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ΟΔΗΓΙΕ:   

Σν παξφλ έγγξαθν έρεη θαηαξηηζηεί ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Φνξέα Γηαζθάιηζεο 
θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο, ζηε βάζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ «πεξί ηεο Γηαζθάιηζεο θαη 
Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο 
Φνξέα γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2015» [Ν. 136 (Η)/2015]. 

Σν έληππν ζπκπιεξώλεηαη από ηελ Επηηξνπή Εμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο γηα έθαζην 
πξόγξακκα ζπνπδώλ.  Σν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (έληππν αξ. 300.1) απνηειεί αλαπόζπαζην 
κέξνο ηεο έθζεζεο εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο γηα ηελ αμηνιόγεζε - πηζηνπνίεζε 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. 

 

 

 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: 
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ΕΙΑΓΩΓΗ: 
 

I. Ζ δηαδηθαζία Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο  
 

 χληνκε πεξηγξαθή ησλ εγγξάθσλ πνπ κειεηήζεθαλ, ηεο επηηφπνπ 
επίζθεςεο, ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε 
ε επίζθεςε.   
 
Πξηλ ηελ επίζθεςε κειεηήζεθαλ: 
Ζ αίηεζε ηνπ Κνιεγίνπ, ε νπνία πεξηειάκβαλε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ, ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ καζεκάησλ, ηα βηνγξαθηθά ησλ 
δηδαζθφλησλ, φια ζπλνδεπφκελα κε ηα αλάινγα παξαξηήκαηα θαη πίλαθεο.  
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο δφζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ: 
πλνπηηθφ πεξίγξακκα ηεο αίηεζεο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα θαη Πίλαθαο Γνκήο 
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε  ECTS. 
 
Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε ηνπο:  
θνο. Βαθαλάο Υξ. (Γηεπζπληήο ηνπ Κνιεγίνπ) 
θνο  Αιεμάλδξνπ Δ. (πληνληζηήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο) 
θνο Παπιίδεο Υξ. (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δζσηεξηθήο Πνηφηεηαο, Δπηθεθαιήο 
Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη δηδάζθσλ). 
Κ.θνη  Λντδίδεο Φ., Νηθνιάνπ Γ., Θεκηζηνθιένπο Κ. (δηδάζθνληεο). 
ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο παξνπζηάζηεθε πνιχ ζπλνπηηθά ην θνιέγην θαη ην 
νξγαλφγξακκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο 
αμηνιφγεζεο ηνπ. Παξνπζηάζηεθε θαη ζπδεηήζεθε ν ηίηινο θαη ην πξφγξακκα 
ζπνπδψλ,  ε δνκή ηνπ, ηα καζήκαηα πνπ ην απαξηίδνπλ ζε φηη αθνξά ζην 
πεξηερφκελν, ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη νη 
επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ απνθνίησλ. 
ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε θαη ζπδήηεζε κε ηηο 4 ζπνπδάζηξηεο 
πνπ θνηηνχλ. ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο παξνπζηάζηεθαλ αζθήζεηο απφ δχν 
καζήκαηα ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ην νπνίν δηαλχεη ην 2ν έηνο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
Ζ επίζθεςε νινθιεξψζεθε κε ηελ πεξηήγεζε θαη παξνπζίαζε ηεο θηηξηαθήο 
ππνδνκήο, ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ηεο βηβιηνζήθεο θαη ησλ 
γξαθείσλ ηνπ ζπκβνχινπ ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη γξαθείνπ δηνηθεηηθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη δηδαζθφλησλ. 
   
 
II. Γηαδηθαζία Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο  

 ρφιηα φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο πνπ 
ππνβιήζεθε απφ ην ίδξπκα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο (Έληππν Αξ. 200.1), 
αιιά θαη φζνλ αθνξά ζηελ γεληθή απνδνρή θαη ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο 
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο απφ κέξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο, γεληθφηεξα, θαη γηα ην 
ππφ αμηνιφγεζε πξφγξακκα ζπνπδψλ ζπγθεθξηκέλα. 

 
ε φηη αθνξά ηελ απνζηαιζείζα αίηεζε: 
 
Ζ αίηεζε ρξεηάδεηαη ζαθέζηεξε δηαηχπσζε θαη παξνπζίαζε ψζηε λα είλαη 
επαλάγλσζηε θαη εχρξεζηε. εκεηψλεηαη φηη ππάξρνπλ αλαθνινπζίεο 
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αλάκεζα ζηελ αξρηθή αίηεζε πνπ παξειήθζε ςεθηαθά θαη ζηελ πθηζηάκελε 
θαηάζηαζε, φπσο απηή ζπλάγεηαη απφ ηα έγγξαθα πνπ δφζεθαλ ζηελ 
επηηφπηα επίζθεςε θαη ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε. 
πγθεθξηκέλα: 
ηνλ πίλαθα 3 «Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ, καζήκαηα θαη πεξίνδνη δηδαζθαιίαο 
ζην πξφγξακκα  ζπνπδψλ» παξνπζηάδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά λα ζπκκεηέρνπλ 
ζηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξάκκαηνο επηπξφζζεηα 4 δηδάζθνληεο (θ. Κ. 
Θεκηζηνθιένπο, θ. Αλδξένπ Λ., θα Νηθνιάνπ Δ. θαη Θενθάλνπο Θ.) Δμ’ αηηίαο 
απηνχ ππήξμε αζάθεηα ζηελ θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ε επηηξνπή 
δελ έιαβε γλψζε ησλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
δηδαζθφλησλ.  
Σν χςνο ησλ δηδάθηξσλ εκθαλίδεη δηαθνξέο ζηα δχν έληππα πνπ δφζεθαλ 
ςεθηαθά θαη έληππα, ελψ ζε εξψηεζε πνπ ηέζεθε δελ δηεπθξηλίζηεθε ην 
αθξηβέο πνζφλ. 
 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα δηεπθξηληζηνχλ επίζεο ηα 
αθφινπζα: 
Ζ ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ δηνίθεζεο. 
Ο ηξφπνο θαηαλνκήο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 
Ζ κηζζνδνζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη πξφζιεςεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 
Ζ αθξηβήο ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο ησλ ζπνπδαζηψλ. 
 
Σν θνιέγην αληαπνθξίζεθε ζηελ απαίηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεραληζκψλ 
δηαζθάιηζεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο, σζηφζν απφ ηελ ζπδήηεζε δηαθάλεθε φηη 
ε Δπηηξνπή εζσηεξηθήο πνηφηεηαο δελ έρεη δηαδξακαηίζεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζε 
φηη αθνξά ζην ππφ αμηνιφγεζε πξφγξακκα ζπνπδψλ.  
 
Γηαπηζηψζεθε αζάθεηα ζε φηη αθνξά ζηε ζρέζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Cyprus 
College Λεκεζνχ θαη ηνπ  Cyprus College Λεπθσζίαο.  
 
πκπεξαζκαηηθά ηφζν ηα γξαπηά ζηνηρεία φζν θαη νη πξνθνξηθέο 
δηεπθξηλήζεηο θξίλνληαη ειιηπή θαη δελ ππνζηεξίδνπλ επαξθψο ηελ δηαδηθαζία 
ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. 
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ΕΤΡΗΜΑΣΑ: 
 
1. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΑΘΕΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

- Οξγάλσζε δηδαθηηθνύ έξγνπ 
- Δηδαζθαιία 
- Δηδαθηηθό πξνζσπηθό 

 
 

Οξγάλσζε δηδαθηηθνύ έξγνπ 

ε φηη αθνξά ζηα θξηηήξηα εηζδνρήο, φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε απαίηεζε απνιπηεξίνπ 
κέζεο εθπαίδεπζεο, δελ πξνζδηνξίδνληαη πνηνηηθέο απαηηήζεηο (βαζκφο 
απνιπηεξίνπ, γλψζε αγγιηθήο, θ.ιπ.). 

Σελ παξνχζα πεξίνδν είλαη εγγεγξακκέλεο 4 ζπνπδάζηξηεο, νη νπνίεο δελ επαξθνχλ 
γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν πξφγξακκα 
ζηνρεχεη ζε 10-15 ζπνπδαζηέο αλά έηνο θαη φηαλ απηφο ν αξηζκφο επηηεπρζεί ζα 
εμαζθαιηζηεί ε θξίζηκε κάδα, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 
δηαδηθαζία κάζεζεο.  

