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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]. 

Σο ένηςπο ζςμπληπώνεηαι από ηην Επιηποπή Εξυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ για έκαζηο 
ππόγπαμμα ζποςδών.  Σο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ένηςπο απ. 300.1) αποηελεί αναπόζπαζηο 
μέπορ ηηρ έκθεζηρ εξυηεπικήρ αξιολόγηζηρ για ηην αξιολόγηζη - πιζηοποίηζη νέος 
ππογπάμμαηορ ζποςδών. 
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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 

Νηθήηαο Νηθεηάθνο 
Καζεγεηήο  Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

Μαξία Κσλζηαληίλνπ 
Μεηαπηπρηαθή 
θνηηήηξηα 

Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

 
  

 

 

  



 

4 
 

 
 

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, θαη γηα ην ππφ αμηνιφγεζε 
πξφγξακκα ζπνπδψλ ζπγθεθξηκέλα. 
 

 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 (ΔΟΚ) πξέπεη λα (α) 

επαιεζεχεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ Έθζεζε 
Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Τκήκαηνο κε βάζε ηα θαηαηεζεκέλα δεδνκέλα, (β) λα 
εθηηκήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ γίλνληαη απφ 

ηελ αθαδεκατθή/κεηαιπθεηαθή κνλάδα κε παξάιιειε ππνρξέσζε ηε ζχγθξηζε κε ηηο 
ζχγρξνλεο δηεζλψο απνδεθηέο θαιχηεξεο πξαθηηθέο, θαη (γ) λα ζπκβνπιεχεη θαη λα 
πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο θαη βειηηψζεηο. 

 
Μεηά απφ κηα ελεκέξσζε ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΓΙ.Π.Α.Δ., ε Δπηηξνπή 
επηζθέθζεθε ην Μεηαιπθεηαθν Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο (ΜΙΔΔΚ - Λεκεζφο) γηα λα εμεηάζεη ην πξφγξακκα Σπνπδψλ: Γηαρείξηζε 
Αγνξψλ θαη Πξνκεζεηψλ – Ναπηηιηαθά ηελ Παξαθεπή 9 Σεπηεκβξίνπ 2016. Σηε 
ζπλέρεηα, ζπληάρζεθε ε παξνχζα έθζεζε Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζηηο 10 θαη 11 

Σεπηεκβξίνπ 2016. 
 
Ο δηεπζπληήο θαη ε ζπληνλίζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη 2 θνηηεηέο 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 ησλ ζπλεληεχμεσλ, φισλ ησλ απαξάηηεησλ π πιεξνθνξηψλ γηα 

ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Σεκαληηθή ήηαλ ε παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο αμηνιφγεζεο, ν νπνίνο έδσζε 
δηεπθξηλήζεηο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ ζρνιψλ ηξηηνβαζκηαο 

εθπαίδεπζεο ΜΙΙΔΚ 
 
Σε γεληθέο γξακκέο, πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα πνπ ιεηηνπξγεί ιίγα ρξφληα θαη 

πξνέθπςε απν δηαβνχιεπζε, κε γλψκνλα ηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο 
ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ, αλακέλεηαη λα εθνδηάζεη ηελ αγνξά κε κεζαία θπξίσο 
ζηειέρε θαη αθνξά έλαλ ηαρέσο εμειηζζφκελν ηνκέα ζηελ Κχπξν θαη ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο εμειίρζεθε θαλνληθά θαη ρσξίο πξνβιήκαηα. 
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ΕΤΡΗΜΑΣΑ: 
 
1. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΑΘΕΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

- Οπγάνυζη διδακηικού έπγος 
Απφ ηελ επίζθεςε θαη παξνπζίαζε ε αμηνιφγεζε ζπκπεξαίλεη φηη ε νξγάλσζε ηνπ 
δηδαθηηθνχ έξγνπ βξίζθεηαη ζε έλα πςειφ αθαδεκατθφ επίπεδν, γηα ηα επίπεδα ηεο 

ζρνιήο ην νπνην εγγπάηαη θαη ηελ αληίζηνηρε επηηπρία ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ 
ζηφρσλ. 
 

