησιακών αποτελεσμάτων του EQF.
Ως εκ τούτου, η σύγκριση επιπέδων μαθησιακών αποτελεσμάτων, τα οποία βρίσκονται σε
επαγγελματικά προσόντα διαφορετικών εθνικών πλαισίων, (η οποία γίνεται μέσω του
Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων EQF), πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων EQF είναι σύστημα αναφοράς, όμως η αντιστοίχιση του
επιπέδου ενός προγράμματος σε ένα εθνικό πλαίσιο προσόντων με ένα επίπεδό του είναι
γενική και δεν σημαίνει και απόλυτη ταύτιση.
Κατά συνέπεια, δεν είναι ορθό να θεωρείται εκ προοιμίου ως μη ενδεδειγμένη η
συνεργασία του δικού μας διετούς επαγγελματικού Προγράμματος Σπουδών, το οποίο
κατατάσσεται στο επίπεδο 5b του Κυπριακού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων CyQF, και το
οποίο αντιστοιχίζεται με το επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων EQF, με
παρόμοιο επαγγελματικό πρόγραμμα ιδρύματος του εξωτερικού, του οποίου το επίπεδο
έχει αντιστοιχισθεί με το επίπεδο 5 του EQF.
Αναφορικά με τη συγκεκριμένη συνεργασία, αναφέρουμε ότι το KES College συμμετέχει σε
έργο του Προγράμματος Erasmus+ στην κατηγορία “Στρατηγικές Συμπράξεις για την
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση”. Το έργο φέρει την ονομασία PECVET και σε
αυτό, εκτός από το KES College, συμμετέχουν οι ακόλουθοι οργανισμοί:
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- Τέσσερα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία προσφέρουν επαγγελματικά προγράμματα
σπουδών, τα οποία αντιστοιχίζονται με το επίπεδο 4 του EQF σε διάφορους τομείς.
Μερικοί από τους τομείς αυτούς, όπως η Αισθητική, συμπίπτουν με τομείς των
Προγραμμάτων του KES College και σε αυτούς υπάρχει συνεργασία στο πλαίσιο του
έργου. Τα ιδρύματα αυτά είναι τα ακόλουθα:





SPŠCH (Střední Průmyslová Škola Chemická Pardubice) – Τσεχία,
SOSCH (Stredná Odborná Škola Chemická) – Σλοβακία,
BVS (Byåsen Videregående Skole)– Νορβηγία και
ΙΤΤ (ITT MICHELANGELO BUONARROTI - ANDREA POZZO) – Ιταλία.