Ωο πξνο ηα ζηνηρεία δεκνζηνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, δελ ππάξρεη 
αλαξηεκέλε ηζηνζειίδα ζην site ηνπ Κνιιεγίνπ πνπ λα αθνξά ζην πξφγξακκα, νχηε . 
ζην αθαδεκατθφ ηνπ εκεξνιφγην. Γελ ππάξρνπλ δεκνζηνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα 
ην πεξηερφκελν, ηε δνκή, ηελ πεξηγξαθή ησλ καζεκάησλ θαη ηνπο δηδάζθνληεο. 
Δμάιινπ δελ αλαθνηλψλεηαη ςεθηαθά ην σξνιφγην πξφγξακκα, νη αίζνπζεο θαη νη 
δηδάζθνληεο. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεκάησλ ιεηηνπξγεί ςεθηαθή πιαηθφξκα 
ζηελ νπνία δηαζέηνπλ πξφζβαζε νη ζπνπδάζηεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαιακβάλνπλ 
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη πιεξνθφξεζε πνπ αλαξηψληαη. 
 
Παξέρεηαη απνηειεζκαηηθή αθαδεκατθή θαζνδήγεζε πξνο ηνπο ζπνπδαζηέο, Ζ 
ζρέζε θαη ε επηθνηλσλία ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηνπο δηδάζθνληεο είλαη απνηειεζκαηηθή 
θαη θαινχ επηπέδνπ. 
 
Γελ καο δφζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο κεραληζκνχο ζηήξημεο ησλ 
ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ κε πξνβιεκαηηθή αθαδεκατθή επίδνζε. Γελ ππάξρεη ζχζηεκα γηα 
ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη εληνπηζκφ ηεο ινγνθινπήο. 
Σν θνιέγην ρξεηάδεηαη αλαβάζκηζε ηεο θηηξηαθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ππνδνκήο. 
 

Δηδαζθαιία 

Ζ δηδαζθαιία θξίλεηαη επαξθήο ζην ζχλνιν ηεο, αιιά πζηεξεί ζηελ αλαθνξά ησλ 
θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ θαη αλαηξνθνδφηεζεο ησλ επηδφζεσλ 
ηνπο.  Σν δηδαθηηθφ πιηθφ δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 
κεζνδνινγία ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ θαη δελ είλαη επηθαηξνπνηεκέλν. Λεηηνπξγεί 
ςεθηαθή πιαηθφξκα ζηελ νπνία δηαζέηνπλ πξφζβαζε νη ζπνπδαζηέο, πξνθεηκέλνπ 
λα παξαιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη πιεξνθφξεζε.  Τπάξρεη φκσο επηθχιαμε 
ζε φηη αθνξά ζην πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο θαη ζηελ ελζάξξπλζε ησλ 
ζπνπδαζηψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ απαξαίηεηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ 
(επηθαηξνπνηεκέλεο βηβιηνγξαθίαο) πέξαλ ησλ ζεκεηψζεσλ ησλ δηδαζθφλησλ πνπ 
αλαξηψληαη. 
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Δηδαθηηθό πξνζσπηθό 

Ζ βαζηθφηεξε παξαηήξεζε αθνξά ζηελ αλάγθε πηνζέηεζεο πνιηηηθήο απφ κέξνπο 
ηνπ θνιεγίνπ, ε νπνία λα δηαζθαιίδεη κηα κνληκφηεξε ζρέζε θαη θπζηθή παξνπζία 
ησλ δηδαζθφλησλ. 

Έρνπλ δηαπηζησζεί ηα αθφινπζα: 

πλνιηθά αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ελ είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο, παξά ην φηη 
παξνπζηάδνληαη ζηελ αίηεζε ηξεηο πεξηπηψζεηο δηδαζθφλησλ κε πιήξε 
απαζρφιεζε.  

Δλψ ν ζπληνληζηήο έρεη φια ηα πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία γηα λα ζπληνλίζεη κε 
επάξθεηα ην πξφγξακκα δελ δηαζέηεη κφληκε ζρέζε εξγαζίαο κε ην θνιέγην, ξχζκηζε 
πνπ ζα ζπλέβαιιε ζηε βησζηκφηεηα θαη ηελ πνηνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ζ αλαινγία  ζπνπδαζηψλ πξνο δηδάζθνληεο είλαη κε βηψζηκε ζηελ παξνχζα 
θαηάζηαζε. 

Ζ πιεηνςεθία ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαζέηεη ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή θαη 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία  θαη παξνπζηάδεη αμηφινγν θνηλσληθφ έξγν. Ωζηφζν δχν απφ 
ηνπο δηδάζθνληεο (ησλ νπνίσλ δηαηέζεθαλ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα) δελ δηαζέηνπλ 
ζπλάθεηα γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα κε απηά. 

 
 
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 
 

- θνπόο θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
- Δνκή θαη Πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
- Δηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
- Δηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
- Δηεζλήο Δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
- ύλδεζε κε ηελ Αγνξά Εξγαζίαο θαη ηελ Κνηλσλία 

 
 
θνπόο θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

Με βάζε ηηο γξαπηέο δηαηππψζεηο πνπ δφζεθαλ δελ δηαπηζηψλεηαη  ε απνζηνιή θαη 
ε ζηξαηεγηθή ηνπ ηδξχκαηνο. Ο ζηφρνο θαη ν ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 
(φπσο δηαθάλεθε απφ ηελ επίζθεςε) δελ  ρξεζηκνπνηήζεθε σο νδεγφο γηα ηνλ 
ζρεδηαζκφ ηνπ, θαη δελ έρεη αμηνινγεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο Πνηφηεηαο 
ηνπ Ηδξχκαηνο.   

ε φηη αθνξά ζηνλ ηίηιν ζπνπδψλ «Γίπισκα ζην Σερληθφ ρέδην θαη Γηνίθεζε 

Γξαθείνπ» (Diploma in Technical Design and Office Management) δηαπηζηψλεηαη φηη: 

ηνρεχεη ζηνλ ζπλδπαζκφ δχν δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη αζάθεηα σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ. 

Ο φξνο δηνίθεζε γξαθείνπ δελ ζπλάδεη κε ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ γξαθείσλ 

(Σερληθά γξαθεία).  
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Ζ αγγιηθή ,κεηάθξαζε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ Διιεληθφ ηίηιν ζε φηη αθνξά ζηνπο 

φξνπο «design» θαη «management».  

Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία δελ είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε δηφηη θάπνηα καζήκαηα 

αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ επίπεδν ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη. 

 

Δνκή θαη Πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

Σν πξφγξακκα σο πξνο ην γλσζηνινγηθφ πεξηερφκελν δελ παξνπζηάδεη ζπλεθηηθή 
δνκή, νχηε εμειηθηηθή θιηκάθσζε ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα ην 
κάζεκα ηεο «Ηζηνξίαο Σέρλεο θαη Πνιηηηζκνχ» ηνπ 4νπ εμακήλνπ, ζα έπξεπε λα 
αλήθεη ζην 1ν εμάκελν σο ζεσξεηηθφ κάζεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπγθξφηεζε 
ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ. Δπίζεο ηα καζήκαηα «Πξαθηηθή Γξαθείνπ Η θαη ΗΗ» δελ 
απνηεινχλ εμειηθηηθή ζπλέρεηα ην έλα ηνπ άιινπ κε θιηκάθσζε πεξηερνκέλνπ. 

 
ε φηη αθνξά ζηελ θαηαλνκή ηνπ αξηζκνχ πηζησηηθψλ κνλάδσλ αλά κάζεκα ζην 
ζχλνιν ηεο είλαη νξζνινγηθή, κε εμαίξεζε ην κάζεκα  ENG. 101. «Upper 
Intermediate English», ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα έρεη ιηγφηεξεο πηζησηηθέο κνλάδεο. 
Παξφια απηά νη ψξεο δηδαζθαιίαο θαη ν θφξηνο εξγαζίαο δελ αληηζηνηρνχλ ζηα 
ECTS πνπ ηνπ έρεη πηζησζεί. πκπεξαζκαηηθά πξνηείλεηαη επαλαπξνζδηνξηζκφο 
ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θαη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ψζηε απηά λα αληηζηνηρνχλ ζηνλ 
αξηζκφ πηζησηηθψλ κνλάδσλ αλά κάζεκα. 
 
Σα καζήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη πξνζδηνξηζκέλα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ σο 
καζήκαηα γεληθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλήθνπλ ζην ζεκαηηθφ ηνκέα 
ηεο νξγάλσζεο γξαθείνπ. Σν πεξηερφκελν  ησλ καζεκάησλ δελ είλαη ηζφηηκν ζε φηη 
αθνξά ζην επίπεδν γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνζδνθψκελσλ καζεζηαθψλ 
απνηειεζκάησλ. ην ζχλνιν ηεο ε βηβιηνγξαθία θαηά πεξίπησζε ρξεηάδεηαη 
επηθαηξνπνίεζε, δηεχξπλζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ.  
 
πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη λα επαλαδηαηππσζνχλ ηα καζήκαηα: 

- «Οηθνδνκηθά πιηθά» - επηθαηξνπνίεζε θαη δηεχξπλζε ηεο πξνηεηλφκελεο 
βηβιηνγξαθίαο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ καζεζηαθψλ ηνπ 
ζηφρσλ.   

