Αρ. Φακ. 07.14.106.010.001

(Έντυπο 400.1Ζ)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: «Αισθητική (4 Έτη / 240 ECTS, Πτυχίο»
ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: ‘Aesthetics (4 Years / 240 ECTS, Bachelor)’
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Intercollege Nicosia»
Η παρούσα Τελική Έκθεση ετοιμάστηκε στη βάση του Άρθρου (20) (2)(στ)(i) των «περί
της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της
Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και 2016 [Ν. 136(Ι)/2015 και
Ν.47(Ι)/2016].
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Στις 28/9/2019, ο κατά Νόμο Υπεύθυνος του ιδρύματος «Intercollege Nicosia», υπέβαλε
αίτηση (Έντυπο αρ.200.1), με βάση το Άρθρο (17) των «περί της Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για
Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και 2016, για αξιολόγηση-πιστοποίηση του
προγράμματος σπουδών με την επωνυμία:
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: «Αισθητική (4 Έτη / 240 ECTS, Πτυχίο»
ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: ‘Aesthetics (4 Years / 240 ECTS, Bachelor)’
H αίτηση αυτή είναι καταχωρημένη στο φάκελο: 07.14.106.010.001
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από την σχετική Νομοθεσία, το
Συμβούλιο του Φορέα κατάρτισε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) η οποία, αφού
αρχικά μελέτησε την αίτηση του ιδρύματος για αξιολόγηση-πιστοποίηση του
προγράμματος σπουδών, πραγματοποίησε επιτόπου επίσκεψη στο ίδρυμα στις 16
Ιανουαρίου 2019
Η ΕΕΑ συναντήθηκε με τους επικεφαλής του ιδρύματος, τον επικεφαλής του σχετικού
τμήματος, με τον Συντονιστή του Προγράμματος Σπουδών, μέλη του ακαδημαϊκού
προσωπικού, μέλη του διοικητικού προσωπικού, φοιτητές ή/και τους εκπροσώπους τους
και την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας.
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Επιπρόσθετα, εξέτασε, τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος (βιβλιοθήκη, εργαστήρια
υπολογιστών, υποδομές έρευνας κλπ., τα έγγραφα που της παρουσιάστηκαν, ή/και
ζήτησαν, το οργανόγραμμα της σχολής και της ένταξης του προγράμματος σε αυτό, τα
βιογραφικά των διδασκόντων στο πρόγραμμα και της σχέσης τους με το ίδρυμα ως
διδασκόντων σε συνάρτηση και με τα τυχόν άλλα καθήκοντα στο ίδρυμα ή/και σε άλλα
προγράμματα).
Η ΕΕΑ τεκμηρίωσε τα ευρήματα και τις εισηγήσεις της και συνέταξε την Έκθεση
Εξωτερικής Αξιολόγησης στο Έντυπο με αρ. 300.1.1.
Απόφαση Συμβουλίου του Φορέα
Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης, κατά την 39η Σύνοδο του στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2019, στη βάση του
Άρθρου 20 (2)(στ)(i) των περί της «Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της
Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα» Νόμων του 2015 και
2016 [Ν. 136(Ι)/2015 και Ν.47(Ι)/2016] και με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής
Εξωτερικής Αξιολόγησης και των παρατηρήσεων του ιδρύματός σας, αποφάσισε όπως το
πρόγραμμα απορριφθεί για τους πιο κάτω λόγους:

1. Οι διδάσκοντες δε χρησιμοποιούν επαρκώς το Intranet και οι σημειώσεις των
διαλέξεων αποστέλλονται στους φοιτητές με τη χρήση άλλων μέσων κοινωνικής
δικτύωσης όπως φαίνεται από τα σχόλια της ΕΕΑ στη σελίδα 7.
‘The Intranet is not being used by the staff; students tend to receive lectures from the lecturers
via other media eg Viber.’

