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1 Ιουλίου 2021 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ: 

Larnaca College 

 

ΘΕΜΑ: Αναβολή λήψης απόφασης και υποβολή διευκρινίσεων και τεκμηριωμένων 

ενεργειών βελτίωσης για την αξιολόγηση του:   

Early Childhood Education (4 years, 240 ECTS) 

του Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης 

Larnaca College 

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 68η Σύνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Ιουνίου 2021 στη βάση του Άρθρου 

20(1)(2)(στ)(ii) των περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 

Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμους του 2015 έως 

2019 [136 (Ι)/2015 έως 35(Ι)/2019 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 αναβολή λήψης απόφασης μέχρι την υποβολή 

διευκρινίσεων και τεκμηριωμένων ενεργειών βελτίωσης σύμφωνα με τα πιο κάτω, πριν τη 

λήψη των τελικών αποφάσεων.   

 

Ο Φορέας καλεί το Ίδρυμα όπως: 

 Επανασχεδιάσει και επανα-υποβάλει το πρόγραμμα για αξιολόγηση. Ο παρών 

σχεδιασμός του προγράμματος δεν ικανοποιεί τα κριτήρια ποιότητας   και οι 

απαντήσεις που δίνονται στα σχόλια της επιτροπής, η οποία το παρατήρησε, είναι 

πολύ γενικές. 

Bachelor of Education (BEd, 4 years, 240 ECTS) 
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 Προχωρήσει στην εργοδότηση έμπειρου προσωπικού με έρευνα και δημοσιεύσεις το 

οποίο θα αναλάβει μεντορικό ρόλο για μέλη του υπόλοιπου ακαδημαϊκού 

προσωπικού, τα οποία έχουν περιορισμένη εμπειρία και θα βοηθήσει στο 

συνδυασμό της διδασκαλίας με την έρευνα. 

 Μεριμνήσει για τη συγκρότηση επιτροπής εσωτερικής ποιότητας η οποία θα 

καταγράψει έκθεση για τον σκοπό και τις εργασίες που θα επιτελεί  και συμπεριλάβει 

σε αυτήν εκπροσώπους των φοιτητών. 

 

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και  Νεολαίας ή/και λειτουργοί του Φορέα, θα επισκεφθούν το Ίδρυμα για 

επιθεώρηση των υποδομών, των εργαστηρίων και των υπηρεσιών. 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι το πρόγραμμα και οι απαντήσεις σας θα σταλούν στην ΕΕΑ 

για την τελική τους τοποθέτηση. 

 

Ως εκ τούτου, καλείστε εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της παρούσας επιστολής 

όπως υποβάλετε στον Φορέα Διασφάλισης Πιστοποίησης της Ποιότητας, απαντητική επιστολή, 

τεκμηριώνοντας τις αλλαγές με πρόσθετα στοιχεία τα οποία έχουν κριθεί απαραίτητα για την 

πιστοποίηση του Προγράμματος στο πλαίσιο των κριτηρίων διασφάλισης και πιστοποίησης της 

ποιότητας τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Φορέα.  Η λήψη απόφασης θα 

κριθεί στη βάση της Έκθεσης που θα υποβληθεί από μέρους σας, και κατά πόσον υπάρχει πλήρης 

συμμόρφωση και υλοποίηση, και όχι απλώς δέσμευση όσον αφορά στα πιο πάνω. 

 

  

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις. 

 

 

 

                                                                               (Έμιλυ Μούσκου) 
 για Πρόεδρο Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης  

και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
             της Ανώτερης Εκπαίδευσης  

 

Κοιν:- Τέρψα Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια ΔΑΕ 

- ΔΑΕ 

 


