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Higher Education, according to the provisions of the “Quality Assurance and
Accreditation of Higher Education and the Establishment and Operation of an
Agency on Related Matters Laws of 2015 to 2019” [Ν. 136 (Ι)/2015 to Ν. 35(Ι)/2019].
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A. External Evaluation Committee (EEC)

Name
Βαςιλική Κεφαλά
Αλζξανδροσ Κατοφλησ
Φωτεινή Λάμαρη
Ελευθερία Παπαδοποφλου
Παναγιώτησ Χρυςάνθου

Position

University

Καθηγήτρια

Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Αττικήσ

Καθηγητήσ

ΕΚΠΑ

Αναπλ. Καθηγήτρια

Πανεπιςτήμιο Πατρών

Εκπρόςωποσ Σ.Α.Κ

University

Εκπρ.Φοιτητών

Πανεπιςτήμιο Κφπρου
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B. Guidelines on content and structure of the report
The ΔEC 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’sdesign and development
(ESG 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.9)
EEC’s final recommendationsand commentson the HEI’s response
Click or tap here to enter text.

Όπσο πξνθύπηεη από ηηο απαληήζεηο ησλ ππεπζύλσλ ηνπ θνιιεγίνπ θαη από ηα ζπλεκκέλα
αξρεία , αθνινπζήζεθαλ νη ζπζηάζεηο ηεο Δ.Δ.Α. θαη ζεξαπεύηεθαλ ηα ζεκεία πνπ ππνδείρζεθαλ .
Ωο εθ ηνύηνπ ην πξόγξακκα
πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ζε όηη αθνξά ην εδάθην
« Study programme and Study programme’s design and development»
Σπγθεθξηκέλα :
 Τν κάζεκα κε ηίηιν «Αηζζεηηθέο εθαξκνγέο IPL» κεηνλνκάζηεθε ζε « Αηζζεηηθέο εθαξκνγέο
IPL θαη Laser » κε κηθξήο έθηαζεο αλαπξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ,ηνπ ζθνπνύ θαη ησλ
καζεζηαθώλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο.
 Σην κάζεκα Γεξκαηνινγία ΙΙΙ έγηλε κηθξήο έθηαζεο αλαπξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ
εζηηάδνληαο ζηελ ζρέζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο Γεξκαηνινγίαο κε ηηο Αηζζεηηθέο
πξάμεηο .
 Τν Μάζεκα Φπζηθή –Αξρέο laser κεηνλνκάζηεθε ζε « Βηνθπζηθή –Αξρέο laser»

4

2. Student - centred learning, teaching and assessment
(ESG 1.3)
EEC’s final recommendations and commentson the HEI’s response
Click or tap here to enter text.

Όπσο πξνθύπηεη από ηηο απαληήζεηο ησλ ππεπζύλσλ ηνπ θνιιεγίνπ θαη από ηα ζπλεκκέλα
αξρεία αθνινπζήζεθαλ νη ζπζηάζεηο ηεο Δ.Δ.Α. θαη ζεξαπεύηεθαλ ηα ζεκεία πνπ ππνδείρζεθαλ.
Ωο εθ ηνύηνπ ην πξόγξακκα πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ζε όηη αθνξά ην εδάθην « Student-centred
learning,teaching and assessment »
Σπγθεθξηκέλα :
 Δλζαξξύλζεθαλ
ζπνπδαζηέο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έξεπλα θαη πξνρσξνύλ ζε
δεκνζηεύζεηο ζηελ Αηζζεηηθή .

5

3. Teaching staff
(ESG 1.5)
EEC’s final recommendations and commentson the HEI’s response
Click or tap here to enter text.

