Αρ. Φακ. 07.14.106.010

(Έντυπο 400.1Ζ)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ



«Αισθητική»(4 έτη, Πτυχίο)
240 ΕCTS κατεύθυνση «Διοίκηση Ινστιτούτου Αισθητικής»
240 ΕCTS κατεύθυνση «Διοίκηση Κέντρου Ευεξίας»

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Intercollege» (Λευκωσία)
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 25 Σεπτεμβρίου 2017, ο κατά Νόμο Υπεύθυνος του ιδρύματος «Intercollege»
(Λευκωσία), 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 αξιολόγησηπιστοποίηση του προγράμματος σπουδών με την επωνυμία:



«Αισθητική»(4 έτη, Πτυχίο)
240 ΕCTS κατεύθυνση «Διοίκηση Ινστιτούτου Αισθητικής»
240 ΕCTS κατεύθυνση «Διοίκηση Κέντρου Ευεξίας»

H αίτηση αυτή είναι καταχωρημένη στο φάκελο: 07.14.106.010
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
6/3/18.
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., 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 31η Σύνοδο του στις 18 και 19 Ιουνίου 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 πρόγραμμα απορριφθεί για τους πιο κάτω λόγους:
Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης:
1. Οι 3 από τους 4 αισθητικούς που στηρίζουν το Πρόγραμμα, μεταξύ των οποίων
και η συντονίστρια του Προγράμματος, δεν διαθέτουν Πτυχίο Αισθητικής
(διαθέτουν Τίτλο κατώτερο από τον απονεμόμενο Τίτλο). Είναι κάτοχοι
μεταπτυχιακών Τίτλων που δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της Αισθητικής και
δεν έχουν αναγνωριστεί από το ΚΥΣΑΤΣ (Βαθμολόγηση και Παρατηρήσεις στο
σημείο 1.3.2 των Κριτηρίων της Έκθεσης).
2. Από τους 25 διδάσκοντες του Προγράμματος, 6 είναι κάτοχοι PhD αλλά κανένα
διδακτορικό δεν είναι συναφές με την Αισθητική (Βαθμολόγηση και Παρατηρήσεις
στο σημείο 1.3.2.1 των Κριτηρίων της Έκθεσης).
3. Η συντονίστρια του Προγράμματος δεν διαθέτει Πτυχίο Αισθητικής και δεν έχει
διδαχθεί Αισθητική σε επίπεδο Πτυχίου ή μεταπτυχιακού (Βαθμολόγηση και
Παρατηρήσεις στα σημεία 1.3.2 και 1.3.11 των Κριτηρίων της Έκθεσης).

4. Δεν υπάρχουν καταγραμμένες πληροφορίες που αφορούν στο πρόγραμμα
σπουδών, για τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τη μεθοδολογία, τις
περιγραφές των μαθημάτων, τη μορφή και τις διαδικασίες αξιολόγησης των
φοιτητών/τριών (Βαθμολόγηση και Παρατηρήσεις στα σημεία 2.4.5.2-4 και 2.4.5.7
των Κριτηρίων της Έκθεσης).
5. Δεν πραγματοποιείται έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο του υπό κρίση
προγράμματος.

Η διενέργεια έρευνας σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη, παγκόσμια και άκρως
ανταγωνιστική τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κριτήριο ποιότητας στη λειτουργία
ενός ιδρύματος που απονέμει ακαδημαϊκά πτυχία. Η διδασκαλία από
προσοντούχους διδάσκοντες με δημοσιεύσεις και έρευνα στο γνωστικό
αντικείμενο είναι απαραίτητη σε επίπεδο πτυχίου.

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 νέα
προγράμματα σπουδών τα οποία δεν έχουν πιστοποιηθεί από τον Φορέα.

(Καθ. Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη)
Πρόεδρος Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας
της Ανώτερης Εκπαίδευσης
Ημερομηνία: 29 Ιουνίου 2018

