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Πρ: Πρότυπο επιστολής πρόσκλησης προς εξωτερικούς αξιολογητές εξετάσεων
Stavria Panayidou <panayidou.stavria@ucy.ac.cy>
Τετ 26/5/2021 12:35 μ.μ.
Προς: Stavria Panayidou <panayidou.stavria@ucy.ac.cy>

From: Kostas Lasithiotakis <kwstaslasith@gmail.com>
Sent: Wednesday, 12 May 2021, 17:35
To: Nikolaos Gouvas
Subject: Re: Πρότυπο επιστολής πρόσκλησης προς εξωτερικούς αξιολογητές εξετάσεων
Αγαπητέ Κε Γούβα,
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση την οποία αποδέχομαι με τιμή.
Η Τρίτη 18.5.2021 είναι η προτιμότερη ημερομηνία για μένα.
Με εκτίμηση
ΚΛ

On 11 May 2021, at 19:10, Nikolaos Gouvas <gouvas.nikolaos@ucy.ac.cy> wrote:
Αγαπητέ κ. Λασιθιωτάκη,
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει την τιμή να σας προσκαλέσει ως εξωτερικό
αξιολογητή της εξεταστικής διαδικασίας των προφορικών εξετάσεων χειρουργικής του 6ου
έτους οι οποίες θα λάβουν μέρος τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες.
Τρίτη 18/05/21 09:00-13:00
Τετάρτη 19/05/21 09:00-13:00
Πέμπτη 20/05/21 09:00-13:00
Η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει η Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Κύπρου για τη διαρκή αξιολόγηση και βελτίωση της εξεταστικής διαδικασίας
απέναντι στον οργανισμό πιστοποίησης ποιότητας ιατρικών σπουδών WFME.
Ο ρόλος σας σε αυτή τη διαδικασία εφόσον αποδεχτείτε την πρόσκληση συνοψίζεται στα
παρακάτω:
- Η διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξετάσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και πρόσφατη
βιβλιογραφία
- Η διασφάλιση αξιοκρατικής διαδικασίας των εξετάσεων και δίκαιη αντιμετώπιση των
εξεταζόμενων.
- Η παρακολούθηση ή ενεργός συμμετοχή στην εξέταση
- Η αξιολόγηση της διαδικασίας εξετάσεων και βαθμολόγησης
- Συνάντηση και συζήτηση με φοιτητές σχετικά με την εμπειρία με τις εξετάσεις
- Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι εξωτερικοί εξεταστές θα υποβάλουν γραπτή έκθεση
καθώς και θα απαντάνε σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο online, τα οποία θα περιλαμβάνουν
ανατροφοδότηση, σχόλια, και τυχόν εισηγήσεις για βελτίωση των εξετάσεων.
Εφόσον αποδεχτείτε την πρόσκληση, για την παροχή της πολύτιμης βοήθειάς σας θα λάβετε και
χρηματικό ποσό 150 ευρώ ως honorarium. Λόγω της πανδημίας μπορείτε να επιλέξετε
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δειγματοληπτικά μία ημέρα και να παρακολουθήσετε τη διαδικασία και να συμμετέχετε
διαδικτυακά.
Στο παρόν email επισυνάπτεται επίσης και η εξεταστική διαδικασία για την οποία επιθυμούμε
τη συνδρομή σας στην αξιολόγησή της.
Λυπούμαστε για την ιδιαιτέρως καθυστερημένη πρόσκληση αλλά αναμένουμε την απάντησή
σας όσο το δυνατό το συντομότερο και ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση.
Με εκτίμηση,
Δρ. Νικόλαος Γούβας
Δ/ντής Φάσης ΙΙΙ προγράμματος σπουδών
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Dr. Nikolaos Gouvas, M.D., Ph.D
Assist. Professor of Surgery
General & Colorectal Surgeon
Medical School - University of Cyprus
mob: +35799821132
e-mail: gouvas.nikolaos@ucy.ac.cy
nikos.gouvas@gmail.com
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