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ΟΔΗΓΙΕ:   

Τν 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 Σπλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2015» [Ν. 136 (Ι)/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 λένπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. 
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ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: 

 

ΟΝΟΜΑ 
ΣΙΣΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ / ΙΔΡΤΜΑ 

Γεψξγηνο Βιάρνο 
Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο 

Δπάγγεινο Σακπξάθνο 
Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο 

Βαζίιεηνο Τζειέληεο 
Καζεγεηήο  Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο 

Αληψληνο Ληνλαξάθεο 
Καζεγεηήο  Διιεληθφ Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην 

Νηθήηαο Νηθεηάθνο 
Καζεγεηήο  Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

Μαξία Κσλζηαληίλνπ 
Μεηαπηπρηαθή 
θνηηήηξηα 

Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 
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ΕΙΑΓΩΓΗ: 
 
I. Η δηαδηθαζία Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο  

 

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

 
II. Γηαδηθαζία Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο  
 

 Σρφιηα 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 Ιδξχκαηνο, γεληθφηεξα, αιιά θαη γηα ην ππφ αμηνιφγεζε 
πξφγξακκα ζπνπδψλ ζπγθεθξηκέλα. 

 
I. Η δηαδηθαζία Εμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο  
 

 Σχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ παξέρνληαη απφ ην Φνξέα 
Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ, ε Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΔΔΑ) πξέπεη λα (α) 
επαιεζεχεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ Έθζεζε 
Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Τκήκαηνο κε βάζε ηα θαηαηεζεηκέλα δεδνκέλα, (β) λα 

εθηηκήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ γίλνληαη απφ 
ηελ αθαδεκατθή κνλάδα, κε παξάιιειε ππνρξέσζε ε ζχγθξηζε κε ηηο ζχγρξνλεο 
δηεζλψο απνδεθηέο θαιχηεξεο πξαθηηθέο, θαη (γ) λα ζπκβνπιεχεη θαη λα πξνηείλεη 

ζπγθεθξηκέλεο ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο θαη βειηηψζεηο. 
 

 Μεηά απφ ηελ αξρηθή ελεκέξσζε ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΓΙ.Π.Α.Δ., ε 

Δπηηξνπή επηζθέθζεθε ηε Σρνιή Business Administration θαη ζπγθεθξηκέλα ην 
Τκήκα Management & Marketing ηνπ Δπξσπατθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ απφ ηελ 
Τεηάξηε 7 Σεπηεκβξίνπ κέρξη θαη Πέκπηε 8 Σεπηεκβξίνπ 2016. Σηε ζπλέρεηα, 

ζπληάρζεθε ε παξνχζα έθζεζε Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζηηο 10 θαη 11 Σεπηεκβξίνπ 
2016. 
 

 Τν Τκήκα (ν Πξχηαλεο, ν Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ Υπνζέζεσλ, νη 
θαζεγεηέο, ηα κέιε ΓΔΠ, νη ζπληνληζηέο - θνηηεηέο δελ ππήξραλ - ) πνπ ζπκκεηείραλ 

πεξηέβαιαλ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο κε θηιηθή δηάζεζε, θηινμελία θαη εηιηθξίλεηα θαη 
πάλσ απ’ φια κε άκεζε πξνζπκία λα βνεζήζνπλ ζηελ παξνρή, κέζσ ηεο 
ηεθκεξίσζεο θαη ηηο ζπλεληεχμεηο, ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο. Ήηαλ θαλεξφ, απφ ηελ αξρή, φηη ην Τκήκα βξίζθεηαη ζε κηα πγηή 
αθαδεκατθή πξαθηηθή πνπ ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζε κηα παξαγσγηθή θαη 
ηδηαίηεξα ζπλαδειθηθή αηκφζθαηξα. Αλακθίβνια, ν Κνζκήηνξαο ηεο Σρνιήο, ν 

Πξφεδξνο ηνπ Τκήκαηνο θαη ν Σπληνληζηήο ηνπ Πξν θαη κειινληηθνχ Μεηαπηπρηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ, αμίδνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ζπγραξεηήξηα. 
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IΙ. Η δηαδηθαζία Εζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο  
 

 
Σηελ επηηξνπή παξαδφζεθε ε Αίηεζε γηα αμηνιφγεζε ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 
Τκήκαηνο ζε έληππε κνξγή θαη ςεθηαθά, γξακκέλε ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά. 

Σπγθεθξηκέλα παξαδφζεθαλ : 
Έγγξαθν 200. 1 ζπκπιεξσκέλν γηα ην Πξφγξακκα «Ναπηηιηαθέο Σπνπδέο» 
ΜΔΤΑΠΤΥΦΙΑΚΟ 
 

Τν γεγνλφο φηη φια ηα έγγξαθα ήηαλ ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά βνήζεζε πνιχ ηηο 
ζπδεηήζεηο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ. Τν γεγνλφο φηη φιε ε Δπηηξνπή κηινχζε 
Διιεληθά, βνήζεζε νχησο ψζηε ε ζπδήηεζε απηή λα γίλεη ρσξίο πξνζθφκκαηα. Γελ 

βξέζεθαλ πνιιέο δηαθνξέο θαη ειιείςεηο ζηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαη φ,ηη 
δεηήζεθε επί πιένλ ησλ παξερνκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ην Τκήκα, κε άκεζε 
θηλεηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, έθηαζαλ ζηελ επηηξνπή.  

 Σε γεληθέο γξακκέο, ε παξερφκελε ηεθκεξίσζε ήηαλ επαξθήο γηα λα παξνπζηαζηεί 

αλαιπηηθά ε εηθφλα ηνπ Τκήκαηνο, θαη λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ζε νπζηαζηηθά 
ζέκαηα κε απνηειεζκαηηθφηεηα. Δίλαη γεγνλφο φηη ε επίζθεςε βνήζεζε λα αξζνχλ νη 
φπνηεο αβεβαηφηεηεο ηπρφλ ππήξραλ. 

 
Οη ζηφρνη ηνπ Τκήκαηνο είλαη, κε βάζε ηελ αίηεζε αμηνιφγεζεο, λα απνθηεζεί κηα 
ιεπηνκεξήο θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ηε Γηαρείξηζε, ηελ 

Γηαλνκή-Γηαθίλεζε θαη ηελ Μεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ Ναπηηιηαθή 
Βηνκεραλία. Πην ζπγθεθξηκέλα : 
Γεληθνί Σηφρνη: 

1. Να παξέρεη κηα βαζχηεξε γλψζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη εηαηξείεο 
δηαρείξηζεο πινίσλ απαζρνινχλ ην ζηφιν ηνπο, πσο επηηπγράλνπλ θαη πσο 
δηαηεξνχλ πςειά πξφηππα ζηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη δηαρείξηζεο. 

2. Να παξέρεη έλα Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πνπ αθνξά ηελ Γηαρείξηζε ηεο 
Ναπηηιίαο ζε θνηηεηέο πνπ έρνπλ έλα επξχ αθαδεκατθφ / επαγγεικαηηθφ ππφβαζξν. 
3. Να επηηξέπεη ζηνπο θνηηεηέο λα αλαπηχμνπλ πξαθηηθέο θαη ζεσξεηηθέο 

δεμηφηεηεο θαζψο θαη κηα ζθαηξηθή γλψζε πνπ λα επηθεληξψλεηαη ζηελ έξεπλα θαη 
ζηηο ζεσξίεο απφ πιεπξάο Γηαρείξηζεο Πινίσλ αιιά θαη απφ ηελ νπηηθή ηεο 
Ναπηηιίαο γεληθφηεξα. 

4. Να δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε ζηνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ 
πινίσλ θαη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ παγθφζκηα βηνκεραλία. 
5. Να εμνπιίζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηα θαηάιιεια εθφδηα αιιά θαη ηηο δεμηφηεηεο 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη ηηο απνθάζεηο ηνπο, κε ηξφπν πνπ λα ηνπο 
επηηξέπεη λα γίλνπλ ηθαλά δηεπζπληηθά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, ζηνλ ηνκέα ηεο 
Ναπηηιίαο. 

