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ΘΕΜΑ: Προκαταρκτικός έλεγχος όσον αφορά στο πρόγραμμα σπουδών του ιδρύματος
Canterbury Christ Church University UK “BSc (Hons) Accounting” που πρόκειται να
προσφερθούν με τη μέθοδο της δικαιόχρησης από το ίδρυμα Alexander College

Έχω οδηγίες, με βάση τη Νομοθεσία [N. 136 (Ι)/2015 και Ν.47(1)/2016], να σας διαβιβάσω τα
ευρήματα μετά τον προκαταρτικό έλεγχο που έχει διενεργήσει ο Φορέας για το πρόγραμμα
σπουδών BSc (Hons) Accounting του ιδρύματος Canterbury Christ Church University UK που
πρόκειται να προσφερθεί με τη μέθοδο της δικαιόχρησης από το ίδρυμά σας Alexander College.
Παρακαλείστε όπως στην απαντητική επιστολή σας, περιλάβετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που
απουσιάζουν από κάθε σημείο το οποίο ο Φορέας έχει εντοπίσει, μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο,
με βάση την προαναφερθείσα Νομοθεσία. Αναμένεται ότι η απάντησή σας θα γίνει με δομημένο
τρόπο όσον αφορά στην ανταπόκριση σε κάθε ένα από κριτήρια που αναφέρονται στη Νομοθεσία
του Φορέα, με συγκεκριμένες παραπομπές σε σελίδες αναφοράς και όχι μόνο με παράθεση και
επισύναψη των απαραίτητων εντύπων.
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Πιο κάτω παρουσιάζονται όλα τα σημεία στα οποία ο Φορέας έχει παρατηρήσει ελλείψεις:
Σελίδα 1
 Το αίτημα για έλεγχο υποβάλλεται στον Φορέα , με σκοπό
1. να προσφερθεί και να λειτουργήσει με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, …….
ή
2. να προσφερθεί και να λειτουργήσει με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. ……..
Στο αίτημα που έχετε καταθέσει στον Φορέα δεν σημειώνεται πότε θα προσφερθεί και θα
λειτουργήσει το πρόγραμμα.
Σελίδα 2
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Για την κατάλληλη προώθηση του αιτήματος για έλεγχο επιβεβαιώνεται ότι έχουν
παραδοθεί/αποσταλεί στα γραφεία του Φορέα, τα ακόλουθα (σημειώστε √ στον κατάλληλο
χώρο):
Στον Πίνακα ελέγχου υποβολής αιτήματος δεν συμπληρώθηκε το σημείο 6.
Σημείο 6: Εξεταστικό δοκίμιο για την γνώση της αγγλικής ή καθορισμός επιπέδων με βάση διεθνείς
εξετάσεις.
Στο υλικό που έχετε παραδώσει, απουσιάζει το δείγμα εξεταστικού δοκιμίου του ιδρύματός σας για
την γνώση της αγγλικής των υποψηφίων φοιτητών σας.
Επιπλέον, το ίδρυμα σας πρέπει να δηλώσει ποιες διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις πιστοποίησης
της γνώσης της αγγλικής θα χρησιμοποιεί, ως προϋπόθεση για εισαγωγή στο πρόγραμμα, σε σχέση
με το αντίστοιχο επίπεδο που καθορίζεται από το κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις
γλώσσες.
Σελίδα 6
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ:
Στα στοιχεία υποβολής αιτήματος απουσιάζουν τα πιο κάτω:
1. Υπογραφή Ανώτατου Κατά Νόμον Υπευθύνου του Συνεργαζόμενου Ιδρύματος:
2. Υπογραφή Εκπροσώπου του Συνεργαζόμενου Ιδρύματος (αν είναι εταιρεία)
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Σελίδα 8
ΜΕΡΟΣ Α
4.4 Ο τίτλος, σε περίπτωση που πιστοποιεί επαγγελματικό προσόν, προσδίδει τα ίδια
επαγγελματικά δικαιώματα στην επικράτεια του κράτους μέλους καταγωγής του τίτλου
Στην αίτηση σας αναφέρεται τα πιο κάτω:
1. Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα BSc Accounting τυγχάνει απαλλαγές από το
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), the Institute of Chartered
Accountants England and Wales (ICAEW) and the Chartered Institute of Management
Accountants (CIMA). Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στις σελίδες 4 και 5 του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 5 (Faculty of Social and Applied Sciences Christ Church Business School)
2. Παράρτημά 5, Σελίδα 4
Individual modules are accredited by the professional accountancy bodies Association of
Chartered Certified Accountants (ACCA) and Institute of Chartered Accountants in England
and Wales (ICAEW). Accreditation with Chartered Institute of Management Accountants
CIMA. Some modules are accredited with the Chartered Management (CMI) Institute and the
Association of Project Management (APM)
Σε σχέση με τα πιο πάνω θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε και να παραθέσετε αναλυτικά λίστα των
μαθημάτων (Modules) τα οποία αναγνωρίζονται από το κάθε ένα επαγγελματικό σώμα ξεχωριστά.