- «Βαζηθέο αξρέο κεραληθήο»- πιήξεο επαλαπξνζδηνξηζκφο πεξηερνκέλνπ.  
- «Αξρέο ηερληθέο ζρεδίνπ αξρηηεθηνληθήο θιίκαθαο»- αλαδηαηχπσζε 

βηβιηνγξαθίαο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ καζεζηαθψλ ηνπ 
ζηφρσλ.   

- «Αξρέο Σερληθνχ ρεδίνπ Σνπίνπ»- ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ην νπνίν 
εκθαλίδεηαη  λα παξαπέκπεη ζε πςειφηεξν επίπεδν ζπνπδψλ, ζα πξέπεη λα 
αληαπνθξηζεί ζην πξαγκαηηθφ επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

- «Ηζηνξία ηεο Σέρλεο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ» - ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ην 
νπνίν εκθαλίδεηαη  λα παξαπέκπεη ζε πςειφηεξν επίπεδν ζπνπδψλ, ζα 
πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζην πξαγκαηηθφ επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

- «Πξαθηηθή γξαθείνπ Η θαη ΗΗ»- επαλαπξνζδηνξηζκφο πεξηερνκέλνπ κε εμέιημε 
θαη θιηκάθσζε ηνπ γλσζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ. Δηδηθά γηα ηελ πξαθηηθή 
γξαθείνπ ΗΗ, δηαπηζηψλεηαη φηη ην πεξηερφκελν ηνπ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ 
αίηεζε δελ δηθαηνινγεί ηελ χπαξμε απηνηεινχο καζήκαηνο. Ζ βηβιηνγξαθία 
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ρξεηάδεηαη επηθαηξνπνίεζε θαη αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζήκαηνο 
μερσξηζηά.     

- «Γηνίθεζε γξαθείνπ» - ζπζηεκαηνπνίεζε πεξηερνκέλνπ ε νπνία λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ζηφρν ηνπ καζήκαηνο θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο 
βηβιηνγξαθίαο ζχκθσλα κε ηελ εμέιημε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  
 

  
Δηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

Σν θνιέγην αληαπνθξίζεθε ζηελ απαίηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεραληζκψλ 
δηαζθάιηζεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο, σζηφζν απφ ηελ ζπδήηεζε δηαθάλεθε φηη ε 
Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο Πνηφηεηαο δελ έρεη αζθήζεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζε φηη αθνξά ζην 
ππφ αμηνιφγεζε πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

χκθσλα κε ηελ πξνθνξηθή δηαβεβαίσζε απφ κέξνπο ησλ δηδαζθφλησλ 
δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ απνηειεζκάησλ 
ηνπ έηνπο. Οη ζπνπδαζηέο ζπκκεηέρνπλ κε ζπκπιήξσζε δνκεκέλνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπ δηδάζθνληνο. Σν 
εξσηεκαηνιφγην εδφζε ζηελ επηηξνπή θαη θξίλεηαη σο θαηάιιειν. Ζ δηαδηθαζία 
αθνινπζεί θαλφλεο αλσλπκίαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο φπσο πξνβιέπεηαη, κε ςεθηαθή 
ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά ην πξνεγνχκελν εμάκελν. 

 

Δηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
Τπάξρνπλ αληηθεηκεληθά πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ φζνλ αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηελ έγθξηζε, ζηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ζηελ αλαζεψξεζή ηνπ. Γεληθή δηαπίζησζε είλαη ε κε 
δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζην Cyprus College site, φπσο πξφγξακκα ζπνπδψλ, 
πεξηγξαθέο καζεκάησλ, δνκή πξνγξάκκαηνο, θξηηήξηα εηζδνρήο, θ.ιπ.  

Τπάξρεη ηππνπνηεκέλν δίπισκα ζπνπδψλ, ην νπνίν σζηφζν δελ ζπλνδεχεηαη απφ 
παξάξηεκα δηπιψκαηνο ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο ή εζληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Δηεζλήο Δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
Γελ αθνξά ην παξφλ πξφγξακκα 

 
 
ύλδεζε κε ηελ Αγνξά Εξγαζίαο θαη ηελ Κνηλσλία 

ηε βάζε ησλ απφςεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ ζπληνληζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
θαη ηνπο δηδάζθνληεο, θαζψο θαη απφ ηε ζπδήηεζε κε ηηο ζπνπδάζηξηεο 
δηαπηζηψζεθε αηζηνδνμία ζε φηη αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο 
απνθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο κε ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο. Ωζηφζν νη δνκηθέο 
αδπλακίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη παξνχζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε 
έιιεηςε νπζηαζηηθήο κειέηεο βησζηκφηεηαο δελ εγγπψληαη απηήλ ηελ πξννπηηθή.   
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3. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 

- πλέξγεηα Έξεπλαο Δηδαζθαιίαο  
Γελ αθνξά ην παξφλ πξφγξακκα 
 
 

4. ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 
- Δηνηθεηηθνί Μεραληζκνί 
- Τπνδνκέο/Τπνζηήξημε 
- Οηθνλνκηθνί Πόξνη 

 
 

Δηνηθεηηθνί Μεραληζκνί 
Γηαπηζηψλεηαη αζάθεηα ζε φηη αθνξά ζηνπο κεραληζκνχο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο 
θαη θνηηεηηθήο κέξηκλαο. Οη ππνδνκέο πνπ πξνζθέξνληαη ζχκθσλα κε ηελ αίηεζε 
είλαη πκβνπιεπηηθφ Κέληξν, Γξαθείν Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, Γξαθείν  Φνηηεηηθήο 
Εσήο θαη Γξαζηεξηνηήησλ, Κέληξν ηαδηνδξνκίαο θαη Καξηέξαο. ηελ επηηφπηα 
επίζθεςε ε επηηξνπή επηζθέθζεθε ηνλ ρψξν ιεηηνπξγίαο ηνπ θνιεγίνπ θαη 
δηαπίζησζε ηελ χπαξμε γξαθείνπ ζπκβνπιεπηηθνχ θέληξνπ. Γελ δφζεθαλ άιιεο 
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα ηεθκεξίσλαλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ πξναλαθεξφκελσλ 
ππεξεζηψλ ζηελ πφιε ηεο Λεκεζνχ. 
 

Τπνδνκέο/Τπνζηήξημε 

Σν θνιέγην δηαζέηεη επαξθείο ζε αξηζκφ θαη κέγεζνο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη 
ππνινγηζηψλ, θαζψο θαη βηβιηνζήθεο. Ωζηφζν ζηεξείηαη πνηνηηθψλ θνηλνρξήζησλ 
ρψξσλ πνπ λα ππνζηεξίδνπλ κία εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (γηα παξάδεηγκα ρψξνη 
δηαιείκκαηνο).Τπάξρεη ρψξνο βηβιηνζήθεο θαη δηαδηθηπαθή ζχλδεζε κε ηελ 
βηβιηνζήθε ησλ Cyprus College Λεπθσζίαο θαη ηνπ European University πνπ 
θαιχπηνπλ κε επάξθεηα ηηο αλάγθεο ζε βηβιηνγξαθία θαη δηδαθηηθφ πιηθφ. Δηδηθφηεξα 
φκσο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ δηαηίζεληαη ζρεδηαζηήξηα πνπ 
απνηεινχλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ. Γηαηίζεληαη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζεσξεηηθψλ 
καζεκάησλ θαη ππνινγηζηψλ κε ηθαλνπνηεηηθφ θαη επαξθή εμνπιηζκφ.   

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζην πξφγξακκα, νη 
νπνίεο θαηά βάζε δελ δηαζθαιίδνπλ κφληκε ή πιήξε απαζρφιεζε (νχηε αθφκε θαη 
γηα ηνλ ππεχζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο), δελ παξέρνληαη δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο. 

 
Οηθνλνκηθνί Πόξνη 

Γελ δφζεθαλ ζηνηρεία γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπο, παξφιν 
πνπ απηά δεηήζεθαλ απφ ηελ επηηξνπή.  

Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ θαηαβνιή δηδάθηξσλ, σζηφζν 
πξνζθέξνληαη εθπηψζεηο θαη ππνηξνθίεο θαηά πεξίπησζε.  
 
