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The present document has been prepared within the framework of the authority and 

competencies of the Cyprus Agency of Quality Assurance and Accreditation in 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 Position University 

ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

BAΣΙΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ -
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

University 

ΡΑΦΑEΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

Name 
Position University 
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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) 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, 1.8, 1.9) 

EEC’s comments on the external evaluation report 
Από την μελέτη του υλικού που δόθηκε από τον Φορέα στην Επιτροπή και από την επιτόπια επίσκεψη που 

πραγματοποιήθηκε, διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των μαθημάτων, το περιεχόμενο του προγράμματος, οι μέθοδοι 

αξιολόγησης και ο εξοπλισμός, εξασφαλίζουν την επίτευξη του σκοπού, των στόχων και των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων του προγράμματος. Συστήνεται εμπλουτισμός του διδακτικού υλικού.-Το ερώτημα 1.8.4 

βαθμολογήθηκε με 3, διότι η επιτροπή θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό υλικό χρειάζεται εμπλουτισμό.-Το ερώτημα 1.8.7 

δεν βαθμολογήθηκε, διότι δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε).-Το ερώτημα 1.12 δεν βαθμολογήθηκε, διότι δεν εφαρμόζεται 

(Δ/Ε).-Το ερώτημα 1.13 δεν βαθμολογήθηκε, διότι δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε).-Το ερώτημα 1.19 βαθμολογήθηκε με 3, 

διότι όπως δήλωσε στην επιτροπή ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου (ΣΑΚ), η εγγραφή των αποφοίτων 

διετούς διπλώματος αισθητικής στον ΣΑΚ, πραγματοποιείται υπό προϋποθέσεις. Από την μελέτη του υλικού που 

δόθηκε από τον Φορέα στην Επιτροπή και από την επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώνεται ότι ο 

αριθμός των μαθημάτων, το περιεχόμενο του προγράμματος, οι μέθοδοι αξιολόγησης και ο εξοπλισμός, αναμένεται 

να εξασφαλίζουν την επίτευξη του σκοπού, των στόχων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

Συστήνεται εμπλουτισμός του διδακτικού υλικού.Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος θα 

είναι γνωστά στους σπουδαστές και στα μέλη του δικοικητικού προσωπικού, ενώ η διαδικασία διδασκαλίας και 

μάθησης θα είναι επαρκής για την επίτευξή τους.Θα εφαρμόζεται το σύστημα ECTS και θα υπάρχει ορθολογική σχέση 

μεταξύ των credits και του φόρτου εργασίας.Το δίπλωμα που θα απονέμεται, αναμένεται να αντιστοιχεί στον σκοπό, 

τους στόχους και τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος.Η εγγραφή των αποφοίτων του προγράμματος 

στον ΣΑΚ θα γίνεται υπό προϋποθέσεις.Οι απαιτήσεις εισδοχής των σπουδαστών στο πρόγραμμα θα είναι 

κατάλληλες.Η ενημέρωση των σπουδαστών σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών θα είναι επαρκής.Η μεθοδολογία 

διδασκαλίας θα είναι κατάλληλη για το πρόγραμμα. 

 

HEI’s response 
Το The Limassol College έχει εμπλουτίσει το εκπαιδευτικό υλικό του με την δημιουργία νέων διδακτικών σημειώσεων 

τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.  .Συγκεκριμένα έχουμε εμπλουτίσει το πρόγραμμα με τις πιο κάτω 

διδακτικές σημειώσεις:-Αισθητική προσώπου Ι και ΙΙ-Μορφολογία-Χρώμα-Κοσμητολογία -Αποτρίχωση-Μακιγιάζ-

Αισθητική Σώματος Ι-ΙΙ-Επαγγελματικό Μακιγιάζ. -Αισθητική Ηλεκτροθεραπεία-Δερματολογία Ι-ΙΙ-Διαιτολογία-

Επαγγελματική Δεοντολογία-ΥγιεινήΕπιπλέον έχουμε προβεί στην αγορά των πιο κάτω εκπαιδευτικών βιβλίων:-

