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05/09/2018
Dear Dr. Deligianni,
Please see our answers below your points.
Thank you
Yiannis Taliotis

(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.
Σημειώνεται μεν ότι “UCA is recognised by UK QAA ” όμως πρέπει να
περιληφθούν τα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το εκπαιδευτικό ίδρυμα
University for the Creative Arts είναι αναγνωρισμένο στη Μεγάλη Βρετανία
από τον αντίστοιχο Φορέα Quality Assurance Agency 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.
Σημειώνεται στην αίτησή σας ότι “UCA is recogni sed by UK QAA . Αll HE
programmes of study franchised by UCA and delivered by CAA in Cyprus
are therefore recognised by UK QAA and the department of Education ”.
Πέραν της εν λόγω δήλωσης δεν εντοπίστηκε όμως οποιαδήποτε απόδειξη
ότι οι κλάδοι σπουδών, οι οποίοι θα πρέπει να σημειωθούν αναλυτικά,
έχουν πιστοποιηθεί επίσημα από τον αντίστοιχο Φορέα στη Μεγάλη

Βρετανία (QAA ). Να περιληφθούν για κάθε ένα από τους κλάδους σπουδών
που θα προσφέρονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης τα σχετικά στοιχεία.

OUR ANSWER FOR (α) and (β)
Authority to award degrees and to participate in collaborative provision with a partner for the
delivery of awards
In England the authority to award degrees is conferred upon institutions by the Privy Council. The
University was originally established under Chapter 2 of the Education Reform Act 1988.
Please see Document 1 Privy Council Order (which is the last order UCA received from the Privy
Council approving modifications to the Instruments and Articles of Government of the University for
the Creative Arts). It is provided herewith to provide confirmation that UCA is a Higher Education
Corporation under the terms of the Education Reform Act 1988.
(this Act is provided herewith as Document 2). Please see Document 2
The power to award degrees jointly / or to franchise delivery of an award to a collaborative partner
is provided in the Further & Higher Education Act 1992, Chapter 13, Part 2, Section 76 – this is
provided as Please see Document 3 herewith and confirms:
76
(5) Any power conferred on an institution to grant awards in pursuance of this section includes
power –
(a) to authorise other institutions to do so on behalf of the institution
Recognition of UCA by UK Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)
The quality and standards of the University’s provision is regularly monitored and reviewed by the
UK Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA). It was last reviewed in 2012 and key
findings confirmed that the University continued to meet UK expectations for academic standards,
quality of student learning opportunities and enhancement of student learning opportunities. QAA
confirmed that the information the University provides about its higher education is valid, reliable,
useful and accessible. The full report is provided as Document 4. Please see Document 4

(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.
Στο Παράρτημα 2 περιλαμβάνεται η σχετική βεβαίωση “All qualifications
conferred under franchise agreement by UCA and delivered by CAA
Cyprus are the s ame as the qualifications that would have been
awarded if they had been entirely delivered in the UK by UCA . …The
certificate awarded to the student undertaking the UCA validated course
with CAA will note
the location of delivery as Cyprus ”.

Θα πρέπει όμως να δοθούν περεταίρω διευκρινήσεις όσον αφορά στην
αξιολόγηση από τον UCA όπως σημειώνεται στο σχετικό σημείο“In
delivering the programme CAA will be subject to internal verification by
UCA and external audit by an External Examiner appointed by UCA
.”
OUR ANSWER FOR (γ)
Please find attached Document 5 Internal Verification Policy for detail.

(δ) ο τίτλος, σε περίπτωση που πιστοποιεί επαγγελματικό προσόν, προσδίδει
τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην επικράτεια του κράτους μέλους
καταγωγής του τίτλου.
Στο Παράρτημα 2 περιλαμβάνεται η σχετική βεβαίωση. Οι συγκεκριμένοι
τίτλοι σπουδών αναφέρεται ότι δεν πιστοποιούν επαγγελματικό προσόν. Να
σημειωθεί τι γίνεται με τους Άγγλους υπηκόους, όταν τελειώσουν το
πρόγραμμα στην Αγγλία. Τι χρειάζεται να κάνουν για να αποκτήσουν
επαγγελματικά δικαιώματα και αν θα ισχύει το ίδιο και για όσους φοιτούν
στην Κύπρο.

