ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αίτηση Ελέγχου από

ΑA, ιδιώτης

Θέμα

Αναφορά σε website P.A. College
http://www.pacollege.ac.cy/el/page/πτυχία-αναγνωρισμένα-έναντι-αναγνωρίσιμα

MME

Digital

Ημερομηνία Συζήτησης

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014

Ημερομηνία Απόφασης

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 / Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015

Σύνθεση Πρωτοβάθμιας
Επιτροπής

Γρηγόρης Γρηγορίου / Cyta / Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου
Χρύσω Πουλλικά / Eurolife / Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου
Μελίνα Τσιγαρίδου / Ledra Advertising / Σύνδεσμος Διαφήμισης Επικοινωνίας Κύπρου
Φρανσέσκα Αυγουστή / Φιλελεύθερος / ΜΜΕ
Μάρκος Καλλής / Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων

Επικοινωνία:
Κείμενο στην ιστοσελίδα του P.A. College με τίτλο Πτυχία Αναγνωρισμένα έναντι Αναγνωρίσιμα
http://www.pacollege.ac.cy/el/page/πτυχία-αναγνωρισμένα-έναντι-αναγνωρίσιμα
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ: Το Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών
(ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) αναφέρει στην επίσηµη ιστοσελίδα του ότι, σύµφωνα µε τους σχετικούς νόµους
της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο τίτλος «πανεπιστηµιακού
επιπέδου πτυχίο" στην Κύπρο, αντιστοιχεί σε προγράµµατα των οποίων η διάρκεια είναι
τέσσερα ακαδηµαϊκά έτη πλήρους απασχόλησης ή 240 ευρωπαϊκές πιστωτικές µονάδες
(ECTS). Τα προγράµµατα αυτά που είναι Αναγνωρισµένα από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. θεωρούνται
ισοδύναµα µε πανεπιστηµιακά πτυχία.
Σε αντίθεση, ο όρος Αναγνωρίσιµο πρόγραµµα χρησιµοποιείται από ιδρύµατα τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης που δεν διαθέτουν την ποιότητα, τη γνώση και τις ικανότητες για να έχουν τα
δικά τους προγράµµατα πιστοποιηµένα από το Συµβούλιο Εκπαιδευτικής ΑξιολόγησηςΠιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) και ως εκ τούτου προσφέρουν τριετή προγράµµατα σπουδών ξένων
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ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που δεν αναγνωρίζονται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. ως
ισοδύναµα µε πανεπιστηµιακά πτυχία.
Η χρήση του όρου αναγνωρίσιµα είναι παραπλανητική και συνεπώς προσβάλλει
δυσµενώς και ανεπανόρθωτα το µέλλον των ανύποπτων υποψήφιων φοιτητών.