Αισθητική Προσώπου-Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής-Δεοντολογία Επαγγέλματος Αισθητικού-Το Δέρμα μας-

Ομορφη εμφάνιση του Μακιγιάζ-Εισαγωγή στην αισθητική επιστήμη-Προσωπολογία η τεχνική του μακιγιάζ-Το 

τέλειο μακιγιάζ-Make-up-Nail Art – Μανικιούρ-Πεντικιούρ-Nail Art Ι-Nail Art II-Nail Art III-Αιθέρια έλαια-Professional 

Beauty Therapy-Beauty Therapy The foundations-The Science of Beauty-Body Therapy and Facial Work-Beauty Books 

Electrical Therapy-The Anatomy and Physiology workbook-The Anatomy Physiology workbook for beauty and holistic 

therapies at level I-III-Body Massage for the Beauty therapist-Anatomy and Physiology: Beauty therapy basics-Beauty 

Therapy Level II. Το σημείο Σχεδιασμός και ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών 1.19 έχει βαθμολογηθεί με 3 βάσει 

των πληροφοριών που έδωσε η εκπρόσωπος του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου ότι η εγγραφή των αποφοίτων 

διετούς διπλώματος αισθητικής στο Σύλλογο πραγματοποιείται υπό προϋποθέσεις. Οι κάτοχοι του διπλώματος 

Αισθητικής θα γίνονται δεκτές στον Σύλλογο Αισθητικών Κύπρου βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας. 

 

EEC’s final recommendations and comments 
Click or tap here to enter text. 
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2. Teaching, learning and student assessment (ESG 1.3) 

EEC’s comments on the external evaluation report 
Από την επιτόπια επίσκεψη και από τη μελέτη του υλικού που δόθηκε από τον Φορέα στην Επιτροπή, διαπιστώνεται 

ότι το σύστημα και τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθημάτων θα είναι σαφή, επαρκή και γνωστά στους σπουδαστές.Οι 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.Για τη διδασκαλία θα χρησιμοποιούνται σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης 

και πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποστήριξης της μάθησης.-Το ερώτημα 2.9 βαθμολογήθηκε με 3, διότι η επιτροπή 

θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό υλικό χρειάζεται εμπλουτισμό (με βάση το υλικό που ήρθε σε γνώση της επιτροπής).-Τα 

ερωτήματα 2.10, 2.11, 2.12 δεν βαθμολογήθηκαν διότι δεν θα εφαρμόζονται (Δ/Ε), δεδομένου ότι πρόκειται για 2ετές 

επαγγελματικό πρόγραμμα που οδηγεί σε δίπλωμα και δεν προβλέπεται ερευνητική διαδικασία. Από την μελέτη του 

υλικού που δόθηκε από τον Φορέα στην Επιτροπή και από την επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε, 

διαπιστώνεται ότι το σύστημα και τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθημάτων θα είναι σαφή, επαρκή και γνωστά στους 

σπουδαστές.Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναμένεται να ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία.Για τη διδασκαλία θα χρησιμοποιούνται σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, 

συμπεριλαμβανομένης και πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποστήριξης της μάθησης. Η επιτροπή θεωρεί ότι το 

εκπαιδευτικό υλικό θα μπορούσε να εμπλουτιστεί περαιτέρω, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εκπαιδευτικές 

σημειώσεις.Για 2ετή επαγγελματικά προγράμματα που οδηγούν σε δίπλωμα, δεν προβλέπεται ερευνητική 

διαδικασία. 

