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19 Νοεμβρίου, 2021 

Διευθυντή  
A.C. American College 
 

ΘΕΜΑ: Αναβολή λήψης απόφασης για την Αξιολόγηση του Προγράμματος: 
 “Business Administration-ELearning” (12 μήνες/ 90 ECTS, Μάστερ)   

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 75η του Σύνοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 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, καλείστε όπως, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της παρούσας 
επιστολής, υποβάλετε στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης ενημέρωση για τα ακόλουθα:  
 

1. Τον αριθμό των μελών του διδακτικού προσωπικού του προγράμματος σας που
δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στην ειδικότητα Business Administration 
και να μας αποστείλετε τα βιογραφικά τους.

 
2. Τον φόρτο εργασίας του κάθε διδάσκοντα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς 

και σε άλλα προγράμματα του ιδρύματός σας.  
 

3. Τα μαθήματα του συγκεκριμένου προγράμματος. 
 

4. Κατά πόσο το πρόγραμμα το οποίο έχετε επανα-υποβάλει για αξιολόγηση στις 
29/12/2020 (07.14.212.001.001) διαφέρει από το πρόγραμμα με την ίδια επωνυμία 
που έχετε υποβάλει για αξιολόγηση στις 05/07/2016 (07.14.212.001).  

 
5. Στην αίτησή σας σημειώνετε ότι τα δίδακτρα που αφορούν στο εν λόγω 

πρόγραμμα σπουδών είναι 5, 400 ευρώ για 60 ECTS. Το πρόγραμμα σας 
ολοκληρώνεται με 90 ECTS. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για το ποσό των 
διδάκτρων που ανταποκρίνεται στα 90 ECTS και γιατί σημειώνετε το ποσό για 
60 ECTS. 
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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.        

 

 

                                                                                               
 

 

                                                                                                   (Loucia D. Constantinou, PhD) 

On Behalf of the President of  

The Cyprus Agency of Quality Assurance  

and Accreditation in Higher Education 
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