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ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Διεύθυνση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (4 Έτη, Συν Ένα
Προαιρετικό Προπαρασκευαστικό Έτος, 240 ECTS, Πτυχίο)
IN ENGLISH: Hospitality & Tourism Management (4 years, plus an optional Foundation Year,
240 ECTS, Bachelor of Arts Degree).
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Atlantis College
Η παρούσα Τελική Έκθεση ετοιμάστηκε στη βάση του Άρθρου (20) (2)(στ)(i) των «περί της
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης
Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 έως 2019 [Ν.136 (Ι)/2015 έως Ν.35 (Ι)/2019].
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Στις 15 Ιουλίου 2020, ο κατά Νόμο Υπεύθυνος του ιδρύματος, Atlantis College 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 έως 2019, για αξιολόγηση-πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών με την επωνυμία:
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Διεύθυνση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (4 Έτη, Συν Ένα
Προαιρετικό Προπαρασκευαστικό Έτος, 240 ECTS, Πτυχίο)
IN ENGLISH: Hospitality & Tourism Management (4 years, plus an optional Foundation Year,
240 ECTS, Bachelor of Arts Degree).
H αίτηση αυτή είναι καταχωρημένη στο φάκελο: 07.14.205.008
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από τη 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 διαδικτυακή επίσκεψη στο ίδρυμα στις 8 Σεπτεμβρίου 2020.
Η ΕΕΑ συναντήθηκε διαδικτυακά με τον επικεφαλής του ιδρύματος, τον επικεφαλής του σχετικού
τμήματος, με τον συντονιστή του προγράμματος σπουδών,
μέλη του ακαδημαϊκού
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προσωπικού, μέλη του διοικητικού προσωπικού, φοιτητές ή/και τους εκπροσώπους τους και
την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας.
Επιπρόσθετα, εξέτασε διαδικτυακά, τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος (βιβλιοθήκη, αίθουσες
υπολογιστών, εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, υποδομές έρευνας κλπ.), διάφορα 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 και διδασκαλία 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 62η Σύνοδο του στις 1η και 2η Φεβρουαρίου 2021, στη βάση του Άρθρου
20 (2)(στ)(i/ii) των περί της «Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα» Νόμων του 2015 έως 2019 [Ν.136
(Ι)/2015 έως Ν.35 (Ι)/2019] και με βάση την Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης,/και
των παρατηρήσεων του ιδρύματός σας επί της έκθεσης, αποφάσισε όπως το πρόγραμμα
απορριφθεί για τους πιο κάτω λόγους.
i.

ii.

iii.

Υποδομές: Οι υφιστάμενες κτηριακές υποδομές δεν ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις του νέου προγράμματος. Κατά συνέπεια, απαιτούνται επιπρόσθετοι
χώροι. Περαιτέρω, η βιβλιοθήκη του ιδρύματος θα πρέπει να αναβαθμιστεί με
περισσότερα ακαδημαϊκά συγγράμματα στο αντικείμενο του Τουρισμού και της
Φιλοξενίας. Συστήνεται επίσης η εγγραφή σε διεθνείς βάσεις δεδομένων.
Ακαδημαϊκό διδακτικό προσωπικό: Το ακαδημαϊκό διδακτικό προσωπικό σε
προγράμματα πτυχίου δεν πρέπει να υστερεί σε προσόντα σε σχέση με τους
διδάσκοντες στα πανεπιστήμια, εφόσον οι απόφοιτοι αποκτούν προσόν ισότιμο και
αντίστοιχο πανεπιστημιακού επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι ο πυρήνας των
διδασκόντων πρέπει να κατέχει διδακτορικό και δημοσιεύσεις στο θέμα που
διδάσκει, με εξαιρέσεις όσους κατέχουν ως ελάχιστο ακαδημαϊκό προσόν τίτλο
επιπέδου ISCED 7, ώστε να μπορούν να διδάσκουν σε επίπεδο ISCED 6, υπό την
εποπτεία και καθοδήγηση καθηγητών πλήρους απασχόλησης με διδακτορικό στα
συγκεκριμένα επιστημονικό πεδία του. Στο εν λόγω πρόγραμμα, παρατηρείται ότι
η πλειονότητα των διδασκόντων δεν έχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και
προσόντα για διδασκαλία στον συγκεκριμένο τομέα. Περαιτέρω, τα 3 από τα 15
άτομα που θεωρούνται σχετικά, δεν έχουν σχετικές με το θέμα δημοσιεύσεις. Παρά
το ότι το ίδρυμα έχει προχωρήσει σε διαδικασίες για πρόσληψη επιπρόσθετου
προσωπικού, το Συμβούλιο θεωρεί ότι απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την
βελτίωση της στελέχωσης του προγράμματος.
Έρευνα: Δεν διαφαίνονται οποιεσδήποτε διαδικασίες και μηχανισμοί οι οποίοι να
υποστηρίζουν το προσωπικό του προγράμματος για διεξαγωγή έρευνας. Κατά συνέπεια
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απαιτείται η θέσπιση διάφανων διαδικασιών που αφορούν στην επαγγελματική ανάπτυξη
του προσωπικού με σαφή αναφορά στις διαδικασίες για εξασφάλιση χορηγίας για
συμμετοχή σε συνέδρια και παραχώρηση ελάφρυνσης διδακτικού φόρτου για έρευνα και
συγγραφή.

Σύμφωνα με το Άρθρο 20 92) (ζ) (i) της σχετικής 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
ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, τα ιδρύματα ανώτερης
εκπαίδευσης δεν μπορούν να λειτουργήσου νέα προγράμματα σπουδών που δεν έχουν
πιστοποιηθεί από το Φορέα.

(Καθ. Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη)
Πρόεδρος Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας
της Ανώτερης Εκπαίδευσης
Ημερομηνία: 16/02/2021
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