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ΟΓΗΓΙΔ:   

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 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο γηα έθαζην 
πξφγξακκα ζπνπδψλ.  Σν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (έληππν αξ. 300.1) απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
έθζεζεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε - πηζηνπνίεζε πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ. 
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ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: 

 

ΟΝΟΜΑ 
ΣΙΣΛΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ / ΙΓΡΤΜΑ 

Γεψξγηνο Αγγειφπνπινο 
Πξφεδξνο Παλεπηζηήκην Παηξψλ, 

Πνιπηερληθή ρνιή 

Αζελά Παπά 
Μέινο Μεηζφβην Πνιπηερλείν  

Μαγδαιελή Κξνθίδα  
Μέινο Μεηζφβην Πνιπηερλείν 

Γηάλλεο Φεζάο 
Δθπξφζσπνο 

επαγγεικαηηθνχ 
ζψκαηνο 

ΔΣΔΚ 

Εήλα άββα 
Μέινο 

Φνηηήηξηα 
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 
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ΔΙΑΓΩΓΗ: 
 

I. Ζ δηαδηθαζία Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο  
 

χληνκε πεξηγξαθή ησλ εγγξάθσλ πνπ κειεηήζεθαλ, ηεο επηηφπνπ επίζθεςεο, ησλ 
ζπλαληήζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε επίζθεςε.   
 

 Μειεηήζεθε ε Έθζεζε 200.1 πνπ ππέβαιε ην Παλεπηζηήκην θαζψο 
θαη άιιν έληππν πιηθφ (Οδεγφο πνπδψλ, θ.ά) 

 Έγηλε επηηφπηα ζπλάληεζε κε ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 

 Έγηλε εθηελήο παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ ππεχζπλν 
αθαδεκατθφ θαη εθηεηακέλε ζπδήηεζε κε ην αθαδεκατθφ 
πξνζσπηθφ 

 Έγηλε ζπδήηεζε κε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζε θηηξηαθέο ππνδνκέο (βηβιηνζήθε, 
εξγαζηήξηα, αίζνπζεο) 

 
 
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. 
 
 

Η αίηεζε ήηαλ γεληθά πιήξεο θαη πνηνηηθά επαξθήο θαη επεμεγνχζε 
ηθαλνπνηεηηθά ην φξακα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ηνπ λένπ Σκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ. 
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ΔΤΡΗΜΑΣΑ: 
 
1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΓΙΑΘΔΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

- Οξγάλσζε δηδαθηηθνχ έξγνπ / Γηδαζθαιία / Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 
 
Οη ζπνπδέο νξγαλψλνληαη ζε νθηψ εμάκελα θαη απφ ην πέκπην εμάκελν κέρξη ην 
φγδνν, δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεπζχλζεηο (streams), ηελ πεηξνρεκηθή κεραληθή θαη 
ηελ πεξηβαιινληηθή ρεκηθή κεραληθή αληίζηνηρα. 
 
Σν ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απνηειείηαη απφ ζπλνιηθά καζήκαηα 240 
ECTS, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε 30 ECTS αλά εμάκελν, ηα νπνία θαηαλέκνληαη ζε 
ππνρξεσηηθά θαη καζήκαηα επηινγήο, εηδηθφηεηαο θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο 
θαη ζε πηπρηαθή εξγαζία. εκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη κάζεκα πξαθηηθήο άζθεζεο 
φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ θαηψηεξν πίλαθα. 
. 
 

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ ECTS 

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 170 

Μαζήκαηα Δπηινγήο  

(α) Δηδηθφηεηαο  

(β) Γεληθήο Δθπαίδεπζεο / Διεχζεξεο Δπηινγήο  

 

30 

20 

Πηπρηαθή Δξγαζία  20 

Πξαθηηθή Άζθεζε 0 

       χλνιν ECTS 240 

 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ είλαη σο εμήο: 
 

 14 καζήκαηα βαζηθψλ επηζηεκψλ 

 13 καζήκαηα ρεκηθήο κεραληθήο-κεραληθήο 

 14 καζήκαηα εηδίθεπζεο 

 1 κάζεκα νηθνλνκηθψλ θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ 

 2 καζήκαηα αγγιηθήο γιψζζαο   
 
Ζ δηδαζθαιία καζεκάησλ αθνινπζεί ηε ζπλήζε πξαθηηθή, δειαδή 
πξαγκαηνπνηνχληαη παξνπζηάζεηο κε power point,  αθνινπζείηαη ην ζχζηεκα moodle 
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία δηδάζθνληα θαη δηδαζθφκελνπ, ππάξρνπλ 
θξνληηζηεξηαθέο πξαθηηθέο, ελδηάκεζεο εμεηάζεηο θαη εμεηάζεηο κε ζπληειεζηή 
βαξχηεηαο επηπιένλ ηεο ηειηθήο εμέηαζεο. ε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα δίδνληαη 
ζεηξέο αζθήζεσλ κε ζπγθεθξηκέλν ζπληειεζηή βαξχηεηαο. 
 
Σν ππφ δεκηνπξγία Σκήκα ζα ζηειερσζεί κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ΓΔΠ/ΔΔΠ ηνπ 
Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη δχν θαηλνχξγηα 
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κέιε ΓΔΠ, ηα νπνία πξνβιέπεηαη λα δηνξηζηνχλ εληφο ηνπ έηνπο κε εηδηθφηεηεο 
Υεκηθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ. 
 