Από ηηο απαληήζεηο ησλ ππεπζύλσλ ηνπ θνιιεγίνπ θαη από ηα ζπλεκκέλα αξρεία ,αθνινπζήζεθαλ
νη ζπζηάζεηο ηεο Δ.Δ.Α θαη ζεξαπεύηεθαλ ηα ζεκεία πνπ ππνδείρζεθαλ . Ωο εθ ηνύηνπ ην
πξόγξακκα θαη πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ζε όηη αθνξά ην εδάθην « Teaching staff »
Σπγθεθξηκέλα :
1. Έγηλε πξόζιεςε ελόο κέινπο δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ σο πιήξνπο απαζρόιεζεο ζην
γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Αηζζεηηθήο .Τν κέινο απηό απαζρνιείην ζην θνιιέγην σο κεξηθήο
απαζρόιεζεο. Θεσξνύκε ζεηηθό βήκα απηή ηελ πξόζιεςε πνπ ζα απνβεί εηο όθεινο ηνπ
πξνγξάκκαηνο πνπ αμηνινγείηαη .
2. Πξνρώξεζαλ ζε έλαξμε εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο
ζπλέξγεηαο έξεπλαο κε ηε δηδαζθαιία ζηελ Αηζζεηηθή
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4. Student admission, progression, recognition and certification
(ESG 1.4)
EEC’s final recommendations and commentson the HEI’s response
Click or tap here to enter text.
Όπσο πξνθύπηεη από ηηο απαληήζεηο ησλ ππεπζύλσλ ηνπ θνιιεγίνπ, από ηα ζπλεκκέλα αξρεία θαη από
επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο πνπ δεηήζεθαλ, ην θνιιέγην αθνινύζεζε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δ.Δ.Α. θαη ζεξάπεπζε ηα
ζεκεία πνπ ππνδείρζεθαλ Ωο εθ ηνύηνπ ην πξόγξακκα πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ζε όηη αθνξά ην εδάθην «
Student - centred learning,teaching and assessment »
 Σπγθεθξηκέλα :
Kαηαγξάθεηαη σο θσδηθόο Erasmus E10055882

5. Learning resources and student support
(ESG 1.6)
EEC’s final recommendations and commentson the HEI’s response
Όπσο πξνθύπηεη από ηηο απαληήζεηο ησλ ππεπζύλσλ ηνπ θνιιεγίνπ, θαη από ηα ζπλεκκέλα αξρεία
αθνινπζήζεθαλ νη ζπζηάζεηο ηεο Δ.Δ.Α. θαη ζεξαπεύηεθαλ ηα ζεκεία πνπ ππνδείρζεθαλ . Ωο εθ
ηνύηνπ ην πξόγξακκα πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ζε όηη αθνξά ην εδάθην « Student-centred
learning,teaching and assessment »

 Σπγθεθξηκέλα :
Έγηλε εκπινπηηζκόο θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ζπγγξακκάησλ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο
Γεξκαηνινγίαο
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Click or tap here to enter text.

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
Click or tap here to enter text.

Όπσο πξνθύπηεη από ηηο απαληήζεηο ησλ ππεπζύλσλ ηνπ θνιιεγίνπ θαη από ηα ζπλεκκέλα αξρεία
αθνινπζήζεθαλ νη ζπζηάζεηο ηεο Δ.Δ.Α. θαη ζεξαπεύηεθαλ ηα ζεκεία πνπ ππνδείρζεθαλ ζηα
παξαθάησ εδάθηα ζην ππό αμηνιόγεζε πξόγξακκα :
1)
2)
3)
4)
5)

« Study programme and Study programme’s design and development»
« Student-centred learning,teaching and assessment » θαη
« Teaching staff »
« Student admission,progression ,recognition and certification
«Learning resources and student support »

Ωο εθ ηνύηνπ ην πξόγξακκα πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο αμηνιόγεζεο
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D. Signatures of the EEC
Name

Signature

Βαςιλική Κεφαλά
Αλζξανδροσ Κατοφλησ
Φωτεινή Λάμαρη
Ελευθερία Παπαδοποφλου
Χρυςάνθου Παναγιώτησ

Date:23-4-21
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