Αρ. Φακ. 07.14.441

(Έντυπο 400.1Ζ)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Fresh Art»
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 17 Ιανουαρίου 2018, ο κατά Νόμο Υπεύθυνος του ιδρύματος «Fresh Art»,
υπέβαλε αίτηση (Έντυπο αρ.200.2), 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 την ιδρυματική
αξιολόγηση-πιστοποίηση του ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης με την επωνυμία:
«Fresh Art»
H αίτηση αυτή είναι καταχωρημένη στο φάκελο: 07.14.441
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,
πραγματοποίησε επιτόπου επίσκεψη στο ίδρυμα την 26η Ιουνίου 2018.
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.
Επιπρόσθετα, εξέτασε τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος (βιβλιοθήκη, εργαστήρια
υπολογιστών, υποδομές έρευνας κλπ.), την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον
προσανατολισμό του ιδρύματος, το σύστημα και την στρατηγική διασφάλισης
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ποιότητας, τις διοικητικές δομές, τις διαδικασίες σχεδιασμού προγραμμάτων
σπουδών και της οργάνωσης της διδασκαλίας, την καταλληλότητα του ακαδημαϊκού
και διδακτικού προσωπικού και τους μηχανισμούς υποστήριξης της έρευνας όπως
επίσης και διάφορα άλλα έγγραφα που της παρουσιάστηκαν ή/και ζήτησε η ΕΕΑ.
Η ΕΕΑ τεκμηρίωσε τα ευρήματα και τις εισηγήσεις της και συνέταξε την Έκθεση
Εξωτερικής Αξιολόγησης στο Έντυπο με αρ. 300.2.2.
Απόφαση Συμβουλίου του Φορέα
Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της
Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 35η Σύνοδο του στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2018,
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 ίδρυμα απορριφθεί για τους πιο κάτω λόγους:
1. Το ίδρυμα παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά στις κτηριακές
εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα για τη
λειτουργία του πιστοποιητικά/άδειες:
-

Άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες.
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας του κτιρίου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Πιστοποιητικό Ελέγχου Ηλεκτρικής και Μηχανολογικής Εγκατάστασης από
την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.

"They have requested operating license from the local authorities as an institute, but
the license has not yet been issued."
‘The recommendations from the Fire Department have not yet implemented by the
Institute.’
(Σχόλια ΕΕΑ, σελ. 8)
Επιπλέον, δεν υπάρχει ειδική πρόσβαση για φοιτητές με ειδικές ανάγκες και ο
κατάλληλος χώρος βιβλιοθήκης.
“Improvements are necessary regarding the access for students with disabilities
(PWD). There are plans for PWD toilet on the ground floor (currently not available).”
(Σχόλια ΕΕΑ, σελ. 9)
“The library room in not yet being prepared. The content of the library is insufficient to
support the educational process effectively and there is no space available for study.”
(Σχόλια ΕΕΑ, σελ. 10)
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2. Ο μηχανισμός συγκέντρωσης και ανάλυσης στοιχείων και δεικτών που
απαιτούνται για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξης του
ιδρύματος κρίνεται ότι δεν είναι επαρκής και αποτελεσματικός (κριτήριο 1.1.7).
3. Δεν είναι θεσμοθετημένη σε ικανοποιητικό βαθμό η συνεισφορά της ακαδημαϊκής
κοινότητας στη διαμόρφωση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των
αναπτυξιακών στρατηγικών του ιδρύματος.
“The involvement of the academic community in shaping and monitoring the
implementation of the Institution's development strategies could be more
documented.”
(Σχόλια ΕΕΑ, σελ. 14)
4. Η πολιτική, για την αντιμετώπιση περιστατικών λογοκλοπής που διαπράττεται
από φοιτητές/τριες καθώς και μηχανισμοί για εντοπισμό και πρόληψή της δεν
είναι αποτελεσματικοί (κριτήριο 2.2.5).
“Formulate some rules about plagiarism and also formalize processes and
student handbook.”
(Σχόλια ΕΕΑ, σελ. 18)
5. Οι διαδικασίες εξέτασης των ενστάσεων/διαφωνιών των φοιτητών/τριών σε
ζητήματα βαθμολογίας ή ακαδημαϊκής δεοντολογίας δεν είναι ακόμη
θεσμοθετημένες (κριτήριο 2.2.6).
6. Το ίδρυμα εφαρμόζει σε μη ικανοποιητικό βαθμό, σύμφωνα με την έκθεση της
ΕΕΑ, διαδικασίες παρεμπόδισης, πρόληψης και πειθαρχικού ελέγχου των
ακαδημαϊκών παραπτωμάτων φοιτητών, ακαδημαϊκού και διοικητικού
προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της λογοκλοπής (κριτήριο 3.1.8).

Όπως φαίνεται από όλα τα πιο πάνω σημεία καταστρατηγούνται βασικοί
Κανονισμοί και ως εκ τούτου συστήνεται η πλήρης συμμόρφωση προς τους
περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 έως 2013 και τους
περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 1990,
1996, 1998 και 2008.
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.»
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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 ιδρύματος.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη
διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, τα
ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης δεν μπορούν να λειτουργήσουν εάν δεν
έχουν πιστοποιηθεί από τον Φορέα.

(Καθ. Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη)
Πρόεδρος Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας
της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Ημερομηνία: 23 Οκτωβρίου 2018
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