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Αρ. Φακ.:  7.14.062.007 

Αρ. Τηλ.:  22 809537 

Αρ. Φαξ:  22 800645 

24 Μαΐου 2017 

ΕΠΕΙΓΟΝ: 

Διευθυντή 

Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

Global College (Λευκωσία) 

 

Θέμα: Δεύτερη Αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών με την Επωνυμία   

«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ (4 Έτη / 240 ECTS / Πτυχίο)» του Ιδρύματος Ανώτερης 

Εκπαίδευσης Global College (Λευκωσία) 

 

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

ακόλουθα: 

To Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 

Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 18η Συνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 και 

16 Μαΐου 2017, στη βάση του Άρθρου 20 (2)(στ)(ii) 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 στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία αποστάληκε 

στο ίδρυμά σας στις 2/5/2017 και των παρατηρήσεων του ιδρύματός σας, έκρινε ότι 

δικαιολογείται η διεξαγωγή Δεύτερης Αξιολόγησης πριν τη λήψη των τελικών αποφάσεων. 

 

Συγκεκριμένα, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της παρούσας επιστολής 

καλείστε όπως υποβάλετε στον Φορέα Διασφάλισης Πιστοποίησης της Ποιότητας Έκθεση, 

τεκμηριώνοντας τις αλλαγές με πρόσθετα στοιχεία τα οποία έχουν κριθεί απαραίτητα για 

την πιστοποίηση του προγράμματος και την εύρυθμη λειτουργία του στο πλαίσιο των 

κριτηρίων διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας τα οποία βρίσκονται αναρτημένα 

στην ιστοσελίδα του Φορέα. 

 

Κατά τη Δεύτερη Αξιολόγηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς πρόσθετο κόστος 

για το ίδρυμα, θα κριθεί στη βάση της Έκθεσης που θα υποβληθεί από μέρους σας, κατά 

πόσον υπάρχει πλήρης συμμόρφωση και υλοποίηση, και όχι απλώς δέσμευση, των πιο 

κάτω: 
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1. Ο Φορέας εξετάζει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Αυτό σημαίνει ότι  δεν 
επαρκεί να προστεθούν δύο έτη στο υφιστάμενο διετές πρόγραμμα, για να 
ολοκληρωθεί ένα τετραετές πρόγραμμα. Χρειάζεται να αναδομηθεί ολόκληρο το 
πρόγραμμα του τετραετούς και όχι μόνο οι στόχοι και τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα των 2 ετών.  
 

2.  Παρακαλώ να αποσταλεί Πίνακας με τα μαθήματα κατά έτος και τους αντίστοιχους 

διδάσκοντες, για τους οποίους να επισυνάπτεται το βιογραφικό με τίτλους σπουδών, 

εργασιακή εμπειρία, ερευνητική ενασχόληση και δημοσιεύσεις έρευνας. Το ίδιο και 

για τον συντονιστή/τρια του προγράμματος.  

 
 Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης Πιστοποίησης της Ποιότητας της 

Ανώτερης Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των διαδικασιών που διέπονται από τη σχετική 

Νομοθεσία εξετάζει για σκοπούς πιστοποίησης ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών.   

 

Υπενθυμίζεται ότι λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο που 

διέπει τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, τα 

ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης δεν μπορούν  να λειτουργούν ούτε και να  διαφημίζουν 

νέα προγράμματα σπουδών τα οποία δεν έτυχαν αξιολόγησης – πιστοποίησης από τον 

Φορέα.   

  

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

 

        

 

 

                   (Νίκος Κωμοδρόμος) 

 για Πρόεδρο Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης  

και Πιστοποίησης της Ποιότητας 

             της Ανώτερης Εκπαίδευσης  
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