Σν χςνο ησλ δηδάθηξσλ εκθαλίδεη δηαθνξέο ζηα δχν έληππα πνπ δφζεθαλ ην 
ςεθηαθφ θαη αλάηππν, ελψ ζε εξψηεζε πνπ ηέζεθε δελ δηεπθξηλίζηεθε ην αθξηβέο 
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πνζφλ. Ζ επηηξνπή θξίλεη  φηη ηα δίδαθηξα ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη ππεξβνιηθά πςειά 
γηα ην επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δελ ζπλάδνπλ κε ηα δίδαθηξα αληίζηνηρσλ 
ηδξπκάησλ ίδηνπ επηπέδνπ. Με βάζε ηελ ζπλάληεζε θαη ην χςνο ησλ δηδάθηξσλ  
φπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζην έληππν γηα ηελ αίηεζε αμηνιφγεζεο (5.900/ ή 5.400 
Δπξψ θαη’ έηνο, κε επηπξφζζεηεο ρξεψζεηο θαηά πεξίπησζε γηα παξερφκελεο 
ππεξεζίεο) δηαθαίλεηαη ζαθήο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ην επηρεηξεκαηηθφ θέξδνο. 
Οη ακνηβέο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δεηήζεθαλ αιιά δελ δηαηέζεθαλ ζηε δηάξθεηα 
ηεο ζπλάληεζεο.    
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΙΗΓΗΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ1 
 

 

 Ζ παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαιέο πξαθηηθέο, αδπλακίεο πνπ 
εληνπίζζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή 
Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, εηζεγήζεηο γηα βειηίσζε. 

 

Σα ζηνηρεία πνπ είρε ζηε δηάζεζε ηεο ε επηηξνπή ηφζν απφ ηελ αίηεζε, φζν θαη απφ 
ηελ επηηφπηα επίζθεςε παξνπζίαδαλ αλαθξίβεηεο, αλαληηζηνηρίεο θαη δελ πξνζέθεξαλ 
κία ζπγθξνηεκέλε εηθφλα ηνπ ππφ αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο. 

 
Ο ηίηινο ζπνπδψλ «Γίπισκα ζην Σερληθφ ρέδην θαη Γηνίθεζε Γξαθείνπ» (Diploma 

in Technical Design and Office Management) ζηνρεχεη ζηνλ ζπλδπαζκφ δχν 

δηαθνξεηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη αζάθεηα 

σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ. Ο φξνο «Γηνίθεζε Γξαθείνπ» δελ ζπλάδεη κε ην 

γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

εμεηδηθεπκέλσλ γξαθείσλ (Σερληθά γξαθεία). Ζ αγγιηθή ,κεηάθξαζε δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ειιεληθφ ηίηιν ζε φηη αθνξά ζηνπο φξνπο «design» θαη 

«management». πκπεξαζκαηηθά ν ηίηινο ζπνπδψλ ρξήδεη επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

θαη νξζήο απφδνζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

Σν πξφγξακκα σο πξνο ην γλσζηνινγηθφ πεξηερφκελν δελ παξνπζηάδεη ζπλεθηηθή 

δνκή, νχηε εμειηθηηθή θιηκάθσζε ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Γηαπηζηψλνληαη 

αδπλακίεο ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ηελ 

πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία.   

Τπάξρνπλ αληηθεηκεληθά πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ φζνλ αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηελ έγθξηζε, ζηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ζηελ αλαζεψξεζή ηνπ. Γεληθή δηαπίζησζε είλαη ε κε 
δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζην Cyprus College site, πνπ αθνξνχλ ζην 
πξφγξακκα ζπνπδψλ, πεξηγξαθέο καζεκάησλ, δνκή πξνγξάκκαηνο, θξηηήξηα 
εηζδνρήο, θ.ιπ.  

Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία δελ είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε δηφηη θάπνηα καζήκαηα 

αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ επίπεδν απφ απηφ ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη. 

Αξθεηά απφ ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ 

ζπγθξφηεζε ηνπο θαη ρξεηάδνληαη επαλαπξνζδηνξηζκφ.   

Γηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε πηνζέηεζεο πνιηηηθήο απφ κέξνπο ηνπ θνιεγίνπ, ε νπνία λα 
δηαζθαιίδεη κνληκφηεξε ζρέζε θαη θπζηθή παξνπζία ησλ δηδαζθφλησλ. πλνιηθά ην 
πξφγξακκα δελ δηαζέηεη αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο, 
δηαπίζησζε πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ ζπληνληζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξφιν πνπ 

                                                           
1
 Σημειϊνεται ότι ςτο ςημείο αυτό, η Επιτροπή Εξωτερικήσ Αξιολόγηςησ αναμζνεται να τεκμηριϊςει τα 

ευρήματα και τισ ειςηγήςεισ τησ ςτη βάςη του Εντφπου με αρ. 300.1.  Δεν αναμζνεται από την Επιτροπή 
Εξωτερικήσ Αξιολόγηςησ να υποβάλει ειςήγηςη για ζγκριςη ή απόρριψη του υπό αξιολόγηςη προγράμματοσ 
ςπουδϊν.  Η εν λόγω απόφαςη εμπίπτει ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου του Φορζα 
Διαςφάλιςησ και Πιςτοποίηςησ τησ Ποιότητασ τησ Ανϊτερησ Εκπαίδευςησ.  
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απηφο δηαζέηεη φια ηα πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία γηα λα ην ζπληνλίζεη κε επάξθεηα. 
Οη παξαπάλσ ξπζκίζεηο ζα ζπλέβαιιαλ ζηε βησζηκφηεηα θαη ηελ πνηνηηθή ιεηηνπξγία 
ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Ζ πιεηνςεθία ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαζέηεη ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή θαη 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία  θαη παξνπζηάδεη αμηφινγν θνηλσληθφ έξγν.  

Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ θαηαβνιή πςειψλ δηδάθηξσλ ζε ζχγθξηζε 
κε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα αλάινγνπ επηπέδνπ άιισλ θνιεγίσλ ζηελ Κχπξν, 
σζηφζν πξνζθέξνληαη εθπηψζεηο θαη ππνηξνθίεο θαηά πεξίπησζε.  
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Έληππν: 300.1 

 

Κξηηήξηα θαη Δείθηεο Πνηόηεηαο 

Εμσηεξηθή Αμηνιόγεζε Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ  

 

 

 

 

 
 
Σν παξφλ έγγξαθν έρεη θαηαξηηζηεί ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Φνξέα 
Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο, ζηε βάζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ «πεξί 
ηεο Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο θαη 
ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Φνξέα γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2015» [Ν. 136 
(Η)/2015]. 
 

Σν έγγξαθν πεξηγξάθεη ηα θξηηήξηα θαη ηνπο δείθηεο πνηφηεηαο πνπ ζα εθαξκφδνληαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ηδξπκάησλ αλψηεξεο 

εθπαίδεπζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Έθζεζεο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.  

 

ΟΔΗΓΙΕ: εκεηψζηε γηα θάζε δείθηε ή θξηηήξην απηφ πνπ ηζρχεη. 

1. Δθαξκφδεηαη ζηνλ ειάρηζην βαζκφ 
2. Ηζρχεη ζε κε ηθαλνπνηεηηθφ Βαζκφ 

3. Ηζρχεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ Βαζκφ 

4. Ηζρχεη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

5. Ηζρχεη θαη απνηειεί θαιή πξαθηηθή 

 

Επηζεκαίλεηαη όηη, ζε πεξίπησζε θξηηεξίσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα 

εθαξκνζηνύλ, ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ ηδξύκαηνο ή / θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ, λα ζεκεηώλεηαη Δ / Ε = Δελ εθαξκόδεηαη θαη λα εμεγήζεηε πνηα είλαη 

ε αληίζηνηρε πνιηηηθή ηνπ Ιδξύκαηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην 

 

 

 

 

 

 

Ίδξπκα: Cyprus College (Λεκεζφο) 

Σίηινο Πξνγξάκκαηνο: Σερληθφ ρέδην θαη Γηνίθεζε Γξαθείνπ  

Γηάξθεηα Πξνγξάκκαηνο: 2 έηε (πιήξνπο θνίηεζεο) 4 έηε (κεξηθήο θνίηεζεο) 

Ζκεξνκελία Αμηνιφγεζεο: 24 θαη 25 Φεβξνπαξίνπ 2017 
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Μέιε Επηηξνπήο Εμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο 

 

   

 

ΟΝΟΜΑ ΣΙΣΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ / ΙΔΡΤΜΑ 

Νέιιε Μάξδα 
Καζεγήηξηα Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν 

Εσή Γεσξγηάδνπ 
Καζεγήηξηα Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα Αζήλαο 

Αλδξέαο Βαξλάβαο 
Αλαπιεξσηήο 
Καζεγεηήο  

Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην 
Κχπξνπ 

Νάζηα Παληειίδνπ 
Φνηηήηξηα Αξρηηεθηνληθή ρνιή 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ 

 

 

 

Ηκεξνκελία θαη Ώξα Επηηόπηαο Επίζθεςεο: 24 Φεβξνπαξίνπ, ψξα 10. 

 

Δηάξθεηα Επηηόπηαο Επίζθεςεο: 4 ψξεο θαη 30 ιεπηά 
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1. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΑΘΕΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 

1.1 Οξγάλσζε δηδαθηηθνύ έξγνπ 1 
2 3 4 5 

1.1.1 Σα θξηηήξηα εηζδνρήο θνηηεηψλ/ηξηψλ ζην πξφγξακκα 
ζπνπδψλ βαζίδνληαη ζε ζαθείο θαλνληζκνχο θαη ζηε 
ζπλεπή εθαξκνγή ηνπο. 

