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Τελευταία Ενημέρωση: Απρίλιος 2021 

 

1. Εισαγωγή 
Η Πολιτική Διασφάλισης της Ποιότητας (εφεξής η «Πολιτική») του Μεσογειακού 
Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ) αποτελεί μέρος της Στρατηγικής της Σχολής και είναι 
βασισμένη στα πρότυπα και στις κατευθυντήριες γραμμές που θέτει το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ENQA) και ο 
Εθνικός Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). 

Η Πολιτική θέτει το πλαίσιο εντός του οποίου διαμορφώνεται και παρακολουθείται 
το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ). 

Η Πολιτική στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας των 
υπηρεσιών που προσφέρει το ΜΙΔ, οι οποίες αφορούν στις ακόλουθες λειτουργίες: 
(α) διδακτικό έργο, (β) ερευνητικό έργο, (γ) προγράμματα σπουδών και τίτλοι 
σπουδών και (δ) λοιπές υπηρεσίες (διοικητικές υπηρεσίες, φοιτητική μέριμνα, 
κ.τ.λ.). 

Στην ανάπτυξη και εφαρμογή της Πολιτικής συμμετέχουν και συνεργάζονται όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (εσωτερικά και εξωτερικά). Η Πολιτική αναθεωρείται περιοδικά 
μαζί με το Στρατηγικό Σχέδιο ή όταν οι επικρατούσες συνθήκες το επιβάλλουν.  
 
Η Πολιτική για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του ΜΙΔ είναι δημοσιευμένη στην 
ιστοσελίδα της Σχολής http://www.mim.ac.cy. 

2. Βασικοί στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας 
1. Η ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας η οποία να διασφαλίζει τη στήριξη και ενεργό 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών καθώς και την ανάληψη των 
ευθυνών που τους αναλογούν. 

2. Η εναρμόνιση της Σχολής με τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Πρότυπα της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης και τις σχετικές οδηγίες ποιότητας. 

3. Η θέσπιση και αποτελεσματική λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας που αποτελεί τη βάση της συνεχούς βελτίωσης. 

3. Εσωτερική Επιτροπή Ποιότητας 
Για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, παρακολούθηση και αναθεώρηση της Πολιτικής 
αρμόδια είναι η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας (ΕΕΠ). Η ΕΕΠ συστάθηκε με βάση 
τον Εσωτερικό Κανονισμό της Σχολής και μέλη της είναι η Διευθύντρια της Σχολής 
(πρόεδρος), 3 μέλη του διδακτικού προσωπικού, ένας εκπρόσωπος του διοικητικού 
προσωπικού και δύο εκπρόσωποι των φοιτητών. Ο τρόπος λειτουργίας της ΕΕΠ, η 

http://www.mim.ac.cy/
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διαδικασία διορισμού των μελών της καθώς και η διάρκεια της θητείας της 
αποφασίζονται από τη Διεύθυνση της Σχολής. 

3.1 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας 
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης 
και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται είναι οι ακόλουθες: 

1. Εφαρμογή των προτύπων που προβλέπονται στο άρθρο 12 του πιο πάνω 
αναφερόμενου Νόμου. 

2. Συντονισμός και ετοιμασία των ειδικών εκθέσεων αυτοαξιολόγησης σε σχέση 
με τις εξωτερικές αξιολογήσεις που αφορούν τη Σχολή. 

3. Καταρτισμός των γενικών εκθέσεων αξιολόγησης της Σχολής προς υποβολή 
στον Φορέα. 

4. Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας 
Το ΜΙΔ εφαρμόζει Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), το οποίο 
περιλαμβάνει τους απαραίτητους μηχανισμούς και διαδικασίες για την επίτευξη της 
αποστολής και των επιμέρους στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων της Σχολής.  
 
Το ΕΣΔΠ έχει διαμορφωθεί και αναπτύσσεται συνεχώς λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Σχολής. Το ΕΣΔΠ τροποποιείται στη βάση των 
αποτελεσμάτων της αποτίμησης του Έργου της Σχολής και της αξιολόγησης του 
βαθμού υλοποίησης της Πολιτικής και του Στρατηγικού Σχεδίου. 

4.1 Πρότυπα Ποιότητας 
Το ΕΣΔΠ στοχεύει μεταξύ άλλων στα πιο κάτω: 

1. Καθορισμός και τυποποίηση των διαδικασιών που αφορούν στις επιμέρους 
λειτουργίες της Σχολής (εκπαιδευτικές και διοικητικές). 

2. Καθορισμός κριτηρίων και ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης που αφορούν τις 
λειτουργίες της Σχολής. 

