Αρ. Φακ.: 07.14.100.009
Αρ. Τηλ.: 22 504345
Αρ. Φαξ: 22 504392
11 Αυγούστου 2017
ΕΠΕΙΓΟΝ:
Διευθυντή Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Intercollege (Λάρνακα)
Θέμα: Δεύτερη Αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών με την Επωνυμία «Bachelor of
Science Business Administration (4 Years / 240 ECTS) » του Ιδρύματος Ανώτερης
Εκπαίδευσης «Intercollege (Λάρνακα)»
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα για να σας ενημερώσω τα ακόλουθα:
Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά
την 21η Σύνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Ιουλίου 2017, 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 στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, η
οποία αποστάληκε στο ίδρυμά σας και των παρατηρήσεων του ιδρύματός σας, έκρινε ότι
δικαιολογείται η διεξαγωγή Δεύτερης Αξιολόγησης πριν τη λήψη των τελικών αποφάσεων.
Συγκεκριμένα, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της παρούσας επιστολής καλείστε
όπως υποβάλετε στον Φορέα Διασφάλισης Πιστοποίησης της Ποιότητας Έκθεση, τεκμηριώνοντας
τις αλλαγές με πρόσθετα στοιχεία τα οποία έχουν κριθεί απαραίτητα για την πιστοποίηση του
προγράμματος και την εύρυθμη λειτουργία του στο πλαίσιο των κριτηρίων διασφάλισης και
πιστοποίησης της ποιότητας τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Φορέα.
Κατά την Δεύτερη Αξιολόγηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς πρόσθετο κόστος για το
ίδρυμα, θα κριθεί στη βάση της Έκθεσης που θα υποβληθεί από μέρους σας, κατά πόσον υπάρχει
πλήρης συμμόρφωση και υλοποίηση, και όχι απλώς δέσμευση, των πιο κάτω ζητημάτων τα οποία
σημειώνονται και στην Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ). Διατηρείται η
αρίθμηση της Έκθεσης της ΕΕΑ για εύκολη αναφορά:

Σημεία 1.3 και 3.1.10: Ο αριθμός του ακαδημαϊκού προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης στο ίδρυμα, με εξειδίκευση στον τομέα δεν είναι ικανοποιητικός και ως εκ τούτου
θα πρέπει να εμπλουτιστεί. Αναμένεται ότι θα αποσταλούν στον Φορέα προσυμφωνίες
εργοδότησης με το κατάλληλο προσωπικό.
Σημείο 2.2: Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών χρήζει επανασχεδιασμού,
ειδικότερα όσον αφορά στα μαθήματα επιλογής ούτως ώστε να επιτυγχάνονται τα μαθησιακά
αποτελέσματα το συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών.
Σημείο 1.3.9: Ο φόρτος εργασίας του ακαδημαϊκού προσωπικού, στο παρόν στάδιο, περιορίζει
τη διενέργεια της έρευνας, του συγγραφικού έργου και της προσφοράς προς την κοινωνία. Να
υποβληθεί κατάλογος του Προσωπικού που απασχολείται στο ίδρυμα, χωριστά οι μόνιμοι και
χωριστά οι μερικής απασχόλησης, και οι ώρες απασχόλησής τους σε κάθε πρόγραμμα, και
τυχόν άλλα καθήκοντα που τους έχετε αναθέσει.
Υπενθυμίζεται ότι λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη
διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, τα ιδρύματα ανώτερης
εκπαίδευσης δεν μπορούν να λειτουργούν ούτε και να διαφημίζουν νέα προγράμματα σπουδών τα
οποία δεν έτυχαν αξιολόγησης – πιστοποίησης από τον Φορέα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις.
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