 
 Υ   

1.1.2 O αξηζκφο θνηηεηψλ θαηά κάζεκα επηηξέπεη ηελ 
επνηθνδνκεηηθή δηδαζθαιία θαη επηθνηλσλία θαη 
ζπγθξίλεηαη ζεηηθά κε ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα ή/θαη 
δηεζλείο πξαθηηθέο. 

 
 Υ   

1.1.3 Ζ νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμαζθαιίδεη 
ηελ πνηνηηθή πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ 
απνηειεζκάησλ. πγθεθξηκέλα ιακβάλνληαη ππφςε: 

 
    

1.1.3.1 Ζ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλνπ αθαδεκατθνχ 
εκεξνινγίνπ θαη ε έγθαηξε δεκνζηνπνίεζή ηνπ. 

Υ 
    

1.1.3.2 Ζ γλσζηνπνίεζε αλαιπηηθψλ πεξηγξακκάησλ 
ζπνπδψλ ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο θαη ε εθαξκνγή 
ηνπο απφ ηνπο δηδάζθνληεο. 

 
Υ    

1.1.3.3 Οη επηθαηξνπνηεκέλεο ηζηνζειίδεο ησλ 
καζεκάησλ κε ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ 
πιηθφ 

 
Υ    

1.1.3.4 Οη δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο πηπρηαθψλ θαη 
κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ / πξαθηηθήο άζθεζεο 

Γ/Δ 
    

1.1.3.5 Οη δηαδηθαζίεο δηεμαγσγήο θαη ε κνξθή 
εμεηάζεσλ θαη αμηνιφγεζεο θνηηεηψλ/ηξηψλ. 

 
 Υ   

1.1.3.6 Ζ απνηειεζκαηηθή ελεκέξσζε ησλ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη δηεπθφιπλζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ηεο ζηε βειηίσζε ηεο 
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 
 Υ   

1.1.4 Παξέρνληαη ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ, επαξθείο θαη ζχγρξνλνη καζεζηαθνί πφξνη 
πεξηιακβαλνκέλσλ: 

 
    

1.1.4.1 ησλ εγθαηαζηάζεσλ  
 Υ   

1.1.4.2 ηεο βηβιηνζήθεο  
 Υ   
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1.1.4.3 ηεο ππνδνκήο  
Υ    

1.1.4.4 ηεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο  
 Υ   

1.1.4.5 ηεο αθαδεκατθήο θαζνδήγεζεο  
  Υ  

1.1.5 Δθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηαθηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο 
επηθνηλσλίαο δηδαζθφλησλ – θνηηεηψλ      

 
  Υ  

1.1.6 Οη δηδάζθνληεο θάζε καζήκαηνο παξέρνπλ έγθαηξε θαη 
απνηειεζκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο θνηηεηέο ηνπο. 

 
  Υ  

1.1.7 Οη ζεζκνζεηεκέλνη κεραληζκνί γηα ηε ζηήξημε ησλ 
θνηηεηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 
είλαη απνηειεζκαηηθνί. 

 
 Υ   

1.1.8 Οη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη 
απνηειεζκαηηθνί. 

 
 Υ   

1.1.9 Οη κεραληζκνί ζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε 
πξνβιεκαηηθή αθαδεκατθή επίδνζε είλαη 
απνηειεζκαηηθνί. 

- 
-    

1.1.10 Οη δηαδηθαζίεο αθαδεκατθήο ζπκβνπιεπηηθήο (mentoring) 
είλαη δηαθαλείο θαη απνηειεζκαηηθέο ζε πξνπηπρηαθά θαη 
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα θαη ιακβάλνληαη ππφςε 
ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αθαδεκατθνχ θφξηνπ. 

 
 Υ   

1.1.11 ην πξφγξακκα ζπνπδψλ εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθή 
πνιηηηθή γηα ηελ πξφιεςε θαη εληνπηζκφ ηεο 
ινγνθινπήο.  

Υ 
    

1.1.12 ην πξφγξακκα ζπνπδψλ νη κεραληζκνί δηαρείξηζεο 
παξαπφλσλ θαη επίιπζεο δηαθνξψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθνί. 

 
  Υ  

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

1.1.1. Απαηηείηαη απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο αιιά δελ πξνζδηνξίδνληαη πνηνηηθά 
θξηηήξηα εηζδνρήο. 

1.1. 2. Σελ παξνχζα πεξίνδν είλαη εγγεγξακκέλεο 4 ζπνπδάζηξηεο νη νπνίεο δελ 
επαξθνχλ γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν 
πξφγξακκα ζηνρεχεη ζε 10-15 ζπνπδαζηέο θαη φηαλ απηφο ν αξηζκφο επηηεπρζεί ζα 
ππάξμεη επνηθνδνκεηηθή δηδαζθαιία.  

1.1.3.3. Γελ ππάξρεη αλαξηεκέλε ηζηνζειίδα ζην site ηνπ Κνιιεγίνπ πνπ λα αθνξά ην 
πξφγξακκα. 
1.1.3.1. Γελ παξνπζηάζζεθε ή νχηε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην site ηνπ Κνιεγίνπ  
ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ εκεξνιφγην. 
1.1.4. Παξέρεηαη απνηειεζκαηηθή αθαδεκατθή θαζνδήγεζε πξνο ηνπο ζπνπδαζηέο, 
ελψ ην θνιέγην ρξεηάδεηαη αλαβάζκηζε ηεο θηηξηαθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ππνδνκήο. 
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1.1.9. Γελ καο δφζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο κεραληζκνχο ζηήξημεο ησλ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ κε πξνβιεκαηηθή αθαδεκατθή επίδνζε.  
1.1.11. Γελ ππάξρεη ζχζηεκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη εληνπηζκφ ηεο 
ινγνθινπήο. 
 
εκεηψζηε: 
α)  ηνλ πξνζδνθψκελν αξηζκφ Κχπξησλ θαη αιινδαπψλ θνηηεηψλ ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ  10-15 άηνκα 
β)  απφ πνηεο ρψξεο αλακέλεηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο θνηηεηψλ Καηά βάζε από 

ηελ Κύπξν 
γ)  ηνλ κέγηζην πξνγξακκαηηζκέλν αξηζκφ θνηηεηψλ θαηά ηκήκα 15 ζπνπδαζηέο  

1.2 Δηδαζθαιία 1 
2 3 4 5 

1.2.1 Ζ κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα 
ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ 
επηκέξνπο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. 

 
 Υ   

1.2.2 Ζ κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα 
ελήιηθεο. 

 
  Υ  

1.2.3 Γίλεηαη ζπλερήο-δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη 
αλαηξνθνδφηεζε ησλ θνηηεηψλ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. 

 
 Υ   

1.2.4 Σν ζχζηεκα θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη 
αλαηξνθνδφηεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ 
ζηα καζήκαηα είλαη ζαθή, επαξθή θαη ζε γλψζε ησλ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ. 

 
Υ    

1.2.5 Δθαξκφδνληαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ 
ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 
 Υ   

1.2.6 ηε δηδαζθαιία πηνζεηείηαη ε ρξήζε ζχγρξνλσλ 
εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ ζπλάδνπλ κε δηεζλή 
πξφηππα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πιαηθφξκαο 
ειεθηξνληθήο ππνζηήξημεο κάζεζεο. 

 
 Υ   

1.2.7 Σν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο) 
πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπεη ε κεζνδνινγία 
ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 
θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Υ    

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

1.2.1. & 1.2.2. Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία εδξάδεηαη ε αμηνιφγεζε αλαθέξνληαη 
ζηελ ελφηεηα «Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ». 

1.2.4. ηελ πεξηγξαθή ησλ καζεκάησλ δελ αλαθέξνληαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 
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1.2.7. Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία εδξάδεηαη ε αμηνιφγεζε αλαθέξνληαη ζηελ 
ελφηεηα «Πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηίηινη ζπνπδψλ». 

1.3 Δηδαθηηθό Πξνζσπηθό 1 
2 3 4 5 

1.3.1 Ο αξηζκφο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, πιήξνπο θαη 
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, θαη ηα γλσζηηθά 
αληηθείκελα ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ππνζηεξίδνπλ 
επαξθψο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

 
Υ    

1.3.2 Οη δηδάζθνληεο θάζε καζήκαηνο έρνπλ ζπλαθή ηππηθά θη 
νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, 
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο λνκνζεζίεο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθφινπζσλ: 

 
    

1.3.2.1 Δμεηδίθεπζε ζηα δηδαζθφκελα καζήκαηα, κε 
πξνηίκεζε δηδαθηνξηθφ ζην ζέκα. 