- Διδαζκαλία 
Φξεζηκνπνηνχληαη θιαζζηθνί ηξφπνη δηδαζθαιίαο απν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. 
Απαηηείηαη βειηίσζε ησλ ππνινγηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά απν ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη φρη ηαπηφρξνλα κε άιια 
πξνγξάκκαηα. 
 

- Διδακηικό πποζυπικό 
Τν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ απνηειείηαη απν 2 κφληκνπο θαζεγεηέο θαη αξηζκφ 
σξνκηζζίσλ επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ πνιινί απν ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη απφ ηελ 

αγνξά. Η πξνζθνξά ησλ 2 κνλίκσλ θαζεγεηψλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
είλαη πάξα πνιχ αμηνιφγε θαη ππεξβαίλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα ηππηθά θαζήθνληα 
ηνπο. Τν έθηαθην πξνζσπηθφ επίζεο επηδεηθλχεη ζεκαληηθφ δήιν ζηελ ζσζηή 

εθηέιεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ έξγνπ, παξά ηελ εκθαλή έιιεηςε γξακκαηεηαθήο 
ππνζηήξημεο. 
 

 
 
 

 
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 
 

- κοπόρ και μαθηζιακά αποηελέζμαηα ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 
Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ΜΙΔΔΚ απνηειεί κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΥΠΠ 
ζρεηηθά κε ην ζ΄ζπηεκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηεζεο 

 
 
 

- Δομή και Πεπιεσόμενο ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 
 
Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη λα παξάμεη ζηειέρε κε εηδίθεπζε 

ζηηο Αγνξέο θαη ζηηο πξνκήζεηεο. Η επηδίσμε είλαη λα εζηηαζηεί θχξηα ζην 
Ναπηηιηαθφ ηνκέα, αιιά δεδνκέλεο ηεο ζηελφηεηνο απαζρφιεζεο ζηνλ 
ζπγθεθξηκκέλν ηνκέα, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γεληθφηεξεο εμεηδίθεπζεο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο εμνπιηζκφο εμνπιηζκφο είλαη ζε κέηξηα επίπεδα, πάληνηε 
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ζπγθξηλφκελα κε αληίζηνηρεο ζρνιέο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 
είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφο παξά ην γεγνλφο ηνπ επξχηαηνπ ζθνπνχ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Τν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθφ γηα ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σε κεξηθά καζήκαηα 
απαηηείηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηίηινπ (πρ. Πινηνδηαρείξηζε ζε Γηαρείξηζε Πινίνπ, 
Αλεθνδηαζηηθή ζε Δθνδηαζηηθή, Δπηκειεηεία ζε Logistics). Δθηηκάηαη φηη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα εκπινπηηζζεί θαη κε ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο. 
 

 
- Διαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 

 

Γηλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ηνπ Υπνπξγείνπ. Σεκαληηθφ 

ζηνηρείν είλαη ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ζηα ζέκαηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

 

- Διασείπιζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 
 
Η δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη θχξηα απν ην κφληκν δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ, πνπ γηα ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρεηξίδνληαη ζε 
πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα. Γελ ππάξρνπλ πηζησηηθέο 
κνλάδεο αλάινγεο κε ηελ Παλεπηζηεκαηθή εθπαίδεπζε. Η πξαθηηθή άζθεζε 

απνηειεί ην θχξην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 
πξαγκαηνπνηείηαη θχξηα ζε επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. Γίλεηαη ζην ηέινο θάζε 
έηνπο θαη έρεη πηζησηηθέο κνλάδεο. Η δηαρείξηζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απφ ην 

κφληκν δηδαθηηθφ πξνζψπηθφ γίλεηαη κε άξηζην ηξφπν θαη κε θαιέο πξαθηηθέο 
(π.ρ. βηβιίν αλαθνξάο εκεξεζίσλ δξαζηεξηνηήησλ) 

 

 
- Διεθνήρ Διάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 

 

