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Διευθυντή
Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Εκπαίδευσης ΜΙΕΕΚ Λεμεσού
ΘΕΜΑ: Αναβολή λήψης απόφασης για την Αξιολόγηση του Προγράμματος:
Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών-Ναυτιλιακά (2 έτη/ 120 ECTS, Δίπλωμα)
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα:
Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά
την 73η του Σύνοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2021 στη βάση του
Άρθρου 20(1)(2)(στ)(i) 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 έχει αποσταλεί στο ίδρυμά σας και τις
παρατηρήσεις του ιδρύματός σας, έκρινε ότι δικαιολογείται η αναβολή λήψης απόφασης, πριν
τη λήψη των τελικών αποφάσεων.
Συγκεκριμένα, καλείστε όπως, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της παρούσας
επιστολής, υποβάλετε στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της
Ανώτερης Εκπαίδευσης τα ακόλουθα:
1. Επιστολή στην οποία να αναφέρεστε σε δομημένους τρόπους ενδυνάμωσης του
μέρους του πιο πάνω προγράμματος που αφορά στα ναυτιλιακά. Η ΕΕΑ, στη
σελίδα 13 της έκθεσής της, έχει επισημάνει το εξής: “There is a need to further
strengthen shipping-maritime courses.” Έχετε προσκομίσει με την απάντησή
σας, ημερομηνίας 12/9/2021, το Συνημμένο 1 το οποίο αποτελεί διάγραμμα του
υποχρεωτικού μαθήματος “PSM 305: Port Agency” το οποίο εσείς προτείνετε ως
αντικατάσταση στη θέση ενός από τα μαθήματα των Αγγλικών για Επιχειρήσεις
(σελ. 8 της απάντησής σας). Αυτό δεν είναι αρκετό.
2. Ενημέρωση για τον τρόπο που προγραμματίζετε να χρησιμοποιήσετε το
λογισμικό λογοκλοπής (plagiarism software, σελ. 8 της απάντησής σας στο
έντυπο 300.1.2).
3. Ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας των εργαστηρίων σας. Η αγορά
λογισμικού Διαχείρισης Αποθήκης (Συνημμένο 2 της απάντησής σας) δεν μπορεί
να αποτελέσει απάντηση προς την επισήμανση της ΕΕΑ για έλλειψη
εργαστηρίων. Το πρόγραμμα σας δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να
υπάρχουν εργαστήρια τα οποία και θα πρέπει να επιθεωρηθούν. Όταν τα
εργαστήρια σας είναι έτοιμα και πλήρως εξοπλισμένα, παρακαλούμε όπως μας
ειδοποιήσετε για την νενομισμένη επιθεώρηση.
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Έχει σημειωθεί το αίτημά σας για αλλαγή του τίτλου του προγράμματος σπουδών από
«Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών» σε «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ναυτιλιακές
Σπουδές» και έχει γίνει αποδεκτό.
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.

(Loucia D. Constantinou, PhD)
On Behalf of the President of
The Cyprus Agency of Quality Assurance
and Accreditation in Higher Education
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