Γ/Δ 
    

1.3.2.2 Γεκνζηεχζεηο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Γ/Δ 
    

1.3.3 Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ Δπηζθεπηψλ Καζεγεηψλ 
ππνζηεξίδνπλ επαξθψο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

Γ/Δ 
    

1.3.4 Σν Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ έρεη ηα απαηηνχκελα 
πξνζφληα, επαξθή επαγγεικαηηθή πείξα θαη εμεηδίθεπζε 
γηα ηε δηδαζθαιία πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ καζεκάησλ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  

Γ/Δ 
    

1.3.5 ε θάζε πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην Δηδηθφ Γηδαθηηθφ 
Πξνζσπηθφ δελ ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ δηδαθηηθνχ 
εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Γ/Δ 
    

1.3.6 Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θάζε ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο 
ζρνιήο θαηά πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 70% θαηέρεη 
αλαγλσξηζκέλν αθαδεκατθφ ηίηιν θαηά κία βαζκίδα 
αλψηεξν απφ ην επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν 
δηδάζθεη.  

 
  Υ  

1.3.7 Ο ιφγνο ηνπ αξηζκνχ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ πνπ δηδάζθεηαη απφ αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ 
πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο πξνο ηνλ 
αξηζκφ ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθεηαη απφ αθαδεκατθφ 
πξνζσπηθφ κεξηθήο απαζρφιεζεο δηαζθαιίδεη ηελ 
πνηφηεηα ζπνπδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Υ 
    

1.3.8 Ο ιφγνο ηνπ αξηζκνχ θνηηεηψλ πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 
ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη επαξθήο γηα ηελ 
ππνζηήξημε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Υ 
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1.3.9 Ο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 
δελ πεξηνξίδεη ηε δηεμαγσγή έξεπλαο, ηε ζπγγξαθή θαη 
ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά. 

 
  Υ  

1.3.10 Οη κειινληηθέο απνρσξήζεηο / ζπληαμηνδνηήζεηο, 
αλακελφκελεο πξνζιήςεηο θαη εμειίμεηο ηνπ αθαδεκατθνχ 
πξνζσπηθνχ εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε νξίδνληα πεληαεηίαο. 

Υ 
    

1.3.11 Ο πληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ηα πξνζφληα θαη 
ηελ εκπεηξία γηα λα ζπληνλίδεη κε επάξθεηα ην 
πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

 

 
   Υ 

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

1.3.1. Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία εδξάδεηαη ε αμηνιφγεζε αλαθέξνληαη ζηελ 
ελφηεηα «Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ». πλνιηθά δελ απαζρνιείηαη 
αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

1.3.2. Με δεδνκέλε ηελ απάληεζε 1.3.1. θαη ην γεγνλφο φηη γηα ηελ δηδαθηηθή 
απαζρφιεζε δελ απαηηνχληαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα θαη δεκνζηεχζεηο δελ 
εθαξκφδεηαη απηή ε απαίηεζε.   

1.3.7. πλνιηθά δελ απαζρνιείηαη αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

1.3.8. Απηή ηελ πεξίνδν νη ζπνπδαζηέο είλαη πνιχ ιηγφηεξνη απφ ηνπο θαζεγεηέο. 

1.3.9. Γηα ην επίπεδν ζπνπδψλ δελ απαηηείηαη ε δηεμαγσγή έξεπλαο. ε φηη αθνξά 
ζηελ θνηλσληθή πξνζθνξά κεγάιν κέξνο ησλ δηδαζθφλησλ παξνπζηάδεη αμηφινγν 
θνηλσληθφ έξγν.  

1.3.10. Γελ πξνζθέξνληαη ερέγγπα γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 

2.1 θνπόο θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

1 
2 3 4 5 

2.1.1   Ο ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 
δηαηππψλνληαη ζε κνξθή αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ 
απνηειεζκάησλ θαη ζπλάδνπλ κε ηελ απνζηνιή θαη ηε 
ζηξαηεγηθή ηνπ ηδξχκαηνο. 

 
Υ    

2.1.2 Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα καζεζηαθά 
απνηειέζκαηα αμηνπνηνχληαη σο νδεγφο γηα ηνλ 
ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 
Υ    

2.1.3 Ο ηίηινο θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ αληαπνθξίλνληαη 
ζηηο βαζηθέο πξφλνηεο  ησλ  αληίζηνηρσλ  Δπαγγεικαηηθψλ 
θαη Δπηζηεκνληθψλ  σκάησλ, γηα ζθνπνχο εγγξαθήο ζηα 
ζψκαηα απηά.    

Γ/Δ 
    

2.1.4 Σν πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη κνξθέο 
αμηνιφγεζεο, ηα δηδαθηηθά πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο 
νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 
ζηε δηαζθάιηζε ησλ αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ 
απνηειεζκάησλ. 

 
Υ    

2.1.5 Σα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη γλσζηά ζηνπο 
θνηηεηέο/ηξηεο θαη ζηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ θαη 
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 
 Υ   

2.1.6 Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε, 
ψζηε λα επηηπγράλνληαη ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά 
απνηειέζκαηα. 

 
Υ    

2.1.7 Ο ηίηινο  ζπνπδψλ πνπ απνλέκεηαη ζηνπο/ζηηο 
θνηηεηέο/ηξηεο αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ζθνπφ θαη ζηα 
καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Υ 
    

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

2.1.1. Με βάζε ηα έληππα πνπ δφζεθαλ δελ δηαπηζηψλεηαη  ε απνζηνιή θαη ε 
ζηξαηεγηθή ηνπ ηδξχκαηνο..  

2.1.2. Ο ζρεδηαζκφο ν ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (φπσο δηαθάλεθε απφ 
ηελ επίζθεςε) δελ  ρξεζηκνπνηήζεθε σο νδεγφο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ, θαη δελ έρεη 
αμηνινγεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο Πνηφηεηαο ηνπ Ηδξχκαηνο.   

2.1.4. Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία εδξάδεηαη ε αμηνιφγεζε αλαθέξνληαη ζηελ 
ελφηεηα «Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ». 

2.1.6. Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία εδξάδεηαη ε αμηνιφγεζε αλαθέξνληαη ζηελ 
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ελφηεηα «Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ». 

2.1.7. Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία εδξάδεηαη ε αμηνιφγεζε αλαθέξνληαη ζηελ 
ελφηεηα «Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ». 

2.2 Δνκή θαη Πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 1 
2 3 4 5 

2.2.1 Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ θαζνξίδνπλ 
κε ζαθήλεηα ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 
ην πεξηερφκελν, ηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο 
πξνζεγγίζεηο θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο 
ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ. 

 
Υ    

2.2.2 Δθαξκφδεηαη ην Δπξσπατθφ χζηεκα πζζψξεπζεο θαη 
Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS) θαη ππάξρεη 
πξαγκαηηθή αληηζηνηρία πηζησηηθψλ κνλάδσλ θαη θφξηνπ 
εξγαζίαο θαηά κάζεκα θαη θαηά εμάκελν γηα ηνλ θνηηεηή, 
είηε απηφο παξαθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 
ζπνπδψλ είηε είλαη εγγεγξακκέλνο θαη θνηηά παξάιιεια 
ζε πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε 
ηελ επξσπατθή πξαθηηθή ζηα ηδξχκαηα αλψηεξεο  
εθπαίδεπζεο.  

 
ρ    

2.2.3 Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη δνκεκέλν κε ζπλεθηηθφ 
ηξφπν θαη αθνινπζία, ψζηε έλλνηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 
πξνυπνζέζεηο λα πξνεγνχληαη ηεο δηδαζθαιίαο άιισλ 
πην ζχλζεησλ θαη γλσζηηθά πην απαηηεηηθψλ ελλνηψλ. 

 
Υ    

2.2.4 Ο ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα καζεζηαθά 
απνηειέζκαηα, θαη ην πεξηερφκελν είλαη ζπκβαηά κεηαμχ 
ηνπο. 

 
Υ    

2.2.5 Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ, πέξαλ ησλ καζεκάησλ ζηα 
θχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα, πεξηέρεη ηθαλνπνηεηηθφ 
αξηζκφ καζεκάησλ γεληθήο εθπαίδεπζεο. 

 
Υ    

2.2.6 Σν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαη ελνηήησλ θαη νη 
αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 
θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ 
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε φ,ηη αθνξά ζηηο γλψζεηο, 
ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα 
αλαπηχζζνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο. 

 
 Υ   

2.2.7 Ο αξηζκφο θαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο είλαη επαξθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

 
Υ    

2.2.8 Σν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
αληηθαηνπηξίδεη ηα ηειεπηαία επηηεχγκαηα / εμειίμεηο ζηελ 
επηζηήκε, ζηηο ηέρλεο, ζηελ έξεπλα  θαη ζηελ ηερλνινγία. 

 
Υ    
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2.2.9 Γίλεηαη επειημία επηινγψλ / δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο 
ζηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ή ζηηο αλάγθεο ησλ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 
 Υ   

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

2.2.1.,  2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.8. Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία εδξάδεηαη 
ε αμηνιφγεζε αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα «Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ 
έξγνπ». 