Σελίδα 9
ΜΕΡΟΣ Β
Οδηγίες: Συμπληρώστε στη βάση του Άρθρου 11 των 136(Ι)/2015 και 47 (Ι)/2016. Τυχόν
επιπρόσθετα έγγραφα (πχ συμφωνίες, πρωτόκολλα συνεργασίας κτλ) επισυνάπτονται ως
παραρτήματα με κατάλληλες αναφορές.
(α) Όλες τις σχετικές εκθέσεις και αξιολογήσεις που έχουν γίνει από το εκπαιδευτικό ίδρυμα
του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται.
Σε σχέση με το πιο πάνω, στη τεκμηρίωση σας γίνεται παραπομπή στο Παράρτημα 9, το οποίο όμως
δεν υπάρχει / επισυνάπτεται στο υλικό που έχετε παραδώσει. Παρακαλούμε όπως η παραπομπή
να γίνει στο σωστό Παράρτημα.
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Σελίδα 9-11
(β) Πλήρη στοιχεία για τις εκπαιδευτικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες που θα προσφερθούν
από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως και αυτές που προσφέρονται στο εκπαιδευτικό
ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται.
Σε σχέση με το πιο πάνω σημείο, στην τεκμηρίωσή σας, παρατίθενται μόνο τα στοιχεία για τις
εκπαιδευτικές διευκολύνσεις που προσφέρονται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα CCCU του οποίου ο
τίτλος θα απονέμεται.
Απαιτείται να περιληφθούν όλα τα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν επαρκώς πώς θα εφαρμοστούν
πλήρως και στο ίδρυμα σας, Alexander College, όλες οι εκπαιδευτικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες
( e.g. Pastoral care / support, personal academic tutors during the induction process, personal tutor,
Student Study Support Unit / SSSU, Program Handbook) οι οποίες παρέχονται από το CCCU στους
φοιτητές.

(γ) Πλήρη στοιχεία για τα κριτήρια εισδοχής, αξιολόγησης και αποφοίτησης, που θα
εφαρμοστούν από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως και αυτά που εφαρμόζονται στο
εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται.
Το ίδρυμα σας πρέπει να δηλώσει και ποιες διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις πιστοποίησης της
γνώσης της αγγλικής θα χρησιμοποιεί, ως προϋπόθεση για εισαγωγή στο πρόγραμμα, σε σχέση με
το αντίστοιχο επίπεδο που καθορίζεται από το κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις
γλώσσες.

(δ) Τον ονομαστικό κατάλογο των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη σχέση τους
με το εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς και τα βιογραφικά με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά
προσόντα των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού το οποίο θα εργοδοτηθεί για την
προσφορά του προγράμματος από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως και τα βιογραφικά του
προσωπικού που χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα
απονέμεται.
Χρειάζεται να επισυνάψετε:
1. Ονομαστικό κατάλογο των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη σχέση τους με το
εκπαιδευτικό ίδρυμα
2. Πλήρη και εκτενή βιογραφικά όλων των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού του ιδρύματός
σας.
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3. Πλήρη και εκτενή βιογραφικά όλων των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού του CCCU.

Μαρίνα Ζερβού
Για Πρόεδρο Φορέα Διασφάλισης
Και Πιστοποίησης της Ποιότητας της
Ανώτερης Εκπαίδευσης
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