 

HEI’s response 

Το The Limassol College έχει εμπλουτίσει το εκπαιδευτικό υλικό του με την δημιουργία νέων διδακτικών σημειώσεων 

τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.  .Συγκεκριμένα έχουμε εμπλουτίσει το πρόγραμμα με τις πιο κάτω 

διδακτικές σημειώσεις:-Αισθητική προσώπου Ι και ΙΙ-Μορφολογία-Χρώμα-Κοσμητολογία -Αποτρίχωση-Μακιγιάζ-

Αισθητική Σώματος Ι-ΙΙ-Επαγγελματικό Μακιγιάζ. -Αισθητική Ηλεκτροθεραπεία-Δερματολογία Ι-ΙΙ-Διαιτολογία-

Επαγγελματική Δεοντολογία-ΥγιεινήΕπιπλέον έχουμε προβεί στην αγορά των πιο κάτω εκπαιδευτικών βιβλίων:-

Αισθητική Προσώπου-Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής-Δεοντολογία Επαγγέλματος Αισθητικού-Το Δέρμα μας-

Ομορφη εμφάνιση του Μακιγιάζ-Εισαγωγή στην αισθητική επιστήμη-Προσωπολογία η τεχνική του μακιγιάζ-Το 

τέλειο μακιγιάζ-Make-up-Nail Art – Μανικιούρ-Πεντικιούρ-Nail Art Ι-Nail Art II-Nail Art III-Αιθέρια έλαια-Professional 

Beauty Therapy-Beauty Therapy The foundations-The Science of Beauty-Body Therapy and Facial Work-Beauty Books 

Electrical Therapy-The Anatomy and Physiology workbook-The Anatomy Physiology workbook for beauty and holistic 

therapies at level I-III-Body Massage for the Beauty therapist-Anatomy and Physiology: Beauty therapy basics-Beauty 

Therapy Level II. 

 

EEC’s final recommendations and comments 
Click or tap here to enter text. 
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3. Teaching Staff (ESG 1.5) 

EEC’s comments on the external evaluation report 
Click or tap here to enter text. 

 

HEI’s response 

  

 

EEC’s final recommendations and comments 

Click or tap here to enter text. 
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4. Students (ESG 1.4, 1.6, 1.7) 

EEC’s comments on the external evaluation report 
Click or tap here to enter text. 

 

HEI’s response 
Click or tap here to enter text. 

 

EEC’s final recommendations and comments 

Click or tap here to enter text. 
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5. Resources (ESG 1.6) 

EEC’s comments on the external evaluation report 
-Το ερώτημα 5.3 δεν βαθμολογήθηκε, διότι η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική.-Τα ερωτήματα 5.2, 5.7 και 5.11 

βαθμολογήθηκαν με 3, διότι από την επιτόπια επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι το εκπαιδευτικό υλικό θα χρειάζεται 

εμπλουτισμό και επικαιροποίηση. Από την επιτόπια επίσκεψη και από τη μελέτη του υλικού που δόθηκε από τον 

Φορέα στην Επιτροπή, διαπιστώνεται ότι αναμένεται να υπάρχουν διαθέσιμες, επαρκείς και μοντέρνες πηγές 

πληροφόρησης και ενημέρωσης των σπουδαστών (ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, πλατφόρμα). Επίσης διαπιστώθηκε ότι 

οι εργαστηριακές υποδομές είναι επαρκείς για την υποστήριξη του προγράμματος και τη διασφάλιση των 

επιδιοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Προτείνεται επικαιροποίηση και εμπλουτισμός των διδακτικών 

βοηθημάτων που θα υποστηρίζουν το πρόγραμμα. 

 

HEI’s response 
Το The Limassol College έχει εμπλουτίσει το εκπαιδευτικό υλικό του με την δημιουργία νέων διδακτικών σημειώσεων 

τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.  .Συγκεκριμένα έχουμε εμπλουτίσει το πρόγραμμα με τις πιο κάτω 

διδακτικές σημειώσεις:-Αισθητική προσώπου Ι και ΙΙ-Μορφολογία-Χρώμα-Κοσμητολογία -Αποτρίχωση-Μακιγιάζ-

Αισθητική Σώματος Ι-ΙΙ-Επαγγελματικό Μακιγιάζ. -Αισθητική Ηλεκτροθεραπεία-Δερματολογία Ι-ΙΙ-Διαιτολογία-

Επαγγελματική Δεοντολογία-ΥγιεινήΕπιπλέον έχουμε προβεί στην αγορά των πιο κάτω εκπαιδευτικών βιβλίων:-

Αισθητική Προσώπου-Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής-Δεοντολογία Επαγγέλματος Αισθητικού-Το Δέρμα μας-