- Ο Γερμανικός Εκπαιδευτικός οργανισμός SBG (SACHSISCHE
BILDUNGSGESELLSCHAFT FURUMWELTSCHUTZ UND CHEMIEBERUFE
DRESDEN MBH - SBG) – Γερμανία, ο οποίος προσφέρει προγράμματα Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα μεταξύ 3 και 6 του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων EQF.
- Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Παροχέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
EfVET.
Η σύνθεση της ομάδας των εταίρων του έργου PECVET έχει εγκριθεί από την αρμόδια
εθνική αρχή για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της Τσεχίας, χώρας του Συντονιστικού
Ιδρύματος SPŠCH, στη φάση της υποβολής της αίτησης. Στην πιο πάνω Τσέχικη Αρχή,
έχει υποδειχθεί, ειδικά η διαφορά στα επίπεδα EQF των προγραμμάτων των εταίρων και
δεν υπήρξε οποιαδήποτε ένσταση.
Πρέπει όμως να τονιστεί ότι, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία προσφέρουν
επαγγελματικά προγράμματα σπουδών επιπέδου EQF 4 στην Ευρώπη, φοιτούν με
καθεστώς πλήρους φοίτησης νέοι μέχρι και την 13η τάξη του εκπαιδευτικού τους
συστήματος (Δημοτική και Μέση Παιδεία) και όταν αποφοιτούν έχουν ηλικία συνήθως 19
έτη.
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία προσφέρουν επαγγελματικά προγράμματα σπουδών
επιπέδου EQF 4 στην Ευρώπη, έχουν ψηλό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο.
Συγκρινόμενα με τα κυπριακά αντίστοιχα σχολεία, τα ιδρύματα αυτά έχουν ένα έτος
περισσότερο. Ταυτόχρονα συγκρινόμενα με τα διετή επαγγελματικά προγράμματα τα οποία
προσφέρονται στην Κυπριακή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διαπιστώνεται ότι η τελευταία τους
τάξη (13η) συμπίπτει, και είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με το πρώτο έτος των δικών μας
διετών επαγγελματικών προγραμμάτων, όπως το παρόν υπό αξιολόγηση πρόγραμμα
σπουδών.
Οι διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος PECVET περιστρέφονται κυρίως γύρω
από την ετοιμασία από κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα σε συνεργασία με άλλα, “Ενοτήτων
Μαθησιακών Αποτελεσμάτων” για σκοπούς κινητικότητας στα πλαίσια του
Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων ECVET για διάφορα επαγγέλματα που
έχουν επιλεγεί. Τα πλείστα μαθησιακά αποτελέσματα είναι κοινά για τα επαγγέλματα που
έχουν επιλεγεί και το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα τα εκφράζει (ως γνώσεις, δεξιότητες και
υπευθυνότητα – αυτονομία) στο επίπεδο EQF του αντίστοιχου προγράμματός του. Άρα
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η συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων ιδρυμάτων είναι απόλυτα δυνατή και
εξαιρετικά επωφελής.
Δειγματικά, όσον αφορά την προστιθέμενη αξία από την συμμετοχή του KES College στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PECVET, μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα:
Όφελος για τους φοιτητές του Προγράμματος
- Αξιοποίηση προς όφελος των φοιτητών μας των Ενοτήτων Μαθησιακών
Αποτελεσμάτων για συγκεκριμένα θέματα, οι οποίες θα ετοιμαστούν για κινητικότητες σε
αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού στο πλαίσιο και σύμφωνα με τις διάφορες
διαδικασίες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
- Προώθηση της κινητικότητας φοιτητών στο εξωτερικό.
Όφελος για τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Προγράμματος
- Κατά την ετοιμασία των Ενοτήτων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, μέλη του διδακτικού
προσωπικού θα εξασκηθούν στη σύνταξη και γραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων, στον
τομέα τους και στο επίπεδο EQF του Προγράμματός τους.
- Ενασχόληση με τις ορθές διαδικασίες αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και
την ορθή μεθοδολογία, ανάλογα με το είδος τους και το επίπεδο EQF στο οποίο
βρίσκονται.
- Ενασχόληση με τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων στην ειδικότητά τους.
- Δημιουργία συνεργασιών και δικτύων με σχετικούς με το αντικείμενο εκπαιδευτικούς
οργανισμούς του εξωτερικού.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο PECVET μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο
https://pecvet.wordpress.com/
Για τους πιο πάνω λόγους, θεωρούμε ότι η αξιολόγηση του Προγράμματος στην ερώτηση
1.21 με 3 (partially compliant) είναι για το Κολλέγιό μας παντελώς άδικη και απογοητευτική.
