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A. External Evaluation Committee (EEC)
Name

Position

University

ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΚΟΥΡΟΥΚΛΑ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΕΠΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

University

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΒΡΑΚΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Position

University

Name
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B. Guidelines on content and structure of the report
The ΕEC based on the external evaluation report (Doc.300.1.1 or 300.1.1/2 or 300.1.1/3 or
300.1.1/4) and the Higher Education Institution’s response (Doc.300.1.2), must justify whether
actions have been taken in improving the quality of the programme of study in each assessment
area.
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1. Study programme and study programme’s design and development
(ESG 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.9)
EEC’s final recommendations and comments on the HEI’s response
Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης μετά από τη μελέτη των εγγράφων που στάλθηκαν ως
απάντηση εκ μέρους του CDA College στην αρχική της αξιολόγηση και μετά από εκτεταμένη
συζήτηση των μελών της, σημειώνει τα κάτωθι: 1. Όσον αφορά στον τίτλο του προγράμματος
«Αισθητική φροντίδα και Άσκηση στην Προαγωγη Υγειας και Διαχειριση του Στρες», το Κολλέγιο
υποστηρίζει ότι αυτός έχει τροποποιηθεί ως εξής: «Διαχείριση του Στρες και Ευεξία στην
Προαγωγή Υγείας», ωστόσο το ίδιο το κολλέγιο στα Παραρτήματα 1, 5, 6, 7 και 8 που απέστειλε,
αναφέρει και δεύτερο διαφορετικό τίτλο, που έχει ως εξής: «Προαγωγή Υγείας, Άσκηση, Αισθητική
και Διαχείριση του Στρες». 2. Η επιτροπή παρατηρεί ότι υπάρχει ανακολουθία και στον τίτλο του
μαθήματος «Προηγμένες Αισθητικές εφαρμογές-Ευεξία». Συγκεκριμένα, ενώ το κολλέγιο αναφέρει
πως έχει αλλάξει τον τίτλο σε «Σύγχρονες Αισθητικές εφαρμογές-Ευεξία», το μάθημα στα
Παραρτήματα που απέστειλε, συνεχίζει να αναφέρεται με τον παλιό τίτλο, γεγονός που προκαλεί
σύγχυση. 3. Σε σχέση με το περιεχόμενο του μαθήματος «Σύγχρονες Αισθητικές εφαρμογέςΕυεξία», παρά το γεγονός ότι έχουν αφαιρεθεί κάποια κεφάλαια (εφαρμογές laser, υπέρηχοι,
μεσοθεραπεία), το μάθημα συνεχίζει να περιέχει εξειδικευμένες αισθητικές εφαρμογές και δεν είναι
εύκολο να επιλεγεί από φοιτητές εκτός του τομέα της αισθητικής καθώς απαιτεί συγκεκριμένο
γνωσιακό υπόβαθρο. 4. Επιπρόσθετα, οι αναφερόμενες εφαρμογές δεν αφορούν τους πιθανούς
υποψήφιους φοιτητές στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα. 5. Σε κάθε περίπτωση οι
παραπάνω εφαρμογές δεν σχετίζονται με τη διαχείριση του στρες. 6. Αναφορικά με το μάθημα
«Σύγχρονες Αισθητικές εφαρμογές-Ευεξία, η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης σε σχέση με τους
διδάσκοντες παρατηρεί την αντικατάσταση της κυρίας Τσιγώνια, Αισθητικού, από τον κύριο
Ευριπίδου, Ιατρό Παθολόγο. Η ειδίκευση του κύριου Ευριπίδου αφορά τον σακχαρώδη διαβήτη και
δεν σχετίζεται με τα περιεχόμενα των ενοτήτων του εν λόγω μαθήματος που καλείται να διδάξει, τα
οποία είναι εξειδικευμένες εφαρμογές σε θέματα ιατρικής αισθητικής. 7. Αναφορικά με το μάθημα
«Στρες και Εναλλακτικές εφαρμογές», η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης παρατηρεί ότι η κα
Θεοδοσίου, Ψυχολόγος, καλείται να υποστηρίξει τη διδασκαλία αντικειμένων όπως
Ομοιοπαθητική, Βοτανοθεραπεία σε δερματικές καταστάσεις, Δακτυλοπιέσεις, Shiatsu, Reiki,
Λεμφική μάλαξη, Reflexology, Rejuvance, Sport massage, Υπερβατικό Διαλογισμό και Yoga κ.α.,
τα οποία δεν σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών της. Επιπρόσθετα η
κινησιολογία που αναφέρεται στα περιεχόμενα του μαθήματος, αποτελεί αντικείμενο του
μαθήματος κινησιολογία και καταπολέμηση στρες (Παράρτημα 4). 8. Το μάθημα «Δημόσια
Διοίκηση» δεν φαίνεται να σχετίζεται με τον τίτλο και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου
μεταπτυχιακού προγράμματος. 9. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης διαπιστώνει πως ο
υπολογισμός του φόρτου εργασίας έγινε πιθανόν αυθαίρετα (Παράρτημα 5) και όχι με βάση τα
ευρωπαϊκά πρότυπα. 10. Καταγράφονται συνεργασίες γενικά του κολλεγίου με άλλα ιδρύματα,
χωρίς όμως να διευκρινίζεται αν και ποιες αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 11. Όσον αφορά
την έρευνα δεν διευκρινίζεται αν έχουν προκύψει δημοσιεύσεις που αφορούν το πρόγραμμα.
Click or tap here to enter text.

