Αρ. Φακ. 07.14.013.005

(Έντυπο 400.1Θ)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«BA (Hons) Accounting and Finance (4 Years, Plus an Optional Foundation
Year, Bachelor of Arts)»
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «C.D.A. College Limassol»
Η παρούσα Τελική Έκθεση ετοιμάστηκε στη βάση του Άρθρου (20) (2)(ζ)(iii) 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 19 Δεκεμβρίου 2016, ο κατά Νόμο Υπεύθυνος του ιδρύματος «C.D.A. Limassol»,
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:
«BA (Hons) Accounting and Finance (4 Years, Plus an Optional Foundation
Year, Bachelor of Arts)»
H αίτηση αυτή είναι καταχωρημένη στο φάκελο: 07.14.013.005
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
17/6/17.

Η ΕΕΑ συναντήθηκε με τους επικεφαλής του ιδρύματος, τον επικεφαλής του σχετικού
τμήματος, με τον Συντονιστή του Προγράμματος Σπουδών, μέλη του ακαδημαϊκού
προσωπικού, μέλη του διοικητικού προσωπικού, φοιτητές ή/και τους εκπροσώπους
τους και την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας.

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 26η Σύνοδο του στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2018, στη βάση του
Άρθρου 20 (2)(στ)(iii) 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. Το ίδρυμα στερείται ερευνητικής κουλτούρας και προσανατολισμού, η οποία
απαιτείται σε ένα σύγχρονο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει και η
επανεξέταση των αλλαγών που έγιναν από την ΕΕΑ, η ερευνητική κουλτούρα και
όχι απλώς η πληροφόρηση για τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα είναι απαραίτητη
για την προσφορά προγραμμάτων πτυχίου και μεταπτυχιακών. Το σύγχρονο
παγκόσμιο περιβάλλον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτεί όπως η προσφορά
προγραμμάτων και η απονομή ακαδημαϊκών τίτλων πληροί τα αυστηρότερα
κριτήρια ποιότητας. Αυτά τα κριτήρια αναφέρονται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον
που προσανατολίζεται και οδηγείται από την έρευνα που διεξάγει και δεν
περιορίζεται στην ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα έρευνας.
“in an ever-changing, global and highly competitive Higher Education environment,
the delivery and award of academic degrees demands compliance with the strictest
quality criteria. These criteria - today more than ever - orbit around a research-led
(instead of a merely research-informed) academic environment.”
(Τελικές εισηγήσεις ΕΕΑ, 12/1/2018)

2. Το ίδρυμα δεν διαθέτει τους τυπικούς μηχανισμούς που απαιτείται να διαθέτει ένα
ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο προσφέρει προγράμματα σπουδών σε
επίπεδο πτυχίου για τα εξής βασικές παραμέτρους:
α. τη διασφάλιση της ποιότητας στις προσλήψεις ακαδημαϊκών
β. την ανέλιξη των ακαδημαϊκών
γ. τα κριτήρια εισόδου των φοιτητών
δ. την πρόοδο των φοιτητών

“The College still lacks a research culture and orientation while it does not possess
the typical higher-education mechanisms for the quality assurance of academic
appointments and promotions, student admissions and progression.”
“Lack of a recruitment/promotions practice in line with the norms of the profession,
including provisions for research-performance related progression and external
validation of appointments and promotions.”

“The presence of a rather ‘lax’ admissions policy, with very low admissions criteria
for a BA degree. Correspondingly, provisions that ensure student admission,
progression and graduation in line with the established international standards of
the profession were absent.”
(Τελικές εισηγήσεις ΕΕΑ, 12/1/2018)
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
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