Υπάξρεη πξφγξακκα αληαιιαγψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ERASMUS+ κε ηθαλνπνηεηηθή 
ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ. Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηηο πξσηνηππίαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, δελ πθίζηαληαη αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ζχγθξηζε 

 

 
- ύνδεζη με ηην Αγοπά Επγαζίαρ και ηην Κοινυνία 

 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ 
αληίζηνηρε επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα ήηαλ άξηζηε θαη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη 
ηδηαίηεξε ζρέζε. Λφγσ ηεο κεγάιεο εμεηδίθεπζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ε απνξξφθεζε 

ησλ απνθνίησλ δελ γίλεηαη κφλν απν ηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν, αιιά θαη απν άιιεο 
ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο. 
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3. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 

- ςνέπγεια Έπεςναρ Διδαζκαλίαρ  

 
Λφγσ ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ δελ ππάξρεη ζπλέξγεηα έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο 
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4. ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 
- Διοικηηικοί Μησανιζμοί 
- Τποδομέρ/Τποζηήπιξη 
- Οικονομικοί Πόποι 

 
 
Είλαη εκθαλέο όηη ην δηνηθεηηθό θαη αθαδεκαηθό πξνζσπηθό εξγάδνληαη κε κεγάιε 

αθνζίσζε θαη θόπν, ώζηε λα κπνξεί λα δηεμάγεηαη νκαιά ε ιεηηνπξγία ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Παξαηεξείηαη όκσο έιιεηςε ζεζκνζεηεκέλνπ πξνζσπηθνύ 
ππνζηήξημεο ησλ θνηηεηώλ, θαζόζνλ ην ξόιν ησλ αηόκσλ θνηηεηηθήο ππνζηήξημεο 

θαη κέξηκλαο ηνλ έρεη αλαιάβεη ειάρηζηνο αξηζκόο δηδαζθόλησλ. Απαηηείηαη ε 
ελίζρπζε ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ κε ππεύζπλν θνηηεηηθήο κέξηκλαο, ώζηε λα 
κεησζεί ε ελαζρόιεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ από ηέηνηνπ είδνπο θαζήθνληα.  

Επηπξόζζεηα εθόζνλ αθνξά ζπνπδαζηέο θαη όρη καζεηέο, πξνηείλεηαη ε ζπλεξγαζία 
ηνπ ηδξπκαηνο κε άιια αλώηεξα ηδξύκαηα, ώζηε νη ζπνπδαζηέο λα κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηνύλ επηπιένλ εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. παλεπηζηεκηαθή βηβιηνζήθε, 

γπκλαζηήξην θηι). Παξάιιεια, νη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο απαηηνύλ πνηνηηθή 
αλαβάζκηζε. Ελαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ε δπλαηόηεηα ρξήζεο πθηζηακέλσλ 
ππνδνκώλ άιισλ δεκνζίσλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ. 

 
Επηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζνύλ νη αξκνδηόηεηεο ηνπ Σπκβνπιίνπ, όπνπ 
ιακβάλνπλ κέξνο θαη θνηηεηέο. Τν Σπκβνύιην απηό, κέζα ζην νπνίν δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα αθνπζηνύλ νη απόςεηο ηνπο, ζα πξέπεη λα κελ έρεη 
απιά ζπκβνπιεπηηθό ραξαθηήξα αιιά εάλ είλαη δπλαηόλ θαη εθηειεζηηθό.  
 

Ιδηαίηεξα ζεηηθά θξίλνληαη νη επθαηξείεο πνπ δίλνληαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο απηνύ κέζσ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε λαπηηιηαθέο θαη εκπνξηθέο 
εηαηξείεο. Η ζπλεξγαζία απηή βνεζάεη ηδηαίηεξα ζηε κεηέπεηηα απνξξόθεζε ησλ 

απνθνίηεησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελώ όπσο έρνπκε ελεκεξσζεί, ζε έλα κεγάιν 
πνζνζηό ησλ θνηηεηώλ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα εξγνδόηεζε θαη πξηλ ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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5. ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 
Γελ ππάξρνπλ εμ’ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα. 
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6. ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 
 
Γελ ππάξρνπλ δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 
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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.  