Από την εμπλοκή του KES College στο έργο PECVET, στο οποίο συμμετέχουν, εκτός από
το KES College, ένα εκπαιδευτικός οργανισμός ο οποίος προσφέρει προγράμματα μέχρι
και επιπέδου EQF 6, άλλοι 4 οι οποίοι προσφέρουν προγράμματα επιπέδου EQF 4 (με τις
επεξηγήσεις που δόθηκαν πιο πάνω), καθώς και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος παροχέων
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης EfVET, υπάρχει σαφώς μεγάλη
προστιθέμενη αξία και όφελος τόσο για το Κολλέγιο όσο και για το υπό αξιολόγηση Διετές
Επαγγελματικό Πρόγραμμα Αισθητικής.
Πρέπει επίσης να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι, η πιο πάνω συνεργασία συγκρίνεται
θετικά με αντίστοιχες συνεργασίες με άλλα επαγγελματικά προγράμματα σπουδών με
παρόμοιο επίπεδο στην Ευρώπη.
1.2 Από την Έκθεση ΕΕΑ: Ευρήματα (σελίδα 8 της Έκθεσης)
Από την μελέτη του υλικού που δόθηκε από τον Φορέα στην Επιτροπή και από την επιτόπια
επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των μαθημάτων, το περιεχόμενο
του προγράμματος, οι μέθοδοι αξιολόγησης, το διδακτικό υλικό και ο εξοπλισμός, εξασφαλίζουν
την επίτευξη του σκοπού, των στόχων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος.
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Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος είναι γνωστά στους σπουδαστές
και στα μέλη του διοικητικού προσωπικού, ενώ η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης είναι
επαρκής για την επίτευξη τους.
Εφαρμόζεται το σύστημα ECTS και υπάρχει ορθολογική σχέση μεταξύ των credits και του
φόρτου εργασίας.
Το δίπλωμα που απονέμεται αντιστοιχεί στον σκοπό, τους στόχους και τα μαθησιακά
αποτελέσματα του προγράμματος.
(1) - Η εγγραφή των αποφοίτων του προγράμματος στον ΣΑΚ γίνεται υπό προϋποθέσεις.
Οι απαιτήσεις εισδοχής των σπουδαστών στο πρόγραμμα είναι κατάλληλες.
Η ενημέρωση των σπουδαστών σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών είναι επαρκής.
Η μεθοδολογία διδασκαλίας είναι κατάλληλη για το πρόγραμμα.
(2) - Όσον αφορά την έρευνα, το πρόγραμμα δεν έχει ερευνητικό προσανατολισμό και οι
συνεργασίες αφορούν ιδρύματα του εξωτερικού επιπέδου 4.
Θέσεις ή/και ενέργειες KES College
(1) Παρακαλώ βλέπετε την απάντησή μας για το θέμα της εγγραφής αποφοίτων του
Προγράμματος στον ΣΑΚ, στην παράγραφο 1.1.(5) Θέσεις ή/και ενέργειες KES College πιο
πάνω
(2) Οι θέσεις του KES College αναφορικά με συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού
επιπέδου 4, έχουν δοθεί αναλυτικά στην παράγραφο 1.1.(6) Θέσεις ή/και ενέργειες KES
College, πιο πάνω.

1.3 Από την Έκθεση ΕΕΑ: Περιοχές όπου χρειάζεται βελτίωση και συστάσεις (σελίδα 8 της Έκθεσης)
(1) Συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού αντίστοιχου επιπέδου με το εν λόγω
πρόγραμμα, θα βοηθούσαν τους σπουδαστές - εκπαιδευτικούς.
Θέσεις ή/και ενέργειες KES College
(1) Η παρατήρηση της ΕΕΑ αναφορικά με τις υπάρχουσες συνεργασίες με ιδρύματα του
εξωτερικού επιπέδου EQF 4 έχει απαντηθεί στην παράγραφο 1.1.(6) Θέσεις ή/και ενέργειες
KES College.
Ωστόσο, το KES College αποδέχεται την υπόδειξη της ΕΕΑ αναφορικά με την αντιστοιχία
των επιπέδων EQF με ιδρύματα του εξωτερικού και πράττει ότι είναι δυνατόν ώστε να την
υλοποιήσει.
Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη, ότι υπάρχουν δυσκολίες στην εύρεση προγραμμάτων
τυπικής εκπαίδευσης τα οποία αντιστοιχούνται ακριβώς στο επίπεδο EQF 5, λόγω της
διαφορετικότητας των Συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ευρώπη. Ως
παράδειγμα, αναφέρουμε την περίπτωση της Ελλάδας, όπου προγράμματα τα οποία έχουν
κοινά στοιχεία με το υπό αξιολόγηση Πρόγραμμα προσφέρονται στα Τεχνολογικά
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Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), τα οποία όμως είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και
αντιστοιχούνται στο επίπεδο EQF 6.
Σε επίπεδο EQF 5 στην Ελλάδα, θα μπορούσε να λεχθεί ότι συγκαταλέγονται τα
προγράμματα των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Τα ΙΕΚ όμως, ανήκουν
στη μη τυπική μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι απόφοιτοί τους δεν έχουν
εκπαιδευτικές διεξόδους σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι μπορούν
μετά την αποφοίτησή τους, να παρακαθήσουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα επιπέδου EQF 5.