Θέμα:
Το παράπονο του καταναλωτή ήταν το εξής:
«Το Κολλέγιο PA COLLEGE έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του
http://www.pacollege.ac.cy/el/page/ κάτω από την επικεφαλίδα “Πτυχία Αναγνωρισµένα έναντι
Αναγνωρίσιµα” µία άκρως αναληθή και παραπλανητική ανακοίνωση.
Ο όρος "αναγνωρίσιµο πτυχίο' επιβάλεται από τους κανονισµούς του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισµού και του ΚΥΣΑΤΣ σε περιπτώσεις πτυχίων που προσφέρονται για πρώτη φορά στην
Κύπρο και δεν έχει καµία σχέση µε την ποιότητα του προγράµµατος. Επίσης πολλές Σχολές έχουν
τόσο 'αναγνωρίσιµα πτυχία' όσο και 'αναγνωρισµένα πτυχία' άρα οι ισχυρισµοί είναι εντελώς
ανυπόστατοι. Σαν φοιτητής που έχω σπουδάσει σε 'Αναγνωρίσιµο Πτυχίο', νιώθω ότι µε την
ανακοίνωση υποβιβάζεται η αξία του πτυχίου µου και γίνεται εσκεµµένη παραπληροφόρηση του
κοινού.
1. «Το Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) αναφέρει στην
επίσηµη ιστοσελίδα του ότι, σύµφωνα µε τους σχετικούς νόµους της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο τίτλος «πανεπιστηµιακού επιπέδου πτυχίο" στην Κύπρο, αντιστοιχεί σε
προγράµµατα των οποίων η διάρκεια είναι τέσσερα ακαδηµαϊκά έτη πλήρους απασχόλησης ή 240
ευρωπαϊκές πιστωτικές µονάδες (ECTS). Τα προγράµµατα αυτά που είναι Αναγνωρισµένα από
το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και θεωρούνται ισοδύναµα µε πανεπιστηµιακά πτυχία».
Η πιο πάνω δήλωση είναι παραπλανητική αφού και πτυχία τριετούς διάρκειας π.χ.
Βρετανικά θεωρούνται απο το ΚΥΣΑΤΣ και την Bologna Treaty ως ισοδύναµα µε
πανεπιστηµιακά πτυχία.
2. «Ο όρος Αναγνωρίσιµο πρόγραµµα χρησιµοποιείται από ιδρύµατα τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης που δεν διαθέτουν την ποιότητα, τη γνώση και τις ικανότητες για να έχουν τα
δικά τους προγράµµατα πιστοποιηµένα από το Συµβούλιο Εκπαιδευτικής ΑξιολόγησηςΠιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) και ως εκ τούτου προσφέρουν τριετή προγράµµατα σπουδών ξένων
ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που δεν αναγνωρίζονται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. ως ισοδύναµα
µε πανεπιστηµιακά πτυχία».
Η πιο πάνω δήλωση είναι αυθαίρετη και αναληθής. Υπάρχουν Ιδρύµατα που
προσφέρουν τόσο αναγνωρίσιµα πτυχία µέσω συνεργασιών µε Βρετανικά Πανεπιστήµια
και έχουν την ίδια ώρα αναγνωρισµένα πτυχία αλλά και µεταπτυχιακά απο το ΣΕΚΑΠ.
Επίσης προσπαθεί το PA COLLEGE να παρουσιάσει την 2η παράγραφο ως συνέχεια της
1ης παραγράφου και να της δώσει κύρος και υπόσταση.
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3. «Η χρήση του όρου αναγνωρίσιµα είναι παραπλανητική και συνεπώς προσβάλλει
δυσµενώς και ανεπανόρθωτα το µέλλον των ανύποπτων υποψήφιων φοιτητών».
Και πάλι εντελώς αυθαίρετη και παραπλανητική δήλωση. Πρώτο η χρήση του όρου
'αναγνωρίσιµο' επιβάλλεται από το ΚΥΣΑΤΣ και δεύτερο µε ποια έρευνα έχει έρθει στο
συµπέρασµα ότι επηρεάζεται ανεπανόρθωτα το µέλλον των φοιτητών?

Απάντηση:
Σε επιστολή του που ελήφθη στις 4 Νοεμβρίου 2014, ο Δρ Ανδρέας Ζ. Πατσαλίδης, Διευθυντής του P.A. College,
αναφέρει τα εξής:

«Θέµα: Παράπονο καταναλωτή σχετικά µε αναφορές στην ιστοσελίδα του P.A. College
για αναγνωρισµένα και αναγνωρίσιµα πτυχία.
Σχετικά µε το αίτηµα του παραπονούµενου σας αναφέρω τα ακόλουθα:
1.

Το P.A. College έχει µελετήσει ενδελεχώς και επισταµένα τον Κυπριακό Κώδικα ∆εοντολογίας και
Επικοινωνίας τον οποίο επισυνάψατε στην ηλεκτρονική επικοινωνία σας και αξιολογεί ότι η
συγκεκριµένη αναφορά στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου δεν παραβιάζει κανένα άρθρο των Γενικών
Αρχών ∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας.

2.