 

Απνηειεί αμηφινγε πξνζπάζεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο 
αγνξάο. Τν κφληκν πξνζσπηθφ, αθαδεκαηθφ θαη δηνηθεηηθφ ζα πξέπεη λα εληζρπζεί 

ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε εχξπζκή ιεηηνπξγία θαη ε επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
Απαηηείηαη νπζηαζηηθή βειηίσζε ππνδνκψλ θαη θνηηεηηθήο κέξηκλαο. 

 

 

 

Ένηςπο: 300.1 

 

Κπιηήπια και Δείκηερ Ποιόηηηαρ 

Εξυηεπική Αξιολόγηζη Νέος Ππογπάμμαηορ ποςδών  

 

 

 

 

 
 

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 

                                                           
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.  

Ίδπςμα: Μεηαιπθεηαθά Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο (ΜΙΔΔΚ - Λεκεζφο)………………………… 

Σίηλορ Ππογπάμμαηορ: Γηαρείξηζε Αγνξψλ θαη Πξνκεζεηψλ – Ναπηηιηαθά … 

Διάπκεια Ππογπάμμαηορ: 2 έηε…………………………. 

Ημεπομηνία Αξιολόγηζηρ:  9 Σεπηεκβξίνπ………………………… 
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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 

 

Επιζημαίνεηαι όηι, ζε πεπίπηυζη κπιηηπίυν πος δεν μποπούν να 

εθαπμοζηούν, λόγυ ηηρ θύζηρ ηος ιδπύμαηορ ή / και ηος ππογπάμμαηορ 

ζποςδών, να ζημειώνεηαι Δ / Ε = Δεν εθαπμόζεηαι και να εξηγήζεηε ποια είναι 

η ανηίζηοιση πολιηική ηος Ιδπύμαηορ για ηο ζςγκεκπιμένο κπιηήπιο 

 

 

 

 

 

 

 

Μέλη Επιηποπήρ Εξυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ 

 

   

 

ΟΝΟΜΑ ΣΙΣΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ / ΙΔΡΤΜΑ 

Γεψξγηνο Βιάρνο 
Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο 

Δπάγγεινο Σακπξάθνο 
Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο 

Βαζίιεηνο Τζειέληεο 
Καζεγεηήο  Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο 

Νηθήηαο Νηθεηάθνο 
Καζεγεηήο  Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

Μαξία Κσλζηαληίλνπ 
Μεηαπηπρηαθή 
θνηηήηξηα 

Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

 

 

Ημεπομηνία και Ώπα Επιηόπιαρ Επίζκετηρ: 09 Σεπηεκβξίνπ 2016,   10.00 

 

Διάπκεια Επιηόπιαρ Επίζκετηρ:   7 ψξεο 
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1. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΑΘΕΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 

1.1 Οπγάνυζη διδακηικού έπγος 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. 

 
   X 

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. 

 
   X 

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. 

 
   X 

1.1.3.2 Η γλσζηνπνίεζε αλαιπηηθψλ πεξηγξακκάησλ 

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

 
   X 

1.1.3.3 Οη επηθαηξνπνηεκέλεο ηζηνζειίδεο ησλ 

καζεκάησλ κε ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ 
πιηθφ 

Γ/Δ 
    

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   
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1.1.4.3 ηεο ππνδνκήο  
 Φ   

1.1.4.4 ηεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο  
 X   

1.1.4.5 ηεο αθαδεκατθήο θαζνδήγεζεο  
   X 

1.1.5 Δθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηαθηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο 
επηθνηλσλίαο δηδαζθφλησλ – θνηηεηψλ      

 
   X 

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

 
  X  

1.1.7 Οη ζεζκνζεηεκέλνη κεραληζκνί γηα ηε ζηήξημε ησλ 

θνηηεηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 
είλαη απνηειεζκαηηθνί. 

 
  X  

1.1.8 Οη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη 
απνηειεζκαηηθνί. 