3. Εξασφάλιση διδακτικού προσωπικού υψηλού επιπέδου. 

4. Διασφάλιση επάρκειας μαθησιακών πόρων. 

5. Συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία στοιχείων που αφορούν στα προσφερόμενα 
προγράμματα σπουδών και στις λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

6. Παροχή πληροφοριών για τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων.  
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7. Δημοσιοποίηση με έντυπο και ηλεκτρονικό τρόπο πληροφοριών για τα 
προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, τις λοιπές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, τους τίτλους σπουδών που απονέμονται και τον τρόπο 
λειτουργίας της Σχολής. 

4.2 Επιτροπές 
Αναπόσπαστο μέρος του ΕΣΔΠ του ΜΙΔ αποτελεί η λειτουργία των πιο κάτω 
επιτροπών των οποίων ο ρόλος και η σύνθεση καταγράφονται στον Εσωτερικό 
Κανονισμό της Σχολής: 

1. Ακαδημαϊκή Επιτροπή 
2. Διοικητική Επιτροπή 
3. Πειθαρχική Επιτροπή  
4. Επιτροπές Εξέτασης Διπλωματικής Εργασίας 
5. Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας 
6. Επιτροπή Έρευνας 

Οι Επιτροπές λειτουργούν και ασκούν τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στον 
Εσωτερικό Κανονισμό. Το έργο και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις Επιτροπές 
αποτυπώνονται στα πρακτικά τα οποία τηρούνται στον φάκελο της κάθε Επιτροπής. 

4.3 Οδηγοί, Εγχειρίδια και άλλα Έγγραφα 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Σχολής και τις διαδικασίες 
που εφαρμόζονται αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και στους επιμέρους 
Οδηγούς και Εγχειρίδια, τα κυριότερα εκ των οποίων αναφέρονται πιο κάτω: 

1. Οδηγός Σπουδών 
2. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 
3. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 
4. Εγχειρίδιο Φοιτητή  
5. Εγχειρίδιο Διδακτικού Προσωπικού 

 
Επιπρόσθετα η Διεύθυνση της Σχολής αποστέλλει εγκύκλιους για θέματα που κατά 
καιρούς προκύπτουν. 

4.4 Διαδικασίες κατά λειτουργία 

4.4.1 Διδακτικό Έργο  

4.4.1.1 Φοιτητές 
Το ΜΙΔ εφαρμόζει με συνέπεια σαφείς και δημοσιευμένους κανονισμούς που 
καλύπτουν όλες τις φάσεις του "κύκλου ζωής" του φοιτητή, π.χ. την εισδοχή, την 
αναγνώριση, τη διαδικασία μάθησης, την πρόοδο, την αξιολόγηση και την 
πιστοποίησή του. 
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Τα κριτήρια και η διαδικασία εισδοχής στα προγράμματα σπουδών του ΜΙΔ 
περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Σχολής καθώς και στους Οδηγούς 
Σπουδών που εκδίδονται κάθε ακαδημαϊκό έτος. 

Η αναγνώριση προηγούμενης φοίτησης διενεργείται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται 
στον Εσωτερικό Κανονισμό της Σχολής και τα οποία δύναται να αναθεωρηθούν με 
βάση τις εθνικές και ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα της αναγνώρισης της τυπικής 
και άτυπης μάθησης.  

Στο ΜΙΔ λειτουργεί Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης (Μoodle) η οποία 
διευκολύνει και βελτιώνει τη διαδικασία μάθησης, παρέχει ενημέρωση στους 
φοιτητές για την ακαδημαϊκή πρόοδό τους και ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ όλων 
των μερών της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Στο αναλυτικό περίγραμμα κάθε μαθήματος υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες όπως  
στοιχεία για τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα, την ύλη, τα μέσα διδασκαλίας και τον 
τρόπο αξιολόγησης. 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών στο ΜΙΔ χορηγείται στους απόφοιτους Πτυχίο 
επιπέδου Μάστερ, Αναλυτικό Δελτίο Βαθμολογίας καθώς και Συμπλήρωμα 
Διπλώματος Europass. 