2.Teaching, learning and student assessment
2.1

Από την Έκθεση ΕΕΑ: Αιτιολόγηση των αριθμητικών αξιολογήσεων στα κριτήρια ποιότητας
(σελίδα 12 της Έκθεσης)
Από την επιτόπια επίσκεψη και από τη μελέτη του υλικού που δόθηκε από τον Φορέα στην
Επιτροπή, διαπιστώνεται ότι το σύστημα και τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθημάτων είναι σαφή,
επαρκή και γνωστά στους σπουδαστές.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Για
τη
διδασκαλία
χρησιμοποιούνται
σύγχρονες
εκπαιδευτικές
τεχνολογίες,
συμπεριλαμβανομένης και πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποστήριξης της μάθησης.
(1) -Το ερώτημα 2.9 βαθμολογήθηκε με 3, διότι η επιτροπή θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό
υλικό χρειάζεται εμπλουτισμό.
Τα ερωτήματα 2.10, 2.11, 2.12 δεν βαθμολογήθηκαν, δεδομένου ότι πρόκειται για 2ετές
επαγγελματικό πρόγραμμα που οδηγεί σε δίπλωμα και δεν προβλέπεται ερευνητική διαδικασία.
Θέσεις ή/και ενέργειες KES College
(1) Αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό, παρακαλώ βλέπετε την απάντησή μας στην
παράγραφο 1.1.(1), Θέσεις ή/και ενέργειες KES College πιο πάνω.

2.2 Από την Έκθεση ΕΕΑ: Ευρήματα (σελίδα 12 της Έκθεσης)
Από την μελέτη του υλικού που δόθηκε από τον Φορέα στην Επιτροπή και από την επιτόπια
επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώνεται ότι το σύστημα και τα κριτήρια αξιολόγησης
των μαθημάτων είναι σαφή, επαρκή και γνωστά στους σπουδαστές.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Για
τη
διδασκαλία
χρησιμοποιούνται
σύγχρονες
εκπαιδευτικές
συμπεριλαμβανομένης και πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποστήριξης της μάθησης.

τεχνολογίες,

(1) Η επιτροπή θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό υλικό χρειάζεται εμπλουτισμό.
Για 2ετή επαγγελματικά προγράμματα που οδηγούν σε δίπλωμα, δεν προβλέπεται ερευνητική
διαδικασία.
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Θέσεις ή/και ενέργειες KES College
(1) Αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό, παρακαλώ βλέπετε την απάντησή μας στην
παράγραφο 1.1.(1), Θέσεις ή/και ενέργειες KES College πιο πάνω.
2.3 Από την Έκθεση ΕΕΑ: Περιοχές όπου χρειάζεται βελτίωση και συστάσεις (σελίδα 13 της Έκθεσης)
Θέσεις ή/και ενέργειες KES College
(1) Η επιτροπή φρονεί ότι το εκπαιδευτικό υλικό χρειάζεται εμπλουτισμό.
Θέσεις ή/και ενέργειες KES College
(1) Αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό, παρακαλώ βλέπετε την απάντησή μας στην
παράγραφο 1.1.(1), Θέσεις ή/και ενέργειες KES College πιο πάνω.
3.Teaching Staff
3.1

Από την Έκθεση ΕΕΑ: Αιτιολόγηση των αριθμητικών αξιολογήσεων στα κριτήρια ποιότητας
(σελίδα 16 της Έκθεσης)
Από την επιτόπια επίσκεψη και από τη μελέτη του υλικού που δόθηκε από τον Φορέα στην
Επιτροπή, διαπιστώνεται ότι ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης που
απασχολείται στο ίδρυμα, καθώς και η ειδίκευσή τους, υποστηρίζουν επαρκώς το πρόγραμμα.
Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού έχουν εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν
και εμπειρία στη διδασκαλία.
Από την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, προκύπτει ότι η αναλογία του αριθμού των μαθημάτων
που διδάσκονται από το προσωπικό πλήρους απασχόλησης, είναι ικανοποιητική και εξασφαλίζει
την ποιότητα του προγράμματος σπουδών.
Ωστόσο διαπιστώθηκε, τόσο από την έκθεση εσωτερικής αυτοαξιολόγησης, όσο και από την
επιτόπια επίσκεψη, ότι
(1) -ο διδακτικός φόρτος δύο μελών του διδακτικού προσωπικού τα οποία διδάσκουν
αντικείμενα της ειδικότητας, υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπτό όριο. Συγκεκριμένα,
οι δύο διδάσκοντες απασχολούνται αντίστοιχα 17 και 19 περιόδους εβδομαδιαία,
αντί 12 που είναι το δηλωθέν από τον Φορέα, ανώτερο όριο.
Η αναλογία του αριθμού των σπουδαστών προς τους διδάσκοντες, υποστηρίζει και διασφαλίζει
την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος.
Ο συντονιστής του προγράμματος έχει τα προβλεπόμενα προσόντα και εμπειρία για να
συντονίσει το πρόγραμμα.
Κατά την επιτόπια επίσκεψη της επιτροπής, δηλώθηκε ότι υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης
του διδακτικού προσωπικού από τους σπουδαστές.