OUR ANSWER FOR (δ)
UCA has taught degree awarding powers and awards degrees. It is not a provider of professional
qualifications. However, UCA’s BA (Hons) Architecture and Master of Architecture are accredited by
both Royal Institute of British Architects (RIBA) and Architect’s Registration Board (ARB) as
accreditation by these bodies is required in order for a graduate to operate in this field.
Professional qualifications in the UK are vocational training courses that relate to a specific industry
or career path.
Examples of bodies that award professional qualifications in the UK are:
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Institute of Civil Engineers (ICE)

(ε) o τίτλος που εκδόθηκε στη Δημοκρατία προσδίδει τα ίδια δικαιώματα με
αυτά που ισχύουν στην επικράτεια του κράτους μέλους καταγωγής του
τίτλου
Να περιληφθούν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι o τίτλος που εκδόθηκε
στη Δημοκρατία προσδίδει τα ίδια δικαιώματα με αυτά που ισχύουν στην
επικράτεια του κράτους μέλους καταγωγής του τίτλου.

OUR ANSWER FOR (ε)
Please See response to (a) and (b) and accompanying documentation provided.
(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(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.

Να αναφερθούν αναλυτικά οι εκπαιδευτικές διευκολύνεις και υπηρεσίες που
θα προσφέρονται τόσο από το University for the Creative Arts όσο και από
The Cyprus Academy of Arts για κάθε πρόγραμμα σπουδών που θα
προσφερθεί με τη μέθοδο της δικαιόχρησης.
OUR ANSWER FOR (2,β)
Please See document 6 “εκπαιδευτικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες” provided

(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, αξιολόγησης και αποφοίτησης είναι καθορισμένα για
τρεις κλάδους σπουδών (BA Animation, BA Fine Arts, MA Fine Arts). Όμως
δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι αυτά που θα εφαρμοστούν από το The Cyprus
Academy of Arts ή αν είναι αυτά που εφαρμόζονται από το University for
the Creative Arts.
OUR ANSWER FOR (2,γ)
a. Entry requirements document, Please See document 7
b. Assessments document Please See document 8
c. Graduation document Please See document 9
Please note that these will be the ones used by the Cyprus Academy of Art.
Σημειώνεται ότι οι μονάδες που πιστώνεται ο φοιτητής αντιστοιχούν σε
credits και όχι με πιστωτικές μονάδες ECTS. Απαιτείται να γίνει η ανάλογη
αναπροσαρμογή.
OUR ANSWER FOR CREDITS AND ECTS

We have provided an extract from UCA’s Common Credit Framework below:
8.

EUROPEAN CREDIT AND TRANSFER ACCULUMATION SYSTEM (ECTS)

8.1

In accordance with the Bologna process, the University’s Undergraduate and Postgraduate programmes are
recognized
as
equivalent
to
qualifications
taught
at
universities
across
Europe.
The University operates on a conversion rate of 2:1, i.e. 2 UCA credits are equal to 1 ECTS credit:
UCA Award

MBA
MFA
MA, MSc, MRes
MArch
PGDip
PGCert
Grad Dip
BA (Hons), BSc (Hons)
BA (Hons)
4 Yr FT
BA, BSc

FHEQ
Qual.
Level
7
7
7
7
7
7
6
6
6

Minimum
Total
Credits
180
240
180
240
120
60
120
360
480

ECTS
credits

6

300

150

5
4

240
120

120
60

DipHE
CertHE

90
120
90
120
60
30
60
180
240

(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.
OUR ANSWER FOR (2,δ)
Please see Document 10 for BA Animation Tutors
Please see Document 11 for BA Fine Art Tutors
Please see Document 12 for MA Fine Art Tutors
Δεν περιλαμβάνονται τα πιστοποιητικά με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά
προσόντα των διδασκόντων, όπως απαιτείται.
(ε) τις σχετικές συμφωνίες μεταξύ των ιδρυμάτων.
Περιλαμβάνεται επιστολή από το ίδρυμα University for the Creative Arts για
τη συμφωνία (partnership /franchised agreement). Οι σχετικές όμως
συμφωνίες μεταξύ των ιδρυμάτων δεν έχουν περιληφθεί.

OUR ANSWER FOR (2,ε)
Please see Document 13 Agreement.

