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Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης
της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης
Λευκωσία

Αξιότιμη Δρ. Ιωαννίδου-Κουτσελίνη,

ΘΕΜΑ: Υποβολή διευκρινίσεων και τεκμηριωμένων ενεργειών βελτίωσης για την αξιολόγηση του
προγράμματος
Τίτλος (Αγγλικά)
Computational Sciences (3 academic years, 180 ECTS, Doctorate (PhD))
Τίτλος (Ελληνικά)
Υπολογιστικές Επιστήμες (3 ακαδημαϊκά έτη, 180 ECTS, Διδακτορικό (PhD))

Ευχαριστούμε τον Φορέα ΔΙΠΑΕ για την ανταπόκριση και την ευκαιρία που μας προσφέρει να
υποβάλουμε διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία όσον αφορά στην αξιολόγηση του πιο πάνω
προγράμματος.

Σημείο 1
Σχόλιο από ΔΙΠΑΕ
Ο συνολικός φόρτος πιστωτικών μονάδων για προγράμματα διδακτορικού επιπέδου είναι 240
ECTS, όπως προνοεί το Εθνικό πλαίσιο Προσόντων. Θα πρέπει, επομένως, να αναγράφεται ότι οι
60 πιστωτικές μονάδες πιστώνονται στους υποψηφίους φοιτητές που κατέχουν Μάστερ στο
αντικείμενο. Άρα, δίπλα στην επωνυμία θα αναγράφεται 240 πιστωτικές μονάδες.
Διευκρίνηση από ΙΚυ
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων ECTS, και
τον καθορισμένο φόρτο εργασίας κάθε προγράμματος όπως αναφέρεται στο ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΟΙ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2020», Κανονισμοί με βάση το άρθρο 35 του Φορέα ΔΙΠΑΕ, σελ.31, ισχύουν τα
πιο κάτω:
(ια) για τα προγράμματα σπουδών επιπέδου Διδακτορικού, ο ελάχιστος αριθμός ECTS που
απαιτείται είναι 240 τα οποία κατανέμονται από έξι (6) έως δεκαέξι (16) ακαδημαϊκά εξάμηνα∙

(ιβ) σε περίπτωση που φοιτητής κατέχει τίτλο σπουδών επιπέδου Μάστερ, συναφή με το γνωστικό
αντικείμενο του Διδακτορικού, ο ελάχιστος αριθμός ECTS είναι εκατόν ογδόντα (180).
Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου Κύπρου, έχει
τεθεί ως κριτήριο εισαγωγής η ύπαρξη Μάστερ σε σχετικό αντικείμενο. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Προσόντων τα προγράμματα επιπέδου Μάστερ πιστώνονται με 90-120 ECTS. Επίσης, τα
Μάστερ προγράμματα που προσφέρονται στη σχολή του Ινστιτούτου Κύπρου πιστώνονται με 90 ή
120 ECTS. Ως εκ τούτου, θεσπίζοντας το φόρτο εργασίας στα Διδακτορικά μας προγράμματα στα 180
ECTS, οι απόφοιτοι μας συμπληρώνουν τουλάχιστον 90+180 ECTS από δύο διαφορετικά
προγράμματα επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού όπως προνοεί ο κανονισμός (ιβ) του Φορέα
ΔΙΠΑΕ ο οποίος αναφέρεται πιο πάνω.
Επιπλέον, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η αναγραφή 240 ECTS δίπλα από τα Διδακτορικά μας
προγράμματα με σκοπό την πίστωση 60 ECTS σε φοιτητές που κατέχουν τίτλο σπουδών επιπέδου
Μάστερ, σε σχετικό αντικείμενο, δεν είναι το ίδιο με το να θεσπίσουμε το φόρτο εργασίας των
Διδακτορικών μας προγραμμάτων στα 180 ECTS και να θέσουμε ως κριτήριο εισδοχής τίτλο
σπουδών επιπέδου Μάστερ, σε σχετικό αντικείμενο. Η εφαρμογή της πρώτης περίπτωσης, θα
δημιουργούσε λανθασμένη εικόνα σε ενδιαφερόμενους φοιτητές, θα είχε αρνητική επίδραση στην
προσέλκυση ξένων φοιτητών και θα μας καθιστούσε μη ανταγωνιστικούς ως ίδρυμα ανώτερης
εκπαίδευσης συγκρινόμενοι με ανάλογα ευρωπαϊκά ιδρύματα τα οποία επίσης εφαρμόζουν τον
κανονισμό (ιβ) που αναφέρεται πιο πάνω.
Σημείο 2
Σχόλιο από ΔΙΠΑΕ
Επισημαίνεται επίσης ότι, η όποια συνεργασία του ιδρύματος με ιδρύματα του εξωτερικού δεν
σημαίνει ότι το πρόγραμμα είναι διαπανεπιστημιακό, νοουμένου ότι τα διαπανεπιστημιακά
προγράμματα, με βάση το ENQA:


Joint programmes are understood as an integrated curriculum coordinated and offered
jointly by different higher education institutions from EHEA countries1, and leading to
double/multiple degrees or a joint degree.



Double/multiple degrees: Separate degrees awarded by higher education institutions
offering the joint programme attesting the successful completion of this programme (if two
degrees are awarded by two institutions, this is a ‘double degree’).



Joint degree: A single document awarded by higher education institutions offering the joint
programme and nationally acknowledged as the recognised award of the joint
programme.



The European Approach relates only to joint programmes offered jointly by higher
education institutions from two or more countries, and does not address the quality
assurance of programmes delivered jointly by different institutions from a single country.

Διευκρίνηση από ΙΚυ
Σχετικά με το πιο πάνω σημείο θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι το Ινστιτούτο Κύπρου δεν
προσφέρει διαπανεπιστημιακά προγράμματα αλλά συνεργάζεται με ιδρύματα του εξωτερικού για
την προσφορά διδακτορικών προγραμμάτων στα οποία γίνεται συνεπίβλεψη των φοιτητών και που
οδηγούν σε ένα διδακτορικό τίτλο (είτε με ένα κοινό πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφονται τα
συνεργαζόμενα ιδρύματα, είτε με δύο πιστοποιητικά -ένα από κάθε εμπλεκόμενο ίδρυμα- με
διασταυρούμενες αναφορές όπου το κάθε ίδρυμα μνημονεύει το άλλο).

Ο υποψήφιος εγγράφεται ως διδακτορικός φοιτητής και στα δύο συνεργαζόμενα ιδρύματα και στο
Ινστιτούτο Κύπρου εγγράφεται σε υφιστάμενο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών.
Για τη διεξαγωγή συνεπίβλεψης διδακτορικού φοιτητή απαιτείται η έγκριση ειδικού πρωτοκόλλου
συνεργασίας ανάμεσα στο Ινστιτούτο Κύπρου και στο συνεργαζόμενο ίδρυμα (joint degree ή
cotutelle).
Στο ειδικό πρωτόκολλο ορίζονται οι καθηγητές που έχουν αναλάβει από κοινού τη συνεπίβλεψη της
διδακτορικής διατριβής καθώς και όλες οι λεπτομέρειες που διέπουν την εκπόνηση και την
επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς του κάθε
ιδρύματος.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,

Δρ. Χρυσάνθια Λεοντίου
Υπεύθυνη Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ινστιτούτο Κύπρου

