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17 Ιουνίου 2021 

Διευθυντή 

CDA College Πάφος 

 

ΘΕΜΑ: Αναβολή λήψης απόφασης για την Πιστοποίηση του προγράμματος  
“Διοίκηση Επιχειρήσεων (4 Ακαδημαϊκά έτη / 240 ECTS, Πτυχίο)” 

 
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα: 

 

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά 

την 68η του Σύνοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Ιουνίου 2021 στη βάση του 

Άρθρου 20(1)(2)(στ)(i) των περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 

Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμους 

του 2015 έως 2019 [136 (Ι)/2015 έως 35(Ι)/2019 και με βάση τις εισηγήσεις στην έκθεση της 

Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία έχει αποσταλεί στο ίδρυμά σας και τις 

παρατηρήσεις του ιδρύματός σας, έκρινε ότι δικαιολογείται η αναβολή λήψης απόφασης, 

πριν τη λήψη των τελικών αποφάσεων.  

 

Συγκεκριμένα, παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης 

της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, με σημείωμά σας, για τα πιο κάτω, πριν τη λήψη 

απόφασης για πιστοποίηση: 

 

 Το συνολικό φόρτο εργασίας για όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό του υπό αξιολόγηση 

προγράμματος 

 Να ενισχυθεί το διδακτικό προσωπικό του υπό αξιολόγηση προγράμματος με 

ακαδημαϊκούς κατόχους διδακτορικού με εξειδίκευση στο αντικείμενο και να μας 

αποσταλούν  τα ονόματα και τα βιογραφικά τους. Οι τρεις ακαδημαϊκοί που μας 
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πληροφορείτε ότι έχουν εισαχθεί στο διδακτικό προσωπικό του προγράμματος δεν 

έχουν εξειδίκευση στο αντικείμενο. 

Παρακαλώ να αναρτηθούν οι διδάσκοντες κάθε προγράμματος  για όλα τα προγράμματα 

σπουδών του ιδρύματός σας σε όλες τις πόλεις. Παρατηρούμε, για παράδειγμα ότι στα πιο 

κάτω προγράμματα δεν έχετε αναρτημένο το προσωπικό:   

1. Kομμωτική (3 ακαδημαϊκά έτη, 180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα) 
2.  Police Management (4 ακαδημαϊκά έτη , Πτυχίο(BA)) 
3.  Λειτουργός Τελετών (Κηδειών) - Ταριχευτής (2 ακαδημαϊκά έτη, 120 ECTS, Δίπλωμα) 
4.  Διοίκηση Καζίνο (1 ακαδημαϊκό έτος, 60 ECTS, Πιστοποιητικό) 
5.  Αισθητική (2 ακαδημαϊκά έτη, 120 ECTS, Δίπλωμα) 
6.  Travel and Tourism Management (4 ακαδημαϊκά έτη με επιπλέον προαιρετικό     
προπαρασκευαστικό ακαδημαϊκό έτος, Πτυχίο (BA)) 
7.  Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνίας (2 ακαδημαϊκά έτη με επιπλέον προαιρετικό 
προπαρασκευαστικό ακαδημαϊκό έτος, 120 ECTS, Δίπλωμα) 
8.  Λογιστική (2 ακαδημαϊκά έτη με επιπλέον προαιρετικό προπαρασκευαστικό ακαδημαϊκό 
έτος, 120 ECTS, Δίπλωμα) 
 
Ενημερώνεστε ότι στο υπό αξιολόγηση πρόγραμμα σπουδών δεν θα εγκριθούν οι 

κατευθύνσεις που έχετε προσθέσει στην απάντησή σας με βάση τα σχόλια της ΕΕΑ. Η 

αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με βάση την αίτηση αξιολόγησης που είχατε υποβάλει η 

οποία δεν περιλάμβανε κατευθύνσεις και ως εκ τούτου οι κατευθύνσεις δεν έχουν 

αξιολογηθεί από την ΕΕΑ. 

Επισημαίνεται ότι για να διενεργηθούν αλλαγές σε αξιολογημένα προγράμματα πρέπει να 

ενημερωθεί το Συμβούλιο του Φορέα για έλεγχο πριν δοθεί έγκριση για τις αλλαγές. 

   

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις 

                                                                                                                                         

                                                                (Ανθή Προκοπά)  

                                                                                   Εκπαιδευτικός Λειτουργός  

Για Πρόεδρο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης  

                                                                           της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης 

 

 




