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Αξιότιμη κυρία, 

Θέμα: Απαντητική Επιστολή για τον υπό εγγραφή κλάδο “Diploma in 

Accounting” (2 Years/122 ECTS, Diploma) της Σχολής “Larnaca College” 

για Αξιολόγηση – Πιστοποίηση. 

Με την ολοκλήρωση της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης για το πρόγραμμα 

σπουδών “Diploma in Accounting” θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους μαζί και 

τον κάθε ένα ατομικά για την άμεση και την θετική σας ανταπόκριση.  

Μελετώντας την έκθεση της Εξωτερικής Αξιολόγησης, πρωτίστως εκφράζουμε την 

ικανοποίηση μας αναφορικά με τα πολύ θετικά σχόλια για τον προτεινόμενο 

κλάδο.  

Παράλληλα με αυτά, η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησηs κάνει αναφορά στην 

πρακτική άσκηση για τον κλάδο “Diploma in Accounting” (2 Years/122 ECTS, 

Diploma). Όπως έχει είδη εξηγήσει και ο συντονιστής του προγράμματος Δρ. 

Αντρέας Γεωργίου (Chartered Accountant), για να γίνει κάποιος αποδεκτός από το 

ΣΕΛΚ σαν έγκριτος λογιστής πρέπει να έχει διεκπεραιώσει 3 χρόνια πείρα πριν τις 

σπουδές του, κατά την διάρκεια ή και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του. 

Την ίδια στιγμή ρωτήθηκε και η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου (η οποία 

ήταν μέρος της επιτροπής) αν στον κλάδο που παρακολουθεί είναι υποχρεωτική η 

πρακτική εξάσκηση και η φοιτήτρια διαβεβαίωσε ότι δεν είναι υποχρεωτική. 

Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας χρησιμοποιείται η πλατφόρμα υποστήριξης  

ηλεκτρονικής μάθησης (Moodle). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα διαθέτει ιδιαίτερα 

αναπτυγμένο υλικό μάθησης μόνο για τα μαθήματα που διδάσκονται μέχρι 

στιγμής (χρησιμοποιείται είδη για τον κλάδο του “Hospitality and Tourism 

Management” με μεγάλη επιτυχία). Για τον υπό εγγραφή κλάδο η πλατφόρμα θα 

αναβαθμιστεί εάν και εφόσον λάβουμε την θετική έγκριση του. 



Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που πρόκειται να διδάξουν στον υπό 

εγγραφή κλάδο, έχουν όλα ερευνητική δράση και πλούσιο ερευνητικό έργο. Την 

ίδια στιγμή, έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη την εισήγηση της Εξωτερικής Επιτροπής 

για περισσότερη ενθάρρυνση του ακαδημαϊκού προσωπικού ώστε να εμπλακεί σε 

δημόσια ερευνητικά έργα. Με την επίσημη έναρξη του κλάδου δεσμευόμαστε ότι η 

δράση τους στον ερευνητικό τομέα θα έχει εντατικοποιηθεί. Μέχρι στιγμής οι 

καθηγητές μας Δρ. Αντρέας Γεωργίου, ο συντονιστής του προγράμματος, όπως 

επίσης ο Dr. Jim Grieves, Δρ. Άρης Μουσουλίδης και η Δρ. Μαρία Ιωάννου έχουν 

ερευνητική δραστηριότητα.  

Ο κάθε διδάσκων έχει αντιστοιχηθεί με μια ακαδημαϊκή βαθμίδα, (Rank: 

Professor (P), Associate Professor (Αssoc. PAssistant Professor (Assis. P), 

Lecturer (L), Special Teaching Personnel (STP), Visiting Professor (Vis. P), 

Special Scientist (SS), Lab Assistant (LA), Full Time (FT), Part Time (PT)). Στους 

διδάσκοντες έχουν δοθεί οι πιο πάνω βαθμίδες βάση των ακαδημαϊκών και 

επαγγελματικών προσόντων τους και το κολέγιο θα αναλάβει να εξηγήσει τα 

κριτήρια εξέλιξης όλων των διδασκόντων στην ανώτερη βαθμίδα με την έγκριση 

και έναρξη του κλάδου. 

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε το συμβούλιο του Φορέα, ότι η Σχολή μας έχει 

αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες στον τομέα της λογιστικής. Εδώ και μια πενταετία 

εκπαιδεύουμε λογιστές σε συνεργασία με Βρετανικά Επαγγελματικά Σώματα 

Λογιστών. Είμαστε εγκεκριμένο κέντρο του AIA (Association International 

Accountants), καθώς επίσης έχουμε πρόσφατα αρχίσει συνεργασία με το ACCA 

όπου στις 26 Απριλίου του 2017 έχει γίνει παρουσίαση στη Σχολή μας από  

βρετανούς αντιπροσώπους του προαναφερθέντος επαγγελματικού σώματος 

λογιστών. 

Με την έγγραφή και λειτουργία του κλάδου, στόχος της Επιτροπής Εσωτερικής 

Αξιολόγησης του κολεγίου μας θα είναι οι περεταίρω διεθνείς συνεργασίες με 

έγκριτους ακαδημαϊκούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα από το εξωτερικό.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε 

διευκρινήσεις, προσδοκώντας σε μια θετική έκβαση των προαναφερθέντων 

ζητημάτων.  

Με εκτίμηση,  
LARNACA COLLEGE 

 
Πάμπος Νεοφύτου 
Διευθυντής 
 