Ζ θαηαλνκή κειψλ ΓΔΠ έρεη σο εμήο: 
 

Αξηζκφο Βαζκίδα Δηδηθφηεηα 

2 Καζεγεηήο  Υεκηθφο 

 Φπζηθφο 

1 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο  Μεραλνιφγνο 
Μεραληθφο 

5 Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Μεραλνιφγνο 
Μεραληθφο 

 Υεκηθφο 

 Υεκηθφο Μεραληθφο 

 Υεκηθφο Μεραληθφο 

 Υεκηθφο 

 
Άιιν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (ΔΓΠ): 
 

Αξηζκφο Θέζε Δηδηθφηεηα 

4 ΔΓΠ  Γεσπφλνο, Πεξηβαιινληηθέο Δπηζηήκεο 

 Υεκηθφο  

 Βηνιφγνο 

 Υεκηθφο 

 
Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο: 
 

Αξηζκφο Θέζε Δηδηθφηεηα 

3 ΔΔ  Μεραλνιφγνο 
Μεραληθφο 

 Υεκηθφο 

 Βηνιφγνο 
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
 
θνπφο θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

Σν πξνηεηλφκελν Σκήκα Υεκηθήο Μεραληθήο, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ επηηφπηα 
επίζθεςε, απνηειεί κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΣΔΠΑΚ κε δεδνκέλν φηη δελ 
ππάξρεη άιιε ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ ζηελ Κχπξν. Σν ππφ δεκηνπξγία Σκήκα 
ζθνπφ έρεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο. 

Σν Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ είλαη έλα αλαπφζπαζην Σκήκα ηεο ρνιήο 
Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο. Γηαπηζηψζεθε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη ζπλέξγεηαο κε 
ηα ππάξρνληα Σκήκαηα Μεραληθήο. Παξάιιεια, ην ππφ ίδξπζε Σκήκα ζα εληζρχζεη 
δξαζηεξηφηεηεο ζε ζέκαηα ελέξγεηαο, πεξηβαιινληηθψλ ηερλνινγηψλ θαη κειινληηθά 
άιιεο αλάγθεο φπσο Βηνυιηθά, Σξφθηκα, θ.ά 

Σν πξνζδφκελν απνηέιεζκα απφ ην πξνηεηλφκελν ηκήκα  Υεκηθψλ Μεραληθψλ είλαη 

ε απφθηεζε ελφο γεληθνχ ππξήλα γλψζεο ζε αληηθείκελα ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο 

δηεξγαζηψλ , πνπ κπνξνχλ εθαξκνζηνχλ ζε κηα πνηθηιία θαηεπζχλζεσλ, φπσο ζηηο 

ηερλνινγίεο αλφξπμεο θαη αλάπηπμεο πεηξνρεκηθψλ θαη πδξνγνλαλζξάθσλ, 

πεξηβαιινληηθέο ηερλνινγίεο, βηνηερλνινγία θαη βηνυιηθά. 

Γνκή θαη Πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζπκβαηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ Υεκηθήο Μεραληθήο πνπ ζπλάδεη 

κε ηα ππάξρνληα επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ Υεκηθήο Μεραληθήο. Ζ δνκή 

θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά σο 

πξνο ηηο απαηηνχκελεο βαζηθέο γλψζεηο ηνπ Υεκηθνχ Μεραληθνχ θαη παξέρεη δπν 

επηινγέο εμεηδίθεπζεο. 

Παξφια απηά ε επηηξνπή πηζηεχεη φηη είλαη εθηθηή ε ελίζρπζε καζεκάησλ ηνπ θνξκνχ 

ηεο Υεκηθήο Μεραληθήο (θαηλφκελα κεηαθνξάο κάδαο, ξχζκηζε θαη ζρεδηαζκφο 

δηεξγαζηψλ) ζε αληηθαηάζηαζε ησλ καζεκάησλ επηινγήο εηδίθεπζεο. ην ηέινο ηνπ 

ηξίηνπ έηνπο λα πξνζηεζεί ε βεβαίσζε πινπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε 

επηρεηξήζεηο-βηνκεραλίεο ηνπ θιάδνπ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. Οη αλσηέξσ αιιαγέο, 

εθηηκάηαη φηη ζα εληζρχζνπλ ζεκαληηθά ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο, γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο θαη ζε άιια πεδία Υεκηθήο 

Μεραληθήο πέξαλ ησλ ήδε πξνηεηλφκελσλ εμεηδηθεχζεσλ. 

Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε πνπ ππνβιήζεθε, ηελ παξνπζίαζε πνπ έγηλε θαη ηε 

ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, ε πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ δηαζθαιίδεηαη 

κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 
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         Αλάπηπμε θαη ξεηή δεκνζηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ (εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ECT, δηαγξάκκαηα καζήκαηνο κε ζαθψο δηαηππσκέλνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο, εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο καζήκαηνο/δηδάζθνληα απφ ηνπο θνηηεηέο) 

         Γηαδηθαζία πεξηνδηθήο αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

θηηξηαθψλ ππνδνκψλ (εξγαζηεξίσλ, αηζνπζψλ, θ.ά) θαη πξνψζεζεο αηηεκάησλ γηα 

ηε ζπλερή αλαβάζκηζε θαη ζπληήξεζε 

         Παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαη ησλ επηηεπγκάησλ ησλ θνηηεηψλ θαη 

απνθνίησλ. Μεραληζκφο παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ θνηηεηψλ, γηα ηνπο 

ηξφπνπο βειηίσζεο θαη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ 

κία θνξά ην ρξφλν θαη ζπδήηεζε ζηελ Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο  

         Γηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηελ εζσηεξηθή Δπηηξνπή Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ηνπ 

καζήκαηνο θαη ηνπ δηδάζθνληα πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο θνηηεηέο αμηνπνηνχληαη 

επνηθνδνκεηηθά απφ ηνλ θάζε δηδάζθνληα μερσξηζηά.  

         Γηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ ηειεηφθνηησλ θαη απφθνηησλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(π.ρ. ζπλεληεχμεηο, focus groups, εξσηεκαηνιφγηα). 

 

Γηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε πνπ ππνβιήζεθε, ηελ παξνπζίαζε πνπ έγηλε θαη ηε 

ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, ε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γίλεηαη σο 

εμήο: 

         Σν πξφγξακκα ζα πξνζθέξεηαη απφ ην Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ, γηα ην 

νπνίν αλακέλεηαη ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηε Βνπιή ηεο Κχπξνπ. Μέρξη ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ, ην πξφγξακκα ζα πξνζθέξεηαη απφ 

ηηο ρνιέο Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο θαη ρνιή Γεσηερληθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο. 

