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Αρ. Φακ.:  07.14.345.010 

Αρ. Τηλ.:  22 504347 

Αρ. Φαξ:  22 504392 

 

13 Οκτωβρίου 2017 

ΕΠΕΙΓΟΝ: 

Διευθυντή  

Πρύτανη 

University of Central Lancashire Cyprus 

 

Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με την επιστολή σας ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017 

(LLM International Business Law) 

 

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα για να σας ενημερώσω για τα εξής: 

 

1. To Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 

Εκπαίδευσης κατά την 21η Συνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 

Ιουλίου 2017, αποφάσισε ότι οι απαντήσεις που έχουν δοθεί στην Έκθεσή σας 

ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2017 δεν είναι ξεκάθαρες και ικανοποιητικές. Σας 

παρακαλούμε όπως απαντήσετε συγκεκριμένα στα σημεία 2, 3 και 5 της επιστολής 

ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017.  Η επίσημη απάντησή σας θα τεθεί ενώπιον του 

Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 

Εκπαίδευσης σε επόμενη Σύνοδό του.  

2. Το θέμα της σχέσης με το UCLAN Αγγλίας και το double degree  έχει επανειλημμένως 

συζητηθεί σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και με βάση το νομικό πλαίσιο των 

κυπριακών Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, στα οποία ανήκετε, τόσο με τον Γενικό 

Διευθυντή όσο και με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus.       

3. Η απόφαση για διάρκεια 13 μηνών των προγραμμάτων σπουδών επιπέδου Μάστερ 

είναι απόφαση πολιτικής του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 

της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης 

της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 15η Σύνοδό του στις 13 και 14 

Φεβρουαρίου 2017, διασαφηνίζει τα σχετικά με τον Φόρτο Εργασίας – European 

Credit Transfer System (ECTS) των προγραμμάτων σπουδών 

(http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/enimerosi/anakoinoseis/102-2017-03-06-ects-

2). Συγκεκριμένα, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
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«Το κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 14-16 διδακτικές εβδομάδες (ή ερευνητικές 

εβδομάδες αντίστοιχα). Τυπικά, ο μέγιστος φόρτος εργασίας σε σχέση με τα 

προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε φοιτητή μπορούν να πιστωθούν με 30 

ECTS ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.» 

 

«Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ, ο ελάχιστος αριθμός ECTS που 

πιστώνεται είναι 90 ECTS και ο μέγιστος αριθμός είναι 120 ECTS. Όσον αφορά στην πρακτική 

εξάσκηση που ενδεχομένως να προνοείται για την ολοκλήρωση προγραμμάτων επιπέδου 

Μάστερ, αυτή θα είναι επιπλέον της φοίτησης και πέραν των 90 ή των 120 ECTS που 

αντιστοιχούν στα μαθήματα.» 

 

«Ο μέγιστος αριθμός ECTS, που μπορεί να πιστωθεί σε φοιτητή κατά τη θερινή περίοδο, είναι 

15 ECTS.» 

 

Συνεπώς, το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου με 90 ECTS, θα 

πρέπει να επεκταθεί σε 13 μήνες, για ανταπόκριση του φόρτου εργασίας και των 

προσδοκώμενων αποτελεσμάτων με τον χρόνο διάρκειας του προγράμματος.  

 

 

                    (Δρ. Ελένη Δεληγιάννη) 

 Για Πρόεδρο Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης  

και Πιστοποίησης της Ποιότητας 

              της Ανώτερης Εκπαίδευσης  
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