2. Η οργάνωση των εργαστηρίων θεωρήθηκε ακατάλληλη από την ΕΕΑ επειδή:
 Υπήρχε ο ίδιος εργαστηριακός χώρος για θεραπείες προσώπου, μακιγιάζ και
περιποίηση σώματος.
 Δεν υπήρχαν παράθυρα ή αερισμός στα εργαστήρια.
 Ο εξοπλισμός φυλάγεται σε χωριστή αποθήκη και όχι στην πραγματική
αίθουσα θεραπείας.
Η ΕΕΑ αναφέρει ότι ο εξοπλισμός και η διάταξη του εργαστηρίου δεν ανταποκρίνεται
σε πρόγραμμα επιπέδου πτυχίου (σελίδα 8).
‘The layout of the laboratories was deemed inappropriate by the EEC because:
 There was the same lab space for face treatments, makeup and body aesthetic
procedures. According to standard operating procedures, there should be separate
spaces.
 There were no windows or ventilation in the labs.
 The equipment was kept in a separate storage room and not in the actual treatment
room.
The EEC suggests the equipment and the lab layout are not sufficient yet for BSc level.’

3. Η ΕΕΑ αφού εξέτασε τα βιογραφικά σημειώματα του διδακτικού προσωπικού,
διαπίστωσε ότι 5 άτομα από το ακαδημαϊκό προσωπικό συμπεριλαμβανομένης και της
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συντονίστριας του προγράμματος, είναι κάτοχοι Πτυχίου και επομένως δεν έχουν τα
προσόντα να διδάσκουν στο ίδιο επίπεδο.
Ως εκ τούτου η ΕΕΑ συστήνει να μη δοθεί πιστοποίηση μέχρι το διδακτικό προσωπικό
να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα (σελίδα 8).
‘After reviewing the CVs of Intercollege’s teaching staff, the EEC noticed that 5 of the staff are
educated only at BSc level and therefore they are not qualified to teach at the same (BSc)
level.
The EEC would like to recommend that this BSc cannot be accredited until the teaching staff
has the appropriate qualifications.’

4. Η ΕΕΑ αφού μελέτησε όλα τα βιογραφικά σημειώματα του διδακτικού προσωπικού
του Πτυχίου, διαπίστωσε ότι δεν αναφέρονται πουθενά δημοσιεύσεις τους (1.3.2.2).
Επίσης δεν υπάρχει αναφορά για συμμετοχή στο πρόγραμμα επισκεπτών καθηγητών
οι οποίοι θα μπορούσαν να το συμβάλουν προσθετικά στο πρόγραμμα (1.3.3).
‘1.3.2.2: the EEC went through all CVs of the teaching staff of the BSc and noticed that there
are no examples of publications within the discipline.
1.3.3: No evidence of Visiting Professors’

5. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ έρευνας και διδασκαλίας. Η ΕΕΑ εισηγήθηκε στη
Συντονίστρια του Προγράμματος να προχωρήσει σε αναθεώρηση του όλου
προγράμματος με την προσθήκη εργαστηρίων τα οποία θα μπορούσαν να
αποτελέσουν αφετηρία έρευνας(σχόλια ΕΕΑ σελίδα 10 και σημεία 3.1.4,3.1.8,).
‘There is no Research and Teaching synergy. The EEC advised the Coordinator of the
Aesthetics Program to revise the Thesis module to include laboratory work; this could be the
basis of research.’

Το κολλέγιο στερείται ερευνητικής κουλτούρας και προσανατολισμού. Σε ένα
ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον, η προσφορά
ακαδημαϊκών τίτλων πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη τροχιά με την έρευνα.

Σύμφωνα με το Άρθρο 20 (2) (ζ) (i) της πιο πάνω αναφερόμενης Νομοθεσίας «Το ίδρυμα
δύναται εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της τελικής Έκθεσης του Φορέα, να
υποβάλει ένσταση με αίτημα την επανεξέταση της γενόμενης από το Φορέα Αξιολόγησης,
αναφέροντας τους λόγους οι οποίοι κατά την κρίση του αιτιολογούν την ανάκληση και
επανεξέταση της Έκθεσης Αξιολόγησης.»
Επισημαίνεται ότι η απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης από το Συμβούλιο
του Φορέα στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στα γεγονότα που ίσχυαν κατά την
ημερομηνία απόρριψης του προγράμματος.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη
διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, τα
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ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης δεν μπορούν να λειτουργήσουν
προγράμματα σπουδών τα οποία δεν έχουν πιστοποιηθεί από τον Φορέα.

νέα

(Καθ. Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη)
Πρόεδρος Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας
της Ανώτερης Εκπαίδευσης
Ημερομηνία:12 Μαρτίου 2019
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