         Ζ δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεηαη ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ησλ αθαδεκατθψλ ζεζκψλ πνπ πξνλννχλ νη γεληθνί θαλφλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
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(Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε επίπεδν Σκήκαηνο, πκβνχιην Σκήκαηνο θαη 

ρνιήο, Δπηηξνπή πνπδψλ ηεο πγθιήηνπ, Δπηηξνπή Πνηφηεηαο ηεο πγθιήηνπ θαη 

χγθιεηνο). 

         Πξνβιέπεηαη κεραληζκφο ψζηε πεξηνδηθά (θάζε 3-4 έηε) λα γίλεηαη αμηνιφγεζε 

ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ π.ρ. ζχγθξηζε ηεο ζεκαηνινγίαο θαη 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ ψζηε λα απνθεχγνληαη ππεξβνιηθέο επηθαιχςεηο 

κεηαμχ ησλ καζεκάησλ. 

         Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεηαη 

δηαβνχιεπζε κε εξγνδφηεο, επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο, εηδηθέο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, απνθνίηνπο, εμσηεξηθνχο δηδάζθνληεο (π.ρ. επηζθέπηεο), γηα βειηηψζεηο 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο δηεζλνχο θαη ηεο θππξηαθήο 

αγνξάο (Βηνκεραλία, Τπεξεζίεο θ.α.) θαη αγνξάο εξγαζίαο. 

         ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

ζπκκεηέρνπλ αθαδεκατθνί εκπεηξνγλψκνλεο άιισλ παλεπηζηεκίσλ θαη θνξέσλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

  

Γηεζλήο Γηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε πνπ ππνβιήζεθε, ηελ παξνπζίαζε πνπ έγηλε θαη ηε 

ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, ε δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

δηαζθαιίδεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

         Σν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ζπνπδψλ δηακνξθψζεθε κεηά απφ εηζήγεζε 

Δπηηξνπήο Δηδηθψλ Αθαδεκατθψλ απφ ην εμσηεξηθφ, πνπ ζπζηάζεθε ην 2012. 

         Σν πθηζηάκελν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ θαη ην ππφ δεκηνπξγία Σκήκα Υεκηθήο 

Μεραληθήο αλακέλεηαη λα αλαπηχμεη ζπλεξγαζίεο κε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα θαη 

Σκήκαηα ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ζηνπο ηνκείο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

έξεπλαο. 

         Ζ πξνζέιθπζε μέλσλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη 

εξεπλεηψλ, δηδαζθφλησλ, αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 
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χλδεζε κε ηελ Αγνξά Δξγαζίαο θαη ηελ Κνηλσλία 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε πνπ ππνβιήζεθε, ηελ παξνπζίαζε πνπ έγηλε θαη ηε 

ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, γηα ηε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσλία  

ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

         Οη κειινληηθέο αλαζεσξήζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο επηδηψθεηαη, 

φπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξνπζίαζε, λα εκπιέθνπλ εξγνδφηεο, επαγγεικαηηθνχο 

ζπλδέζκνπο, εηδηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο 

δηεζλνχο θαη ηεο θππξηαθήο αγνξάο (Βηνκεραλία, Τπεξεζίεο θ.α.) θαη αγνξάο 

εξγαζίαο. 

         Σν πξφγξακκα θαη ην Σκήκα αλακέλεηαη λα ζπλάςεη πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο 

κε ηε βηνκεραλία θαη ηελ αγνξά ηεο Κχπξνπ, κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο, 

ηεο επξεζηηερλίαο θαη ηεο εξγνδφηεζεο απνθνίησλ. 

         Σν πξφγξακκα ζα πξνζθέξεη αλνηθηέο δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα ζηα αληηθείκελα 

πνπ πξνζθέξεη κε ηξφπνπ πνπ απεπζχλνληαη ηφζν ζηελ αγνξά εξγαζίαο φζν θαη 

ζηελ θνηλσλία επξχηεξα. 

         Σν Γξαθείν ηαδηνδξνκίαο θαη ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζα 

ππνζηεξίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα ηεξνχλ ζηνηρεία γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ απνθνίησλ ζε νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή βάζε 

(βηνκεραλία, αθαδεκατθά ηδξχκαηα, θξαηηθνχο θαη εκηθξαηηθνχο νξγαληζκνχο, θιπ).   

ηελ παξνπζίαζε αλαθέξζεθε απφ ην πληνληζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο φηη 

πξνεγήζεθε εθηελήο δηαβνχιεπζε κε ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Γελ παξνπζηάζηεθαλ 

φκσο ζρεηηθά ζηνηρεία κε ηηο απφςεηο ησλ θνξέσλ.  χκθσλα θαη κε ηελ άπνςε ηνπ 

κέινπο ηεο Δπηηξνπήο, εθπξνζψπνπ ηνπ ΔΣΔΚ, ε φπνηα δηαβνχιεπζε έγηλε ρσξίο 

νπζηαζηηθή θαη πάλησο φρη πξφζθαηε εκπινθή ηνπ ΔΣΔΚ ή/θαη άιισλ θνξέσλ. Ζ 

θαηαηεζείζα κειέηε βησζηκφηεηαο είλαη πνιχ γεληθή. Παξφια απηά ηα νθέιε απφ ηε 

δεκηνπξγία Σκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ, ηδηαίηεξα κε ηελ πηνζέηεζε ησλ 

εηζεγήζεσλ πνπ γίλνληαη ζε απηή ηελ έθζεζε, αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθά. 
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3. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
 

- πλέξγεηα Έξεπλαο Γηδαζθαιίαο  
 

Ζ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζήκεξα ζην πθηζηάκελν Σκήκα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο 

Πεξηβάιινληνο απφ ηα ππάξρνληα κέιε ΓΔΠ είλαη πςειήο ζηάζκεο, κε αμηνζεκείσηε 

δηεζλή παξνπζία ηφζν ζε επίπεδν δεκνζηεχζεσλ φζν θαη ζε επίπεδν εξεπλεηηθψλ 

ζπλεξγαζηψλ. 

Απφ ηνλ επηηφπην έιεγρν θαη ηε ζπδήηεζε δηαπηζηψζεθε φηη ηα κέιε ΓΔΠ εληάζζνπλ 

ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζηε δηδαζθαιία πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζηα 

αληίζηνηρα καζήκαηα. 

