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24 Ιουνίου 2022 

ΕΠΕΙΓΟΝ: 

Πρύτανη 

Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

Θέμα:  Αναβολή λήψης απόφασης για την αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών 

με την Επωνυμία 

«Human Resource Management (3 semesters / 96 ECTS, MSc)»  

του Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης  

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα για να σας ενημερώσω τα ακόλουθα: 

 

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 

Εκπαίδευσης, κατά την 83η Σύνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2022, 

στη βάση του Άρθρου 20(1)(2)(στ)(ii) “περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 

Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή 

Θέματα Νόμων’’ του 2015 έως του 2021 [Ν.136(Ι)/2015 – Ν.132(Ι)/2021], έκρινε ότι 

δικαιολογείται η αναβολή λήψης απόφασης μέχρι την υποβολή διευκρινίσεων και 

τεκμηριωμένων ενεργειών βελτίωσης σύμφωνα με τα πιο κάτω, πριν τη λήψη των τελικών 

αποφάσεων. 

 

Συγκεκριμένα, καλείστε όπως υποβάλετε Έκθεση στον Φορέα Διασφάλισης Πιστοποίησης 

της Ποιότητας, τεκμηριώνοντας τις αλλαγές με πρόσθετα στοιχεία τα οποία έχουν κριθεί 

απαραίτητα για την πιστοποίηση του Προγράμματος. 

 



 
 

 

Η λήψη απόφασης θα κριθεί στη βάση της Έκθεσης που θα υποβληθεί από μέρους σας και 

η οποία θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) για 

ανατροφοδότηση.  

 

Επίσης, σας ενημερώνω ότι το Συμβούλιο αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει την 

Πρόεδρο να αποφασίσει τελεσίδικα για το πρόγραμμα, αφού λάβει τη σχετική απάντηση 

από το ίδρυμά σας όσον αφορά την υλοποίηση των πιο κάτω: 

 

1. Χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων των προγράμματος (mapping): Ανάλυση 

των προσδοκώμενων  αποτελεσμάτων κάθε μαθήματος (course) με τρόπο που 

να φαίνεται πώς αυτά συμβάλλουν στην επίτευξη των προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων (στόχων) του προγράμματος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων ( EFG).   

2.  Ανατροφοδότηση των φοιτητών με χρήση ρούμπρικας (rubrics) –ανάλυσης των 

προσδοκώμενων αποτελεσμάτων κάθε μαθήματος, σε καίρια χρονικά σημεία της 

διδασκαλίας, για ανατροφοδότηση - έγκαιρη πληροφόρηση των φοιτητών 

3. Υποβολή πλάνου προσλήψεων διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικά στο 

Τμήμα και στο πρόγραμμα για τα επόμενα τρία χρόνια. 

 

          Παρακαλώ η απάντησή σας να είναι σύντομη και τεκμηριωμένη και να  

ακολουθήσει τη δομή των παρατηρήσεων πιο πάνω με την ίδια και αντίστοιχη 

αρίθμηση.   

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις. 

 

 

 

                                                                               (Γιώργος Αλετράρης) 
 για Πρόεδρο Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης  

και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
             της Ανώτερης Εκπαίδευσης  

 

 


