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Προς
Διευθυντή
Global College
ΘΕΜΑ: Προκαταρκτικός έλεγχος όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών LLB Law

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας ενημερώσω για τον
προκαταρκτικό έλεγχο ανταπόκρισης στις απαιτήσεις που διέπονται από τον Περί της
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της
Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015 [N. 136 (Ι)/2015]
όσον αφορά στο πρόγραμμα σπουδών LLB Law, το οποίο θα προσφερθεί με τη μέθοδο
της δικαιόχρησης.
Παρακαλείστε όπως στην απαντητική επιστολή σας περιλάβετε όλα τα απαιτούμενα
στοιχεία για κάθε σημείο το οποίο ο Φορέας έχει εντοπίσει, από τον προκαταρκτικό
έλεγχο, ότι απουσιάζει με βάση τον προαναφερθέντα Νόμο. Αναμένεται ότι η
απάντησή σας θα γίνει με ένα δομημένο τρόπο, με κατάλληλες αναφορές και
σελιδοποίηση και όχι μόνο με παράθεση και επισύναψη των απαραίτητων εντύπων.
11.-(1) Κάθε ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης δύναται να απονέμει το ίδιο τίτλους
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών μελών με τη μέθοδο της Πιστοποίησης ή να
παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατών μελών να απονέμουν
αυτά τους δικούς τους τίτλους στη Δημοκρατία με τη μέθοδο της δικαιόχρησης,

εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες ελέγχονται από το
Φορέα:
(α) Το εκπαιδευτικό ίδρυμα κράτους μέλους είναι αναγνωρισμένο στη χώρα του
και δεόντως εξουσιοδοτημένο και διαπιστευμένο για την παροχή μαθημάτων και
τη χορήγηση τίτλων σπουδών με τη μέθοδο που αυτά προσφέρονται.
Δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε απόδειξη για αυτό. Να περιληφθούν τα στοιχεία που
υποδηλώνουν ότι το εκπαιδευτικό ίδρυμα Roehampton University είναι αναγνωρισμένο
στη Μεγάλη Βρετανία από τον αντίστοιχο Φορέα QAA και δεόντως εξουσιοδοτημένο και
διαπιστευμένο για παροχή μαθημάτων και τη χορήγηση τίτλων σπουδών με τη μέθοδο
της δικαιόχρησης.
(β) ο κλάδος σπουδών που απολήγει στην απονομή τίτλου στη Δημοκρατία έχει
πιστοποιηθεί επίσημα από τον εξουσιοδοτημένο και διαπιστευμένο φορέα ο οποίος
εδρεύει στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου τίτλων σπουδών με τη μέθοδο
που αυτά προσφέρονται.
Δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε απόδειξη ότι ο κλάδος σπουδών έχει πιστοποιηθεί επίσημα
από τον αντίστοιχο Φορέα στη Μεγάλη Βρετανία (QAA).
(γ) ο τίτλος που εκδόθηκε είναι ίδιος με εκείνον που θα είχε χορηγηθεί εάν η
εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος μέλος καταγωγής του
τίτλου.
Ο τίτλος σπουδών είναι ο ίδιος LLB Law (όμως είναι non QLD accredited). Να
σημειωθεί ποιες συνέπειες προκύπτουν από το γεγονός ότι το πτυχίο είναι «non QLD
accredited» για τον φοιτητή που θα εγγραφεί.
(δ) ο τίτλος, σε περίπτωση που πιστοποιεί επαγγελματικό προσόν, προσδίδει τα
ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην επικράτεια του κράτους μέλους καταγωγής
του τίτλου.
Δεν αναφέρεται οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτό.