 Ζ ζπλέξγεηα επνκέλσο πνπ ππάξρεη ζήκεξα θαη αλακέλεηαη λα ππάξμεη ζην 

πξνηεηλφκελν πξφγξακκα θαη ζην ππφ ίδξπζε Σκήκα αλάκεζα ζηε δηδαζθαιία θαη 

ζηελ έξεπλα είλαη ζεκαληηθή. 

 
 

4. ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ 
ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
- Γηνηθεηηθνί Μεραληζκνί / Τπνδνκέο/Τπνζηήξημε / Οηθνλνκηθνί Πφξνη 

 

Σα παξαθάησ ζρφιηα βαζίδνληαη ζηελ παξνπζίαζε θαη ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε κε ηνλ 
Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο πνπδψλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο Γξ. Βαζίιε 
Πξσηνπαπά θαη άιια δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ζέκαηα Βηβιηνζήθεο 
θαη Έξεπλαο. Δπίζεο, ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ θαη ζε άιια ελεκεξσηηθά έληππα πνπ δηαλέκνληαη ζε ππνςήθηνπο 
θνηηεηέο θαη ελεξγνχο θνηηεηέο.  

Σν Παλεπηζηήκην δηαζέηεη θαιά ζηειερσκέλεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη επαξθή 
αξηζκφ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, πέξαλ ησλ δηαθφζσλ αηφκσλ, πξνο ππνζηήξημε 
ηφζν ησλ αθαδεκατθψλ ιεηηνπξγηψλ (δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν) φζν θαη ηεο 
θνηηεηηθήο δσήο θαη επεκεξίαο. 

Οη ππνδνκέο πεξηιακβάλνπλ Τπεξεζίεο πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη 
Σερλνινγίαο, Έξεπλαο θαη Γηαζχλδεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 
Σερληθέο Τπεξεζίεο, πνπδψλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο θαη Βηβιηνζήθεο. Ο 
κεραληζκφο είλαη θαηά βάζε θεληξηθφο, σζηφζν παξέρεηαη άκεζε γξακκαηεηαθή 
δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηηο αθαδεκατθέο νληφηεηεο. 
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Οη νηθνλνκηθνί πφξνη, πνπ πξνεξρφκελνη θπξίσο απφ θξαηηθή ρνξεγία θαη θξαηηθά 
δίδαθηξα, θαίλεηαη φηη θαιχπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία αιιά θαη ηε 
ζρεδηαδφκελε αλάπηπμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ Σκήκαηνο 
Υεκηθψλ Μεραληθψλ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππάξρνπλ ρσξηζηά 
άξζξα-θνλδχιηα, πέξα απφ ην κηζζνιφγην, γηα φιεο ηηο πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη ηηο 
αλάγθεο ησλ Σκεκάησλ θαη ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ.  

Ωο πξνο ηηο ππεξεζίεο Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, ε αξκφδηα Τπεξεζία ζηειερψλεηαη απφ 
ζπλνιηθά 26 κέιε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη είλαη νξγαλσκέλε ζε δχν ηνκείο 
(πνπδψλ θαη Φνηηεηηθήο Δπεκεξίαο) θαη επηκέξνπο Γξαθεία/Τπεξεζίεο πνπ 
θαιχπηνπλ φιν ην εχξνο ζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ππάξρνπλ ρσξηζηά θνλδχιηα, ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη ε Τπεξεζία, 
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ (γηα 
αζιεηηζκφ, εθδειψζεηο, εζηίεο, θνηλσληθή ζηήξημε θνηηεηψλ, εξγνδφηεζε θνηηεηψλ 
εληφο παλεπηζηεκίνπ, ζηήξημε θνηηεηψλ κε αλαπεξίεο, θ.ά). 

Σα αλσηέξσ θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ ππφ 
ιεηηνπξγία πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 
5. ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
  
Γελ πθίζηαληαη ζην ππφ αμηνιφγεζε πξφγξακκα.  
 
 
6. ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ 
 
Γελ πθίζηαληαη ζην ππφ αμηνιφγεζε πξφγξακκα.  
 
 
 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΔΙ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ1 
 

 

Σν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα είλαη απνδεθηφ, βηψζηκν θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ελφο ζχγρξνλνπ πξνγξάκκαηνο Υεκηθήο Μεραληθήο σο πξνο ηε δνκή θαη 

ην πεξηερφκελν. 

Σν πξφγξακκα ζα πξνζθεξζεί απφ έλα δεκφζην Παλεπηζηήκην, κε ηθαλνπνηεηηθνχο 

δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, κε νξγαλσκέλε δνκή 

θαη θαιέο πξαθηηθέο. 

                                                                 
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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Σα πθηζηάκελα κέιε ΓΔΠ, πνπ πξφθεηηαη λα ζηειερψζνπλ ην ππφ δεκηνπξγία Σκήκα, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αθαδεκατθή πνηφηεηα θαη πςειφ ελζνπζηαζκφ γηα ην δηδαθηηθφ 

θαη εξεπλεηηθφ έξγν πνπ απαηηεί έλα ζχγρξνλν παλεπηζηεκηαθφ πξφγξακκα.  

Σα ππφινηπα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηδηαίηεξα ηεο ρνιήο Μεραληθήο, είλαη 

ππνζηεξηθηηθά ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Σκήκαηνο θαη πξνζβιέπνπλ ζε 

ζπλέξγεηεο θαη ζπλεξγαζίεο. 

Πξνηάζεηο γηα βειηίσζε είλαη ε αληηθαηάζηαζε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

καζεκάησλ επηινγήο εηδίθεπζεο κε καζήκαηα θνξκνχ Υεκηθήο Μεραληθήο, πνπ 

πηζηεχεηαη φηη ζα εληζρχζνπλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ απνθνίησλ θαη ζε άιια 

πεδία ηεο Υεκηθήο Μεραληθήο.  