(2) -Το ερώτημα 3.2.1 βαθμολογήθηκε με 3, διότι κατά την επιτόπια επίσκεψη
διαπιστώθηκε ότι ο δερματολόγος όταν αποχώρησε από το πρόγραμμα
αντικαταστάθηκε από ιατρό άλλης ειδικότητας. Σημειώνεται ότι το αντικείμενο της
δερματολογίας θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας για το πρόγραμμα.
-Τα ερωτήματα 3.3., 3.4, 3.8 και 3.10 Δ/Ε.
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Θέσεις ή/και ενέργειες KES College
(1) Η αναφορά της ΕΕΑ ότι ο διδακτικός φόρτος μελών του διδακτικού προσωπικού τα οποία
διδάσκουν αντικείμενα της ειδικότητας, υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπτό όριο οφείλεται
στο γεγονός ότι, την τελευταία στιγμή και δη πριν τη έναρξη του συγκεκριμένου εξαμήνου
του ακαδημαϊκού έτους, μέλος του μόνιμου διδακτικού προσωπικού ενημέρωσε το KES
College ότι τελικά δεν θα μπορούσε να εργοδοτηθεί λόγω του ότι είχε διοριστεί σε δημόσιο
σχολείο.
Παρά ταύτα, έχουν γίνει μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στη σύνθεση του διδακτικού
προσωπικού και στις κατανομές μαθημάτων, με αποτέλεσμα να έχει διορθωθεί το
πρόβλημα της υπέρβασης του διδακτικού φόρτου το οποίο παρατηρήθηκε από την ΕΕΑ.
Ως Παράρτημα “4”, επισυνάπτεται ο Πίνακας 3 του εντύπου για την αξιολόγηση
Προγράμματος Σπουδών (διδακτικό προσωπικό, μαθήματα και περίοδοι διδασκαλίας στο
πρόγραμμα σπουδών) και ως Παράρτημα “5” επισυνάπτεται ο αντίστοιχος Πίνακας 4
(διδακτικό προσωπικό, προσόντα και συνολικές περίοδοι διδασκαλίας)
(2) Το Κολλέγιο αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις την αναγκαιότητα να διδάσκεται το μάθημα της
Δερματολογίας από ειδικό Ιατρό Δερματολόγο και καταβάλλει πολύ εντατικές προσπάθειες
για εξασφάλιση Δερματολόγου. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αυτό κατορθωτό
λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, μετά την πρόσφατη εφαρμογή στην Κύπρο του Γενικού
Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).
Για το θέμα αυτό, επισυνάπτονται ως Παράρτημα “6” οι σχετικές προκηρύξεις του KES
College για την ύπαρξη θέσης λέκτορα Δερματολογίας.
3.2

Από την Έκθεση ΕΕΑ: Ευρήματα (σελίδα 16 της Έκθεσης)
Από την επιτόπια επίσκεψη και από τη μελέτη του υλικού που δόθηκε από τον Φορέα στην
Επιτροπή, διαπιστώνεται ότι το πρόγραμμα σε γενικές γραμμές υποστηρίζεται επαρκώς από το
υπάρχον διδακτικό προσωπικό, καθώς η αναλογία σπουδαστών/διδασκόντων, εξυπηρετεί τους
σκοπούς του προγράμματος και ο συντονιστής του προγράμματος έχει τα απαιτούμενα
προσόντα.
Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι:
(1) -α) ο διδακτικός φόρτος δύο μελών και μάλιστα σε αντικείμενα της ειδικότητας,
υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπτό ανώτατο όριο των 12 ωρών
2)

-β)το ιδιαίτερα σημαντικό για το πρόγραμμα αντικείμενο της δερματολογίας, δεν
καλύπτεται από δερματολόγο.

Θέσεις ή/και ενέργειες KES College
(1) Παρακαλώ βλέπετε την πιο πάνω παράγραφο 3.1 (1) Θέσεις ή/και ενέργειες KES College.
(2) Παρακαλώ βλέπετε την πιο πάνω παράγραφο 3.1 (2) Θέσεις ή/και ενέργειες KES College.
3.3

Από την Έκθεση ΕΕΑ: Περιοχές όπου χρειάζεται βελτίωση και συστάσεις (σελίδα 17 της
Έκθεσης)
(1) -Με βάση την έκθεση εσωτερικής αυτοαξιολόγησης, το ποσοστό του διδακτικού
προσωπικού πλήρους απασχόλησης είναι χαμηλότερο (60%) από το προβλεπόμενο
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70%, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε η επιτροπή από τον Φορέα. Το ποσοστό
αυτό αφορά την αναλογία διδασκόντων πλήρους απασχόλησης προς το σύνολο των
διδασκόντων και όχι την ποσόστοση των διδακτικών περιόδων, στο σύνολο του
χρόνου διδασκαλίας των μαθημάτων.
Θέσεις ή/και ενέργειες KES College
(1) Έχουν γίνει μικρές τροποποιήσεις στη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού του υπό
αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών, ώστε η σύνθεση να αποτελείται σε ποσοστό
μεγαλύτερο από 70 % από διδάσκοντες πλήρους απασχόλησης. Όπως μπορεί να
διαπιστωθεί, από τα 14 μέλη του διδακτικού προσωπικού, τα 10 ή ποσοστό 71,42 %
εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Παρακαλώ βλέπετε στα συνημμένα Παραρτήματα “4” και “5”, τον Πίνακα 3 του εντύπου για
την αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών (διδακτικό προσωπικό, μαθήματα και περίοδοι
διδασκαλίας στο πρόγραμμα σπουδών) και τον Πίνακα 4 (διδακτικό προσωπικό, προσόντα
και συνολικές περίοδοι διδασκαλίας) αντίστοιχα.

