(Έντυπο 400.1)
Αρ. Φακ. 07.14.013.004
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (12 μήνες, Πλήρους
Φοίτησης ή 24 Μήνες, Μερικής Φοίτησης, Μεταπτυχιακό)»
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «CDA COLLEGE LIMASSOL»
(ΛΕΜΕΣΟΣ)
Η παρούσα Τελική Έκθεση ετοιμάστηκε 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].
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Στις 17 Ιουνίου 2016, ο κατά Νόμο Υπεύθυνος του ιδρύματος «CDA College
Limassol» (Λεμεσός), υπέβαλε αίτηση (Έντυπο αρ. 200.1), με βάση το Άρθρο (17)
των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και
2016, για αξιολόγηση-πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών με την επωνυμία:
«Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (12 μήνες, Πλήρους
Φοίτησης ή 24 Μήνες, Μερικής Φοίτησης, Μεταπτυχιακό)»
H αίτηση αυτή είναι καταχωρισμένη στο φάκελο: 07.14.013.004
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από την σχετική Νομοθεσία, το
Συμβούλιο του Φορέα κατάρτισε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) η οποία,
αφού αρχικά μελέτησε την αίτηση του ιδρύματος για αξιολόγηση-πιστοποίηση του
προγράμματος σπουδών, πραγματοποίησε επιτόπου επίσκεψη στο ίδρυμα στις 26
Σεπτεμβρίου 2016.
Η ΕΕΑ συναντήθηκε με τους επικεφαλής του ιδρύματος, τον επικεφαλής του σχετικού
τμήματος, τον Συντονιστή του Προγράμματος Σπουδών, μέλη του ακαδημαϊκού
προσωπικού, μέλη του διοικητικού προσωπικού, φοιτητές ή/και τους εκπροσώπους
τους και την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας.
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Επιπρόσθετα, εξέτασε, τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος (βιβλιοθήκη, εργαστήρια
υπολογιστών, υποδομές έρευνας κλπ., τα έγγραφα που της παρουσιάστηκαν ή/και
ζήτησαν, το οργανόγραμμα της σχολής και της ένταξης του προγράμματος σε αυτό,
τα βιογραφικά των διδασκόντων στο πρόγραμμα και της σχέσης τους με το ίδρυμα
ως διδασκόντων σε συνάρτηση και με τα τυχόν άλλα καθήκοντα στο ίδρυμα ή/και σε
άλλα προγράμματα).
Η ΕΕΑ τεκμηρίωσε τα ευρήματα και τις εισηγήσεις της και συνέταξε την Έκθεση
Εξωτερικής Αξιολόγησης στο Έντυπο με αρ. 300.1.1.
Απόφαση Συμβουλίου του Φορέα
Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της
Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 11η Σύνοδό του στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2016,
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 της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και των παρατηρήσεων του
ιδρύματός σας, αποφάσισε όπως το πρόγραμμα απορριφθεί για τους πιο κάτω
λόγους:
1. Η Εγγραφή φοιτητών γίνεται αδιακρίτως γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου,
γεγονός που δεν επιτρέπει εξειδίκευση σε 12 μήνες.
2. Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας πρέπει να θεωρείται προαπαιτούμενη,
σε ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης στο οποίο οι διεθνείς συμβάσεις και η βασική
βιβλιογραφία είναι στην αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα αναμένεται να
υποστηριχθεί με ελληνική βιβλιογραφία γεγονός που δυσχεραίνει τη
διδασκαλία των πιο σύγχρονων επιστημονικών θεμάτων στον τομέα του
περιβάλλοντος, τα οποία κατά κύριο λόγο δημοσιεύονται στα αγγλικά.
3. Ο Συντονιστή του ΜΠΣ δεν έχει ικανή διδακτική και διοικητική εμπειρία σε
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και δεν είναι μόνιμος διδάσκοντας
με αντίστοιχη, πολυετή διδακτική και διοικητική εμπειρία. Σύμφωνα τον περί
λειτουργίας νόμο των Κολεγίων απαιτείται το διδακτικό προσωπικό σε κάθε
κλάδο μεταπτυχιακών σπουδών να έχει δημοσιεύσεις ή εκδόσεις
επιστημονικού περιεχομένου και μεταξύ των μελών του διδακτικού
προσωπικού κάθε κλάδου σπουδών περιλαμβάνονται πρόσωπα που
κατέχουν αναγνωρισμένο διδακτορικό δίπλωμα πανεπιστημίου. Σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι δεν υπάρχει μόνιμος ή και αποκλειστικής απασχόλησης
εξειδικευμένος διδάσκων βασικού μαθήματος το πρόγραμμα δεν μπορεί να
υλοποιηθεί αποτελεσματικά.
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4. Στο περιεχόμενό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών δεν υπάρχει
το ειδικό μάθημα για το «Δίκαιο του Περιβάλλοντος», στο οποίο
περιλαμβάνεται η σπουδή των σημαντικότερων διεθνών συμβάσεων καθώς
και της ισχύουσας νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και της εθνικής
νομοθεσίας – όπου υπάρχει – όσον αφορά τη διαχείριση των διαφόρων
περιβαλλοντικών προβλημάτων.
5. Ο τίτλος είναι ασαφής ιδιαίτερα ως προς τη χρήση του όρου Εκπαίδευση.
6. Τα 3 εξάμηνα και 90 ECTS δεν επαρκούν για την απόκτηση μεταπτυχιακού
τίτλου ειδίκευσης στο ευρύτατο και δισχιδές αντικείμενο της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Διαχείρισης Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος, από
φοιτητές αδιακρίτως γνωστικού αντικειμένου και με δεδομένη την απουσία
έμπειρου συντονιστή.
7. Δεν υπάρχει πραγματική αντιστοιχία των πιστωτικών μονάδων (ECTS) και του
φόρτου εργασίας του φοιτητή κατά μάθημα.
8. Δεν δίδονται στοιχεία για τους επισκέπτες καθηγητές και προσκεκλημένους
ομιλητές που αναφέρεται ότι θα συμπράξουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας, με
αποτέλεσμα να μην μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα του προγράμματος.
Σύμφωνα με το Άρθρο 20 (2) (ζ) (i) της πιο πάνω αναφερόμενης Νομοθεσίας «Το
ίδρυμα δύναται εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της τελικής Έκθεσης του
Φορέα, να υποβάλει ένσταση με αίτημα την επανεξέταση της γενόμενης από το
Φορέα Αξιολόγησης, αναφέροντας τους λόγους οι οποίοι κατά την κρίση του
αιτιολογούν την ανάκληση και επανεξέταση της Έκθεσης Αξιολόγησης.»
Υπενθυμίζεται ότι με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη
διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, τα
ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης δεν μπορούν να λειτουργήσουν νέα
προγράμματα σπουδών τα οποία δεν έχουν πιστοποιηθεί από τον Φορέα.

(Καθ. Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη)
Πρόεδρος Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας
της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Ημερομηνία : 14 Δεκεμβρίου 2016

3

