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Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σκεπτικό
Το Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας απονέμεται ανά διετία σε μέλη ΔΕΠ και μόνιμα μέλη ΕΕΠ. Στόχος
είναι η επιβράβευση της διδακτικής αριστείας και η αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας
στην ευρύτερη Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
Είδος Βραβείου
Το βραβείο δεν συνοδεύεται από οποιοδήποτε χρηματικό ποσό. Οι διακριθέντες θα λαμβάνουν
πιστοποιητικό βράβευσης, το οποίο θα απονέμεται κατά τις τελετές αποφοίτησης.
Αριθμός Βραβείων
Ανά διετία θα απονέμεται ένα Βραβείο ανά Σχολή.
Υποβολή Υποψηφιοτήτων - Ψηφοφορία
Ο/Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (ΑΑΥ) ανακοινώνει στην πανεπιστημιακή κοινότητα το
Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας.
Η ψηφοφορία, από όσους έχουν δικαίωμα ψήφου, διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας:
«Σύστημα Διαχείρισης για το Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας». Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. είναι ο διαχειριστής της
πλατφόρμας ενώ ο σχεδιασμός και η συντήρηση/αναβάθμιση της πλατφόρμας διεξάγεται σε
συνεργασία με την Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών.
Δικαίωμα ψήφου έχουν:
(α) όλοι οι τελειόφοιτοι/αποφοιτούντες προπτυχιακοί φοιτητές ΚΑΙ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
επιπέδου Μάστερ: μέχρι 3 υποψήφιους (μπορούν να ψηφίσουν διδάσκοντες που ανήκουν σε
οποιοδήποτε Τμήμα/Σχολή), και
(β) οι Προέδροι των Τμημάτων/Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής: μέχρι 2 υποψήφιους (οι Προέδροι
Τμημάτων μπορούν να ψηφίσουν μόνο διδάσκοντες που ανήκουν στο Τμήμα τους και ο/η
Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής μόνο διδάσκοντες που ανήκουν στην Σχολή του/της). Διευκρινίζεται
ότι κανένας δεν μπορεί να προτείνει τον εαυτό του ως υποψήφιο.
Ειδικές Διατάξεις:
1. Δεν μπορεί να βραβευθεί το ίδιο πρόσωπο δεύτερη φορά πριν παρέλθουν τουλάχιστον 4 έτη/ 2
βραβεύσεις.
Κατάλογος προεπιλεγόμενων (Shortlist)
Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, το «Σύστημα Διαχείρισης για το Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας»,
δημιουργεί αυτόματα το shortlist βάσει του αριθμού ψήφων1. Το shortlist αποτελείται από τα δύο
άτομα ανά Τμήμα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας
συμπεριλαμβάνονται όλα τα άτομα που ισοψηφούν.
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Τεκμήρια-προσωπικές υποστηρικτικές δηλώσεις υποψηφίων
Ο/Η ΑΑΥ ενημερώνει τους υποψήφιους βραβευθέντες για την υποψηφιότητά τους και τους ζητεί να
υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους υποβάλλοντας οι ίδιοι νέα τεκμήρια (μέχρι 1000 λέξεις) που
αναφέρονται στα ενδεικτικά κριτήρια που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Όσοι υποψήφιοι δεν
υποβάλουν την προσωπική υποστηρικτική τους δήλωση εντός της προθεσμίας που θα δίνεται, θα
αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία διεκδίκησης του βραβείου.
Επιτροπή Αξιολόγησης
Η Επιτροπή αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ως Πρόεδρο, συν όλα
τα ακαδημαϊκά μέλη του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Ο/Η εκπρόσωπος της κάθε Σχολής δεν έχει
δικαίωμα ψήφου για τον/την υποψήφια της δικής του/της Σχολής.
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης έχουν πρόσβαση στα
ακόλουθα:
(α) σύνολο αριθμού ψήφων1 και κείμενα αιτιολόγησης που υποβλήθηκαν κατά τη ψηφοφορία για
τους υποψήφιους ως το shortlist και
(β) τις υποστηρικτικές δηλώσεις που υπέβαλαν οι ίδιοι οι υποψήφιοι. Οι υποστηρικτικές δηλώσεις
για τον κάθε ένα υποψήφιο αξιολογούνται ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής
λαμβάνοντας υπόψη τα ενδεικτικά κριτήρια που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Στη συνέχεια, σε συνεδρία της Επιτροπής, τα μέλη αποφασίζουν για τους βραβευθέντες και
ενημερώνουν τον διαχειριστή του «Συστήματος Διαχείρισης για το Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας»
για την απόφασή τους. Ο διαχειριστής εισάγει στο Σύστημα τα ονόματα των βραβευθέντων ως η
τελική απόφαση της Επιτροπής (από το σημείο αυτό και μετά το Σύστημα δεν επιτρέπει
οποιεσδήποτε αλλαγές).
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Η ψήφος από φοιτητές και η ψήφος από Πρόεδρο Τμήματος/Κοσμήτορα Ιατρικής Σχολής σταθμίζεται το ίδιο
και η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνει μόνο το σύνολο των ψήφων και όχι από πού προέρχονται.

