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ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 
«Bachelor of Business Administration in Sports Management – Distance 

Learning» 
 

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ» 

 
Η παρούσα Τελική Έκθεση ετοιμάστηκε στη βάση του Άρθρου (20) (2)(ζ)(iii) 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 19 Δεκεμβρίου 2016, ο κατά Νόμο Υπεύθυνος του ιδρύματος «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ», 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: 

 
«Bachelor of Business Administration in Sports Management – Distance 

Learning» 
 

H αίτηση αυτή είναι καταχωρημένη στο φάκελο: 07.14.336.027 
    
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 την 1η 
Ιουνίου 2017. 
 
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 25η Σύνοδο του στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2017, στη βάση του 
Άρθρου 20 (2)(στ)(iii) 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] μετά από την αποδοχή της ένστασης του 
ιδρύματος σας και τη διεξαγωγή Δεύτερης Αξιολόγησης, αποφάσισε όπως το 
πρόγραμμα απορριφθεί για τους πιο κάτω λόγους: 
 

1. Όπως σημειώθηκε και στην επιστολή απάντησης στην ένσταση του ιδρύματος 
σας ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2017, ο Φορέας εξετάζει ολοκληρωμένα 
προγράμματα σπουδών τα οποία είναι δομικά άρτια και εκπαιδευτικά πλήρη, 
επιτυγχάνοντας τους μαθησιακούς τους στόχους. Ως εκ τούτου αναμενόταν 
υλοποίηση όλων των παρατηρήσεων που προηγήθηκαν τόσο στην έκθεση της 
ΕΕΑ όσο και στις επιστολές του Φορέα και αφορούν κατά κύριο λόγο το βαθμό 
ετοιμότητας των εξ αποστάσεως μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. 
Παρά ταύτα, το εκπαιδευτικό υλικό που έχει εκ νέου αποσταλεί παρουσιάζει 
ελλείψεις, όπως παρουσιάζονται στην παράγραφο 2.  
 

2. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του Φορέα ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2017 

με τίτλο «Κριτήρια και Δείκτες Ποιότητας για Εξ Αποστάσεως Προγράμματα 

Σπουδών (Αρ.2)», στο σημείο 7 γίνεται σαφής αναφορά στον Οδηγό Μελέτης 

που πρέπει να αναπτυχθεί ανά μάθημα και ο οποίος πρέπει να συνάδει πλήρως 

με την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την ανάγκη διάδρασης 

των φοιτητών με το υλικό, και στο τι πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά για κάθε 

εβδομάδα/ενότητα του μαθήματος. Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα του Φορέα 

βρίσκεται αναρτημένο το συμπληρωματικό έντυπο 200.1.3, στο οποίο 

επεξηγείται η ακριβής μορφή που θα πρέπει να έχει ο Οδηγός Μελέτης με 

δείγματα για εύκολη προσαρμογή. Αντίθετα, παρατηρείται σημαντική απόκλιση 

από τα πρότυπα. Ιδιαίτερα, σημειώνονται: η απουσία σε πολλά μαθήματα 

εβδομαδιαίας παρουσίασης της ύλης, ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και οδηγού 

αυτοδιόρθωσης, αριθμού και θεμάτων εργασιών και οδηγιών εκπόνησης. 

Σημειώνονται επίσης οι περιληπτικές βιβλιογραφικές αναφορές. 

 



 
 

 

3. Τα προσύμφωνα εργοδότησης που έχουν αποσταλεί δεν περιλαμβάνουν 

χρονική περίοδο απασχόλησης. 

 

4. Στην επιστολή σας ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2017 αναφέρετε τα εξής:  

 

 «Σημειώνουμε ότι λογικά στο περιεχόμενο των μαθημάτων τα οποία θα 
προσφερθούν το τρίτο και τέταρτο έτος θα επέλθουν αλλαγές οπότε δεν είναι 
λογικό να αναμένεται στο στάδιο αυτό ποσοστό ετοιμότητας 100%. Ως εκ τούτου 
θεωρούμε ότι στο παρόν στάδιο έχουμε στο μέγιστο δυνατόν βαθμό έτοιμο το 
περιεχόμενο, το οποίο θα διαφοροποιείται και θα βελτιώνεται συνεχώς». 
 
Με βάση τα πιο πάνω καθώς και τον πίνακα ετοιμότητας μαθημάτων του 
Παραρτήματος 1 της επιστολής σας, ο Φορέας επισημαίνει ότι ένα πρόγραμμα 
σπουδών με σοβαρές παιδαγωγικές ελλείψεις, το οποίο δεν έχει αναπτύξει όλο 
το υλικό που χρειάζεται ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα για κάθε μάθημα, αλλά 
μόνο για τα μαθήματα που αντιστοιχούν στα δύο πρώτα έτη σπουδών, δεν 
μπορεί να λειτουργήσει. 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 20 (2)(ζ)(iv) της πιο πάνω αναφερόμενης Νομοθεσίας, το 
ίδρυμα δεν έχει δικαίωμα υποβολής νέας ένστασης. 
 
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: 18 Δεκεμβρίου 2017 