4.Students
4.1 Από την Έκθεση ΕΕΑ: Αιτιολόγηση των αριθμητικών αξιολογήσεων στα κριτήρια ποιότητας (σελίδα
20 της Έκθεσης)
Από την επιτόπια επίσκεψη και από τη μελέτη του υλικού που δόθηκε από τον Φορέα στην
Επιτροπή, διαπιστώνεται ότι η εισαγωγή των σπουδαστών στο πρόγραμμα βασίζεται σε
συγκεκριμένους κανονισμούς και κατάλληλα κριτήρια, που είναι συγκρίσιμα με την διεθνή
πρακτική (προϋπόθεση φοίτησης: απόφοιτοι Λυκείου).
-Το ερώτημα 4.2 δεν εφαρμόζεται.
(1) -Το ερώτημα 4.3 βαθμολογήθηκε με 3, διότι σύμφωνα με το υλικό που δόθηκε στην
επιτροπή κατά την επιτόπια επίσκεψη, φαίνεται ότι πραγματοποιείται αξιολόγηση
των διδασκόντων από τους σπουδαστές, αλλά όχι του προγράμματος στο σύνολό
του.
(2) -Το ερώτημα 4.4 βαθμολογήθηκε με 3, διότι οι συνεργασίες πραγματοποιήθηκαν με
ιδρύματα του εξωτερικού επιπέδου 4.
Θέσεις ή/και ενέργειες KES College
(1) Διαφωνούμε με την αξιολόγηση της ΕΕA στο ερώτημα 4.3 με 3 (partially compliant). Η
διαδικασία αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας από τους φοιτητές του KES College
γίνεται συστηματικά κάθε εξάμηνο, βρίσκεται σε πολύ ψηλό επίπεδο και μας έχει δώσει
διαχρονικά πολύτιμες πληροφορίες, τις οποίες χρησιμοποιήσαμε για βελτίωση της
ποιότητας της προσφερόμενης εκπαίδευσης και ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι είναι αρκετά
αποδοτική.
Επιπλέον, ενημερώνουμε ότι όλες οι Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης του Φορέα οι
οποίες μας έχουν επισκεφθεί για αξιολογήσεις Προγραμμάτων του KES College, πλην της
παρούσας Επιτροπής, έδωσαν συγχαρητήρια κατά τις επισκέψεις τους για το συστηματικό
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και αποδοτικό τρόπο με τον οποίο διεξαγάγουμε τη διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών
μας αναφορικά με τη μαθησιακή διαδικασία και παρουσιάζεται με θετικό τρόπο στις κατά
καιρούς εκθέσεις τους.
Για χάριν περαιτέρω ενημέρωσης, αναφορικά με το πιο πάνω ερώτημα, αναφέρουμε ότι
στο KES College διανέμονται συστηματικά, έντυπα ερωτηματολόγια σε όλους τους
φοιτητές, μια φορά κάθε εξάμηνο. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η έντυπη και όχι η
ηλεκτρονική μορφή ερωτηματολογίου, οφείλεται στο γεγονός ότι διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός
ανταπόκρισης των φοιτητών είναι κατά πολύ υψηλότερος από ότι εάν το συμπλήρωναν
ηλεκτρονικά και επιπρόσθετα, οι φοιτητές στο έντυπο ερωτηματολόγιο έχουν τη δυνατότητα
να γράψουν με μεγαλύτερη ευκολία τα σχόλιά τους, τα οποία είναι πολύ βοηθητικά για εμάς
κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την αναβάθμιση της ποιότητας των
ερωτηματολογίων.
Τα ερωτηματολόγια, τα οποία είναι προσαρμοσμένα σε κάθε Πρόγραμμα και εξάμηνο
σπουδών, διερευνούν τις απόψεις των φοιτητών αναφορικά με τη διδασκαλία των
μαθημάτων του εξαμήνου και τους διδάσκοντες, καθώς και για τις υπηρεσίες που
προσφέρει το KES College προς τους φοιτητές.
Οι φοιτητές, έχουν στη διάθεσή τους επαρκή ειδικό χώρο στο έντυπο ερωτηματολόγιο, όπου
μπορούν να γράψουν οποιαδήποτε σχετικά σχόλια επιθυμούν για τον τρόπο με τον οποίο
τοποθετούνται στις διάφορες ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε τον
περασμένο Δεκέμβριο στους φοιτητές του 3ου εξαμήνου του υπό αξιολόγηση
Προγράμματος, επισυνάπτεται ως Παράρτημα “7” για ενημέρωσή σας.
Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση των απαντήσεων των φοιτητών και ενημερώνονται ανάλογα
οι αρμόδιοι Συντονιστές των Προγραμμάτων Σπουδών, οι διδάσκοντες και η Διεύθυνση και
ακολούθως, γίνονται ενέργειες προς βελτίωση τυχόν αδυναμιών σύμφωνα με τα
αποτελέσματα. Έκθεση με τα λεπτομερή αποτελέσματα για όλα τα Προγράμματα και
εξάμηνα αρχειοθετείται για μελλοντική αναφορά.
Στα ερωτηματολόγια, τα οποία δίδονται στους φοιτητές δεν υπάρχουν εξειδικευμένες
ερωτήσεις για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών και τη δομή του. Επισημαίνουμε ωστόσο, ότι
παρόμοια πολιτική (για αξιολόγηση μαθημάτων και όχι προγράμματος) αναφορικά με τα
ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές, φαίνεται ότι ακολουθείται και από άλλα Ιδρύματα
Ανώτερης Εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ και
άλλα. Για ευκολία για το πιο πάνω, βλέπετε στο Παράρτημα “8” δείγματα ερωτηματολογίων
προς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Το ΤΕΠΑΚ επίσης, φαίνεται ότι λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όσον αφορά στο περιεχόμενο
της αξιολόγησης από τους φοιτητές. Ο πιο κάτω σύνδεσμος παραπέμπει σε ιστοσελίδα,
στην οποία δίνονται οδηγίες προς τους φοιτητές για την αξιολόγηση την οποία διενεργούν
στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών. Από το περιεχόμενο της σελίδας συνάγεται ότι
πρόκειται για αξιολόγηση μαθημάτων και όχι προγράμματος .
https://www.cut.ac.cy/students/practical-information/enrolment/module_eval/
Τελειώνοντας ως προς το θέμα αυτό αναφέρουμε ότι, τόσο το περιεχόμενο του κάθε
ερωτηματολογίου όσο και ο τρόπος διεξαγωγής του, υπόκεινται σε τακτική αναθεώρηση.
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(2) Οι θέσεις του KES College αναφορικά με συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού
επιπέδου 4, έχουν δοθεί αναλυτικά στην παράγραφο 1.1.(6) Θέσεις ή/και ενέργειες KES
College, πιο πάνω.
4.2