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης προτείνει:
•
Να διευκρινιστεί ποιος είναι ο προτεινόμενος νέος τίτλος «Διαχείριση του Στρες και
Ευεξία στην Προαγωγή Υγείας» ή «Προαγωγή Υγείας, Άσκηση, Αισθητική και Διαχείριση
του Στρες».
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•
Να διευκρινιστεί ποιος είναι ο νέος τίτλος του μαθήματος ΜΑΦ 615 «Προηγμένες
Αισθητικές εφαρμογές- Ευεξία» ή «Σύγχρονες Αισθητικές εφαρμογές- Ευεξία».
•
Να επαναπροσδιοριστεί το περιεχόμενο του μαθήματος ΜΑΦ 615 ώστε να μπορεί
να επιλεγεί και από φοιτητές εκτός του τομέα της αισθητικής.
•
Να επαναπροσδιοριστεί το περιεχόμενο του μαθήματος ΜΑΦ 615 ώστε να είναι σε
συνάφεια με τον τίτλο του προγράμματος που αφορά τη διαχείριση του στρες.
•
Η διδασκαλία του μαθήματος ΜΑΦ 615 «Σύγχρονες Αισθητικές εφαρμογές- Ευεξία»
διδάσκεται από τον κύριο Ευριπίδου, από το βιογραφικό του οποίου δεν προκύπτει η
συνάφεια του αντικειμένου των σπουδών του με το συγκεκριμένο αντικείμενο διδασκαλίας.
•
Το μάθημα ΜΑΦ612 «Στρες και Εναλλακτικές εφαρμογές», διδάσκεται από την κυρία
Αριστονίκη Θεοδοσίου (Παράρτημα 3), από το βιογραφικό της οποίας δεν προκύπτει η
συνάφεια του αντικειμένου των σπουδών της με τους στόχους και τα μαθησιακά
αποτελέσματα του μαθήματος.
•
Το μάθημα «Δημόσια Διοίκηση», που δεν σχετίζεται με τον τίτλο και το περιεχόμενο
του μεταπτυχιακού προγράμματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο συναφέστερο.
•
Ο υπολογισμός του φόρτου εργασίας να γίνει σε σχέση με τα ECTS κάθε μαθήματος
ανα εξάμηνο, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
•
Να αναφερθούν οι ευρωπαικές συνεργασίες που αφορούν το συγκεκριμένο
μεταπτυχιακό προγράμμα και όχι γενικά όλων των προγραμμάτων του κολλεγίου.
•
Να αναφερθούν δημοσιεύσεις που έχουν προκύψει από τη λειτουργία του
συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.