Ομορφη εμφάνιση του Μακιγιάζ-Εισαγωγή στην αισθητική επιστήμη-Προσωπολογία η τεχνική του μακιγιάζ-Το 

τέλειο μακιγιάζ-Make-up-Nail Art – Μανικιούρ-Πεντικιούρ-Nail Art Ι-Nail Art II-Nail Art III-Αιθέρια έλαια-Professional 

Beauty Therapy-Beauty Therapy The foundations-The Science of Beauty-Body Therapy and Facial Work-Beauty Books 

Electrical Therapy-The Anatomy and Physiology workbook-The Anatomy Physiology workbook for beauty and holistic 

therapies at level I-III-Body Massage for the Beauty therapist-Anatomy and Physiology: Beauty therapy basics-Beauty 

Therapy Level II. 

 

EEC’s final recommendations and comments 
Click or tap here to enter text. 
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6. Additional for distance learning programmes (ALL ESG) 

EEC’s comments on the external evaluation report 
Click or tap here to enter text. 

 

HEI’s response 
Click or tap here to enter text. 

 

EEC’s final recommendations and comments 

Click or tap here to enter text. 
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7. Additional for doctoral programmes (ALL ESG) 

EEC’s comments on the external evaluation report 
Click or tap here to enter text. 

 

HEI’s response 
Click or tap here to enter text. 

 

EEC’s final recommendations and comments 

Click or tap here to enter text. 
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8. Additional for joint programmes (ALL ESG) 

EEC’s comments on the external evaluation report 
Click or tap here to enter text. 

 

HEI’s response 
Click or tap here to enter text. 

 

EEC’s final recommendations and comments 

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 conclusions and final remarks as on the external evaluation report 
Η επιτροπή μελέτησε προσεκτικά την αίτηση και όλα τα έγγραφα που της δόθηκαν ως συνημμένα και συνέταξε την 

παρούσα έκθεση συμπληρώνοντας τα κεφάλαια 1-5, ενώ τα κεφάλαια 6-8 δεν συμπληρώθηκαν, διότι δεν 

εφαρμόζονται στο υπό αξιολόγηση πρόγραμμα.Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο κολλέγιο έγινε παρατήρηση 

όλων των χώρων (υποδοχή, αιθουσών, εργαστηρίων, κοινόχρηστων χώρων, βιβλιοθήκη κτλ.). Έγινε συνάντηση με 

εκπροσώπους από την ιεραρχία του κολλεγίου, την επιτροπή εσωτερικής ποιότητας, το διδακτικό προσωπικό, το 

διοικητικό προσωπικό και σπουδαστές του πτυχίου Αισθητικής & Κοσμητολογίας που ήδη λειτουργεί. Επίσης 

ζητήθηκαν διευκρινήσεις για συγκεκριμένα σημεία της αίτησης.Το προσωπικό του κολλεγίου ήταν συνεργάσιμο και 

έδειξε ενδιαφέρον για βελτίωση που θα προκύψει από τα σχόλια της Επιτροπής.Από την μελέτη του υλικού που 

δόθηκε από τον Φορέα στην Επιτροπή και από την επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώνεται ότι:- 

το περιεχόμενο του προγράμματος, οι μέθοδοι αξιολόγησης, το διδακτικό υλικό και ο εξοπλισμός, αναμένεται να 

εξασφαλίζουν την επίτευξη του σκοπού, των στόχων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος- τα 

αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι γνωστά στους σπουδαστές και στα μέλη του 

διδακτικού προσωπικού και η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης θα είναι επαρκής για την επίτευξή τους- 

εφαρμόζεται το σύστημα ECTS και υπάρχει ορθολογική σχέση μεταξύ των credits και του φόρτου εργασίας- το 

δίπλωμα που απονέμεται, αναμένεται να αντιστοιχεί στον σκοπό, τους στόχους και τα μαθησιακά αποτελέσματα 

του προγράμματος- οι απαιτήσεις εισδοχής των σπουδαστών στο πρόγραμμα και η μεθοδολογία διδασκαλίας είναι 