Ζ εηζαγσγή πξαθηηθήο άζθεζεο θξίλεηαη νπζηαζηηθή γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  

Πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε δχν πξφζζεηα κέιε ΓΔΠ 

(πέξαλ ησλ φζσλ ήδε ππάξρνπλ ή αλακέλεηαη λα εθιεγνχλ άκεζα) ζηελ εηδηθφηεηα 

Υεκηθνχ Μεραληθνχ ζηε βαζκίδα Καζεγεηή. Πξνηείλεηαη, επίζεο, ε αμηνπνίεζε 

αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ Υεκηθήο Μεραληθήο, πνπ ζα 

εληζρχζνπλ ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ Σκήκαηνο ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

Οη πθηζηάκελεο ππνδνκέο βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο πφιεο ηεο Λεκεζνχ, είλαη 

δηάζπαξηεο, θαη ζα ήηαλ επηζπκεηφ ζην κέιινλ λα δεκηνπξγεζεί κηα 

παλεπηζηεκηνχπνιε πνπ ζα ζπγθεληξψζεη φιεο ηηο ππνδνκέο. 
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Έληππν: 300.1 

 

Κξηηήξηα θαη Γείθηεο Πνηφηεηαο 

Δμσηεξηθή Αμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ  

 

 

 

 

 
 
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.  

 

ΟΓΗΓΙΔ: 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 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε θξηηεξίσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ ηδξχκαηνο ή / θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ, λα ζεκεηψλεηαη Γ / Δ = Γελ εθαξκφδεηαη θαη λα εμεγήζεηε πνηα είλαη 

ε αληίζηνηρε πνιηηηθή ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην 

 

 

 

 

 

 

 

Ίδξπκα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ 

Σίηινο Πξνγξάκκαηνο: ΥΖΜΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ 

Γηάξθεηα Πξνγξάκκαηνο: 8 ΔΞΑΜΖΝΑ 

Ζκεξνκελία Αμηνιφγεζεο: 18-19 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 
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Μέιε Δπηηξνπήο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο 

 

   

 

ΟΝΟΜΑ ΣΙΣΛΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ / ΙΓΡΤΜΑ 

Γεψξγηνο Αγγειφπνπινο 
Πξφεδξνο Παλεπηζηήκην Παηξψλ, 

Πνιπηερληθή ρνιή  

Αζελά Παπά 
Μέινο Μεηζφβην Πνιπηερλείν  

Μαγδαιελή Κξνθίδα  
Μέινο Μεηζφβην Πνιπηερλείν 

Γηάλλεο Φεζάο 
Δθπξφζσπνο 

επαγγεικαηηθνχ 
ζψκαηνο 

ΔΣΔΚ 

Εήλα άββα 
Μέινο 

Φνηηήηξηα 
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

 

 

 

Ηκεξνκελία θαη Ώξα Δπηηφπηαο Δπίζθεςεο: 18 / 12 /2016, 10:00 

 

Γηάξθεηα Δπηηφπηαο Δπίζθεςεο: 10:00-18:00 
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1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΓΙΑΘΔΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 

1.1 Οξγάλσζε δηδαθηηθνχ 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. 

 
    

√ 

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. 

 
    

√ 

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. 

 
    

√ 

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

 
    

√ 

1.1.3.3 Οη επηθαηξνπνηεκέλεο ηζηνζειίδεο ησλ καζεκάησλ 
κε ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

 
    

1.1.3.4 Οη δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο πηπρηαθψλ θαη 
κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ / πξαθηηθήο άζθεζεο 

 
    

√ 

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

 
    

√ 

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

 
    

√ 

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

 
    

√ 

1.1.4.1 ησλ εγθαηαζηάζεσλ  
    

√ 

1.1.4.2 ηεο βηβιηνζήθεο  
    

√ 

1.1.4.3 ηεο ππνδνκήο  
    

√ 
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1.1.4.4 ηεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο  
    

√ 

1.1.4.5 ηεο αθαδεκατθήο θαζνδήγεζεο  
    

√ 

1.1.5 Δθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηαθηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο 
επηθνηλσλίαο δηδαζθφλησλ – θνηηεηψλ      

 
    

√ 

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

 
    

√ 

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

 
    

√ 

1.1.8 Οη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη 
απνηειεζκαηηθνί. 

 
    

√ 

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. 

 
    

 
√ 
 

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

 
    

√ 

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

 
    

√ 

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

 

Η αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε βαζίζηεθε ζηηο ήδε εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο θαη ηηο δηεζλείο 

θαιέο πξαθηηθέο. 

Σν 1.1.3.3 (Ιζηνζειίδεο) δελ ηζρχεη ζε απηφ ην ζηάδην 

εκεηψζηε: 

α)  ηνλ πξνζδνθψκελν αξηζκφ Κχπξησλ θαη αιινδαπψλ θνηηεηψλ ζην πξφγξακκα 
ζπνπδψλ  

β)  απφ πνηεο ρψξεο αλακέλεηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο θνηηεηψλ 
γ)  ηνλ κέγηζην πξνγξακκαηηζκέλν αξηζκφ θνηηεηψλ θαηά ηκήκα  
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Απαληήζεηο:  
 
α) 30 άηνκα, φπσο θαηαγξάθεηαη ζην θείκελν εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη 
φπσο αλαθέξεηαη θαη πξνθνξηθά. 
β) Απφ Κχπξν. 
γ) 30 άηνκα θαηά δήισζε  
 

1.2 Γηδαζθαιία 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. 

 
    

√ 

1.2.2 Ζ κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα 
ελήιηθεο. 

 
    

√ 

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

 
    

√ 

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. 

 
    

 
√ 

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

 
    

√ 

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

 
    

√ 

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. 

     

√ 

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

 

Η αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε βαζίζηεθε ζηηο ήδε εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο θαη ηηο δηεζλείο 

θαιέο πξαθηηθέο. Δπίζεο βαζίζηεθε ζηελ έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

ζηελ παξνπζίαζε πνπ έγηλε. 
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1.3 Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ 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.  

 
  

 
√ 

  

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. 

 
  

√ 
  

1.3.2.2 Γεκνζηεχζεηο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν  
  

√ 
  

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

 
    

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.  