Ο όρος ‘αναγνωρίσιµο πτυχίο’ όχι µόνο δεν επιβάλλεται από τους κανονισµούς του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισµού αλλά δεν υφίσταται και σε καµιά περίπτωση δεν χρησιµοποιείται από το
Υπουργείο. Στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου και συγκεκριµένα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.highereducation.ac.cy/gr/kysats.html
υπάρχουν αναφορές σε ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης και όχι σε
αναγνωρισιµότητα στη βάση των προνοιών του περί «Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµων του 1996 µέχρι το 2012».
Επιπρόσθετα το Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.kysats.ac.cy/index.php/genikes-plirofories/anagnorisi-titlon-spoudon
αναφέρεται µε λεπτοµέρεια στον όρο ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ και σε καµιά περίπτωση δεν γίνεται χρήση
του όρου ‘αναγνωρίσιµο’ αλλά ούτε και γίνεται διάκριση για περιπτώσεις πτυχίων που
προσφέρονται για πρώτη φορά στην Κύπρο.
Συνεπώς ο όρος ‘αναγνωρίσιµο’ δεν έχει καµιά νοµική και επίσηµη υπόσταση και ως εκ τούτου
επιβεβαιώνεται η αναφορά στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου ότι η χρήση του όρου ‘αναγνωρίσιµο’
είναι λανθασµένη και γίνεται µε σκοπό να παραπλανήσει ανυποψίαστους υποψήφιους φοιτητές
αλλά και την ευρύτερη κοινή γνώµη.
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3.

Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. επισηµαίνει ότι ο τίτλος πανεπιστηµιακού επιπέδου πτυχίο στην Κύπρο, αντιστοιχεί
σε προγράµµατα ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και σύµφωνα µε
την Κυπριακή νοµοθεσία η διάρκεια σπουδών των προγραµµάτων που απολήγουν σε
πανεπιστηµιακά πτυχία είναι τέσσερα ακαδηµαϊκά έτη πλήρους φοίτησης ή 240 ευρωπαϊκές
πιστωτικές µονάδες (ECTS). Οι συγκεκριµένες αναφορές γίνονται στις ακόλουθες ηλεκτρονικές
διευθύνσεις:
http://www.kysats.ac.cy/index.php/genikes-plirofories/dimosia-ekpaidefsi
http://www.kysats.ac.cy/index.php/genikes-plirofories/idiotiki-ekpaidefsi
Στις εν λόγω σελίδες γίνεται αναφορά σε ∆ηµόσια Πανεπιστήµια και Ιδιωτικά Πανεπιστήµια τα
οποία έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών
Πανεπιστηµίων (Ε.Α.Ι.Π.) καθώς επίσης και πτυχιακά προγράµµατα Ιδιωτικών Τριτοβάθµιων
Σχολών τα οποία έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από το Συµβούλιο Εκπαιδευτικής
Αξιολόγησης Πιστοποίησης τίτλων σπουδών (Σ.ΕΚ.Α.Π.). Οι συγκεκριµένες αξιολογήσεις γίνονται
µε βάση τις ακόλουθες νοµοθεσίες: α) «Οι περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµοι
67(Ι)/1996 έως 2013» και β) «Οι περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και
Έλεγχος) Νόµοι 109(Ι) 2005 έως 2007». Σε όλες τις περιπτώσεις τα Πτυχιακά Προγράµµατα
Τίτλων Σπουδών στην Κύπρο αφορούν τέσσερα ακαδηµαϊκά έτη πλήρους φοίτησης ή 240
ευρωπαϊκές πιστωτικές µονάδες (ECTS).
Συνεπώς, η αναφορά στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου ότι «ο τίτλος ‘πανεπιστηµιακού επιπέδου
πτυχίο’ στην Κύπρο, αντιστοιχεί σε προγράµµατα των οποίων η διάρκεια είναι τέσσερα ακαδηµαϊκά
έτη πλήρους απασχόλησης ή 240 ευρωπαϊκές πιστωτικές µονάδες (ECTS)» είναι απόλυτα ορθή. Τα
προγράµµατα αυτά που είναι αναγνωρισµένα από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. θεωρούνται ισοδύναµα µε
πανεπιστηµιακά πτυχία.

4.