εκεηψζηε πφζνη αλακέλεηαη λα είλαη νη θνηηεηέο κε παξάιιειε θνίηεζε θαη ζε άιιν 
αθαδεκατθφ ίδξπκα, κε βάζε ηελ σο ηψξα γλψζε ζαο γηα θνηηεηέο κε παξάιιειε 
θνίηεζε ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Ηδξχκαηφο ζαο.  

Γελ εθαξκφδεηαη. 

2.3 
Δηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 1 2 3 4 5 

2.3.1 Οη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαζνξίδνπλ ζαθείο 
αξκνδηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο. 

 
Υ    

2.3.2 Γηαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ      

 
    

 2.3.2.1  ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ  
 Υ   

 2.3.2.2  ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ  
 Υ   

 2.3.2.3  ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ  
 Υ   

2.3.3 Ο νδεγφο, ή/θαη νη θαλνληζκνί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 
παξέρνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηελ 
ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Υ 
    

2.3.4 Ζ δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απνηειεί αθαδεκατθή 
δηαδηθαζία θαη δελ ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο απφ κε 
αθαδεκατθνχο παξάγνληεο. 

 
Υ    

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

2.3.1.,  2.3.3., 2.3.4. Γελ δηαθαίλεηαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζπνπδψλ, εθφζνλ 
δελ θαζνξίδνληαη θαλνληζκνί θαη κεραληζκνί ειέγρνπ απηήο. 

2.4  Δηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 1 
2 3 4 5 

2.4.1 Γηελεξγείηαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ φζνλ αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ, 
ζηελ έγθξηζε, ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ζηελ 
αλαζεψξεζή ηνπ. 

 
Υ    
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2.4.2 Γηαζθαιίδεηαη φηη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κπνξνχλ 
λα επηηεπρζνχλ ζηε βάζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 
 Υ   

2.4.3 Γηαζθαιίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο 
ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ είλαη αθαδεκατθή 
δηαδηθαζία ε νπνία ιεηηνπξγεί ρσξίο νπνηεζδήπνηε κε 
αθαδεκατθέο παξεκβάζεηο. 

Γ/Δ 
    

2.4.4 Ζ αθαδεκατθή ηεξαξρία ηνπ ηδξχκαηνο (Πξχηαλεο, 
Αληηπξπηάλεηο, Κνζκήηνξεο, Πξφεδξνη θαη πληνληζηέο 
πξνγξακκάησλ, αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ) έρνπλ ηελ 
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ αθαδεκατθή αξηζηεία θαη ηελ 
αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

Γ/Δ 
    

2.4.5 Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ  ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 
αλαξηψληαη δεκφζηα θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 
    

2.4.5.1  Σηο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηηο πηζηψζεηο 
κνλάδσλ 

Υ     

2.4.5.2  Σα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα Υ     

2.4.5.3  Σε κεζνδνινγία Υ     

2.4.5.4  Σηο πεξηγξαθέο ησλ καζεκάησλ Υ     

2.4.5.5  Σε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο Υ     

2.4.5.6  Σα θξηηήξηα εηζδνρήο Υ     

2.4.5.7 Σε κνξθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ 

Υ     

2.4.6 Ζ απνλνκή ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ζπλνδεχεηαη απφ 
«Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο»(diploma supplement) ην νπνίν 
είλαη ζχκθσλν κε ηηο επξσπατθέο θαη δηεζλείο 
πξνδηαγξαθέο. 

 
Υ    

2.4.7 Γηαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο αμηνιφγεζεο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο. 

 
  Υ  

2.4.8 Ζ αλαγλψξηζε θαη ε κεηαθνξά πηζησηηθψλ κνλάδσλ απφ 
πξνεγνχκελε θνίηεζε ξπζκίδεηαη κε δηαδηθαζίεο θαη 
θαλνληζκνχο νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ φηη νη πεξηζζφηεξεο 
πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη απφ ην ίδξπκα πνπ 
απνλέκεη ηνλ ηίηιν. 

 
  Υ  

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

2.4.1. Γελ ππάξρεη πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

2.4.5. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ  ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ 
αλαξηψληαη δεκφζηα ζην Cyprus College site.  
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2.4.6. Τπάξρεη ηππνπνηεκέλν δίπισκα ζπνπδψλ, ην νπνίν σζηφζν δελ ζπλνδεχεηαη 
απφ παξάξηεκα δηπιψκαηνο ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο ή εζληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 
εκεηψζηε ζε πεξίπησζε πξαθηηθήο άζθεζεο:  

- Πφζεο είλαη νη πηζησηηθέο κνλάδεο γηα καζήκαηα θαη πφζεο γηα ηελ πξαθηηθή 
άζθεζε  113 πηζησηηθέο κνλάδεο γηα καζήκαηα, 7 πηζησηηθέο κνλάδεο 
γηα πξαθηηθή άζθεζε. 

- ε πνην εμάκελν γίλεηαη ε πξαθηηθή άζθεζε. ην 4ν εμάκελν ζπνπδώλ. 
- Αλ ε πξαθηηθή άζθεζε γίλεηαη ζηελ ρψξα ζηελ νπνία εδξεχεη ην Ίδξπκα πνπ 

απνλέκεη ηνλ ηίηιν.  Ναη. 
 

2.5 Δηεζλήο Δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ  1 
2 3 4 5 

2.5.1 Οη ζπλεξγαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε άιια ηδξχκαηα 
ζπγθξίλνληαη ζεηηθά κε αληίζηνηρεο ζπλεξγαζίεο άιισλ 
ηκεκάησλ / πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηνλ επξσπατθφ 
θαη δηεζλή ρψξν.  

Γ/Δ 
    

2.5.2 Πξνζειθχνληαη Δπηζθέπηεο Καζεγεηέο εγλσζκέλνπ 
θχξνπο. 

Γ/Δ 
    

2.5.3 πκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ζε πξνγξάκκαηα 
αληαιιαγψλ. 

Γ/Δ 
    

2.5.4 Ζ αθαδεκατθή θπζηνγλσκία ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ είλαη ζπκβαηή κε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ ζηνλ θππξηαθφ ρψξν θαη δηεζλψο.  

Γ/Δ 
    

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

ρνιηάζηε,  επίζεο, ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην πξφγξακκα ζπγθξίλεηαη ζεηηθά κε ηα 
αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ ζε 
Ηδξχκαηα ηεο ίδηαο βαζκίδαο 

2.6 ύλδεζε κε αγνξά εξγαζίαο θαη θνηλσλία 1 
2 3 4 5 

2.6.1 Οη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ 
αληαπφθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο επηζηεκνληθέο θαη 
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ απνθνίησλ είλαη 
επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθέο. 

 
 Υ   

2.6.2 Με βάζε ηε κειέηε βησζηκφηεηαο αλακέλεηαη 
απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.   

 
Υ    

2.6.3 Σα νθέιε ηεο θνηλσλίαο απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 
είλαη ζεκαληηθά. 

 
 Υ   

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
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πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

 

2.6.1. Ο ζπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε ζε πθηζηάκελα επξσπατθά 
πξνγξάκκαηα  θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  

2.6.2. Γελ έρεη γίλεη νπζηαζηηθή κειέηε βησζηκφηεηαο. Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ιήθζεθαλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο νη νπνίνη αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα, αλακέλεηαη 
φηη νη απφθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ηχρνπλ επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. 
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3. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

3.1 πλέξγεηα Έξεπλαο θαη Δηδαζθαιίαο  1 
2 3 4 5 

3.1.1 Γηαζθαιίδεηαη φηη ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε έρεη 
επαξθψο δηαθσηηζηεί απφ ηελ έξεπλα. 

Γ/Δ 
    

3.1.2 Σα λέα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ελζσκαησκέλα 
ζην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Γ/Δ 
    

3.1.3 Παξέρνληαη επαξθείο θαη ηθαλνπνηεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 
εμνπιηζκφο γηα ηε ζηήξημε ησλ εξεπλεηηθψλ ζπληζησζψλ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα θαη 
πξνζβάζηκα ζην πξνζσπηθφ θαη ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο. 

Γ/Δ 
    

3.1.4 Σα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ δεκνζηεχνληαη ζε δηεζλή 
πεξηνδηθά κε ην ζχζηεκα θξηηψλ, ζε δηεζλή ζπλέδξηα, 
πξαθηηθά ζπλεδξηψλ εθδφζεηο θιπ. 