 
  

 
√ 

  

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

 
    

√ 

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.  

 
    

 
√ 

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. 

 
  

 
√ 

  

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. 

 
    

 
√ 

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

 
    

√ 
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θνηλσληθή πξνζθνξά. 

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

 
  

 
√ 

  

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

 

 
   

 
√ 

 

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

Σν πθηζηάκελν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ είλαη πςειήο ζηάζκεο θαη έκπεηξν ζηε 
δηδαζθαιία θαη ζηελ έξεπλα. πλίζηαηαη ε ελίζρπζε ηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ κε κέιε ΓΔΠ πνπ έρνπλ αληηθείκελν ηε Υεκηθή Μεραληθή. 
Πξνηείλεηαη  λα ελεξγνπνηεζεί ν ζεζκφο ηνπ επηζθέπηε θαζεγεηή. 
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 

2.1 θνπφο θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
πνπδψλ 

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. 

 
    

 
√ 

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

 
    

√ 

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.    

 
    

 
√ 

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. 

 
    

 
√ 

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

 
    

√ 

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

 
    

√ 

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

 
    

√ 

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

 

Ο ζθνπφο θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο 
ελφο ηππηθνχ πξνγξάκκαηνο Υεκηθήο Μεραληθήο. 
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2.2 Γνκή θαη Πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 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. 

 
   √ 

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.  

 
   √ 

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. 

 
 √   

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

 
   √ 

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

 
  √  

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. 

 
 √   

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

 
 √   

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

 
 √   

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

 
   √ 

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



 

24 
 

 

Η δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηθαλνπνηεηηθά, 
επηδέρνληαη φκσο βειηίσζεο κε ηελ ελίζρπζε καζεκάησλ θνξκνχ ρεκηθήο 
κεραληθήο. Μειινληηθά, ζα  κπνξνχζε λα πξνζηεζνχλ γλσζηηθά αληηθείκελν 
θιάδσλ αηρκήο, φπσο Βηνηερλνινγίαο θαη Σξνθίκσλ. Πεξαηηέξσ, 
δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε καζήκαηνο Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ. 

 

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 επηηξέπεηαη βάζεη θαλφλσλ θάηη ηέηνην, φπσο έρεη ιερζεί ζηελ 
παξνπζίαζε. 

 

2.3 
Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 1 2 3 4 5 

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

 
   √ 

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

 
   √ 

 2.3.2.1  ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ  
   √ 

 2.3.2.2  ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ  
   √ 

 2.3.2.3  ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ  
   √ 

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

 
   √ 

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

 
   √ 

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

 

Η θξίζε ηεο Δπηηξνπήο βαζίζηεθε ζηελ ελεκέξσζε πνπ έγηλε θαη ζηελ 
επηηφπηα επίζθεςε. 
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2.4  Γηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 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. 

 
   √ 

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

 
   √ 

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

 
   √ 

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. 

 
   √ 

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     √ 

2.4.5.2  Σα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα     √ 

2.4.5.3  Σε κεζνδνινγία     √ 

2.4.5.4  Σηο πεξηγξαθέο ησλ καζεκάησλ     √ 

2.4.5.5  Σε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο     √ 

2.4.5.6  Σα θξηηήξηα εηζδνρήο     √ 

2.4.5.7 Σε κνξθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ 

    √ 

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

 
   √ 

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

 
   √ 

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. 

 
   √ 

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 
πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 
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Η θξίζε ηεο Δπηηξνπήο βαζίζηεθε ζηελ ελεκέξσζε πνπ έγηλε θαη ζηελ 
επηηφπηα επίζθεςε. Δπίζεο, ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ θαη ζην άιιν έληππν πιηθφ 
πνπ δηαλεκήζεθε θαη αθνξά ηελ νξγάλσζε ζπνπδψλ γεληθά ζην Σερλνινγηθφ 
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. 

 

εκεηψζηε ζε πεξίπησζε πξαθηηθήο άζθεζεο:  
 

- Πφζεο είλαη νη πηζησηηθέο κνλάδεο γηα καζήκαηα θαη πφζεο γηα ηελ πξαθηηθή 
άζθεζε 

- ε πνην εμάκελν γίλεηαη ε πξαθηηθή άζθεζε 
- Αλ ε πξαθηηθή άζθεζε γίλεηαη ζηελ ρψξα ζηελ νπνία εδξεχεη ην Ίδξπκα πνπ 

απνλέκεη ηνλ ηίηιν.   
 
Γελ πξνβιέπεηαη πξαθηηθή άζθεζε ζην πξφγξακκα. Η Δπηηξνπή ζπληζηά ηελ 
εηζαγσγή πξαθηηθήο άζθεζεο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 
 

2.5 Γηεζλήο Γηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ  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.  

√ 
    

2.5.2 Πξνζειθχνληαη Δπηζθέπηεο Καζεγεηέο εγλσζκέλνπ θχξνπο. √ 
    

2.5.3 πκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ζε πξνγξάκκαηα 
αληαιιαγψλ. 

√ 
    

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

 
   √ 

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

 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ έρεη αθφκε πξνζθεξζεί, ζπλεπψο δελ ηζρχνπλ 
ηα 2.5.1-3. Πξνηείλεηαη ε πξνζέιθπζε θαζεγεηψλ αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο σο 
Δπηζθεπηψλ. 

 

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. 

 

Σν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ζπγθξίλεηαη ζεηηθά κε ηα αληίζηνηρα 
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πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην εμσηεξηθφ. Τηνζέηεζε ησλ εηζεγήζεσλ ζα 
ην βειηηψζεη πεξαηηέξσ.  

 

2.6 χλδεζε 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. 