2. Student - centred learning, teaching and assessment
(ESG 1.3)
EEC’s final recommendations and comments on the HEI’s response
Το περιεχόμενο του μαθήματος ΜΑΦ 615 «Σύγχρονες Αισθητικές εφαρμογές-Ευεξία» θα πρέπει
να επανακοθοριστεί ώστε οι αναφερόμενες σε αυτό εφαρμογές να μπορούν να γίνονται
κατανοητές από όλους τους πιθανούς υποψήφιους φοιτητές στους οποίους απευθύνεται το
πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι η παρούσα εκδοχή του απαιτεί συγκεκριμένο γνωσιακό υπόβαθρο.
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2. Teaching staff
(ESG 1.5)
EEC’s final recommendations and comments on the HEI’s response
1. Αναφορικά με το μάθημα «Σύγχρονες Αισθητικές εφαρμογές-Ευεξία, η Επιτροπή Εξωτερικής
Αξιολόγησης σε σχέση με τους διδάσκοντες παρατηρεί την αντικατάσταση της κυρίας Τσιγώνια,
Αισθητικού, από τον κύριο Ευριπίδου, Ιατρό Παθολόγο. Η ειδίκευση του κύριου Ευριπίδου αφορά
τον σακχαρώδη διαβήτη και δεν σχετίζεται με τα περιεχόμενα των ενοτήτων του εν λόγω
μαθήματος που καλείται να διδάξει, τα οποία είναι εξειδικευμένες εφαρμογές σε θέματα ιατρικής
αισθητικής. 2. Αναφορικά με το μάθημα «Στρες και Εναλλακτικές εφαρμογές», η Επιτροπή
Εξωτερικής Αξιολόγησης παρατηρεί ότι η κα Θεοδοσίου, Ψυχολόγος, καλείται να υποστηρίξει τη
διδασκαλία αντικειμένων όπως Ομοιοπαθητική, Βοτανοθεραπεία σε δερματικές καταστάσεις,
Δακτυλοπιέσεις, Shiatsu, Reiki, Λεμφική μάλαξη, Reflexology, Rejuvance, Sport massage,
Υπερβατικό Διαλογισμό και Yoga κ.α., τα οποία δεν σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο των
σπουδών της. Επιπρόσθετα η κινησιολογία που αναφέρεται στα περιεχόμενα του μαθήματος,
αποτελεί αντικείμενο του μαθήματος κινησιολογία και καταπολέμηση στρες (Παράρτημα 4).
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3. Student admission, progression, recognition and certification
(ESG 1.4)
EEC’s final recommendations and comments on the HEI’s response
Click or tap here to enter text.
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4. Learning resources and student support
(ESG 1.6)
EEC’s final recommendations and comments on the HEI’s response
Click or tap here to enter text.
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5. Additional for doctoral programmes
(ALL ESG)
EEC’s final recommendations and comments on the HEI’s response
Click or tap here to enter text.
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6. Eligibility (Joint programmes)
(ALL ESG)
EEC’s final recommendations and comments on the HEI’s response
Click or tap here to enter text.
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C. Conclusions and final remarks
The EEC must provide final conclusions and remarks, with emphasis on the correspondence with
the EQF.
EEC’s final conclusions and remarks

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης προτείνει:
•
Να διευκρινιστεί ποιος είναι ο προτεινόμενος νέος τίτλος «Διαχείριση του Στρες και
Ευεξία στην Προαγωγή Υγείας» ή «Προαγωγή Υγείας, Άσκηση, Αισθητική και Διαχείριση
του Στρες».
•
Να διευκρινιστεί ποιος είναι ο νέος τίτλος του μαθήματος ΜΑΦ 615 «Προηγμένες
Αισθητικές εφαρμογές- Ευεξία» ή «Σύγχρονες Αισθητικές εφαρμογές- Ευεξία».
•
Να επαναπροσδιοριστεί το περιεχόμενο του μαθήματος ΜΑΦ 615 ώστε να μπορεί να
επιλεγεί και από φοιτητές εκτός του τομέα της αισθητικής.
•
Να επαναπροσδιοριστεί το περιεχόμενο του μαθήματος ΜΑΦ 615 ώστε να είναι σε
συνάφεια με τον τίτλο του προγράμματος που αφορά τη διαχείριση του στρες.
•
Η διδασκαλία του μαθήματος ΜΑΦ 615 «Σύγχρονες Αισθητικές εφαρμογές- Ευεξία»
διδάσκεται από τον κύριο Ευριπίδου, από το βιογραφικό του οποίου δεν προκύπτει η
συνάφεια του αντικειμένου των σπουδών του με το συγκεκριμένο αντικείμενο διδασκαλίας.
•
Το μάθημα ΜΑΦ612 «Στρες και Εναλλακτικές εφαρμογές», διδάσκεται από την κυρία
Αριστονίκη Θεοδοσίου (Παράρτημα 3), από το βιογραφικό της οποίας δεν προκύπτει η
συνάφεια του αντικειμένου των σπουδών της με τους στόχους και τα μαθησιακά
αποτελέσματα του μαθήματος.
•
Το μάθημα «Δημόσια Διοίκηση», που δεν σχετίζεται με τον τίτλο και το περιεχόμενο
του μεταπτυχιακού προγράμματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο συναφέστερο.
•
Ο υπολογισμός του φόρτου εργασίας να γίνει σε σχέση με τα ECTS κάθε μαθήματος
ανα εξάμηνο, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
•
Να αναφερθούν οι ευρωπαικές συνεργασίες που αφορούν το συγκεκριμένο
μεταπτυχιακό προγράμμα και όχι γενικά όλων των προγραμμάτων του κολλεγίου.
•
Να αναφερθούν δημοσιεύσεις που έχουν προκύψει από τη λειτουργία του
συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.
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Name
ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ
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