(ε) o τίτλος που εκδόθηκε στη Δημοκρατία προσδίδει τα ίδια δικαιώματα με αυτά
που ισχύουν στην επικράτεια του κράτους μέλους καταγωγής του τίτλου
Δεν αναφέρεται οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτό.
(2) Πριν από την έναρξη προσφοράς προγράμματος που απολήγει στην απονομή
τίτλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), το ίδρυμα ανώτερης
εκπαίδευσης

ενημερώνει

εμπεριστατωμένα

και

αναλυτικά

το

Φορέα,

υποβάλλοντας σε αυτόν(α) Όλες τις σχετικές εκθέσεις και αξιολογήσεις που έχουν γίνει από το
εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται.
Περιλαμβάνεται η ανασκόπηση της εταιρικής σχέσης “Partnership Review Proforma”,
η οποία σημειώνεται ότι έλαβε υπόψη τον UK Quality Assurance Agency for Higher
Education (QAA) UK code for Higher Education-Chapter B10-Managing higher
Education provision with others.
Δεν έχει εντοπιστεί, όπως απαιτείται, αποδεικτικό άλλων εκθέσεων και αξιολογήσεων
από το Roehampton University.
(β) πλήρη στοιχεία για τις εκπαιδευτικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες που θα
προσφερθούν από το εκπαιδευτικό ίδρυμα όπως και αυτές που προσφέρονται στο
εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται.
Σχετικά στοιχεία εντοπίζονται σε διαφορετικά σημεία στα έντυπα που κατατέθηκαν από
το ίδρυμα στον Φορέα. Θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά με πλήρη τεκμηρίωση.
(γ) πλήρη στοιχεία για τα κριτήρια εισδοχής, Αξιολόγησης και αποφοίτησης, που
θα εφαρμοστούν από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως και αυτά που εφαρμόζονται
στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται.

Τα κριτήρια εισδοχής δεν είναι πλήρως καθορισμένα σε κανένα από τα δύο ιδρύματα.
Σημειώνονται κάποια γενικά κριτήρια όσον αφορά το Global College. Ενδεικτικά,
αναφέρεται ότι για την εισδοχή λαμβάνεται υπόψη η επίδοση στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και η γνώση Αγγλικών. Όμως δεν σημειώνεται από ποια είναι η ελάχιστη
βαθμολογία με την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν θέση, ποιων
μαθημάτων η βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη ή ποια ακριβώς προσόντα γνώσης της
Αγγλικής γλώσσας απαιτούνται.
Το Roehampton University αναφέρει τα στοιχεία αξιολόγησης. Στην περίπτωση του
Global College δεν περιλαμβάνονται.
Δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε κριτήρια αποφοίτησης.
Σημειώνεται ότι οι μονάδες που πιστώνεται ο φοιτητής αντιστοιχούν σε credits (360
credits) και όχι με πιστωτικές μονάδες ECTS. Απαιτείται να γίνει η ανάλογη
αναπροσαρμογή.
(δ) τον ονομαστικό κατάλογο των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη
σχέση τους με το εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς και τα πιστοποιητικά με τα
ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα των μελών του εκπαιδευτικού
προσωπικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την προσφορά του προγράμματος
από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως και τα αντίστοιχα στοιχεία του προσωπικού
που χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται.
Σημειώνονται τα ονόματα ορισμένων διδασκόντων του Roehampton University στις
περιγραφές των μαθημάτων. Δεν περιλαμβάνεται ο κατάλογος των μελών του διδακτικού
προσωπικού για κάθε ίδρυμα, η σχέση τους με τα εν λόγω ιδρύματα καθώς επίσης και τα
πιστοποιητικά με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, όπως απαιτείται.
(ε) τις σχετικές συμφωνίες μεταξύ των ιδρυμάτων.
Περιλαμβάνονται οι εξής συμφωνίες: “Franchise agreement” και “Partnership Review
Proforma”.

Τα ίδια πιο πάνω σημεία να απαντήσετε και για τα υπόλοιπα προγράμματα
(franchised programmes) που μας έχετε αποστείλει:
Bsc Accounting
MA Global Criminology

(Δρ. Ελένη Δεληγιάννη)
Για Πρόεδρο Φορέα Διασφάλισης
Και Πιστοποίησης της Ποιότητας της
Ανώτερης Εκπαίδευσης

