
 

  1 

 

Έντυπο 300.1.4/1 

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αρ. Φακ.: 07.14.118.004 
Αξιολόγηση/Πιστοποίηση 

Πρόγραμμα 

Τμήμα Προγραμμάτων Υγείας 

Πρόγραμμα 
Σπουδών: 
Τίτλος Σπουδών 
(Διάρκεια, ECTS, 
Κύκλος Σπουδών) 

Διοίκηση Ιατρικών Επισκεπτών (4 Έτη/ 240 ECTS, Πτυχίο) 

Ίδρυμα: KES College 

 

Αρ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ / 
ΜΕΡΙΚΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ / 
ΜΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

1.  

Αποστολή 
αποδείξεων για 
το πως οι 
μαθητές 
εμπλέκονται σε 
ερευνητικό έργο 

«Σύμφωνα με την εγκεκριμένη δομή του 
Προγράμματος, το πρώτο μάθημα το οποίο 
σχετίζεται με έρευνα είναι το μάθημα 
“PROJ325 Μεθοδολογία της Έρευνας στις 
Επιστήμες Υγείας”, το οποίο προσφέρεται στο 
6o εξάμηνο σπουδών και ακολουθούν τα 
μαθήματα “PROJ413 Πτυχιακή Εργασία I” και 
“PROJ414 Πτυχιακή Εργασία II” στο 7ο και 8ο 
εξάμηνα αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να θεωρείται πρόωρο, φοιτητές οι οποίοι δεν 
έχουν διδαχθεί οποιοδήποτε μάθημα σχετικό 
με έρευνα, να έχουν εμπλοκή σε ερευνητικές 
δραστηριότητες μεγάλου εύρους από το πρώτο 
εξάμηνο σπουδών.  
Το Κολλέγιο, θέλοντας να τονίσει στους 
φοιτητές τη σημασία των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων και να τους εισαγάγει σε 
αυτές, ενέπλεξε τους πρωτοετείς φοιτητές του 
Προγράμματος σε σχετικά απλές ερευνητικές 
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δραστηριότητες, από το πρώτο εξάμηνο 
σπουδών». 

2.  

Αποστολή 
αποδείξεων για 
το πως η έρευνα 
ενσωματώνεται 
στη διδασκαλία 

«Σε όλα τα μαθήματα πέρα από την 

ενδεδειγμένη βιβλιογραφία, οι διδάσκοντες 

αξιοποιούν επιστημονικές δημοσιεύσεις για τον 

διαφωτισμό της μάθησης και εμπλουτισμό της 

διδασκαλίας.  Πιο κάτω, παρατίθενται 

ενδεικτικά παραδείγματα μαθημάτων, όπου 

παρουσιάζεται το πώς τα ερευνητικά 

αποτελέσματα ενσωματώνονται στη 

διδασκαλία ». 

«Πέραν των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης Moodle του 

Κολλεγίου έχει δημιουργηθεί ειδική 

ιστοσελίδα, στόχος της οποίας αποκλειστικά 

είναι η παροχή επίλεκτων, κορυφαίων 

επιστημονικών πηγών όπως βάσεις δεδομένων 

και επιστημονικά περιοδικά, για αξιοποίησή 

τους από τους φοιτητές του Προγράμματος». 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
(07/02/2022) 

3.  

Αποστολή 
δειγματικών 
δημοσιεύσεων 
των 
διδασκόντων σε 
συναφή με το 
αντικείμενο 
θεματολογία 

« Πιο κάτω, παρατίθενται δειγματικές 

δημοσιεύσεις των διδασκόντων σε συναφή με 

το αντικείμενο θεματολογία με τους σχετικούς 

συνδέσμους ». 
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The present document adheres to the European Standards and Guidelines, in particular Standard 2.3 

(Implementing Processes) and its guidelines, which provide that “Agencies have a consistent follow-

up process for considering the action taken by the institution”. 