 
   X 

1.1.9 Οη κεραληζκνί ζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε 

πξνβιεκαηηθή αθαδεκατθή επίδνζε είλαη 
απνηειεζκαηηθνί. 

 
   X 

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.  

Γ/Δ 
    

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. 

Τν πξόγξακκα είλαη ζε επίπεδν κεηαιπθεηαθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.θαη ζε 
απηό ην επίπεδν αμηνινγήζεθε. Η νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ γηα ην επίπεδν ηνπ 
είλαη άξηζηε. Οη ππνδνκέο θαη νη ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνύληαη  
ρξεηάδνληαη βειηίσζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκκέλνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
 
Σεκεηψζηε: 

α)  ηνλ πξνζδνθψκελν αξηζκφ Κχπξησλ θαη αιινδαπψλ θνηηεηψλ ζην πξφγξακκα 
ζπνπδψλ  12-17 

β)  απφ πνηεο ρψξεο αλακέλεηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο θνηηεηψλ - Κχπξνο 

γ)  ηνλ κέγηζην πξνγξακκαηηζκέλν αξηζκφ θνηηεηψλ θαηά ηκήκα 17 
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1.2 Διδαζκαλία 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. 

 
  ρ  

1.2.2 Η κεζνδνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα 
ελήιηθεο. 

 
   ρ 

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

 
   ρ 

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. 

 
   ρ 

1.2.5 Δθαξκφδνληαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

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

 
   ρ 

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) 
πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπεη ε κεζνδνινγία 
ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 
θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

  Φ   

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

Η παξερόκελε δηδαζθαιία ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ εμαηξεηηθή ππνζηήξημε ησλ 
κνλίκσλ θαη εθηάθησλ θαζεγεηώλ θαη θαηαβάιεηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

εκπινθή ησλ ζπνπδαζηώλ ζηελ δηαδηθαζία. Οη εθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο είλαη νη ίδηεο 
πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο άιιεο εηδηθόηεηεο ΜΙΙΕΚ. Τν δηδαθηηθό πιηθό  πνπ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθό γηα ην επίπεδν ζπνπδώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζε ζύγθξηζε κε ηα 

πθηζηάκελα νκνεηδή  απαηηεί βειηίσζε, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί πιήξσο 
ζηηο εμειίμεηο θαη ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκκέλνπ αληηθεηκέλνπ. 
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1.3 Διδακηικό Πποζυπικό 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 

νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, 
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο λνκνζεζίεο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθφινπζσλ: 

 
 Φ   

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

 
 Φ   

1.3.2.2 Γεκνζηεχζεηο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Γ/Δ 
    

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

 
  Φ  

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.  

 
   Φ 

1.3.5 Σε θάζε πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην Δηδηθφ Γηδαθηηθφ 

Πξνζσπηθφ δελ ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ δηδαθηηθνχ 
εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Φ 
    

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. 

 
 Φ   

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 

 
 ρ   
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πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

1.3.9 Ο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

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

Γ/Δ 
    

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 
πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

 

 
   Φ 

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

 
Τν δηδαθηηθό πξνζσπηθό απνηειείηαη απν 2 κόληκα ζηειέρε θαη έλαλ αξηζκό εθηάθησλ 
σξνκηζζίσλ θαζεγεηώλ. Σεκαληηθόο αξηζκόο (6) δηδαζθόλησλ θαηέρεη κεηαπηπρηαθό 

ηίηιν ζπνπδώλ, ζε επίπεδν Master, ην νπνίν βεβαίσο δελ απαηηείηαη γηα ην 
ζπγθεθξηκκέλν επίπεδν ζπνπδώλ. Με δεδνκέλν ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ζπνπδώλ, 
πνιινί από ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό έρνπλ νξηαθά ζπλαθή αληηθείκελα 

εμεηδίθεπζεο. Ο ζπληνληζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηεμάγεηαη άξηζηα από ηνπο 
ππεπζύλνπο.   
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 

2.1 κοπόρ και μαθηζιακά αποηελέζμαηα ηος 
Ππογπάμμαηορ ποςδών 

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. 