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στους φοιτητές είναι καταγραμμένες στο 
“Εγχειρίδιο Φοιτητή” το οποίο αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

4.4.1.2 Διδακτικό Προσωπικό 
Το ΜΙΔ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ως προς τη διασφάλιση της 
επάρκειας, του επιπέδου γνώσεων και ικανοτήτων του διδακτικού προσωπικού. 
Εφαρμόζει αντικειμενικές και διαφανείς διαδικασίες για την επιλογή, την 
επιμόρφωση και περαιτέρω εξέλιξη/ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού και 
φροντίζει να του παρέχει τα μέσα και τις υποδομές που χρειάζεται για να 
διεκπεραιώνει αποτελεσματικά το Έργο του. Οι ανάγκες για διδακτικό προσωπικό 
καλύπτονται με βάση τη διαδικασία επιλογής Συνεργατών Εισηγητών/Εκπαιδευτών 
που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ: 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/index_gr/index_gr?opendocument.  

Το ΜΙΔ εντοπίζει τις ανάγκες του διδακτικού προσωπικού για επιμόρφωση και 
ανάπτυξη από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αλλά και κατόπιν 
εισηγήσεων/προτάσεων από τους ίδιους τους διδάσκοντες. Το διδακτικό προσωπικό 
έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε σεμινάρια, ημερίδες και ειδικά εργαστήρια που 
διοργανώνονται εσωτερικά στη Σχολή και παράλληλα μπορεί να συμμετέχει σε 
δράσεις κινητικότητας μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Το ΜΙΔ 
ενθαρρύνει τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
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Το διδακτικό προσωπικό αξιολογείται από τους φοιτητές στο τέλος κάθε ενότητας 
στη βάση οκτώ (8) πολυδιάστατων κριτηρίων τα οποία περιλαμβάνονται στο Έντυπο 
Αξιολόγηση Ενότητας. Η Διεύθυνση της Σχολής αναλύει και αξιοποιεί τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων για να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει στις 
κατάλληλες ενέργειες όπως επιβράβευση του προσωπικού, συστάσεις για βελτίωση ή 
διακοπή της συνεργασίας.  

Το διδακτικό προσωπικό μπορεί κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς να 
συμπληρώνει το Έντυπο Υποβολής Εισηγήσεων/Παρατηρήσεων μέσω της 
Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής, στο οποίο έχει τη δυνατότητα ανάμεσα σε άλλα να δώσει 
εισηγήσεις και να αναφέρει προβλήματα. Επιπρόσθετα, σε ετήσια βάση, το διδακτικό 
προσωπικό συμπληρώνει το Έντυπο Τελικής Αξιολόγησης στο οποίο αξιολογεί τις 
υποδομές, τις υπηρεσίες αλλά και το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών στο σύνολό του. 

Όλες οι πληροφορίες για τους κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν το διδακτικό 
προσωπικό καθώς και τα έντυπα αξιολόγησης περιλαμβάνονται στο «Εγχειρίδιο 
Διδακτικού Προσωπικού». Παράλληλα το διδακτικό προσωπικό συμμετέχει σε 
συναντήσεις με τη Διεύθυνση της Σχολής και ενημερώνεται σε τακτική βάση για 
θέματα που το αφορούν ή/και τα οποία απαιτούν χειρισμό εκ μέρους του.  

4.4.1.3 Μαθησιακοί Πόροι 
Το ΜΙΔ προβαίνει σε όλες ενέργειες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της 
επάρκειας και ποιότητας των υποδομών, των υπηρεσιών και του ανθρώπινου 
δυναμικού για σκοπούς στήριξης της διεργασίας της μάθησης και της ακαδημαϊκής 
δραστηριότητας  

Στο ΜΙΔ λειτουργεί γραφείο Erasmus+ καθώς και Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας 
(ΥΦΜ). Στην ιστοσελίδα της Σχολής καθώς και στο Εγχειρίδιο Φοιτητή υπάρχει 
σχετική πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που προσφέρονται και για τα στοιχεία 
επικοινωνίας των αρμόδιων λειτουργών. 

Σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) και μαθησιακές δυσκολίες παρέχονται 
διευκολύνσεις για τη συμμετοχή τους στις διαλέξεις και στις εξετάσεις καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη βοήθεια κριθεί αναγκαία κατόπιν συνεννόησης με την ΥΦΜ. 
 
Για την εξασφάλιση και συντήρηση, όπου απαιτείται, των μαθησιακών πόρων 
γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στον προϋπολογισμό και την παροχή 
υπηρεσιών από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα.  
 
Η επάρκεια των μαθησιακών πόρων αξιολογείται στο πλαίσιο της τελικής 
αξιολόγησης και ανάλογα με τα αποτελέσματα τροχοδρομούνται βελτιωτικές 
ενέργειες. 
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4.4.2 Ερευνητικό Έργο 
Το Ερευνητικό Έργο του ΜΙΔ αφορά κατά κύριο λόγο στην ερευνητική 
δραστηριότητα η οποία πραγματοποιείται από τους φοιτητές, υπό την καθοδήγηση 
των συμβούλων τους, κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τους. 