κατάλληλες για το πρόγραμμα- η ενημέρωση των σπουδαστών σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών θα είναι 

επαρκής- το σύστημα και τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθημάτων είναι σαφή, επαρκή και θα είναι γνωστά στους 

σπουδαστές- οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναμένεται να ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των 

σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία και για τη διδασκαλία θα χρησιμοποιούνται σύγχρονες εκπαιδευτικές 

τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης και πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποστήριξης της μάθησης- το πρόγραμμα σε 

γενικές γραμμές αναμένεται να υποστηρίζεται επαρκώς από το υπάρχον διδακτικό προσωπικό (η αναλογία 

σπουδαστών/διδασκόντων, εξυπηρετεί τους σκοπούς του προγράμματος και ο συντονιστής του προγράμματος έχει 

τα απαιτούμενα προσόντα)- οι εργαστηριακές υποδομές είναι επαρκείς για την υποστήριξη του προγράμματος και 

τη διασφάλιση των επιδιοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτωνΜε βάση τα παραπάνω, η επιτροπή προτείνει να 

θεραπευτούν οι αδυναμίες που επισημάνθηκαν και συγκεκριμένα:- να γίνει εμπλουτισμός των διδακτικών 

βοηθημάτων που θα υποστηρίζουν το πρόγραμμα. 

 

 

HEI’s conclusions and final remarks 

Το The Limassol College έχει εμπλουτίσει το εκπαιδευτικό υλικό του με την δημιουργία νέων διδακτικών 

σημειώσεων τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.  .Συγκεκριμένα έχουμε εμπλουτίσει το πρόγραμμα 

με τις πιο κάτω διδακτικές σημειώσεις:-Αισθητική προσώπου Ι και ΙΙ-Μορφολογία-Χρώμα-Κοσμητολογία -

Αποτρίχωση-Μακιγιάζ-Αισθητική Σώματος Ι-ΙΙ-Επαγγελματικό Μακιγιάζ. -Αισθητική Ηλεκτροθεραπεία-

Δερματολογία Ι-ΙΙ-Διαιτολογία-Επαγγελματική Δεοντολογία-ΥγιεινήΕπιπλέον έχουμε προβεί στην αγορά των πιο 

κάτω εκπαιδευτικών βιβλίων:-Αισθητική Προσώπου-Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής-Δεοντολογία Επαγγέλματος 

Αισθητικού-Το Δέρμα μας-Ομορφη εμφάνιση του Μακιγιάζ-Εισαγωγή στην αισθητική επιστήμη-Προσωπολογία η 

τεχνική του μακιγιάζ-Το τέλειο μακιγιάζ-Make-up-Nail Art – Μανικιούρ-Πεντικιούρ-Nail Art Ι-Nail Art II-Nail Art III-

Αιθέρια έλαια-Professional Beauty Therapy-Beauty Therapy The foundations-The Science of Beauty-Body Therapy 

and Facial Work-Beauty Books Electrical Therapy-The Anatomy and Physiology workbook-The Anatomy Physiology 

workbook for beauty and holistic therapies at level I-III-Body Massage for the Beauty therapist-Anatomy and 
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Physiology: Beauty therapy basics-Beauty Therapy Level II. Το σημείο Σχεδιασμός και ανάπτυξη του προγράμματος 

σπουδών 1.19 έχει βαθμολογηθεί με 3 βάσει των πληροφοριών που έδωσε η εκπρόσωπος του Συλλόγου 

Αισθητικών Κύπρου ότι η εγγραφή των αποφοίτων διετούς διπλώματος αισθητικής στο Σύλλογο πραγματοποιείται 

υπό προϋποθέσεις. Οι κάτοχοι του διπλώματος Αισθητικής θα γίνονται δεκτές στον Σύλλογο Αισθητικών Κύπρου 

βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας. 

 

 

EEC’s final conclusions and remarks 

Click or tap here to enter text. 
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D. Signatures of the EEC 

 

Name Signature  
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Click to enter Name  

Click to enter Name  

Click to enter Name  

Click to enter Name  
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