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Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα για να σας ενημερώσω ότι τo Συμβούλιο του
Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την
20η Σύνοδό του στις 3 και 4 Ιουλίου 2017 έκρινε ότι δικαιολογείται η διεξαγωγή Δεύτερης
Αξιολόγησης πριν τη λήψη των τελικών αποφάσεων.
Κατά τη Δεύτερη Αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς πρόσθετο κόστος για το
ίδρυμα, κρίθηκε στη βάση της Έκθεσης που υποβλήθηκε από μέρους σας στις 21 Ιουλίου
2017, κατά πόσον υπάρχει πλήρης συμμόρφωση και υλοποίηση, και όχι απλώς δέσμευση,
των πιο κάτω:
1. Η βιβλιοθήκη χρειάζεται σημαντική ενίσχυση ακόμη και σε επίπεδο βασικών
εγχειριδίων όσον αφορά τα μαθήματα στο Διεθνές Επιχειρηματικό Δίκαιο, τα οποία
θα πρέπει να προμηθευθεί. Να δοθεί ο σχετικός αναλυτικός κατάλογος με τα βασικά
εγχειρίδια που διαθέτει η βιβλιοθήκη για κάθε μάθημα.
2. Το διδακτικό προσωπικό να ενισχυθεί με πιο έμπειρα και εξειδικευμένα μέλη πλήρους
απασχόλησης στο Διεθνές Επιχειρηματικό Δίκαιο, για την εργοδότηση των οποίων
πρέπει να αποσταλούν προσυμφωνίες εργοδότησης, καθώς και συμβόλαιο
εργοδότησης όταν το πρόγραμμα λειτουργήσει.
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3. Χρειάζεται μεγαλύτερος βαθμός αυτονομίας του UClan Cyprus από το UClan UK
όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εισαγωγή μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών,
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και της ΕΕΑ, ανεξάρτητα από το dual degree το οποίο
παρέχεται από τα δύο πανεπιστήμια. Να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις όσον αφορά
τη συμμετοχή τόσο των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού όσο και των
φοιτητών/τριών του UClan Cyprus στις διαδικασίες του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας του προγράμματος σπουδών, όπως απαιτείται από τα ευρωπαϊκά και
διεθνή πρότυπα.
4. Η χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ακαδημαϊκού προσωπικού
χρειάζεται ενίσχυση. Να αποσταλεί, εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο, έγγραφο που να
τεκμηριώνει τη ενίσχυση αυτή.
5. 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.
To Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης κατά την 21η Συνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Ιουλίου
2017, αποφάσισε ότι οι απαντήσεις που έχουν δοθεί στην Έκθεσή σας ημερομηνίας 21
Ιουλίου 2017 δεν είναι ξεκάθαρες και ικανοποιητικές. Σας παρακαλούμε όπως απαντήσετε
συγκεκριμένα στα προαναφερθέντα σημεία 2, 3 και 5.
Σημειώνεται ότι 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 4ετή 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
Υπενθυμίζεται ότι λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη
διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, τα ιδρύματα
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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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