6. Να αλαπηχμεη κηα παγθφζκηα αληίιεςε θαη θξηηηθφ ηξφπν ζθέςεο. 
 
Δπίζεο, πάληα ζχκθσλα κε ηελ Αίηεζε Αμηνιφγεζεο, νη Δηδηθνί Σηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη νη αθφινπζνη : 
 
1. Να δεκηνπξγήζεη κηα γεληά επηζηεκφλσλ θαη επαγγεικαηηψλ, ε νπνία λα 

εθπαηδεχεηαη ζην πιαίζην ελφο πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηα επαγγεικαηηθά 
πξνζφληα ηεο πξαθηηθήο ησλ εηαηξεηψλ ηεο Γηεζλήο Γηαρείξηζεο ησλ Πινίσλ 
θαη ησλ Πεηξειαίσλ. 
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2. Να πξνσζήζεη ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε Γηνίθεζε-Γηαρείξηζε ηεο Ναπηηιίαο. 
3. Να δεκηνπξγήζεη κηα γεληά επηζηεκφλσλ θαη επαγγεικαηηψλ, ε νπνία λα είλαη 

ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ιχζεηο ζηε ζχγρξνλε λαπηηιία (Tankers- 

Γεμακελφπινηα, LNG θαη LPG – πινία κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ 
αεξίνπ- πγξνπνηεκέλν αεξίνπ πεηξειαίνπ) θαη ζηε Γηαρείξηζε ησλ Ληκέλσλ 
(ιηκέλεο, projects). 

4. Να δεκηνπξγήζεη έλα μερσξηζηφ θχθιν ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν λα 
πξνζειθχζεη θνηηεηέο απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ΝΑ Δπξψπεο θαη ηεο 
Μέζεο Αλαηνιήο. 

 

Σε φ,ηη αθνξά ζηελ γεληθή απνδνρή θαη ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο Γηαζθάιηζεο 
Πνηφηεηαο απφ κέξνπο ηνπ Ιδξχκαηνο, δηαθαίλεηαη απφ ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνλ 
Πξχηαλε θαη Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Υπνζέζεσλ, φηη ην ίδξπκα εθαξκφδεη θαη 

αλαπηχζζεη ζπζηήκαηα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο σο κέξνο ηεο πνιηηηθήο ηνπ, φπσο 
αλαθέξεηαη θαη ζηελ Γέζκεπζε Πνιηηηθήο ηνπ. Τα ζπζηήκαηα απηά εθαξκφδνληαη ζε 
φια ηα ήδε ιεηηνπξγνχληα Τκήκαηα νπφηε ζπκπεξαίλεηαη φηη ζα εθαξκνζηνχλ θαη 

ζην ππφ αμηνιφγεζε πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.  
 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ 

 
Σε γεληθέο γξακκέο, πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα πνπ αλακέλεηαη λα έρεη πςειή 
δήηεζε απφ κεηαπηπρηαθνχο ππνςήθηνπο θνηηεηέο, θαζψο αθνξά ζε έλαλ ηαρέσο 

εμειηζζφκελν ηνκέα ζηελ Κχπξν αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Η πξφβιεςε γηα 
30 κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαίλεηαη λα είλαη ξεαιηζηηθή ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα 
ηεο αγνξάο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

εμειίρζεθε θαλνληθά ρσξίο πξνβιήκαηα  
 
 

ΕΤΡΗΜΑΣΑ: 
 
1. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΑΘΕΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
- Οξγάλσζε δηδαθηηθνύ έξγνπ 
- Δηδαζθαιία 

- Δηδαθηηθό πξνζσπηθό 
 
- Οξγάλσζε δηδαθηηθνύ έξγνπ 

Απφ ηελ επίζθεςε θαη παξνπζίαζε, ε αμηνιφγεζε ζπκπεξαίλεη φηη ε νξγάλσζε ηνπ 
δηδαθηηθνχ έξγνπ βξίζθεηαη ζε έλα πνιχ πςειφ αθαδεκατθφ επίπεδν, ην νπνίν 
εγγπάηαη θαη ηελ αληίζηνηρε επηηπρία ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

 
- Δηδαζθαιία 
Πξνηείλεηαη φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θιαζζηθνί θαη ζχγρξνλνη κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

πςειήο αθαδεκατθήο ζηάζκεο.  
 
- Δηδαθηηθό πξνζσπηθό 

Τν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ είλαη πςειήο επηζηεκνληθήο ζηάζκεο, σζηφζν ζαθψο 
απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ κε επηπξφζζεην εμεηδηθεπκέλν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 
πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, φπσο απηέο 

αλαδεηθλχνληαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ΔΔΑ, ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ.  
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 
 

θνπόο θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
 
Σχκθσλα κε ηελ αίηεζε αμηνιφγεζεο, ην πξφγξακκα πνπ θαηαηέζεθε έρεη ηα 

αθφινπζα πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζα δψζνπλ ζηνπο 
θνηηεηέο/ηξηεο ηε δπλαηφηεηα λα : 
 

 Σρεδηάζνπλ, λα αλαπηχμνπλ θαη λα παξαδψζνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

δηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ, έλα ζθαηξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πινίσλ, 
«θνκκέλν θαη ξακκέλν» ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο πξνθιήζεηο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Πξνσζήζνπλ ηελ έξεπλα, λα αλαπηχμνπλ ηηο εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη λα 

παξέρνπλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο ψζηε λα είλαη ηθαλνί γηα κηα επηηπρεκέλε 
θαξηέξα ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο. 

 Αλαπηχμνπλ κέγηζηε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο πινίσλ ζηελ πεξηνρή θαη λα 

γίλνπλ επηηπρεκέλνη επαγγεικαηίεο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. 

 Δξγαζηνχλ σο κέιε ησλ νκάδσλ Γηεχζπλζεο Ναπηηιίαο θαη λα είλαη ηθαλνί 

λα θαζνδεγήζνπλ φζνπο ην έρνπλ αλάγθε. 

 Μεηαθέξνπλ ηε Γηαρείξηζε ηεο Ναπηηιίαο ζηε λαπηηιηαθή πνιηηηθή, ζηε 

ζηξαηεγηθή, ζε εηδηθά ζέκαηα θαη θξηηήξηα ελφο νξγαληζκνχ. 

 Απνθηήζνπλ κηα εηο βάζνο γλψζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ  

εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε κηαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο 

 Σπδεηνχλ λνκηθά δεηήκαηα πνπ απμάλνληαη ζηηο δηεζλείο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο θαη ζηηο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Καηέρνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο θαη ηα δεηήκαηα ζηνλ 
ηνκέα ηεο λαπηηιίαο 

 Καηαλννχλ ην ξίζθν πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη λα 
πξνζδηνξίδνπλ ην εχξνο ησλ ζηξαηεγηθψλ κηαο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ην 

πιαίζην ησλ πεξηνξηζκψλ κηαο βηνκεραλίαο. 
 