Όπως έχει ήδη εξηγηθεί στο σηµείο 2 πιο πάνω, οι όροι ‘αναγνωρίσιµο πτυχίο’ και ‘αναγνωρίσιµο
πρόγραµµα’ στερούνται νοµικής και επίσηµης υπόστασης. Οι ορολογίες αυτές έχουν κατά καιρούς
χρησιµοποιηθεί από διάφορα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα για συγκεκριµένα προγράµµατα που
προσφέρονται µε την µέθοδο δικαιόχρησης µε σκοπό να πείσουν υποψήφιους φοιτητές ότι
πρόκειται για αναγνωρισµένα πτυχιακά προγράµµατα. Η αµφισβήτηση της ποιότητας αυτών των
προγραµµάτων διαφαίνεται µέσα από την διαδικασία εξέτασης ισοτιµίας των εν λόγω
προγραµµάτων από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., η οποία κοινοποιήθηκε από το Συµβούλιο στην πιο κάτω
ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.kysats.ac.cy/archeia/anakoinoseis/programmata_dikaiochrisis.pdf
Επιπρόσθετα, τα προγράµµατα σπουδών που προσφέρονται µε τη µέθοδο διακαιόχρησης δεν είναι
αξιολογηµένα και πιστοποιηµένα από το Σ.ΕΚ.Α.Π. και δεν τυγχάνουν οποιασδήποτε εποπτείας και
ελέγχου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.
Ως εκ τούτου ο ισχυρισµός στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου ότι τα συγκεκριµένα προγράµµατα
στερούνται ποιοτικού υπόβαθρου πηγάζει µέσα από τις διαδικασίες και τη δικαιοδοσία του
Σ.ΕΚ.Α.Π.
και
του
ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.,
των
αρµόδιων
κρατικών
φορέων
για
σκοπούς
αξιολόγησης/πιστοποίησης ποιότητας και αναγνώρισης ισοτιµίας τίτλων σπουδών.

www.fed.org.cy

4

5.

Η φοίτηση σε προγράµµατα που δεν είναι αναγνωρισµένα από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. απολήγει σε
απώλεια ζωτικής σηµασίας χρόνου, διδάκτρων, εισοδηµάτων και ευκαιριών εργοδότησης των
αποφοίτων. Συνεπώς η χρήση του παραπλανητικού και έκνοµου όρου ‘αναγνωρίσιµο πτυχίο’ ή
‘αναγνωρίσιµο πρόγραµµα’ προσβάλλει δυσµενώς και ανεπανόρθωτα το µέλλον ανύποπτων
υποψήφιων φοιτητών.

6.

Η εισήγηση µας προς τον παραπονούµενο είναι να υποβάλει το πτυχίο του προς εξέταση
αναγνώρισης ισοτιµίας από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. στη βάση των δικαιωµάτων του όπως αυτά απορρέουν
από τον περί «Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής
Σχετικών Πληροφοριών Νόµων του 1996 µέχρι το 2012».

Καταληκτικά, επισηµαίνουµε ότι το P.A. College ενεργεί πάντα µε ευπρέπεια, τιµιότητα και υψηλό
αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης προς όφελος της ακαδηµαϊκής κοινότητας αλλά και του ευρύτερου
κοινωνικού συνόλου. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι στην προκειµένη περίπτωση η ενηµέρωση είναι
καθόλα έγκυρη και αποβαίνει προς όφελος της κοινωνίας, της ηθικής τάξης και της ορθολογικής
ανάπτυξης στη χώρα µας.

Με εκτίµηση
∆ρ Ανδρέας Ζ. Πατσαλίδης
∆ιευθυντής

Επιπρόσθετα στις 12 Νοεμβρίου 2014, ο ΦΕΔ έλαβε email από τον κ. Φίλιππο Λοίζου, Head of Business
Administration του P.A. College που ανέφερε τα εξής:

Σχετικά µε το ηλεκτρονικό µήνυµα σας (11/11/2014) και σε συνέχεια της τηλεφωνικής µας
επικοινωνίας (11/11/2014) σας αναφέρω τα ακόλουθα:
Η ∆ιεύθυνση του P.A. College έχει υποβάλει έγγραφο µε ενδελεχείς και εκτεταµένες τοποθετήσεις
σχετικά µε όλα τα σηµεία αναφοράς στη υποβολή αίτησης του κυρίου Αντωνίου.
Οι τοποθετήσεις του Κολλεγίου είναι απόλυτα τεκµηριωµένες στη βάση των σχετικών νοµοθεσιών και
των επισήµων αναφορών και υποδείξεων από όλα τα αρµόδια σώµατα του Κράτους (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.,
Σ.ΕΚ.Α.Π., Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού).
Μετά από νοµική συµβουλή η ∆ιεύθυνση του P.A. College κρίνει ότι το συγκεκριµένο ζήτηµα θεωρείται
λήξαν και ότι οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες ενδεχοµένως να γίνονται για σκοπούς αλλότριους και
εκτός πλαισίων που προκαθορίζουν οι σχετικές νοµοθεσίες ακόµη και πέραν αυτών που επαφίενται της
Ανώτερης Εκπαίδευσης.
Η διεύθυνση του P.A. College κρίνει ότι ο Φορέας οφείλει να ζητήσει τις οποιεσδήποτε διευκρινήσεις θα
ήθελε από τα αρµόδια σώµατα και φορείς του Κράτους.
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Η ∆ιεύθυνση του Κολλεγίου οφείλει να τονίσει ότι στα πλαίσια όλων των σχετικών νοµοθεσιών θα
προστατεύσει τα έννοµα συµφέροντα του Κολλεγίου σε σχέση µε οποιεσδήποτε επιζήµιες ενέργειες εις
βάρος του, στη βάση όλων των νοµικών, ένδικων και άλλων µέσων θα ήθελε να χρησιµοποιήσει.
Επιπρόσθετα, η ∆ιεύθυνση του Κολλεγίου οφείλει να τονίσει ότι η µέχρι στιγµής ανταπόκριση του
Κολλεγίου (η υποβολή του εγγράφου και οι τηλεφωνικές/ηλεκτρονικές επικοινωνίες µε τον Φορέα)
έχουν γίνει στα πλαίσια της πολιτικής του Κολλεγίου για χρηστή επικοινωνία και ενηµέρωση προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου και µε σεβασµό στις αρχές χρηστής επικοινωνίας. Συνεπώς, οι
συγκεκριµένες ενέργειες έχουν επισυµβεί άνευ βλάβης των δικαιωµάτων του Κολλεγίου.

Επικοινωνία με ΚΥΣΑΤΣ:
Μετά από συνάντηση με το Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του ΚΥΣΑΤΣ στις 16.12.2014 καταγράφονται τα εξής,
βλ. πρακτικό ΚΥΣΑΤΣ υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, Καθηγητή Μάριο Μαυρονικόλα.

Απόφαση:


Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή μελέτησε προσεκτικά τις τοποθετήσεις των δύο πλευρών καθώς επίσης και την
τοποθέτηση του ΚΥΣΑΤΣ.