Από την Έκθεση ΕΕΑ: Ευρήματα (σελίδα 20 της Έκθεσης)
Από την επιτόπια επίσκεψη και από τη μελέτη του υλικού που δόθηκε από τον Φορέα στην
Επιτροπή, διαπιστώνεται ότι η εισαγωγή των σπουδαστών στο πρόγραμμα γίνεται με κριτήρια,
συγκρίσιμα με την διεθνή πρακτική.

4.3

Από την Έκθεση ΕΕΑ: Περιοχές όπου χρειάζεται βελτίωση και συστάσεις (σελίδα 20 της
Έκθεσης)
(1) -Η αξιολόγηση του προγράμματος από τους σπουδαστές να επεκταθεί και σε άλλους
τομείς, εκτός από την αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας.
Θέσεις ή/και ενέργειες KES College
(1) Αναφορικά με το περιεχόμενο της αξιολόγησης του Προγράμματος από τους φοιτητές,
παρακαλώ βλέπετε την απάντησή μας στην παράγραφο 4.1.(1), Θέσεις ή/και ενέργειες KES
College πιο πάνω.

5. Resources
5.1 Από την Έκθεση ΕΕΑ: Αιτιολόγηση των αριθμητικών αξιολογήσεων στα κριτήρια ποιότητας (σελίδα
23 της Έκθεσης)
(1) -Το ερώτημα 5.3 δεν βαθμολογήθηκε, διότι η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική.
(2) -Τα ερωτήματα 5.2, 5.7 και 5.11 βαθμολογήθηκαν με 2, διότι από την επιτόπια
επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι το εκπαιδευτικό υλικό χρειάζεται εμπλουτισμό και
επικαιροποίηση
Θέσεις ή/και ενέργειες KES College
(1) Το ερώτημα 5.3 διερευνά τον βαθμό στον οποίο το “δανειστικό σύστημα της βιβλιοθήκης
διευκολύνει τη φοίτηση των φοιτητών”. Η ΕΕΑ αναφέρει ότι δεν το βαθμολόγησε
ισχυριζόμενη ότι “η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική”.
Ο πιο πάνω ισχυρισμός δεν ευσταθεί και επισημαίνουμε ότι, η βιβλιοθήκη του KES College
είναι δανειστική και συνάγεται από τα ακόλουθα:
Αναφέρθηκε στην αίτηση μας για Αξιολόγηση – Πιστοποίηση του υπό
αξιολόγηση Προγράμματος, στο σημείο όπου τεκμηριώνουμε την
αυτοαξιολόγησή μας στην ερώτηση 4.2.5 “Το διδακτικό υλικό (βιβλία,
εγχειρίδια, επιστημονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων) είναι επαρκές και
εύκολα προσβάσιμο από τους φοιτητές/τριες”, αναφέρουμε σαφώς ότι οι
φοιτητές “...μπορούν να δανειστούν τα βιβλία που θα χρειαστούν από
τη βιβλιοθήκη”.
ii. Ουδέποτε τέθηκε τέτοιο θέμα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης
αξιολόγησης Προγράμματος Σπουδών από την εκάστοτε ΕΕΑ.
i.
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iii. Υπάρχει σύστημα (μητρώο) στο οποίο καταγράφονται τα ονόματα των
δανειζόμενων φοιτητών και τα βιβλία που δανείστηκαν, το οποίο ήταν στη
διάθεση της ΕΕΑ του υπό αξιολόγηση Προγράμματος.
iv. Οι φοιτητές διευκολύνονται στον δανεισμό βιβλίων, αφού χρησιμοποιώντας
το λογισμικό πρόγραμμα ResourceMate®, το οποίο εξασφαλίστηκε από το
KES College, μπορούν να διερευνήσουν μέσω του διαδικτύου από τον δικό
τους χώρο τον κατάλογο των βιβλίων της βιβλιοθήκης και τη διαθεσιμότητά
τους για δανεισμό την δεδομένη στιγμή.
v. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί με μόνιμο προσοντούχο βιβλιοθηκονόμο, η οποία
διαθέτει τις γνώσεις για ποιοτική εξυπηρέτηση των φοιτητών και δη
αναφορικά με την εύρεση και το δανεισμό βιβλίων.
vi. Η συνδρομητική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη EBSCO (πέραν των 172.000
βιβλίων), με την οποία είναι συμβεβλημένο το KES College, προσφέρει
πλήρη πρόσβαση στα βιβλία της μέσω διαδικτύου από τους φοιτητές και τα
μέλη του διδακτικού προσωπικού και με αυτόν τον τρόπο, λειτουργεί ως
δανειστική από τον δικό τους χώρο και σε χρόνο που επιθυμούν.
(2) Τα πιο πάνω ερωτήματα, στα οποία έχουμε βαθμολογηθεί από την ΕΕΑ με 2 ( είναι τα
ακόλουθα:
5.2: The library includes the latest books and material that support the programme.
5.7: Suitable books and reputable journals support the programme of study.
5.11 Teaching materials (books, manuals, scientific journals, databases) are updated
regularly with the most recent publications.
Αναφορικά με τα πιο πάνω ερωτήματα, η θέση μας είναι ότι η βιβλιοθήκη αυτή την στιγμή
περιέχει τις τελευταίες εκδόσεις βιβλίων τα οποία υποστηρίζουν το Πρόγραμμα. Υπάρχει
διαδικασία διαρκούς ανανέωσης / επικαιροποίησης των βιβλίων της βιβλιοθήκης, το
περιεχόμενο της οποίας αναφορικά με τα Προγράμματα Σπουδών της Αισθητικής,
παρουσιάζεται με κατάλογο βιβλίων στο Παράρτημα “2”. Μαζί με άλλα στοιχεία των βιβλίων,
ο πιο πάνω κατάλογος παρουσιάζει και τις ημερομηνίες έκδοσής τους.
Σύμφωνα με τον κατάλογο βιβλίων στο Παράρτημα “2”, υπάρχουν συνολικά 832 βιβλία, 381
Ελληνικά και 541 Αγγλικά. Είκοσι εννέα βιβλία (29) ή ποσοστό περίπου 3,49 % έχουν
ημερομηνία έκδοσης το 2017, δεκαεπτά (17) από τα πιο πάνω βιβλία ή ποσοστό 2,04 %
έχουν ημερομηνία έκδοσης το 2018, ενώ δύο βιβλία έχουν ημερομηνία έκδοσης το 2019.
Συνολικά, τα βιβλία τα οποία έχουν ημερομηνία έκδοσης μεταξύ 2015 – 2019 ανέρχονται
σε 88 και αντιπροσωπεύουν περίπου το 10,6 % του συνολικού αριθμού των βιβλίων που
υποστηρίζουν το Πρόγραμμα. Επίσης, προσεκτική μελέτη του αριθμού των βιβλίων κατά
ημερομηνία έκδοσης για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, αποδεικνύει τη διαχρονικά
διαρκή προσθήκη βιβλίων νεότερων εκδόσεων Αισθητικής στη βιβλιοθήκη του KES
College.
Περαιτέρω, ενημερώνουμε ότι αριθμός βιβλίων έχει πρόσφατα αγοραστεί σύμφωνα με τις
υποδείξεις της ΕΕΑ.
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Όσον αφορά τα περιοδικά, η βιβλιοθήκη έχει εμπλουτίσει το περιεχόμενό της σε περιοδικά
με τα ακόλουθα, μερικά από τα οποία είναι και ηλεκτρονικά:
1. Περιοδικό “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ”: http://www.aisthitiki-simera.gr/index.php/aisthitikishmera-epikoinwnia/aisthitiki-shmera-epikoinwnia-me-to-periodiko, online περιοδικό
2. Περιοδικό “skingurus”: https://www.skingurus.gr/show/?id=1254
3. Περιοδικό Υγεία και Ομορφιά:
https://www.yo.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9
%CE%BA%CF%8C
5.2

Από την Έκθεση ΕΕΑ: Ευρήματα (σελίδα 23 της Έκθεσης)
Από την επιτόπια επίσκεψη και από τη μελέτη του υλικού που δόθηκε από τον Φορέα στην
Επιτροπή, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν διαθέσιμες, επαρκείς και μοντέρνες πηγές
πληροφόρησης και ενημέρωσης των σπουδαστών (ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, πλατφόρμα).
Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι εργαστηριακές υποδομές είναι επαρκείς για την υποστήριξη του
προγράμματος και τη διασφάλιση των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

5.3

Από την Έκθεση ΕΕΑ: Περιοχές όπου χρειάζεται βελτίωση και συστάσεις (σελίδα 24 της
Έκθεσης)
(1) Προτείνεται επικαιροποίηση και εμπλουτισμός των διδακτικών βοηθημάτων που
υποστηρίζουν το πρόγραμμα.
Θέσεις ή/και ενέργειες KES College
(1) Αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό, παρακαλώ βλέπετε την απάντησή μας στην
παράγραφο 1.1.(1) Θέσεις ή/και ενέργειες KES College πιο πάνω, και επίσης στην πιο
πάνω παράγραφο 5.1 (2) Θέσεις ή/και ενέργειες KES College.