Δθηηκάηαη φηη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κε γλψζεηο 

ζπλαθείο κε ην επξχηεξν αληηθείκελν ηνπ πινίνπ (π.ρ. ηερλνινγία, ιεηηνπξγηθή 
δηαρείξηζε, θιπ) 
 

Δνκή θαη Πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
 
Δθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη ην Πξνγξακκα Σπνπδψλ λα ζπκπιεξσζεί κε εμεηδηθεπκέλα 

αληηθείκελα Ναπηηιηαθήο Τερλνινγίαο, Τερλνινγίεο Πεξηβάιινληνο θαη Γηεζλνχο 
Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο. Δπηπιένλ, λα γίλεη ρξνληθή αλαθαηαλνκή, ζχκπηπμε, θαη 
κεηνλνκαζία καζεκάησλ (π.ρ. ην ISM 671 Δξεπλεηηθέο Μέζνδνη ζηε Ναπηηιία λα 

πξνζθέξεηαη ηαπηφρξνλα κε ηε Γηπισκαηηθή Δξγαζία, ζηα Δηδηθά Θέκαηα ζηε 
Ναπηηιία (ISM 683) λα αληηθαηαζηαζνχλ κε κάζεκα ζε ζέκαηα Τερλνινγίαο, Τν ISM 
680 λα κεηνλνκαζηεί ζε Ναπηηιηαθή Φξεκαηννηθνλνκηθή, Η Γηνίθεζε Ναπηηιίαο (ISM 

677) λα κεηνλνκαζηεη ζε Γηνίθεζε θαη Λεηηνπξγία Ναπηηιηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, λα 
εηζαρζεί κάζεκα κε ηίηιν «Ναπιψζεηο θαη Ναπηαζθαιίζεηο», θαη ηέινο, ην κάζεκα 
ISM 672 Σηξαηεγηθή Γηνίθεζε θαη Σρεδηαζκφο λα δηδάζθεηαη ζην 2ν εμάκελν. Δπίζεο 

λα πξαγκαηνπνηνχληαη πξνπαξαζθεπαζηηθά καζήκαηα (refresher courses) αλάινγα 
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κε ηα πηπρία θαη πξνζφληα ησλ εηζαθηέσλ θαη δπλαηφηεηα παξάιιειεο 
παξαθνινχζεζεο (tutorials - θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο). 
 

Δηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

 

Η δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θξίλεηαη αξίζηε θαη εθηηκάηαη φηη ε θαιή πξαθηηθή ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ζα ην εθαξκφζεη κε ηα ίδηα θαιά απνηειέζκαηα, φπσο ζε άιια ελ 
ελεξγεία πξνγξάκκαηα. 

- Δηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
 

Με ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ ε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θξίλεηαη φηη ζα 
είλαη θαη απηή αξίζηε.  
 

- Δηεζλήο Δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
 
Η ζπκκεηνρή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην ERASMUS plus, ζε δηεζλή θαη επξσπατηθά 

πξνγξάκκαηα, ε ιεηηνπξγία ηνπ Center of Excellence θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην 
Microsoft Innovation Center θαη ε δηεζλήο παξνπζία ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο, 
εγγπψληαη ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 
- ύλδεζε κε ηελ Αγνξά Εξγαζίαο θαη ηελ Κνηλσλία 
 

Τν πξφγξακκα είλαη ζε αξρηθφ ζηάδην θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζεί ζήκεξα ε 
ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηε θνηλσλία. Τν Παλ/κην έρεη δψζεη, κέρξη 
ζήκεξα, πνιχ θαιά δείγκαηα ζε άιια αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα. Η 

ηαρχηαηε αλάπηπμε ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ θαη ππνδνκψλ εμαζθαιίδεη ηηο ζπλζήθεο 
δηαζχλδεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ην ελ ιφγσ πξφγξακκα.  
 

3. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 
- πλέξγεηα Έξεπλαο Δηδαζθαιίαο  

 
Η Σρνιή έρεη επξχηεξν ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ έξγν. Ωζηφζν, κε δεδνκέλν φηη ην 
πξφγξακκα είλαη ζε αξρηθφ ζηάδην, δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαπηζησζεί ε ζπλέξγεηα 

ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζηνλ ππφ εμέηαζε θιάδν.. Παξφια απηά φκσο, ππάξρνπλ 
επαξθείο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο γηα ηε ζηήξημε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 
ηα νπνία είλαη πξνζβάζηκα ζην πξνζσπηθφ θαη ηνπο θνηηεηέο. Δπηπξφζζεηα, ην 

πθηζηάκελν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ έρεη ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 
δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν (επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, δηεζλή ζπλέδξηα, θιπ). Οη 
δξαζηεξηφηεηεο απηέο ππνζηεξίδνληαη απφ ηε γεληθή πνιηηηθή ηνπ ηδξχκαηνο. Σηε 

γεληθή απηή ηάζε ηνπ ηδξχκαηνο, ζπκκεηέρνπλ ηφζν ην εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 
ηδξχκαηνο φζν θαη  θνηηεηέο, κέζα απφ ζεζκνχο πνπ έρεη αλαπηχμεη ην 
παλεπηζηήκην, φπσο ι.ρ. ην Κέληξν Αξηζηείαο θαη ην Κέληξν Δθαξκνζκέλεο 

Έξεπλαο. 
 

4. ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 
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- Δηνηθεηηθνί Μεραληζκνί 
- Τπνδνκέο/Τπνζηήξημε 
- Οηθνλνκηθνί Πόξνη 

 
Η Υπεξεζία θνηηεηηθήο κέξηκλαο θαη νη ζεζκνζεηεκέλνη δηνηθεηηθνί κεραληζκνί γηα 
ππνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ησλ θνηηεηψλ, πνπ πθίζηαληαη ζην ίδξπκα, 

θξίλνληαη ππεξεπαξθείο γηα λα θαιχςνπλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο.  
 
5. ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
 

ΔΕ 
 
6. ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 

 
Γελ πξνβιέπεηαη ζηε παξνχζα θάζε 
 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΙΗΓΗΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ1 
 

 Η παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαιέο πξαθηηθέο, αδπλακίεο πνπ 

εληνπίζζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή 
Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, εηζεγήζεηο γηα βειηίσζε.  

 

Η εηθφλα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. 

Δληάζζεη πνιιέο θαιέο πξαθηηθέο, ηφζν ηνπ ηδξχκαηνο, φζν θαη Διιεληθψλ θαη 

δηεζλψλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ. Δθηηκάηαη φηη απαηηείηαη πεξαηηέξσ 

αλαιπηηθφηεξε επεμεξγαζία ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη πηζαλή εθαξκνγή ηνπο. Τν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ απαηηεί κηθξή αλαζεψξεζε κε πξνζζήθε λέσλ καζεκάησλ θαη 

κηθξή αλαδηάηαμε ζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο κεξηθψλ εμ απηψλ, φπσο έρεη 

αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο. Σε φ,ηη αθνξά ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, απαηηείηαη λα 

εληζρπζεί κε λέα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ζε γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο λαπηηιίαο. Οη 

ππνδνκέο θαη ε θνηηεηηθή κέξηκλα ηνπ παλεπηζηεκίνπ θξίλνληαη άξηζηεο. 

Η ΕΕΑ εθηηκά όηη αλ εθαξκνζζνύλ νη πξνηεηλόκελεο βειηηώζεηο θαη 

δηνξζώζεηο, είλαη δπλαηόλ ην ηειηθό απνηέιεζκα λα νδεγεί ζε έλα αμηόινγν 

κεηαπηπρηαθό δίπισκα (MSc) ζηηο «Ναπηηιηαθέο πνπδέο». 

  

 

  

                                                           
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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Έληππν: 300.1 

 

Κξηηήξηα θαη Δείθηεο Πνηόηεηαο 

Εμσηεξηθή Αμηνιόγεζε Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ  

 

 

 

 

 
 
Τν 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 Σπλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2015» [Ν. 136 

(Ι)/2015]. 
 

Τν 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: Σεκεηψζηε γηα θάζε δείθηε ή θξηηήξην απηφ πνπ ηζρχεη. 

1. Γελ εθαξκφδεηαη / Γελ ηζρχεη 

2. Ιζρχεη ζε κε ηθαλνπνηεηηθφ Βαζκφ 

3. Ιζρχεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ Βαζκφ 

4. Ιζρχεη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

5. Ιζρχεη 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 πνηά είλαη 

ε αληίζηνηρε πνιηηηθή ηνπ Ιδξύκαηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην 

 

 

 

 

 

 

Ίδξπκα: Επξσπαηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ………………… 

Τίηινο Πξνγξάκκαηνο: … ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ (κεηαπηπρηαθό MSc). 