Η Επιτροπή εκτιμά ότι το υπό εξέταση κείμενο ως έχει προσκρούει στα Άρθρα 11 (Συγκρίσεις) και 12
(Δυσφήμιση) του Κυπριακού Κώδικα Δεοντολογίας Επικοινωνίας για τους παρακάτω λόγους:
Αναφορά σε Ιστοσελίδα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ: Το Κυπριακό
Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών
(ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) αναφέρει στην επίσηµη
ιστοσελίδα του ότι, σύµφωνα µε τους
σχετικούς νόµους της ∆ηµοκρατίας της
Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο τίτλος
«πανεπιστηµιακού επιπέδου πτυχίο" στην
Κύπρο, αντιστοιχεί σε προγράµµατα των
οποίων η διάρκεια είναι τέσσερα ακαδηµαϊκά
έτη πλήρους απασχόλησης ή 240 ευρωπαϊκές
πιστωτικές µονάδες (ECTS). Τα προγράµµατα
αυτά που είναι Αναγνωρισµένα από το
ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. θεωρούνται ισοδύναµα µε
πανεπιστηµιακά πτυχία.
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Παρατηρήσεις Πρωτοβάθμιας Επιτροπής
Η αναφορά στην ιστοσελίδα είναι ορθή αλλά
αποσπασματική, και ως εκ τούτου δημιουργείται μια
λανθασμένη εντύπωση. Είναι γεγονός ότι στην Κύπρο τα
πτυχία που απονέμονται από δημόσια ή ιδιωτικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα αντιστοιχούν σε προγράμματα
4ετούς φοίτησης ή 240 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες.
Για σκοπούς όμως αναγνώρισης η αναφορά στα πτυχία στο
site του ΚΥΣΑΤΣ είναι σαφής: «Πτυχίο πανεπιστημιακού
επιπέδου, 3-4 χρόνια (180-240 ECTS)». Συνεπώς το ΚΥΣΑΤΣ
αναγνωρίζει και πτυχία 3 ετούς φοίτησης ή 180 ECTS και
αυτό είναι γνώση σημαντική για τον ενδιαφερόμενο φοιτητή.
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο, για να μην
προκαλείται σύγχυση, να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή στις
αναφορές σε προγράμματα σπουδών -τα οποία
αξιολογούνται/πιστοποιούνται στην Κύπρο από το Συμβούλιο
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ)- και σε
τίτλους σπουδών –για την αναγνώριση των οποίων είναι
αρμόδιο το ΚΥΣΑΤΣ.

6

Αναφορά σε Ιστοσελίδα

Παρατηρήσεις Πρωτοβάθμιας Επιτροπής

Σε αντίθεση, ο όρος Αναγνωρίσιµο
πρόγραµµα χρησιµοποιείται από ιδρύµατα
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που δεν
διαθέτουν την ποιότητα, τη γνώση και τις
ικανότητες για να έχουν τα δικά τους
προγράµµατα πιστοποιηµένα από το
Συµβούλιο Εκπαιδευτικής ΑξιολόγησηςΠιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) και ως εκ τούτου
προσφέρουν τριετή προγράµµατα σπουδών
ξένων ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
που δεν αναγνωρίζονται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.
ως ισοδύναµα µε πανεπιστηµιακά πτυχία.

Όπως προκύπτει από την τοποθέτηση του ΚΥΣΑΤΣ, και το ίδιο
χρησιμοποιούσε τη λέξη αναγνωρίσιμο. Συνεπώς η φράση
«χρησιμοποιείται από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
που δεν διαθέτουν την ποιότητα...», δεν τεκμηριώνεται.
Επιπρόσθετα στην επιστολή του Δρ Πατσαλίδη (παρ. 4)
αναφέρεται ότι (highlight Επιτροπής):
«Ως εκ τούτου ο ισχυρισµός στην ιστοσελίδα του
Κολλεγίου ότι τα συγκεκριµένα προγράµµατα
στερούνται ποιοτικού υπόβαθρου πηγάζει µέσα από τις
διαδικασίες και τη δικαιοδοσία του Σ.ΕΚ.Α.Π. και του
ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., των αρµόδιων κρατικών φορέων για
σκοπούς αξιολόγησης/πιστοποίησης ποιότητας και
αναγνώρισης ισοτιµίας τίτλων σπουδών.» Όμως στο

website του PA College η αναφορά δεν είναι σε
«συγκεκριμένα προγράμματα» αλλά σε «ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».
Η χρήση του όρου αναγνωρίσιµα είναι
παραπλανητική και συνεπώς προσβάλλει
δυσµενώς και ανεπανόρθωτα το µέλλον των
ανύποπτων υποψήφιων φοιτητών.