6. Additional for distance learning programmes
Δεν εφαρμόζεται.

7. Additional for doctoral programmes
Δεν εφαρμόζεται.

8. Additional for joint programmes
Δεν εφαρμόζεται.
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9. Conclusions and final remarks
9.1

Διαπιστώσεις (σελίδα 36 της Έκθεσης - παρατίθενται μόνο οι μη θετικές διαπιστώσεις)
(1) - ο διδακτικός φόρτος μελών του διδακτικού προσωπικού σε αντικείμενα της
ειδικότητας, υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπτό ανώτατο όριο των 12 ωρών
(2) - το ιδιαίτερα σημαντικό για το πρόγραμμα αντικείμενο της δερματολογίας, δεν
καλύπτεται από δερματολόγο
(3) - με βάση την έκθεση εσωτερικής αυτοαξιολόγησης, το ποσοστό του διδακτικού
προσωπικού πλήρους απασχόλησης είναι χαμηλότερο (60%) από το προβλεπόμενο
σύμφωνα με τον Φορέα (70%)
Θέσεις ή/και ενέργειες KES College
(1) Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.2 (1) Θέσεις ή/και ενέργειες KES College, το θέμα
αυτό, που αφορούσε τον διδακτικό φόρτο δύο μελών του διδακτικού προσωπικού, έχει
επιλυθεί.
(2) Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.2 (2) Θέσεις ή/και ενέργειες KES College, το KES
College συμφωνεί χωρίς επιφυλάξεις ως προς την αναγκαιότητα να διδάσκεται το μάθημα
της Δερματολογίας από ειδικό Ιατρό Δερματολόγο και καταβάλλει πολύ εντατικές
προσπάθειες για εξεύρεση Δερματολόγου. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε
διαθέσιμος Δερματολόγος λόγω αντικειμενικών δυσκολιών από την πρόσφατη εφαρμογή
στην Κύπρο του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).
(3) Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.3 (1) Θέσεις ή/και ενέργειες KES College, το
ποσοστό διδακτικού πλήρους απασχόλησης (60 % αντί 70%), έχει επιλυθεί με την
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

9.2

Συστάσεις της ΕΕΑ (σελίδα 37 της Έκθεσης)
Με βάση τα παραπάνω, η επιτροπή προτείνει να θεραπευτούν οι αδυναμίες που
επισημάνθηκαν και συγκεκριμένα:
(1) - να επανακαθοριστεί ο διδακτικός φόρτος μελών του διδακτικού προσωπικού σε
αντικείμενα της ειδικότητας, όπου υπερβαίνει το επιτρεπτό ανώτατο όριο των 12
ωρών
(2) - να καλύπτεται το ιδιαίτερα σημαντικό για το πρόγραμμα αντικείμενο της
δερματολογίας, από δερματολόγο
(3) - να συμμορφωθεί το ποσοστό του διδακτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Φορέα
(4) - να καθιερωθούν συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού αντίστοιχου επιπέδου με
το εν λόγω πρόγραμμα
(5) - να γίνει επικαιροποίηση και εμπλουτισμός των διδακτικών βοηθημάτων που
υποστηρίζουν το πρόγραμμα
(6) - να γίνεται αξιολόγηση συνολικά του προγράμματος από τους σπουδαστές
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Θέσεις ή/και ενέργειες KES College
(1) Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.2 (1) Θέσεις ή/και ενέργειες KES College, η
αδυναμία αυτή, που αφορούσε τον διδακτικό φόρτο δύο μελών του διδακτικού προσωπικού,
έχει θεραπευτεί.
(2) Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.1 (2) Θέσεις ή/και ενέργειες KES College, το KES
College αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις την αναγκαιότητα να διδάσκεται το μάθημα της
Δερματολογίας από ειδικό Ιατρό Δερματολόγο και καταβάλλει πολύ εντατικές προσπάθειες
για εξασφάλιση Δερματολόγου. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε διαθέσιμος
Δερματολόγος λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, μετά την πρόσφατη εφαρμογή στην Κύπρο
του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).
(3) Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.3 (1) Θέσεις ή/και ενέργειες KES College, το
ποσοστό διδακτικού πλήρους απασχόλησης, έχει επιλυθεί με την πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού.
(4) Για τους λόγους τους οποίους αναπτύξαμε στην παράγραφο 1.1.(6) Θέσεις ή/και ενέργειες
KES College, διαφωνούμε με τη σύσταση της ΕΕΑ ότι, η συνεργασία την οποία έχουμε με
τους οργανισμούς οι οποίοι συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό έργο PECVET, μεταξύ των
οποίων συγκαταλέγονται και εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία προσφέρουν προγράμματα
επιπέδου EQF 4, αποτελεί αδυναμία η οποία πρέπει να τύχει θεραπείας. Αντιθέτως,
θεωρούμε ότι η συνεργασία μας με όλους τους εμπλεκόμενους οργανισμούς στο έργο
PECVET είναι ιδιαίτερα επωφελής και δημιουργεί προστιθέμενη αξία, αναφορικά με την
ανταλλαγή καλών πρακτικών στους τομείς της ετοιμασίας αναλυτικών προγραμμάτων με
βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα και της αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων και
γενικά τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης.
Αναφορικά με την υπόδειξη της ΕΕΑ για συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα παρόμοιου
επιπέδου, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προς αυτό το σκοπό.
(5) Αναφορικά με τα εκπαιδευτικά βοηθήματα τα οποία υποστηρίζουν το Πρόγραμμα
Σπουδών, παρακαλούμε βλέπετε την απάντησή μας στην παράγραφο 1.1.(1) Θέσεις ή/και
ενέργειες KES College ως επίσης και στην παράγραφο 5.1 (2) Θέσεις ή/και ενέργειες KES
College πιο πάνω. Για τους λόγους τους οποίους τεκμηριωμένα παραθέτουμε, θεωρούμε
ότι τα διδακτικά βιβλία και εγχειρίδια, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση των φοιτητών του
υπό αξιολόγηση διετούς Προγράμματος Αισθητικής είναι αυτή τη στιγμή ικανοποιητικά και
εμπλουτισμένα με τις νεότερες εκδόσεις.
(6) Όπως αναφέρουμε στην παράγραφο 4.1.(1) ) Θέσεις ή/και ενέργειες KES College πιο
πάνω, διαφωνούμε με την παρούσα σύσταση της ΕΕΑ.
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