Το ΜΙΔ δίδει ιδιαίτερη σημασία στην πρωτοτυπία της έρευνας η οποία αποτελεί 
κριτήριο επιβράβευσής και διάκρισης μιας διπλωματικής εργασίας.  

Το μόνιμο προσωπικό του ΜΙΔ λαμβάνει μέρος κατά διαστήματα σε Ερευνητικά 
Έργα, στα οποία συμμετέχει το ΚΕΠΑ (στο οποίο υπάγεται το ΜΙΔ) από μόνο του 
ή/και σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς/φορείς. Αριθμός εξωτερικών 
συνεργατών, μελών του διδακτικού προσωπικού ασχολούνται με την έρευνα και 
συμμετέχουν σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα μέσω των ιδρυμάτων όπου 
απασχολούνται σε μόνιμη βάση. 

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στο Ερευνητικό Έργο του ΜΙΔ 
περιλαμβάνονται στην Στρατηγική Έρευνας. 

4.4.3 Προγράμματα Σπουδών  
Τα προγράμματα σπουδών του ΜΙΔ καταρτίζονται με τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών. Κατά το σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές με τα 
μαθησιακά αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών εξελίξεις στην έρευνα, την 
επιστήμη και την τεχνολογία. Επιπρόσθετα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της 
αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.  

Τα προγράμματα σπουδών είναι εναρμονισμένα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό 
Πλαίσιο Προσόντων και ο αναμενόμενος φόρτος εργασίας είναι καθορισμένος με 
βάση τα ECTS. Σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε οι γενικοί στόχοι των 
προγραμμάτων να συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους και επιδιώξεις του ΜΙΔ. 

Τα προγράμματα σπουδών έχουν ξεκάθαρα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
και η δομή τους είναι τέτοια ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η εξελικτική μάθηση. 

Η αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών συνάδει με τις στρατηγικές επιδιώξεις 
της Σχολής και την ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από τους φοιτητές και το 
διδακτικό προσωπικό. Για την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών απαιτείται 
η έγκριση από το Συμβούλιο της Σχολής και από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ. 

4.4.4 Λοιπές Υπηρεσίες 
Στο ΜΙΔ λειτουργούν υποστηρικτικές υπηρεσίες οι οποίες είναι σχεδιασμένες 
σύμφωνα με τις ανάγκες των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού και των άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών. Συγκεκριμένα λειτουργούν οι πιο κάτω υπηρεσίες:  
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 Φοιτητική Μέριμνα – με στόχο την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση 
των φοιτητών με γνώμονα τη διαφορετικότητα και τις εξατομικευμένες 
ανάγκες τους.  

 Διοικητικές Υπηρεσίες – με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών όπως των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το 
ΜΙΔ στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης (internship). 

 Λογιστήριο – με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των φοιτητών, του 
διδακτικού προσωπικού και της Διεύθυνσης του ΜΙΔ. 

 Γραφείο Erasmus+ - με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης και έγκαιρης 
ενημέρωσης προς τους φοιτητές, το Διδακτικό και Διοικητικό προσωπικό της 
Σχολής για τις ευκαιρίες κινητικότητας που υπάρχουν μέσω του εν λόγω 
ευρωπαϊκού προγράμματος. 

Οι υπηρεσίες αξιολογούνται σε ετήσια βάση είτε με τη μορφή εσωτερικής 
αποτίμησης ή με τη μορφή αξιολόγησης από τους φοιτητές και το διδακτικό 
προσωπικό. Με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και την πληροφόρηση από 
άλλες μορφές ανατροφοδότησης γίνονται αλλαγές και βελτιωτικές ενέργειες. 

5. Εξωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας 
Η ίδρυση και λειτουργία του ΜΙΔ διέπεται από τους περί Σχολών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νόμους όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 
Περαιτέρω η διασφάλιση της ποιότητας και η πιστοποίηση ποιότητας της 
διδασκαλίας, της έρευνας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται 
από το ΜΙΔ πραγματοποιούνται μέσα από την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Στην 
περίπτωση του ΜΙΔ η Αξιολόγηση λαμβάνει τη  μορφή της Ιδρυματικής  
Αξιολόγησης και τη μορφή της Προγραμματικής Αξιολόγησης όπως αυτές 
καθορίζονται στον περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας  της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα 
Νόμου όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

Με βάση τα αποτελέσματα της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης το ΜΙΔ λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα διασφάλισης της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του Έργου 
του.  
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