Με βάση τα παραπάνω η χρήση του όρου αναγνωρίσιμα δεν
μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητική. Όμως, η Πρωτοβάθμια
Επιτροπή συμμερίζεται την τοποθέτηση του Προέδρου του
ΚΥΣΑΤΣ που αναφέρει ότι «... το Συμβούλιο σταμάτησε να
χρησιμοποιεί τη λέξη “αναγνωρίσιμο”, επειδή αυτή δεν ήταν
αρκετά σαφής και υπήρχε κίνδυνος σύγχυσής της με τη λέξη
“αναγνωρισμένο”». Στο πλαίσιο αυτό θεωρεί ότι θα ήταν
σκόπιμο να καθιερωθεί μια ενιαία ορολογία από το ΚΥΣΑΤΣ
η οποία να χρησιμοποιείται από όλες τις πλευρές.
Επιπρόσθετα, εκτιμά ότι η φράση «μπορεί να αναγνωριστεί»
που υιοθετήθηκε μεταγενέστερα από το ΚΥΣΑΤΣ, είναι
σαφέστερη και δεν αφήνει περιθώριο για οποιαδήποτε
σύγχυση ή παραπλάνηση.
Τέλος, όσον αφορά στη φράση «προσβάλλει δυσµενώς και
ανεπανόρθωτα το µέλλον των ανύποπτων υποψήφιων
φοιτητών», η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή αποτελεί μια
απόλυτη δήλωση που δεν στηρίζεται από τα γεγονότα.



Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο φοιτητές να ταλαιπωρηθούν από
την επιλογή ενός προγράμματος που προσφέρεται με δικαιόχρηση, ο τίτλος του οποίου να μην αναγνωριστεί
από το ΚΥΣΑΤΣ ή να αναγνωριστεί μόνο αφού πάρουν συμπληρωματικά μαθήματα, το οποίο συνεπάγεται
επιπλέον χρόνο και κόστος. Εκτιμά ότι αυτό είναι πληροφόρηση που είναι σκόπιμο να δοθεί σε υποψήφιους
φοιτητές. Ταυτόχρονα θεωρεί ότι το υπό εξέταση κείμενο δεν απεικονίζει ορθά την παραπάνω πληροφόρηση.

www.fed.org.cy
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Με βάση τα παραπάνω η Πρωτοβάθμια Επιτροπή θεωρεί ότι το ως άνω κείμενο πρέπει να τροποποιηθεί.
Οι αλλαγές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Κανονισμός της Πρωτοβάθμιας
Επιτροπής στο άρθρο 7, «Για τηλεόραση, κινηματογράφο, online ή άλλου είδους ψηφιακή επικοινωνία, ημερήσια
έντυπα και ραδιόφωνο προβλέπονται δύο (2) εργάσιμες ημέρες». Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9
Γενικές Διατάξεις του Κανονισμού της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, ως ημέρα έναρξης για τον υπολογισμό των
προθεσμιών θεωρείται η επόμενη από το εναρκτήριο γεγονός.
Επισημαίνεται επίσης ότι -σε περίπτωση που οι εν λόγω ισχυρισμοί υπάρχουν σε άλλου είδους διαφημίσεις ή
προωθητικό υλικό-, θα πρέπει και πάλι να τροποποιηθούν εντός των προθεσμιών ανά μέσο/είδος που
αναφέρονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής.
Η Επιτροπή επικαλείται τη δυνατότητα που της παρέχει ο Κανονισμός της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής (Άρθρο 5,
παράγραφος λ) να ζητήσει από την εταιρεία όπως η νέα εκδοχή της επικοινωνίας με τις σχετικές τροποποιήσεις,
υποβληθεί σε αυτή πριν από τη δημοσίευσή/μετάδοσή της, ώστε να κρίνει αν έχει υπάρξει συμμόρφωση.
Η απόφαση περί συμμόρφωσης ή μη θα ληφθεί διά περιφοράς εντός 2 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της
επικοινωνίας.
--------------------Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον Κανονισμό της τελευταίας
(Άρθρο 1, παρ. γ). Αίτηση επανελέγχου στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή γίνεται γραπτώς με αναφορά στην αρχική
προσφυγή και τη σχετική απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής προς τους εμπλεκόμενους.
Με δεδομένο ότι η άσκηση αίτησης επανελέγχου από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή δεν έχει ανασταλτικό
αποτέλεσμα όσον αφορά στην απόφαση της Πρωτοβάθμιας, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή δεν θα επιλαμβάνεται
αιτήσεων επανελέγχου εάν δεν έχει υπάρξει συμμόρφωση με την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής.
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