 
 √   

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

 
 √   

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

 
 √   

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

 

ηελ παξνπζίαζε αλαθέξζεθε απφ ην πληνληζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο φηη 
πξνεγήζεθε εθηελήο δηαβνχιεπζε κε ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Γελ 
παξνπζηάζηεθαλ φκσο ζρεηηθά ζηνηρεία κε ηηο απφςεηο ησλ θνξέσλ. χκθσλα 
θαη κε ηελ άπνςε ηνπ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο, εθπξνζψπνπ ηνπ ΔΣΔΚ, ε φπνηα 
δηαβνχιεπζε έγηλε ρσξίο νπζηαζηηθά θαη πάλησο φρη πξφζθαηε εκπινθή ηνπ 
ΔΣΔΚ ή/θαη άιισλ θνξέσλ. Η θαηαηεζείζα κειέηε βησζηκφηεηαο είλαη πνιχ 
γεληθή. Παξφια απηά ηα νθέιε απφ ηε δεκηνπξγία Σκήκαηνο Υεκηθψλ 
Μεραληθψλ, ηδηαίηεξα κε ηελ πηνζέηεζε ησλ εηζεγήζεσλ πνπ γίλνληαη ζε απηή 
ηελ έθζεζε, αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθά. 

Με ηηο πξνηεηλφκελεο βειηηψζεηο ζην πξφγξακκα, αλακέλεηαη φηη νη Υεκηθνί 
Μεραληθνί πνπ ζα απνθνηηήζνπλ ζα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ έλα επξχ 
θάζκα εηδηθνηήησλ, αθφκε θη απηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλακελφκελε 
ελεξγεηαθή/πεηξειατθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

 
 
 

 

  



 

28 
 

3. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΚΑΙ Η ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

3.1 πλέξγεηα Έξεπλαο θαη Γηδαζθαιίαο  1 
2 3 4 5 

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

 
   √ 

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

 
   √ 

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. 

 
   √ 

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. 

 
   √ 

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. 

 
   √ 

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. 

 
   √ 

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

 
   √ 

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

 
   √ 

3.1.9 Ζ εθπαίδεπζε θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 
είλαη επαξθήο 

 
   √ 

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

 

Γηαπηζηψζακε φηη ζην πθηζηάκελν πξφγξακκα ηεο ρνιήο ηζρχεη ζε πνιχ 
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε ζπλέξγεηα έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο θαη αλακέλνπκε φηη 
ε θαιή απηή πξαθηηθή ζα αθνινπζεζεί θαη ζην Σκήκα Υεκηθήο Μεραληθήο. 
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4. ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ  
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

4.1 Γηνηθεηηθνί 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. 

    √ 

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

    √ 

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

    √ 

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

 

χκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε πνπ έγηλε, νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηδηαίηεξα ε 
θνηηεηηθή κέξηκλα παξέρνληαη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν. 

 

 

 

 
 

4.2 Τπνδνκέο / Τπνζηήξημε 1 2 3 4 5 

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

    √ 

4.2.2 Τπάξρεη ππνζηεξηθηηθή πιαηθφξκα εζσηεξηθήο 
επηθνηλσλίαο. 

    √ 

4.2.3 Οη εγθαηαζηάζεηο είλαη επαξθείο ζε αξηζκφ θαη κέγεζνο.     √ 

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. 

    √ 

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

    √ 

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

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

    √ 

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

 

Απφ ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επηηφπηα επίζθεςε θπξίσο ζηε Βηβιηνζήθε, 
δηαπηζηψζεθε ε πςειή επάξθεηα θαη πνηφηεηα. 

 

 

 

 
 

4.3 Οηθνλνκηθνί Πφξνη 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 

    √ 

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

 

χκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ε θξαηηθή ρνξεγία θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά 
φιεο ηηο αλάγθεο. 
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Σν πην θάησ θξηηήξην ηζρχεη επηπξφζζεηα γηα ηα εμ απνζηάζεσο 
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

 

5. ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1 
2 3 4 5 

5.1 Οη δηαδηθαζίεο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ δηδαζθφλησλ 
αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ 
απφ ηνπο θνηηεηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. 

 
    

5.2 Ζ δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο αθαδεκατθνχ / 
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαζθαιίδνπλ φηη  νη ππνςήθηνη 
δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξία γηα εμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

 
    

5.3 Μέζα απφ ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο, παξέρεηαη 
θαηάιιειε εθπαίδεπζε, θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ζηνπο 
δηδάζθνληεο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ απνδνηηθά 
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 
    

5.4 Οη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθνί. 

 
    

5.5 Παξέρεηαη θαηάιιειε θαζνδήγεζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 
απφ ηνπο δηδάζθνληεο κέζα απφ ζεζκνζεηεκέλεο 
δηαδηθαζίεο. 

 
    

5.6 Δμαζθαιίδεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε νκαιή εμ 
απνζηάζεσο επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 
θνηηεηψλ. 

 
    

5.7 Γηαζθαιίδεηαη ε ζπλέπεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ε ηζφηηκε 
εθαξκνγή ηεο ζε φινπο ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο θαη ε ηήξεζε 
πξνθαζνξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 

 
    

5.8 Σν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ) πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 
πξνβιέπεη ε κεζνδνινγία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 
θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

 
    

5.9 Σν πξφγξακκα δηαζέηεη θαηάιιειεο θαη επαξθείο ππνδνκέο 
ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο. 

 
    

5.10 Οη ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο.  
    

5.11 Οη θνηηεηέο ελεκεξψλνληαη θαη εθπαηδεχνληαη ζρεηηθά κε ηα 
δηαζέζηκεο εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο. 

 
    

5.12 Οη δηαδηθαζίεο ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ θαη βειηίσζεο ησλ  
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ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ζπρλέο θαη 
απνηειεζκαηηθέο. 

5.13 Οη ππνδνκέο γηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη 
ζπγθξίζηκεο κε ηηο ππνδνκέο Παλεπηζηεκίσλ ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη δηεζλψο.  

 
    

5.14 Οη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο παξέρνληαη 
ζχκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη νη 
αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ. 

 
    

5.15 Οη θνηηεηέο/ηξηεο θαη νη δηδάζθνληεο έρνπλ πξφζβαζε ζηηο 
απαξαίηεηεο γηα ην πξφγξακκα, ην επίπεδν θαη ηνλ ηξφπν 
δηδαζθαιίαο ηνπο ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο. 

 
    

5.16 Σν πνζνζηφ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε έλα πξφγξακκα 
ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεηαη εμ απνζηάζεσο, ην νπνίν 
θαηέρεη δηδαθηνξηθφ ηίηιν, δελ είλαη κηθξφηεξν απφ 75%. 