Γηάξθεηα Πξνγξάκκαηνο: 1 ρξόλνο 

Ηκεξνκελία Αμηνιφγεζεο:  7 & 8 επηεκβξίνπ 2016… 
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Μέιε Επηηξνπήο Εμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο 

 

   

 

ΟΝΟΜΑ ΣΙΣΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ / ΙΔΡΤΜΑ 

Γεψξγηνο Βιάρνο 
Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο 

Δπάγγεινο Σακπξάθνο 
Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο 

Βαζίιεηνο Τζειέληεο 
Καζεγεηήο  Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο 

Αληψληνο Ληνλαξάθεο 
Καζεγεηήο  Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 

Νηθήηαο Νηθεηάθνο 
Καζεγεηήο  Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

Μαξία Κσλζηαληίλνπ 
Μεηαπηπρηαθή 
θνηηήηξηα 

Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

 

 

Ηκεξνκελία θαη Ώξα Επηηόπηαο Επίζθεςεο:  

 

7 επηεκβξίνπ 2016, 12:15 – 18:00 

8 επηεκβξίνπ 2016, 09:15 – 18:00 
 

Δηάξθεηα Επηηόπηαο Επίζθεςεο: 

 

2 κέξεο  09:15 – 18:00 
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1. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΑΘΕΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 

1.1 Οξγάλσζε δηδαθηηθνύ έξγνπ 1 
2 3 4 5 

1.1.1 Τα θξηηήξηα εηζδνρήο θνηηεηψλ/ηξηψλ ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ βαζίδνληαη ζε ζαθείο θαλνληζκνχο θαη ζηε 
ζπλεπή εθαξκνγή ηνπο. 

 
  ρ  

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. 

 
   ρ 

1.1.3 Η νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμαζθαιίδεη 

ηελ πνηνηηθή πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ 
απνηειεζκάησλ. Σπγθεθξηκέλα ιακβάλνληαη ππφςε: 

 
   Φ 

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

 
   ρ 

1.1.3.2 Η γλσζηνπνίεζε αλαιπηηθψλ πεξηγξακκάησλ 

ζπνπδψλ ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο θαη ε εθαξκνγή 
ηνπο απφ ηνπο δηδάζθνληεο. 

 
  ρ  

1.1.3.3 Οη επηθαηξνπνηεκέλεο ηζηνζειίδεο ησλ 

καζεκάησλ κε ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ 
πιηθφ 

 
   Φ 

1.1.3.4 Οη δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο πηπρηαθψλ θαη 
κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ / πξαθηηθήο άζθεζεο 

 
   Φ 

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

 
   Φ 

1.1.3.6 Η απνηειεζκαηηθή ελεκέξσζε ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη δηεπθφιπλζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ηεο ζηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο. 

 
   Φ 

1.1.4 Παξέρνληαη ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ, επαξθείο θαη ζχγρξνλνη καζεζηαθνί πφξνη 
πεξηιακβαλνκέλσλ: 

 
   Φ 

1.1.4.1 ησλ εγθαηαζηάζεσλ  
   Φ 

1.1.4.2 ηεο βηβιηνζήθεο  
 Φ   

1.1.4.3 ηεο ππνδνκήο  
   Φ 

1.1.4.4 ηεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο  
   Φ 
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1.1.4.5 ηεο αθαδεκατθήο θαζνδήγεζεο  
   Φ 

1.1.5 Δθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηαθηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο 
επηθνηλσλίαο δηδαζθφλησλ – θνηηεηψλ      

 
   Φ 

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

Γ/Δ 
    

1.1.7 Οη ζεζκνζεηεκέλνη κεραληζκνί γηα ηε ζηήξημε ησλ 

θνηηεηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 
είλαη απνηειεζκαηηθνί. 

 
   Φ 

1.1.8 Οη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη 
απνηειεζκαηηθνί. 

 
   Φ 

1.1.9 Οη κεραληζκνί ζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε 

πξνβιεκαηηθή αθαδεκατθή επίδνζε είλαη 
απνηειεζκαηηθνί. 

 
   Φ 

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. 

 
   Φ 

1.1.11 Σην πξφγξακκα ζπνπδψλ εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθή 

πνιηηηθή γηα ηελ πξφιεςε θαη εληνπηζκφ ηεο 
ινγνθινπήο.  

 
   Φ 

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

 
   Φ 

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

 

Οη αλαθνξέο αμηνιόγεζεο ζηα ζέκαηα ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο δηδαθηηθνύ 
έξγνπ θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο βαζίδνληαη ηόζν ζηηο πξνθνξηθέο 
ζπδεηήζεηο, θαζώο θαη ζηα έληππα πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ αίηεζε θαη ηελ 

εζσηεξηθή αμηνιόγεζε ηνπ Σκήκαηνο Management and Marketing, όζν θαη ζηηο 
ππάξρνπζεο ππνδνκέο ηνπ ηδξύκαηνο πνπ ππνζηεξίδνπλ όια ηα 
πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ πνπ παξέρεη ην ελ ιόγσ ίδξπκα. Σν πξνηεηλόκελν λέν 

πξόγξακκα δελ έρεη μεθηλήζεη αθόκα, θαη άξα ζε πνιιέο εξσηήζεηο ε θξίζε 
ηεο ΕΕΑ βαζίδεηαη ζηελ ππόζεζε όηη ζα αθνινπζήζεη ηελ πξαθηηθή ησλ άιισλ 
πξνγξακκάησλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ε αμηνιόγεζε θαη βαζκνινγία ησλ 
θξηηεξίσλ / δεηθηώλ βαζίδεηαη ζε απηήλ αθξηβώο ηελ ππόζεζε.   

 

1.1.3.2 

Η γλσζηνπνίεζε αλαιπηηθψλ πεξηγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο θαη ε 

εθαξκνγή ηνπο απφ ηνπο δηδάζθνληεο 
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Γελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί, θαζψο δελ έρεη απνθαζηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ. 
 
1.1.4.2. 
Παξέρνληαη ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, επαξθείο θαη 
ζχγρξνλνη καζεζηαθνί πφξνη πεξηιακβαλνκέλσλ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

 

Υπάξρεη έιιεηςε ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπγγξακκάησλ θαη γεληθφηεξνπ 
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηε λαπηηιία. Με βάζε ηελ παξαπάλσ 
ππφζεζε, ε ΔΔΑ ζεσξεί φηη αλ εθαξκνζηνχλ νη πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, ζα 

αλαβαζκηζηεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 
 
 

Σεκεηψζηε: 
α)  ηνλ πξνζδνθψκελν αξηζκφ Κχπξησλ θαη αιινδαπψλ θνηηεηψλ ζην 
πξφγξακκα ζπνπδψλ 30 

β)  απφ πνηεο ρψξεο αλακέλεηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο θνηηεηψλ- Κύπξνο 
γ)  ηνλ κέγηζην πξνγξακκαηηζκέλν αξηζκφ θνηηεηψλ θαηά ηκήκα - 30 
 
 

1.2 Δηδαζθαιία 1 
2 3 4 5 

1.2.1 Η κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ 
επηκέξνπο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. 

 
  Φ  

1.2.2 Η κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα 
ελήιηθεο. 

 
   Φ 

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

 
   Φ 

1.2.4 Τν ζχζηεκα θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη 

αλαηξνθνδφηεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ 

ζηα καζήκαηα είλαη ζαθή, επαξθή θαη ζε γλψζε ησλ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ. 

 
   Φ 

1.2.5 Δθαξκφδνληαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ 
ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 
 Φ   

1.2.6 Σηε δηδαζθαιία πηνζεηείηαη ε ρξήζε ζχγρξνλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ ζπλάδνπλ κε δηεζλή 

πξφηππα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πιαηθφξκαο 
ειεθηξνληθήο ππνζηήξημεο κάζεζεο. 

