Αρ. Φακ.: 7.14. 336.008
Αρ. Τηλ.: 22 504348
Αρ. Φαξ: 22 504392
13 Σεπτεμβρίου 2017
ΕΠΕΙΓΟΝ:

Διευθυντή
Πρύτανη
Πανεπιστημίου Λευκωσίας
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«Sports Science and nutrition/Dietetics» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα για να σας ενημερώσω τα
ακόλουθα:
Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης, κατά την 22η Συνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5
Σεπτεμβρίου 2017, 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 στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία
αποστάληκε στο ίδρυμά σας στις 18/5/2017 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 στο 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.
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Κατά την 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 σημείων των παρατηρήσεων της ΕΕΑ που έχετε απαντήσει
με γενικό τρόπο. Παρακαλώ για διευκρινίσεις, όπως πιο κάτω:
1. Το διδακτικό προσωπικό πρέπει να ενισχυθεί με μέλη πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης με εμπειρία και ερευνητικό έργο στον τομέα of sports
nutrition/sports dietetics, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΕΕΑ για τα κριτήρια
1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.3, 1.3.4 και 1.3.9. Να σταλούν στο φορέα τα βιογραφικά των
τεσσάρων ατόμων που αναφέρεται στην απάντησή σας ότι προσλήφθηκαν ούτως
ώστε να ελεγχθεί η εξειδίκευσή τους στον τομέα του προσφερόμενου
προγράμματος.
2. Tα αναμενόμενα αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο προγράμματος όσο και στα επί
μέρους μαθήματα δεν ανταποκρίνονται σε πολλές περιπτώσεις σε επίπεδο
μεταπτυχιακών σπουδών. Επιπλέον το μάθημα που σχετίζεται με τις μεθόδους
έρευνας θα πρέπει να εστιάζεται σε πιο προχωρημένες μεθόδους ανάλυσης
δεδομένων, οι οποίες απαιτούνται να χρησιμοποιούνται από τους φοιτητές σε
μεταπτυχιακό επίπεδο. (παρατηρήσεις σελ. 8 και βαθμολόγηση και σχόλια της
ΕΕΑ στα σημεία 2.1.3/4, 2.1.6/7, 2.2.4, 3.1.8)
3. Να ελαττωθεί ο χρόνος διδασκαλίας του ακαδημαϊκού προσωπικού ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα να ασχοληθούν με τη διεξαγωγή έρευνας και τη συγγραφή
(βαθμολόγηση και παρατηρήσεις στα σημεία 1.3.9, 3.1.4, 3.1.5/6, 3.1.7/8)
4. Να

διαμορφωθεί το πρόγραμμα σπουδών ούτως ώστε να είναι περισσότερο

ερευνητικό παρά διδακτικό, επιπλέον να γίνεται επαρκής εκπαίδευση των
φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία. (βαθμολόγηση και σχόλια της ΕΕΑ στα
σημεία 3.1.8/9)
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.
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Επιπρόσθετα, με βάση το Άρθρο (17) (3)(ζ) «Κατά τη διάρκεια της περιόδου
της ισχύος της θετικής απόφασης Πιστοποίησης, το Συμβούλιο του Φορέα
αυτεπάγγελτα ή ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, δύναται να εξετάζει κατά πόσο
τα κριτήρια Πιστοποίησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται και εάν αυτά δεν
ικανοποιούνται, τότε το Συμβούλιο του Φορέα ανακαλεί την απόφαση Πιστοποίησης
και ενημερώνει αμέσως το υπό εξέταση ίδρυμα και τον Υπουργό».
Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και
διευκρινίσεις.

(Ανθή Προκοπά)
για Πρόεδρο Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας
της Ανώτερης Εκπαίδευσης
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