 
   Φ 

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. 

 

Ο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ είλαη λα παξάμεη ζηειέρε κε εηδίθεπζε ζηηο 
Αγνξέο θαη πξνκήζεηεο. Η επηδίσμε  είλαη λα εζηηαζηεί θύξηα ζην Ναπηηιηαθό ηνκέα 

αιια δεδνκέλεο ηεο ζηελόηεηνο απαζρόιεζεο ζηνλ ζπγθεθξηκκέλν ηνκέα 
θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γεληθόηεξεο εμεηδίθεπζεο. Ο εθπαηδεπηηθόο εμνπιηζκόο 
εμνπιηζκόο  είλαη ζε κέηξηα επίπεδα, πάληνηε ζπγθξηλόκελα κε αληίζηνηρεο ζρνιέο. Ο 

ζρεδηαζκόο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο είλαη πνιύ ηθαλνπνηεηηθόο, παξά ην γεγνλόο 
ηνπ επξύηαηνπ ζθνπνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ 
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2.2 Δομή και Πεπιεσόμενο ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 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 
ζπνπδψλ είηε είλαη εγγεγξακκέλνο θαη θνηηά παξάιιεια 
ζε πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε 

ηελ επξσπατθή πξαθηηθή ζηα ηδξχκαηα αλψηεξεο  
εθπαίδεπζεο.  

Γ/Δ 
    

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 

 
   Φ 
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θνηηεηψλ/ηξηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

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

Τν αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ είλαη  πνιύ ηθαλνπνηεηηθό γηα ην επίπεδν 

ζπνπδώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο . Σε κεξηθά καζήκαηα απαηηείηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
ηίηινπ (πρ. Πινηνδηαρείξηζε ζε Δηαρείξηζε Πινίνπ, Αλεθνδηαζηηθή ζε Εθνδηαζηηθή, 
Επηκειεηεία ζε Logistics, Ναπηαζθαιίζεηο ζε Ναπιώζεηο & Ναπηαζθαιίζεηο). 
Εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα εκπινπηζζεί θαη κε ηηο ζύγρξνλεο εμειίμεηο. 

 

Σεκεηψζηε πφζνη αλακέλεηαη λα είλαη νη θνηηεηέο κε παξάιιειε θνίηεζε θαη ζε άιιν 
Aθαδεκατθφ Iδξπκα, κε βάζε ηελ σο ηψξα γλψζε ζαο γηα θνηηεηέο κε παξάιιειε 
θνίηεζε ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Ιδξχκαηφο ζαο.  

Δ/Ε 

 

 
 
 

2.3 
Διαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 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 Γ/Δ 
    

 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. 
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Η δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ην 
εγθεθξηκκέλν Εγρεηξίδην Δηαζθάιεζεο πνηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ 

 

 

 

 

 

 

2.4  Διασείπιζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 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 

Γ/Δ     

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 

 
   Φ 
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είλαη ζχκθσλν κε ηηο επξσπατθέο θαη δηεζλείο 
πξνδηαγξαθέο. 

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. 

Γ/Δ 
    

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

Η δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη θύξηα απν ην κόληκν δηδαθηηθό πξνζσπηθό 

πνπ γηα ην επίπεδν ζπνπδώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρεηξίδνληαη ζε πνιύ 
ηθαλνπνηεηηθό βαζκό όια ηα ζρεηηθά ζέκαηα. Δελ ππάξρνπλ πηζησηηθέο κνλάδεο 
αλάινγεο κε ηελ Παλεπηζηεκαηθή εθπαίδεπζε. 

 
 
 

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.   