 
  Φ  

1.2.7 Τν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο) 

  Φ   
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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. 

1.2.5. 
Εθαξκφδνληαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία  

 
Δθηηκάηαη φηη ρξεηάδεηαη αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε. Αλακέλεηαη φηη ζα βειηησζνχλ κε 

ηελ πξνζέιεπζε εμεηδηθεπκέλσλ κειψλ ΓΔΠ. Σηε δηδαζθαιία έρεη πηνζεηεζεί ε ρξήζε 
ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ ζπλάδνπλ κε δηεζλή πξφηππα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο ππνζηήξημεο κάζεζεο. Δπηπιένλ, 

απαηηνχληαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε ρψξνπο ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο 
θαζψο θαη ζρεηηθέο έγγξαθεο ζπκθσλίεο. 
    

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

ππνζηήξημεο κάζεζεο 

 
Ωο αλσηέξσ, ζηε πνιηηηθή ηνπ ηδξχκαηνο γηα ηε δηδαζθαιία πηνζεηείηαη ε ρξήζε 

ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ ζπλάδνπλ κε δηεζλή πξφηππα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο ππνζηήξημεο κάζεζεο. 
Απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλα λαπηηιηαθά ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη πηζαλφλ ε 

απφθηεζε ελφο λαπηηιηθνχ πξνζνκνησηή, ζην κέιινλ. 
 
1.2.7. 
Τν 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 

 
Απφ ηελ παξνπζίαζε εληνπίδεηαη ε αλάγθε επηπξφζζεηνπ δηδαθηηθνχ λαπηηιηαθνχ 

πιηθνχ (βηβιία, πεξηνδηθά, εμεηδηθεπκέλεο εθζέζεηο), θαζψο θαη αλαλέσζε ησλ 
ζπγγξακκάησλ κε λεφηεξεο εθδφζεηο επηζηεκνληθψλ ζπγγξακκάησλ. Δίλαη 
απαξαίηεην λα ππάξμεη εκπινπηηζκφο κε εμεηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα 

θαη πεξηνδηθά ηνπ θιάδνπ.  
 
 

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.  

 
 Φ   

1.3.2 Οη δηδάζθνληεο θάζε καζήκαηνο έρνπλ ζπλαθή ηππηθά θη  
 Φ   
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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. 

 
 Φ   

1.3.2.2 Γεκνζηεχζεηο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν  
 Φ   

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

Γ/Δ 
    

1.3.4 Τν 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 Σε θάζε πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην Δηδηθφ Γηδαθηηθφ 

Πξνζσπηθφ δελ ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ δηδαθηηθνχ 
εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 
    

1.3.6 Τν 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.  

 
   Φ 

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. 

Γ/Δ 
    

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. 

Γ/Δ 
    

1.3.9 Ο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

δελ πεξηνξίδεη ηε δηεμαγσγή έξεπλαο, ηε ζπγγξαθή θαη 
ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά. 

 
   Φ 

1.3.10 Οη κειινληηθέο απνρσξήζεηο / ζπληαμηνδνηήζεηο, 

αλακελφκελεο πξνζιήςεηο θαη εμειίμεηο ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε νξίδνληα πεληαεηίαο. 

Γ/Δ 
    

1.3.11 Ο Σπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ηα πξνζφληα θαη 

ηελ εκπεηξία γηα λα ζπληνλίδεη κε επάξθεηα ην 

 
  Φ  
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πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

 

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

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

 
Απφ ηα έγγξαθα πνπ καο παξαδφζεθαλ θαη ηελ παξνπζίαζε πνπ έγηλε, εληνπίζηεθε 
ε αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ πθηζηάκελνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ κε λέα κέιε 

εμεηδηθεπκέλα ζηνλ ηνκέα θπξίσο ησλ λαπηηιηαθψλ καζεκάησλ.  
 
1.3.2.1. 
Οη δηδάζθνληεο θάζε καζήκαηνο έρνπλ ζπλαθή ηππηθά θη νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηε 
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο λνκνζεζίεο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθφινπζσλ : Εμεηδίθεπζε ζηα δηδαζθφκελα καζήκαηα, κε 

πξνηίκεζε δηδαθηνξηθφ ζην ζέκα. 

 
Απφ ηνλ θαηάινγν ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηνπο παξφληεο, θαίλεηαη φηη νη δηδάζθνληεο 

έρνπλ νξηαθή εμεηδίθεπζε θαη δεκνζηεχζεηο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο λαπηηιίαο. Η 
ΔΔΑ ζεσξεί φηη ην ππφ αμηνιφγεζε πξφγξακκα, ζα δψζεη ηελ απαηηνχκελε 
πξνηεξαηφηεηα ζην ζέκα απηφ, κε ηελ πξφζιεςε λέσλ εμεηδεθεπκέλσλ ζηε λαπηηιία, 

κειψλ ΓΔΠ.  
 
1.3.3. 
Τα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ Επηζθεπηψλ Καζεγεηψλ ππνζηεξίδνπλ επαξθψο ην 
πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 

Γελ έρνπλ νξηζηεί αθφκα νη επηζθέπηεο θαζεγεηέο, ιφγσ κε έλαξμεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 
 

1.3.4.  
Τν Εηδηθφ Δηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ έρεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, επαξθή 
επαγγεικαηηθή πείξα θαη εμεηδίθεπζε γηα ηε δηδαζθαιία πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ 

καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 
 

Γελ έρεη νξηζηεί αθφκα ην Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (ΔΓΙΠ) ιφγσ κε έλαξμεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 
 
1.3.5. 
 
Σε θάζε πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην Εηδηθφ Δηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ δελ ππεξβαίλεη ην 
30% ηνπ δηδαθηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 

Τν εδάθην απηφ αλαθέξεηαη ζε φια ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 
νπφηε δελ κπνξεί ε ΔΔΑ λα έρεη άπνςε. 
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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. 
 

Γελ έρνπλ νξηζηεί αθφκα νη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, ιφγσ κε 

έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 
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. 

  
Γελ έρνπλ νξηζηεί αθφκα, ιφγσ κε έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

1.3.9 
 
Ο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ δελ πεξηνξίδεη ηε δηεμαγσγή 

έξεπλαο, ηε ζπγγξαθή θαη ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά. 

 
Γελ έρνπλ νξηζηεί αθφκα, ιφγσ κε έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 
1.3.10. 
Οη κειινληηθέο απνρσξήζεηο / ζπληαμηνδνηήζεηο, αλακελφκελεο πξνζιήςεηο θαη 

εμειίμεηο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε νξίδνληα πεληαεηίαο. 

 

Γελ έρνπλ νξηζηεί αθφκα, ιφγσ κε έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 
1.3.11. 

 
Ο Σπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ηα πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία γηα λα ζπληνλίδεη 

κε επάξθεηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

 
Ο Σπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη εμαίξεηνο επηζηήκνλαο, κε πνιχ θαιή 

αθαδεκατθή παξνπζία. Οη ζπνπδέο ηνπ θαη ε εμεηδίθεπζή ηνπ ζε Κnowledge 
Management, δηαζθαιίδνπλ ηνλ επηηπρεκέλν ζπληνληζκφ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 
πξνγξάκκαηνο. Η ζπλεξγαζία κε άιια κέιε ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο είλαη εμαζθαιηζκέλε, 

δχλνληαο, έηζη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Η 
ΔΔΑ εληνπίδεη κηθξή έιιεηςε εμεηδίθεπζεο ζηε λαπηηιία, ε νπνία δελ ζα επεξεάζεη 
ηελ επηηπρή αλάπηπμε 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. 

 
  Φ  

2.1.2 Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα αμηνπνηνχληαη σο νδεγφο γηα ηνλ 
ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Γ/Δ 
    

2.1.3 Ο ηίηινο θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο βαζηθέο πξφλνηεο  ησλ  αληίζηνηρσλ  Δπαγγεικαηηθψλ 
θαη Δπηζηεκνληθψλ  Σσκάησλ, γηα ζθνπνχο εγγξαθήο ζηα 
ζψκαηα απηά.    

