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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 21η Σύνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Ιουλίου 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 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 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:

1. Το διδακτικό προσωπικό πρέπει να ενισχυθεί με μέλη πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης με εμπειρία και ερευνητικό έργο στον τομέα Forensic Psychology, σύμφωνα
με της παρατηρήσεις της ΕΕΑ για τo κριτήριο 1.3.2.1.
“…no obvious strong specific forensic expertise within the program team” (Έκθεση ΕΕΑ,
σελ. 6)
“…newly appointed staff should have specific forensic expertise” (Έκθεση ΕΕΑ, σελ. 6)
Αναμένεται επίσης από το ίδρυμα γραπτή τεκμηρίωση του κριτηρίου 1.3.11 που αφορά τις
παρατηρήσεις της ΕΕΑ για τη συντονίστρια του προγράμματος.
“…the EEC felt that although she has the necessary professional qualifications, forensic
psychology does not appear to be her main specialism. As noted in the additional report, a
co-director would be complimentary.” (Έκθεση ΕΕΑ, σελ. 21)
Για την εργοδότηση πρέπει να αποσταλούν προσυμφωνίες εργοδότησης, καθώς και
συμβόλαιο εργοδότησης όταν το πρόγραμμα λειτουργήσει. Να αποσταλεί επίσης βιογραφικό
σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει αναλυτικά τις δημοσιεύσεις και το ερευνητικό έργο για
κάθε ένα από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού για το συγκεκριμένο πρόγραμμα
σπουδών. Αν το πρόγραμμα πιστοποιηθεί, οφείλεται ως ίδρυμα να δημοσιεύσετε, με
ανάρτηση στην ιστοσελίδα σας, το προσωπικό που στελεχώνει κάθε πρόγραμμα σπουδών,
τόσο το μόνιμο όσο και το μερικής απασχόλησης. Στην ανάρτηση να περιλαμβάνεται η
ιδιότητα, το καθεστώς εργοδότησης και το βιογραφικό τους.
2. Τo Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης αντιλαμβάνεται τη δέσμευση από τη συνεργασία για διπλά πτυχία με το
UCLan UK, όμως ήδη η συμμόρφωση με τα δεδομένα της Κύπρου για 4ετη πτυχία έχει γίνει
και με την ίδια παρέκκλιση μπορείτε να προσθέσετε επιλογής μαθήματα για να
ακολουθήσετε τις αιτιολογημένες υποδείξεις της ΕΕΑ. Επίσης, νοουμένου ότι τα
προγράμματα πρέπει να αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να βελτιώνονται,
θεωρούμε ότι ως ισότιμο πανεπιστήμιο καλό είναι να υποδείξετε προς το UCLan UK τις
βελτιώσεις που εισηγείται μια καθόλα ειδική ΕΕΑ αξιολόγησης, όπως αυτή που αξιολόγησε
το πρόγραμμά σας

3. Αλλαγή του σκοπού και των μαθησιακών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Σπουδών
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΕΕΑ.
“…the overall programme learning outcomes lacked depth and content in places and did not
fully represent the learning outcomes from each of the individual modules.” (Έκθεση ΕΕΑ,
σελ. 7)
“Include additional program learning outcomes that reflect each area that is taught on
individual modules.” (Έκθεση ΕΕΑ, σελ. 7)
4. Αλλαγή ονομασίας του μαθήματος PS4806, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΕΕΑ. Η
απάντηση που έχει ήδη δοθεί από το ίδρυμα στο σημείο αυτό δεν θεωρείται ικανοποιητική.
“The title for PS4806 –‘Violent and Sexual Offenders; Interventions’ should be renamed
‘Interventions with Offenders’. “(Έκθεση ΕΕΑ, σελ. 7)
5. Γραπτή τεκμηρίωση εφαρμογής της δομής και του περιεχόμενου του προγράμματος
σπουδών, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΕΕΑ.
“It was note entirely clear why certain topics were included in certain modules. For example,
experts witness testimony was included in PS4805 ‘Psychology, investigation and
courtroom’ but not PS4803 Professional practice: Forensic consultancy and supervision’.”
(Έκθεση ΕΕΑ, σελ. 7-8)
6. Γραπτή τεκμηρίωση εφαρμογής όσον αφορά το σχόλιο της ΕΕΑ για αναθεώρηση του
αριθμού των πιστωτικών μονάδων σε ορισμένα μαθήματα. Η απάντηση που έχει ήδη δοθεί
από το ίδρυμα δεν θεωρείται ικανοποιητική.
“There seems to be a disparity in credit weighting.” (Έκθεση ΕΕΑ, σελ. 8)
“Reconsider ECTS across some modules.” (Έκθεση ΕΕΑ, σελ. 29)
7. Να αποσταλεί αναλυτικός κατάλογος της βιβλιογραφίας που έχει αντικατασταθεί με πιο
πρόσφατη και σχετική με τα μαθήματα που προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών.
“References should be up-to-date and relevant” (Έκθεση ΕΕΑ, σελ. 8)

8. Γραπτή τεκμηρίωση για την παρατήρηση της ΕΕΑ όσον αφορά φοίτηση στο πρόγραμμα
ατόμων που δεν έχουν πτυχίο “Ψυχολογία». Η απάντηση που έχει ήδη δοθεί από το ίδρυμα
δεν θεωρείται ικανοποιητική.
“Clarify a pathway of entrance to the course for individuals who do not have a first degree in
psychology ….” (Έκθεση ΕΕΑ, σελ. 14)

9. Το πρόγραμμα με 90 ECTS, να επεκταθεί σε 13 μήνες, για ανταπόκριση του φόρτου
εργασίας και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων με τον χρόνο διάρκειας του
προγράμματος.
10. Όσον αφορά τα κριτήρια εισδοχής στο πρόγραμμα αναμένεται να μας αποστείλετε τη
σχετική ανάρτηση στο χώρο δημοσίευσης του προγράμματος για να εξασφαλιστεί η
διαφάνεια και πλήρης ενημέρωση των υποψήφιων φοιτητών, πριν εγγραφούν στο
πρόγραμμα.

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.
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