 
Η πξαθηηθή άζθεζε απνηειεί ην θύξην ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 
πξαγκαηνπνηείηαη θύξηα ζε επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. Γίλεηαη ζην ηέινο θάζε έηνπο  

θαη έρεη πηζησηηθέο κνλάδεο. Η δηαρείξηζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απν ην κόληκν 
δηδαθηηθό πξνζώπηθό γίλεηαη κε άξηζην ηξόπν θαη κε θαιέο πξαθηηθέο απν ΑΕΙ (π.ρ. 
βηβιίν αλαθνξάο εκεξεζίσλ δξαζηεξηνηήησλ) 

 

 
 
 

2.5 Διεθνήρ Διάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών  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.  

 
   Φ 

2.5.2 Πξνζειθχνληαη Δπηζθέπηεο Καζεγεηέο εγλσζκέλνπ 
θχξνπο. 

Γ/Δ 
    

2.5.3 Σπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ζε πξνγξάκκαηα  
   Φ 
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αληαιιαγψλ. 

2.5.4 Η αθαδεκατθή θπζηνγλσκία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

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

Γ/Δ 
    

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

 

Υπάξρεη πξόγξακκα αληαιιαγώλ ζηα πιαίζηα ηνπ ERASMUS+ κε ηθαλνπνηεηηθή 
ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ. Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο θαη ηηο πξνηνηππίαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο δελ πθίζηαληαη αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ γηα ζύγθξηζε. 

 

 

 
 

2.6 ύνδεζη με αγοπά επγαζίαρ και κοινυνία 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. 

 
   Φ 

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. 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ 

αληίζηνηρε επαγγεικαηηθή θνηλόηεηα ήηαλ άξηζηε θαη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη 
ηδηαίηεξε ζρέζε. Λόγσ ηεο κεγάιεο εμεηδίθεπζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ νη απνξξόθεζε ησλ 
απνθνίησλ δελ γίλεηαη κόλν απν ηνλ λαπηηιηαθό θιάδν αιιά θαη απν ζπλαθείο 
δξαζηεξηόηεηεο. 
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3. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

3.1 ςνέπγεια Έπεςναρ και Διδαζκαλίαρ  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. 

Γ/Δ 
    

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. 

Γ/Δ 
    

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. 

Γ/Δ 
    

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. 

Γ/Δ 
    

3.1.8 Η ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, αθαδεκατθνχ, 

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

Γ/Δ 
    

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

4.1 Διοικηηικοί Μησανιζμοί 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. 

 Φ    

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

Η ππεξεζία θνηηεηηθήο κέξηκλαο απαηηεί ζεκαληηθή βειηίσζε θαη ζεζκνζέηεζε. Η 
ππνζηήξημε ησλ ζπνπδαζηώλ γίλεηαη θύξηα απν ηνπο δηδάζθνληεο. Η παληειήο 
έιιεηςε δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ επηβαξύλεη ηελ όιε θαηάζηαζε. Απαηηείηαη 

ζεζκνζέηηζε κεραληζκώλ αληίζηνηρσλ κε ηνπο ππάξρνληεο ζηα ΑΕΙ θαη ηνπνζέηεζε 
δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

 

 

 

 

 
 

4.2 Τποδομέρ / Τποζηήπιξη 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. 

Γ/Δ     

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  

4.2.5 Τν δηδαθηηθφ πιηθφ (βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά 

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

   Φ  
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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.  

Οη ππνδνκέο είλαη ζε νξηαθό επίπεδν ηθαλνπνηεηηθέο θαη κε δεδνκέλν όηη γηα ην 
αλσηέξσ γλσζηηθό αληηθείκελν δελ απαηηείηαη ζεκαληηθή επέλδπζε Τν αληηθείκελν 
είλαη λέν, ρσξίο αληίζηνηρε αθξηβή αληηζηνηρία κε παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο.  

Απαηηείηαη  δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο θαη ειεθηξνληθή πξόζβαζε ησλ θνηηεηώλ ζε άιιεο 
δηδαθηηθέο παξνρέο (π.ρ. ζπλδεζε κε ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο Παλεπηζηεκίσλ). Ο 
κηθξόο αξηζκόο ηνπ κόληκνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, ε εληαηηθή ελαζρόιεζε ηνπ, κε 

ην θαζεκεξηλό πξόγξακκα, ε επαγγεικαηηθή ελαζρόιηζε ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ, 
δελ επηηξέπνπλ ζεκαληηθό ρξόλν γηα πεξαηηέξσ επηκόξθσζε. 