 
   Φ 

2.1.4 Τν 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. 

 
  Φ  

2.1.5 Τα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη γλσζηά ζηνπο 
θνηηεηέο/ηξηεο θαη ζηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ θαη 
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 
  Φ  

2.1.6 Η καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε, 

ψζηε λα επηηπγράλνληαη ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά 
απνηειέζκαηα. 

 
   Φ 

2.1.7 Ο ηίηινο  ζπνπδψλ πνπ απνλέκεηαη ζηνπο/ζηηο 

θνηηεηέο/ηξηεο αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ζθνπφ θαη ζηα 
καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
   Φ 

Αηηηνινγήζηε ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζεκεηψζηε ηα επηπξφζζεηα ζρφιηα πνπ 

πηζαλφλ λα έρεηε γηα ην θάζε θξηηήξην/δείθηε. 
 

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. 

 

Η θξίζε έγηλε κε βάζε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ε νπνία πεξηέρεη καζεζηαθνχο 
ζηφρνπο θαη απνηειέζκαηα. Αλακέλεηαη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ κεηά απφ ηηο 
αιιαγέο ζηα αληηθείκελα θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη 
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εκπεξηέρνληαη ζηηο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΑ. 
 

2.1.2. 
 
Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα αμηνπνηνχληαη σο 

νδεγφο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

 
Η ΔΔΑ ζεσξεί φηη ν ζθνπφο θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, αμηνπνηνχληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ, σο νδεγφο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Με ηελ 
πηνζέηεζε ησλ αιιαγψλ πνπ πξνηείλνληαη ζα βειηηζηνπνηεζεί ν ζρεδηαζκφο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

 
2.1.4. 
 
Τν 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. 

 
Τα παξαπάλσ ζηνηρεία νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 
ζηε δηαζθάιηζε ησλ αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Η ΔΔΑ ζεσξεί, σο αλσηέξσ, φηη ε πηνζέηεζε ησλ πξνηάζεψλ 
ηεο ζα ζηεξίμεη πεξαηηέξσ ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 

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

 
Η θξίζε έγηλε κε βάζε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ε νπνία πεξηέρεη καζεζηαθνχο 
ζηφρνπο θαη απνηειέζκαηα, αιιά βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο έγθξηζεο. Με ηελ 

παξνχζα πξφηαζε είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή κφλν γηα ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ θαη 
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Αλακέλεηαη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ κεηά απφ ηηο αιιαγέο 
ζηα αληηθείκελα θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη εκπεξηέρνληαη 

ζηηο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΑ. 
 

 

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

2.2.1 Τα 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. 

 
  Φ  

2.2.2 Δθαξκφδεηαη ην Δπξσπατθφ Σχζηεκα Σπζζψξεπζεο 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 

 
   Φ 
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ζπνπδψλ είηε είλαη εγγεγξακκέλνο θαη θνηηά παξάιιεια 
ζε πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε 

ηελ επξσπατθή πξαθηηθή ζηα ηδξχκαηα αλψηεξεο  
εθπαίδεπζεο.  

2.2.3 Τν 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.  

  Φ   

2.2.4 Ο ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα, θαη ην πεξηερφκελν είλαη ζπκβαηά κεηαμχ 
ηνπο. 

 
   Φ 

2.2.5 Τν πξφγξακκα ζπνπδψλ, πέξαλ ησλ καζεκάησλ ζηα 

θχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα, πεξηέρεη ηθαλνπνηεηηθφ 
αξηζκφ καζεκάησλ γεληθήο εθπαίδεπζεο. 

 
  Φ  

2.2.6 Τν 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. 

 
 Φ   

2.2.7 Ο αξηζκφο θαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη επαξθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

 
  Φ  

2.2.8 Τν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αληηθαηνπηξίδεη ηα ηειεπηαία επηηεχγκαηα / εμειίμεηο ζηελ 
επηζηήκε, ζηηο ηέρλεο, ζηελ έξεπλα  θαη ζηελ ηερλνινγία. 

 
 Φ   

2.2.9 Γίλεηαη επειημία επηινγψλ / δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο 

ζηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ή ζηηο αλάγθεο ησλ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 
   Φ 

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

 

2.2.1. 
 
Τα 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. 

 
Τα ππνβιεζέληα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ θαζνξίδνπλ ζε πνιχ 
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο. Η ΔΔΑ ζεσξεί, σο αλσηέξσ, φηη ε 

πηνζέηεζε ησλ πξνηάζεψλ ηεο, ζα ζηεξίμεη πεξαηηέξσ ηελ επηηπρία ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο. 

2.2.3. 

 
Τν 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. 

 
Απαηηείηαη ν ρξνληθφο επαλαζρεδηαζκφο νξηζκέλσλ καζεκάησλ θαη ε πξνζήθε λέσλ 

ζην πξφγξακκα. Απφ ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνλ ζπληνληζηή, ππήξμαλ ζπγθεθξηκέλεο 
πξνηάζεηο νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηα αλσηέξσ. Σπγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη φηη: 
Τν Πξφγξακκα Σπνπδψλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε αληηθείκελα Ναπηηιηαθήο 

Τερλνινγίαο - Τερλνινγίεο Πεξηβάιινληνο θαη Γηεζλνχο Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο θαη λα 
γίλεη ρξνληθή αλαθαηαλνκή, ζχκπηπμε, θαη κεηνλνκαζία καζεκάησλ (π.ρ. ην ISM 671 
Δξεπλεηηθέο Μέζνδνη ζηε Ναπηηιία λα πξνζθέξεηαη ηαπηφρξνλα κε ηε Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία, ζηα Δηδηθά Θέκαηα ζηε Ναπηηιία (ISM 683) λα αληηθαηαζηαζνχλ κε κάζεκα 
ζε ζέκαηα Τερλνινγίαο, Τν ISM 680 λα κεηνλνκαζηεί ζε Ναπηηιηαθή 
Φξεκαηννηθνλνκηθή, Η Γηνίθεζε Ναπηηιίαο (ISM 677) λα κεηνλνκαζηεί ζε Γηνίθεζε 

θαη Λεηηνπξγία Ναπηηιηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, λα εηζαρζεί κάζεκα κε ηίηιν «Ναπιψζεηο 
θαη Ναπηαζθαιίζεηο», θαη ην κάζεκα ISM 672 Σηξαηεγηθή Γηνίθεζε θαη Σρεδηαζκφο 
λα δηδάζθεηαη ζην 2ν εμάκελν. Δπίζεο λα πξαγκαηνπνηνχληαη πξνπαξαζθεπαζηηθά 

καζήκαηα (refresher courses) αλάινγα κε ηα πηπρία θαη πξνζφληα ησλ εηζαθηέσλ θαη 
δπλαηφηεηα παξάιιειεο παξαθνινχζεζεο (tutorials - θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο). 
 

2.2.6. 
 
Τν 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. 

 

Απαηηείηαη αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Η ΔΔΑ 

ζεσξεί φηη ην Τκήκα ζα έρεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα 
δηαζπλδέζεη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαη ελνηήησλ κε ηηο αληίζηνηρεο 
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

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

 

Απαηηείηαη ε ελζσκάησζε θάπνησλ καζεκάησλ φπσο εκθαλίδνληαη ζηηο πξνηάζεηο 
ηεο ΔΔΑ, ψζηε ε επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ λα πξνζεγγίζεη ην 
βέιηηζην.  

 
2.2.8. 
 