Γ/Δ 
    

3.1.5 Ζ εμσηεξηθή, κε θξαηηθή,  ρξεκαηνδφηεζε ησλ 
εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αθαδεκατθνχ 
πξνζσπηθνχ ζπγθξίλεηαη ζεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 
άιισλ ηδξπκάησλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Γ/Δ 
    

3.1.6 Ζ εζσηεξηθή, ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 
ζπγθξίλεηαη ζεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ άιισλ 
ηδξπκάησλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Γ/Δ 
    

3.1.7 Ζ πνιηηηθή, έκκεζεο ή άκεζεο, εζσηεξηθήο 
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Γ/Δ 
    

3.1.8 Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, αθαδεκατθνχ, 
εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη έξγα 
είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Γ/Δ 
    

3.1.9 Ζ εθπαίδεπζε θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 
είλαη επαξθήο 

Γ/Δ 
    

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε.  
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4. ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ  
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

4.1 Δηνηθεηηθνί Μεραληζκνί 1 2 3 4 5 

4.1.1 Τπάξρεη Τπεξεζία Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο πνπ ππνζηεξίδεη 
ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ζηα αθαδεκατθά θαη πξνζσπηθά ηνπο 
πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο. 

  Υ   

4.1.2 Οη ζεζκνζεηεκέλνη δηνηθεηηθνί κεραληζκνί γηα 
παξαθνινχζεζε θαη ζηήξημε θνηηεηψλ είλαη επαξθείο.  

 Υ    

4.1.3 Ζ απφδνζε ησλ κεραληζκψλ απηψλ αμηνινγείηαη ζηε βάζε 
ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. 

 Υ    

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

4.1.2. Οη δηνηθεηηθνί  κεραληζκνί ππνζηήξημεο ησλ ζπνπδαζηψλ ελψ εκθαλίδνληαη 
ζηα έληππα δελ ππάξρνπλ επαξθεί ηεθκήξηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο.   

4.1.3. Γελ ιεηηνπξγεί δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο απηήο. 

 

4.2 Τπνδνκέο / Τπνζηήξημε 1 2 3 4 5 

4.2.1 Τπάξρνπλ θαηάιιεια βηβιία θαη έγθξηηα πεξηνδηθά πνπ 
ππνζηεξίδνπλ ην πξφγξακκα.  

   Υ  

4.2.2 Τπάξρεη ππνζηεξηθηηθή πιαηθφξκα εζσηεξηθήο 
επηθνηλσλίαο. 

   Υ  

4.2.3 Οη εγθαηαζηάζεηο είλαη επαξθείο ζε αξηζκφ θαη κέγεζνο.   Υ   

4.2.4 Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ 
εθκάζεζε (εξγαζηεξηαθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, 
αλαιψζηκα, θ.η.ι.) είλαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά επαξθήο. 

  Υ   

4.2.5 Σν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ) είλαη επαξθέο θαη εχθνια 
πξνζβάζηκν απφ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο. 

  Υ   

4.2.6 Σν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ) ελεκεξψλεηαη κε ηηο πην 
πξφζθαηεο εθδφζεηο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

  Υ   

4.2.7 Παξέρνληαη,  ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, δπλαηφηεηεο 
επηκφξθσζεο ζε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ζηελ εθπαίδεπζε 
ελειίθσλ θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε βάζε δνκεκέλνπ 
πιαηζίνπ κάζεζεο.  

 Υ    
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Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε.  

4.2.7. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζην 
πξφγξακκα, νη νπνίεο θαηά βάζε δελ δηαζθαιίδνπλ κφληκε ή πιήξε απαζρφιεζε 
(νχηε αθφκε θαη γηα ηνλ ππεχζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο), δελ παξέρνληαη ηέηνηεο 
δπλαηφηεηεο. 

 

4.3 Οηθνλνκηθνί Πόξνη 1 2 3 4 5 

4.3.1 Ζ δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ αθαδεκατθνχ/εθπαηδεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ. 

-     

4.3.2 Ζ δηάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ αθνξνχλ 
αθαδεκατθά ζέκαηα είλαη αξκνδηφηεηα ησλ ζεζκηθψλ 
αθαδεκατθψλ νξγάλσλ.   

-     

4.3.3 Οη ακνηβέο ηνπ αθαδεκατθνχ θαη άιινπ πξνζσπηθνχ είλαη 
αλάινγεο κε ηηο ακνηβέο αθαδεκατθνχ θαη άιινπ 
πξνζσπηθνχ αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ ζηελ Κχπξν. 

-     

4.3.4  Σα δίδαθηξα ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζπλάδνπλ κε ηα 
δίδαθηξα αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ 

Υ     

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 

4.3.1., 4.3.2,. 4.3.3.  Γελ δφζεθαλ ζηνηρεία γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηε 
δηαρείξηζε ηνπο, παξφιν πνπ απηά δεηήζεθαλ απφ ηελ επηηξνπή.  

4.3.4. Με βάζε ηελ επί ηφπηα επίζθεςε θαη ην χςνο ησλ δηδάθηξσλ  φπσο απηά 
θαηαγξάθνληαη ζηα έληππα γηα ηελ αίηεζε αμηνιφγεζεο- αίηεζε αμηνιφγεζεο 
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία (5.900/5.400) Δπξψ θαη’ έηνο, κε επηπξφζζεηεο ρξεψζεηο 
θαηά πεξίπησζε γηα παξερφκελεο ππεξεζίεο, ε επηηξνπή θξίλεη  φηη ηα δίδαθηξα ησλ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ είλαη ππεξβνιηθά πςειά γηα ην επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δελ 
ζπλάδνπλ κε ηα δίδαθηξα αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ ίδηνπ επηπέδνπ. 
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ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΑ ΥΟΛΙΑ – ΕΙΗΓΗΕΙ  

Καιέο πξαθηηθέο  

Ζ αμηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ησλ δηδαζθφλησλ. 

Ζ παξνπζία δηδαζθφλησλ κε πςειά αθαδεκατθά πξνζφληα 

Ζ θαιή ζρέζε δηδαζθφλησλ – δηδαζθνκέλσλ  

Ζ δηαζχλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο βηβιηνζήθεο κε ηηο βηβιηνζήθεο ησλ Cyprus 

College Λεπθσζίαο θαη ηνπ European University πνπ θαιχπηνπλ κε επάξθεηα ηηο 

αλάγθεο ζε βηβιηνγξαθία θαη δηδαθηηθφ πιηθφ.  

Ζ πξνζθνξά αμηφινγνπ θνηλσληθνχ έξγνπ απφ κεξίδα ησλ δηδαζθφλησλ. 

 Αδπλακίεο 

Ο ηίηινο ζπνπδψλ «Γίπισκα ζην Σερληθφ ρέδην θαη Γηνίθεζε Γξαθείνπ» (Diploma in 

Technical Design and Office Management) δελ ζπλάδεη κε ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο  

Γελ δεκνζηνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο ζην Cyprus College site, πνπ αθνξνχλ ζην  
πξφγξακκα ζπνπδψλ, πεξηγξαθέο καζεκάησλ, δνκή πξνγξάκκαηνο, θξηηήξηα 
εηζδνρήο, θ.ιπ.  

Σν πξφγξακκα σο πξνο ην γλσζηνινγηθφ πεξηερφκελν δελ παξνπζηάδεη ζπλεθηηθή 

δνκή, νχηε εμειηθηηθή θιηκάθσζε ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ε πξνηεηλφκελε 
βηβιηνγξαθία δελ είλαη επηθαηξνπνηεκέλε.    

Σν πξφγξακκα δελ δηαζέηεη αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο, 

δηαπίζησζε πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ ζπληνληζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Γηαπηζηψλεηαη έιιεηςε εμεηδηθεπκέλεο θηηξηαθήο ππνδνκήο θαη επλντθνχ θηηξηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Πξνηάζεηο βειηίσζεο 

Ο ηίηινο ζπνπδψλ λα επαλαπξνζδηνξηζηεί θαη λα απνδνζεί νξζά ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα. 

Να  βειηησζεί ε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ φζνλ αθνξά ζηνλ 
ζρεδηαζκφ, ζηελ έγθξηζε, ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ζηελ αλαζεψξεζή ηνπ.  

Να επαλαπξνζδηνξηζζεί ην πεξηερφκελν θάπνησλ καζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ έθζεζε κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη.  

Να πηνζεηεζεί πνιηηηθή απφ κέξνπο ηνπ θνιεγίνπ, ε νπνία λα δηαζθαιίδεη κνληκφηεξε 
ζρέζε θαη θπζηθή παξνπζία ησλ δηδαζθφλησλ. Απηφ ζα ζπκβάιιεη ζηε βησζηκφηεηα 
θαη ηελ πνηνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Να αλαβαζκηζηεί ε ζχλδεζε ηεο δηνίθεζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή απνζηνιή ηνπ 
νξγαληζκνχ.  
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Ολόκαηα θαη ππνγξαθέο Πξνέδξνπ θαη Μειώλ ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθήο 

Αμηνιόγεζεο: 

 

Όλνκα: Τπνγξαθή: 

ΝΔΛΛΖ ΜΑΡΓΑ  

ΕΩΖ ΓΔΩΡΓΗΑΓΟΤ  

ΑΝΓΡΔΑ ΒΑΡΝΑΒΑ  

ΝΑΗΑ ΠΑΝΣΔΛΗΓΟΤ  

 

Ζκεξνκελία:  25 Φεβξνπαξίνπ 2017. 
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