 

 

 

 
 

4.3 Οικονομικοί Πόποι 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. 

Γ/Δ     

4.3.2 Η δηάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ αθνξνχλ 

αθαδεκατθά ζέκαηα είλαη αξκνδηφηεηα ησλ ζεζκηθψλ 
αθαδεκατθψλ νξγάλσλ.   

Γ/Δ     

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. 

Γ/Δ 
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Σο πιο κάηυ κπιηήπιο ιζσύει επιππόζθεηα για ηα εξ αποζηάζευρ 
ππογπάμμαηα ζποςδών. 

 

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. 

Γ/Δ 
    

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. 

Γ/Δ 
    

5.3 Μέζα απφ ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο, παξέρεηαη 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε, θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ζηνπο 

δηδάζθνληεο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ απνδνηηθά 
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Γ/Δ 
    

5.4 Οη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθνί. 

Γ/Δ 
    

5.5 Παξέρεηαη θαηάιιειε θαζνδήγεζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

απφ ηνπο δηδάζθνληεο κέζα απφ ζεζκνζεηεκέλεο 
δηαδηθαζίεο. 

Γ/Δ 
    

5.6 Δμαζθαιίδεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε νκαιή εμ 

απνζηάζεσο επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 
θνηηεηψλ. 

Γ/Δ 
    

5.7 Γηαζθαιίδεηαη ε ζπλέπεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ε ηζφηηκε 

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

Γ/Δ 
    

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.  

Γ/Δ 
    

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

5.10 Οη ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο. Γ/Δ 
    

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

Γ/Δ 
    

5.12 Οη δηαδηθαζίεο ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ θαη βειηίσζεο ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ζπρλέο θαη 
απνηειεζκαηηθέο. 

Γ/Δ 
    

5.13 Οη ππνδνκέο γηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη 

ζπγθξίζηκεο κε ηηο ππνδνκέο Παλεπηζηεκίσλ ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη δηεζλψο.  

Γ/Δ 
    

5.14 Οη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο παξέρνληαη 

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

Γ/Δ 
    

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. 

Γ/Δ 
    

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%. 

Γ/Δ 
    

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. 

Γ/Δ 
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Σο πιο κάηυ κπιηήπιο ιζσύει επιππόζθεηα για ηα διδακηοπικά ππογπάμμαηα 
ζποςδών.  

 

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. 

Γ/Δ 
    

6.3 Ο αξηζκφο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 

ππνζηεξίμεη ην δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη 
επαξθήο. 

Γ/Δ 
    

6.4 Οη επηβιέπνληεο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ έρνπλ ηα 

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

Γ/Δ 
    

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

Γ/Δ 
    

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.  

Γ/Δ 
    

6.7 Τα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ησλ  αθαδεκατθψλ 

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

Γ/Δ 
    

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. 

 Σπλεξγαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο κε άιια ηδξχκαηα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, 

ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειεο 
εγθαηαζηάζεηο (αίζνπζεο, βηβιηνζήθε, γπκλαζηεξην θηι) 

 Πξφζιεςε ελφο αηφκνπ, ην νπνίν λα έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπκβνχινπ θαη λα 
ιεηηνπξγεί σο θνηηεηηθή κέξηκλα. 

 Τν ζπκβνχιην λα κελ έρεη απιά ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη λα απνθηήζεη 
πην ελεξγφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Απνηειεί αμηόινγε πξνζπάζεηα ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο 
αγνξάο. Τν κόληκν πξνζσπηθό, αθαδεκαηθό θαη δηνηθεηηθό ζα πξέπεη λα εληζρπζεί 
ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ε εύξπζκή ιεηηνπξγία θαη ε επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
Απαηηείηαη νπζηαζηηθή βειηίσζε ππνδνκώλ θαη θνηηεηηθήο κέξηκλαο. 
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