Τν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αληηθαηνπηξίδεη ηα ηειεπηαία 
επηηεχγκαηα / εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε, ζηηο ηέρλεο, ζηελ έξεπλα  θαη ζηελ ηερλνινγία  
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Απαηηείηαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ζπγγξακκάησλ θαη εκπινπηηζκφο ηεο χιεο κε 

ζχγρξνλα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνινχληαη νη ζεζκηθνί θαη θαλνληζηηθνί νξγαληζκνί 
(Ballast Water Management, Emission Control Areas, e- navigation, Piracy & Cyber 
Security, etc.).  

 
 
Σεκεηψζηε 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 Ιδξχκαηφο ζαο. Δ/Ε 

 
 
 
 

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. 

 
   Φ 

2.3.2 Γηαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ      

 
   Φ 

 2.3.2.1  ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ  
   Φ 

 2.3.2.2  ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ  
   Φ 

 2.3.2.3  ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ  
   Φ 

2.3.3 Ο νδεγφο, ή/θαη νη θαλνληζκνί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

παξέρνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηελ 
ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 
   Φ 

2.3.4 Η δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απνηειεί αθαδεκατθή 

δηαδηθαζία θαη δελ ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο απφ κε 
αθαδεκατθνχο παξάγνληεο. 

 
   Φ 

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

 

Η δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θξίλεηαη αξίζηε θαη εθηηκάηαη φηη ε θαιή πξαθηηθή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ζα εθαξκνζηεί κε ηα ίδηα θαιά απνηειέζκαηα, φπσο ζε άιια ελ 
ελεξγεία πξνγξάκκαηα. 
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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. 

 
  Φ  

2.4.2 Γηαζθαιίδεηαη φηη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κπνξνχλ 

λα επηηεπρζνχλ ζηε βάζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 
   Φ 

2.4.3 Γηαζθαιίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ είλαη αθαδεκατθή 
δηαδηθαζία ε νπνία ιεηηνπξγεί ρσξίο νπνηεζδήπνηε κε 
αθαδεκατθέο παξεκβάζεηο. 

 
   Φ 

2.4.4 Η αθαδεκατθή ηεξαξρία ηνπ ηδξχκαηνο (Πξχηαλεο, 

Αληηπξπηάλεηο, Κνζκήηνξεο, Πξφεδξνη θαη Σπληνληζηέο 
πξνγξακκάησλ, αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ) έρνπλ ηελ 
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ αθαδεκατθή αξηζηεία θαη ηελ 
αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

 
   Φ 

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

 
   Φ 

2.4.5.1  Τηο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηηο πηζηψζεηο 
κνλάδσλ 

    Φ 

2.4.5.2  Τα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα     Φ 

2.4.5.3  Τε κεζνδνινγία     Φ 

2.4.5.4  Τηο πεξηγξαθέο ησλ καζεκάησλ     Φ 

2.4.5.5  Τε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο     Φ 

2.4.5.6  Τα θξηηήξηα εηζδνρήο     Φ 

2.4.5.7 Τε κνξθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ 

    Φ 

2.4.6 Η απνλνκή ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ζπλνδεχεηαη απφ 

«Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο» (diploma supplement) ην 
νπνίν είλαη ζχκθσλν κε ηηο επξσπατθέο θαη δηεζλείο 
πξνδηαγξαθέο. 

 
   Φ 

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

 
   Φ 

2.4.8 Η 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. 

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

 
Η δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θξίλεηαη αξίζηε θαη εθηηκάηαη φηη ε θαιή πξαθηηθή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ζα εθαξκνζηεί κε ηα ίδηα θαιά απνηειέζκαηα, φπσο ζε άιια ελ 
ελεξγεία πξνγξάκκαηα. 
Σεκεηψζηε ζε πεξίπησζε πξαθηηθήο άζθεζεο:  

- Πφζεο είλαη νη πηζησηηθέο κνλάδεο γηα καζήκαηα θαη πφζεο γηα ηελ πξαθηηθή 
άζθεζε 
- Σε πνην εμάκελν γίλεηαη ε πξαθηηθή άζθεζε 

- Αλ ε πξαθηηθή άζθεζε γίλεηαη ζηελ ρψξα ζηελ νπνία εδξεχεη ην Ίδξπκα πνπ 
απνλέκεη ηνλ ηίηιν.   
 

Γελ έρεη θαζνξηζηεί ην πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο, αιιά ε πνιηηηθή ηνπ 
Τκήκαηνο λα ζπλδεζεί ε Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε πξαθηηθή άζθεζε ζε λαπηηιηαθέο 
επηρεηξήζεηο, είλαη ελδηαθέξνπζα θαη φηαλ εθαξκνζηεί, ζα απνηειέζεη θαιή πξαθηηθή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 
 

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 Σπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ζε πξνγξάκκαηα 
αληαιιαγψλ. 

 
   Φ 

2.5.4 Η αθαδεκατθή θπζηνγλσκία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ είλαη ζπκβαηή κε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ ζηνλ θππξηαθφ ρψξν θαη δηεζλψο.  

 
  Φ  

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

 

Γελ έρνπλ αθφκα θαζνξηζηεί νη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο νχηε νη επηζθέπηεο θαζεγεηέο  
θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή θνηηεηψλ/ηξηψλ. Απηά θξίλνληαη κε ηελ λε γέλεη πνιηηηθή ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ.  

Σρνιηάζηε, επίζεο, ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην πξφγξακκα ζπγθξίλεηαη ζεηηθά κε ηα 
αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ ζε 
Ιδξχκαηα ηεο ίδηαο βαζκίδαο. 
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Κξίλεηαη ζε πνιχ θαιφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηα ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ είλαη 
ζε γλψζε ηεο ΔΔΑ 

 

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. 

Γ/Δ 
    

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

 
   Φ 

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

 
   Φ 

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

 

Τν πξφγξακκα είλαη ζε αξρηθφ ζηάδην θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζεί ε ζχλδεζε 

κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηε θνηλσλία. Τν Παλ/κην έρεη δψζεη, κέρξη ζήκεξα, πνιχ 
θαιά δείγκαηα ζε άιια αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα. Η ηαρχηαηε αλάπηπμε 
ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ θαη ππνδνκψλ εμαζθαιίδεη ηηο ζπλζήθεο δηαζχλδεζεο ηεο 
αγνξάο εξγαζίαο κε ην πξφγξακκα.  
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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 Τα 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. 

 
   Φ 

3.1.4 Τα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ δεκνζηεχνληαη ζε δηεζλή 
πεξηνδηθά κε ην ζχζηεκα θξηηψλ, ζε δηεζλή ζπλέδξηα, 
πξαθηηθά ζπλεδξηψλ εθδφζεηο θιπ. 

 
   Φ 

3.1.5 Η εμσηεξηθή, κε θξαηηθή,  ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

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

 
   Φ 

3.1.6 Η 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 Η πνιηηηθή, έκκεζεο ή άκεζεο, εζσηεξηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 
   Φ 

3.1.8 Η ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, αθαδεκατθνχ, 

εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη έξγα 
είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 
   Φ 

3.1.9 Η 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.  

 

Η Σρνιή έρεη ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ έξγν, κε δεδνκέλν φκσο φηη ην πξφγξακκα είλαη 
ζε αξρηθφ ζηάδην, δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαπηζησζεί ε ζπλέξγεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ 

έξγνπ. Παξφια απηά φκσο, ππάξρνπλ επαξθείο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο γηα ηε 
ζηήξημε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία είλαη πξνζβάζηκα ζην πξνζσπηθφ θαη 
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ηνπο θνηηεηέο. Δπηπξφζζεηα, ην πθηζηάκελν ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ έρεη 
ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν 

(επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, δηεζλή ζπλέδξηα, θιπ). Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 
ππνζηεξίδνληαη απφ ηε γεληθή πνιηηηθή ηνπ ηδξχκαηνο. Σηε γεληθή απηή ηάζε ηνπ 
ηδξχκαηνο ζπκκεηέρνπλ ηφζν ην εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηδξχκαηνο φζν θαη  

θνηηεηέο, κέζα απφ ζεζκνχο πνπ έρεη αλαπηχμεη ην παλεπηζηήκην, φπσο ι.ρ. ην 
Κέληξν Αξηζηείαο θαη ην Κέληξν Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο. 