Χρονοδιάγραμμα

Ενημέρωση Βραβευθέντων
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, επιπρόσθετα από την ενημέρωση των βραβευθέντων, για λόγους
διαφάνειας:
1. Θα τηρεί και θα δημοσιοποιεί κατάσταση με τα ονόματα όλων των υποψηφίων
και
2. Θα τηρεί πρακτικά κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.
Ειδικές Διατάξεις που αφορούν τους Βραβευθέντες
1. Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. θα υπάρχει αρχείο με όλους τους
βραβευθέντες.
2. Για σκοπούς διάδοσης καλών πρακτικών διδασκαλίας, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. δύναται να ζητήσει την
οπτικογράφηση ενός μαθήματος ή μέρος αυτού, το οποίο διδάσκει ο βραβευθείς.

Πίνακας 1
Κατάλογος ενδεικτικών κριτηρίων αξιολόγησης
1. Ποικιλία διδακτικών μεθόδων
Για παράδειγμα:
• Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης για αναθεώρηση των
μαθημάτων
• Ανάπτυξη καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων
• Ενεργή εμπλοκή των φοιτητών σε μαθησιακές δραστηριότητες
• Διδακτική δράση που να εμπνέει τους φοιτητές
• Χρήση παραδειγμάτων και μελετών ειδικής θεματικής

2. Επανεκτίμηση και επικαιροποίηση της ύλης των μαθημάτων
Για παράδειγμα:
• Αναπροσαρμογή διδακτέας ύλης μαθημάτων
• Επικαιροποίηση διδακτέας ύλης

3. Ευρύτητα θεματικής στη διδασκαλία
Για παράδειγμα:
• Διδασκαλία διαφορετικών μαθημάτων στο Τμήμα

4. Αξιοποίηση εργαλείων τεχνολογίας στη διδασκαλία
Για παράδειγμα:
• Αξιοποίηση εργαλείων τεχνολογίας στη διδασκαλία
• Ιστοσελίδα μαθήματος
• Περιβάλλον μαθήματος που εμπνέει και διατηρεί το ενδιαφέρον των φοιτητών

5. Διασύνδεση έρευνας και διδασκαλίας
Για παράδειγμα:
• Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα του διδάσκοντος
• Εμπλοκή των φοιτητών σε μικρο-έρευνες

6. Εξέχουσα καθοδήγηση και υποστήριξη φοιτητών
Για παράδειγμα:
• Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων στην αξιολόγηση των φοιτητών
• Αποτελεσματική επικοινωνία με διαφορετικές ομάδες φοιτητών
• Ανταπόκριση στις ανάγκες των φοιτητών
• Διαθεσιμότητα προς τους φοιτητές
• Διαφοροποίηση διδασκαλίας σε ακροατήρια μεικτής ικανότητας
• Προετοιμασία για επαγγελματική αποκατάσταση με το πέρας των σπουδών

7. Επιτεύγματα φοιτητών
Για παράδειγμα:
• Συμμετοχή φοιτητών σε διαγωνισμούς
• Άλλα επιτεύγματα φοιτητών
• Καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων των φοιτητών

8. Διακρίσεις φοιτητών των επιβλεπόντων ακαδημαϊκών για ΒΑ, ΜΑ, PhD
Για παράδειγμα:
• best paper award σε συνέδρια κλπ.

9. Απήχηση της διδασκαλίας του υποψήφιου
Για παράδειγμα:
• Προσκλήσεις για διδασκαλία ή διαλέξεις σε άλλα πανεπιστήμια
• Συνεργασία με εξω-πανεπιστημιακές κοινωνικές ομάδες, κοινότητες κτλ.

10. Παρακολούθηση σεμιναρίων για επαγγελματική ανάπτυξη