 
    

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

 

Γελ πθίζηαληαη ζην ζηάδην απηφ. 

 

εκεηψζηε αλ ηζρχνπλ ηα πην θάησ, βάδνληαο √ ζην  ηεηξαγσλάθη δίπια απφ ηε 
δήισζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηζρχνπλ νη δειψζεηο, ζεκεηψζηε ηη ηζρχεη: 

  

O αλψηαηνο αξηζκφο θνηηεηψλ αλά ηκήκα δελ ππεξβαίλεη ηνπο 30 
θνηηεηέο. 

 

Δίλαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή γξαπηψλ εμεηάζεσλ κε θπζηθή παξνπζία 
ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ηδίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο ή ππφ ηελ επνπηεία 
αμηφπηζησλ θνξέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο ρψξεο ησλ δηδαζθνκέλσλ. 

 

 

Ο αξηζκφο ησλ ηκεκάησλ εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηνο ζηα νπνία 
δηδάζθεη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ  δελ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 
καζεκάησλ πνπ δηδάζθεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζηα ζπκβαηηθά 
πξνγξάκκαηα θαη ν δηδαθηηθφο θφξηνο ηνπ δηδάζθνληνο ζπλππνινγίδεηαη. 
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Σν πην θάησ θξηηήξην ηζρχεη επηπξφζζεηα γηα ηα δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ.  

 

6. ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ 1 
2 3 4 5 

6.1 Γηαζθαιίδεηαη ε πνηνηηθή παξνρή δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ 
κέζα απφ Καλνληζκνχο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ. 

 
    

6.2 Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηνηηθή 
παξνρή δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. 

 
    

6.3 Ο αξηζκφο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 
ππνζηεξίμεη ην δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη 
επαξθήο. 

 
    

6.4 Οη επηβιέπνληεο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ έρνπλ ηα 
αθαδεκατθά πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία γηα ηελ επνπηεία 
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηξηβψλ. 

 
    

6.5 Ζ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζηνπο 
θαλφλεο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 
    

6.6 Ο αξηζκφο ησλ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ ηνπο νπνίνπο 
επηβιέπεη έλα αθαδεκατθφ κέινο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηε 
ζπλερή θαη απνηειεζκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε ηνπ θνηηεηή 
θαη ζχκθσλνο κε ηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα.  

 
    

6.7 Σα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ησλ  αθαδεκατθψλ ζπκβνχισλ 
θαη επηβιεπφλησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη θαιχπηνπλ ηα 
ζεκαηηθά πεδία έξεπλαο ησλ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

 
    

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

 

Γελ πθίζηαληαη ζην ζηάδην απηφ. 

 

εκεηψζηε ηνλ αξηζκφ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ πνπ επηβιέπεη θάζε κέινο ΓΔΠ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αθαδεκατθή βαζκίδα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν επηβιέπσλ.  
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ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΑ ΥΟΛΙΑ – ΔΙΗΓΗΔΙ  

 

Παξαθαιψ λα γξάςεηε ηα θαηαιεθηηθά ζρφιηα θαη εηζεγήζεηο γηα ην πξφγξακκα 
ζπνπδψλ ζην ζχλνιφ ηνπ ή γηα επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 

Τν πξνηεηλόκελν πξόγξακκα ζπνπδώλ είλαη απνδεθηό, βηώζηκν, θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ελόο ζύγρξνλνπ πξνγξάκκαηνο Χεκηθήο 

Μεραληθήο σο πξνο ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν. Ιδηαίηεξα κεηά ηηο κηθξέο 

αιιαγέο/πξνζζήθεο πνπ πξνηείλνληαη. 

Τν πξόγξακκα ζα πξνζθεξζεί ζε έλα δεκόζην Παλεπηζηήκην, κε 

ηθαλνπνηεηηθνύο δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνύο πόξνπο, πιηθνηερληθέο ππνδνκέο 

θαη κε γεληθά νξγαλσκέλε δνκή θαη θαιέο πξαθηηθέο. 

Τα πθηζηάκελα κέιε ΔΕΠ, πνπ πξόθεηηαη λα ζηειερώζνπλ ην ππό δεκηνπξγία 

Τκήκα, ραξαθηεξίδνληαη από αθαδεκατθή πνηόηεηα θαη πςειό ελζνπζηαζκό γηα 

ην δηδαθηηθό θαη εξεπλεηηθό έξγν πνπ απαηηεί έλα ζύγρξνλν παλεπηζηεκηαθό 

πξόγξακκα.  

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ απνθνίησλ θαη ζε άιια 

πεδία Χεκηθήο Μεραληθήο ε Επηηξνπή εηζεγείηαη ηελ αληηθαηάζηαζε ζην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ καζεκάησλ επηινγήο εηδίθεπζεο κε καζήκαηα θνξκνύ 

Χεκηθήο Μεραληθήο.  

Πεξαηηέξσ, ε Επηηξνπή εηζεγείηαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνύ ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο, θαζώο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, ζην εγγύο 

κέιινλ, κε ηνπιάρηζηνλ δύν πξόζζεηα κέιε ΔΕΠ (πέξαλ ησλ όζσλ ήδε 

ππάξρνπλ ή αλακέλεηαη λα εθιεγνύλ άκεζα) ζηελ εηδηθόηεηα Χεκηθνύ 

Μεραληθνύ ζηε βαζκίδα Καζεγεηή.  

Πξνηείλεηαη, ηέινο, ε αμηνπνίεζε αλαγλσξηζκέλνπ θύξνπο επηζθεπηώλ 

δηδαζθόλησλ Χεκηθήο Μεραληθήο, πνπ ζα εληζρύζνπλ ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ 

Τκήκαηνο, ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε.  

Τέινο, ζπληζηάηε ε έληαζε ησλ πξνζπαζεηώλ γηα ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ ππό 

ίδξπζε Τκήκαηνο, όπσο επίζεο θαη ε πξνζέιθπζε μέλσλ θνηηεηώλ.  

 

 

 