 
 

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

4.1 Δηνηθεηηθνί Μεραληζκνί 1 2 3 4 5 

4.1.1 Υπάξρεη Υπεξεζία Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο πνπ ππνζηεξίδεη 

ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ζηα αθαδεκατθά θαη πξνζσπηθά ηνπο 
πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο. 

    Φ 

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

    Φ 

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

    ρ 

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

 

Η Υπεξεζία θνηηεηηθήο κέξηκλαο θαη νη ζεζκνζεηεκέλνη δηνηθεηηθνί κεραληζκνί γηα 
ππνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ησλ θνηηεηψλ, πνπ πθίζηαληαη ζην ίδξπκα, 
θξίλνληαη φηη ιεηηνπξγνχλ ζε άξηζην επίπεδν.  

 

 

4.2 Τπνδνκέο / Τπνζηήξημε 1 2 3 4 5 

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

  Φ   

4.2.2 Υπάξρεη ππνζηεξηθηηθή πιαηθφξκα εζσηεξηθήο 
επηθνηλσλίαο. 

    Φ 

4.2.3 Οη εγθαηαζηάζεηο είλαη επαξθείο ζε αξηζκφ θαη κέγεζνο.     Φ 

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. 

    Φ 
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4.2.5 Τν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ) είλαη επαξθέο θαη εχθνια 
πξνζβάζηκν απφ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο. 

   Φ  

4.2.6 Τν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ) ελεκεξψλεηαη κε ηηο πην 
πξφζθαηεο εθδφζεηο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

  Φ   

4.2.7 Παξέρνληαη, ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, δπλαηφηεηεο 

επηκφξθσζεο ζε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε βάζε δνκεκέλνπ 
πιαηζίνπ κάζεζεο.  

    Φ 

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

4.2.1 & 4.2.6 

Οη ππνδνκέο θαη ε ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, κε 

ππνζεκείσζε απαηηείηαη επηθαηξνπνίεζε θαη πξνζζήθε λένπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 
λαπηηιηαθνχ πεξηερνκέλνπ.  

 
 

4.3 Οηθνλνκηθνί Πόξνη 1 2 3 4 5 

4.3.1 Η δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ αθαδεκατθνχ/εθπαηδεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ. 

    Φ 

4.3.2 Η δηάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ αθνξνχλ 

αθαδεκατθά ζέκαηα είλαη αξκνδηφηεηα ησλ ζεζκηθψλ 
αθαδεκατθψλ νξγάλσλ.   

    Φ 

4.3.3 Οη ακνηβέο ηνπ αθαδεκατθνχ θαη άιινπ πξνζσπηθνχ είλαη 

αλάινγεο κε ηηο ακνηβέο αθαδεκατθνχ θαη άιινπ 
πξνζσπηθνχ αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ ζηελ Κχπξν. 

Γ/Δ     

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

Γ/Δ     

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

 

Οη νηθνλνκηθνί πφξνη εθηηκάηαη φηη δηαρεηξίδνληαη κε άξηζην ηξφπν. Οη ακνηβέο ηνπ 
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηα δίδαθηξα δελ έρνπλ θαζνξηζηεί αθφκα. 
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Σν πην θάησ θξηηήξην ηζρύεη επηπξόζζεηα γηα ηα εμ απνζηάζεσο 
πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ. 

 

5. ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ 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. 

ΓΔ 
    

5.2 Η δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο αθαδεκατθνχ / 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαζθαιίδνπλ φηη  νη ππνςήθηνη 
δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξία γηα εμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

ΓΔ 
    

5.3 Μέζα απφ ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο, παξέρεηαη 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε, θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ζηνπο 
δηδάζθνληεο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ απνδνηηθά 
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

ΓΔ 
    

5.4 Οη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθνί. 

ΓΔ 
    

5.5 Παξέρεηαη θαηάιιειε θαζνδήγεζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

απφ ηνπο δηδάζθνληεο κέζα απφ ζεζκνζεηεκέλεο 
δηαδηθαζίεο. 

ΓΔ 
    

5.6 Δμαζθαιίδεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε νκαιή εμ 

απνζηάζεσο επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 
θνηηεηψλ. 

ΓΔ 
    

5.7 Γηαζθαιίδεηαη ε ζπλέπεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ε ηζφηηκε 

εθαξκνγή ηεο ζε φινπο ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο θαη ε ηήξεζε 
πξνθαζνξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 

ΓΔ 
    

5.8 Τν 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.  

ΓΔ 
    

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

ΓΔ 
    

5.10 Οη ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο. ΓΔ 
    

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

ΓΔ 
    

5.12 Οη δηαδηθαζίεο ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ θαη βειηίσζεο ησλ ΓΔ 
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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.  

ΓΔ 
    

5.14 Οη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο παξέρνληαη 

ζχκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη νη 
αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ. 

ΓΔ 
    

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. 

ΓΔ 
    

5.16 Τν πνζνζηφ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε έλα πξφγξακκα 

ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεηαη εμ απνζηάζεσο, ην νπνίν 
θαηέρεη δηδαθηνξηθφ ηίηιν, δελ είλαη κηθξφηεξν απφ 75%. 

ΓΔ 
    

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

 

 

Σεκεηψζηε αλ ηζρχνπλ ηα πην θάησ, βάδνληαο √ ζην  ηεηξαγσλάθη δίπια απφ ηε 

δήισζε. Σε 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 Ιδξχκαηνο 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 ηζρύεη επηπξόζζεηα γηα ηα δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα 
ζπνπδώλ.  

 

6. ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 1 
2 3 4 5 

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

Γ/Δ 
    

6.2 Η δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηνξηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη 
δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηνηηθή παξνρή δηδαθηνξηθψλ 
ζπνπδψλ. 

ΓΔ 
    

6.3 Ο αξηζκφο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 

ππνζηεξίμεη ην δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη 
επαξθήο. 

ΓΔ 
    

6.4 Οη επηβιέπνληεο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ έρνπλ ηα 

αθαδεκατθά πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία γηα ηελ επνπηεία 
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηξηβψλ. 

ΓΔ 
    

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

ΓΔ 
    

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.  

ΓΔ 
    

6.7 Τα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ησλ  αθαδεκατθψλ 

ζπκβνχισλ θαη επηβιεπφλησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη 
θαιχπηνπλ ηα ζεκαηηθά πεδία έξεπλαο ησλ δηδαθηνξηθψλ 
θνηηεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ΓΔ 
    

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

 

Σεκεηψζηε 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 – ΕΙΗΓΗΕΙ  

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

 

Πξφθεηηαη γηα έλα λέν, θηιφδνμν πξφγξακκα, ζε έλα παλεπηζηήκην ην νπνίν έρεη φια 
ηα ερέγγπα γηα ηελ επηηπρία ηνπ. Οη εμαηξεηηθέο ππνδνκέο, ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ 
θαη ε θνηηεηηθή κέξηζκα απνηεινχλ εγγπήζεηο γηα ηελ κειινληηθή επηηπρία ηνπ.  

Η πηνζέηεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ/πξνζζεθψλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη 
ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ζα νδεγήζεη ην 
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζε επίπεδα αξηζηείαο.  

πκπεξαζκαηηθά ε ΕΕΑ εθηηκά όηη αλ εθαξκνζζνύλ νη πξνηεηλόκελεο 

βειηηώζεηο θαη δηνξζώζεηο, είλαη δπλαηόλ ην ηειηθό απνηέιεζκα λα νδεγεί ζε 
έλα αμηόινγν κεηαπηπρηαθό δίπισκα (MSc) ζηηο «Ναπηηιηαθέο πνπδέο». 

  

 

Ολόκαηα θαη ππνγξαθέο Πξνέδξνπ θαη Μειώλ ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθήο 
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