ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΥΣΑΤΣ)

Το παρόν Σχέδιο Δημοσίευσης έχει καταρτιστεί από το ΚΥΣΑΤΣ δυνάμει του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα
Νόμου του 2017, Νόμος 184(Ι)/2017.
1. Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Πληροφορίες για την οργάνωση, Ποιοι είμαστε:
τη δομή, τις αρμοδιότητες της Δημόσιας Αρχής, τη διεύθυνση,
στοιχεία επικοινωνίας, νομοθεσίες που εφαρμόζει, διοικητικές  Συμβούλιο:
διαδικασίες.
Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) είναι
ανεξάρτητο σώμα, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο
ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και
Νεολαίας.


Προσωπικό:
Η Υπηρεσία του ΚΥΣΑΤΣ στελεχώνεται από διοικητικό, εκπαιδευτικό και
γραμματειακό προσωπικό, το οποίο στηρίζει και βοηθά το Συμβούλιο
στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, στην διεκπεραίωση του έργου του
και στην υλοποίηση των αποφάσεών του, καθώς και στην εύρυθμη και
απρόσκοπτη λειτουργία του.
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Τι κάνουμε:
Το ΚΥΣΑΤΣ:


Είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για:


Την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται
από:





αναγνωρισμένα ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης
εκπαίδευσης
αξιολογημένα/πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών.

Παροχή πληροφοριών για:




τα εκπαιδευτικά συστήματα ανώτερης και ανώτατης
εκπαίδευσης της Κύπρου και του εξωτερικού.
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και του
εξωτερικού.
τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από ιδρύματα
ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου και του
εξωτερικού.

Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. συμμετέχει ως
πλήρες μέλος των δικτύων:


National Academic Recognition Information Centres (ENIC- NARIC)



MERIC (Mediterranean Recognition Information Centres)
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 Μέσω της ιστοσελίδα του ΚΥΣΑΤΣ, οι επισκέπτες μπορούν να
ενημερωθούν για τα ακόλουθα:


Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε:
Οικοσελίδα
Ίδρυση
Αρμοδιότητες
Σύσταση Συμβουλίου
Μέλη Συμβουλίου



Επικοινωνία:
Στοιχεία Επικοινωνίας
Φόρμα Επικοινωνίας



Νομοθεσία:
Η λειτουργία του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. διέπεται από τους περί Αναγνώρισης
Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμους του 1996 έως 2016 και
τους τους περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών
Κανονισμούς του 1999 έως 2015.


Νόμοι



Κανονισμοί
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2. Ποιες είναι οι προτεραιότητες μας. Πληροφορίες στρατηγικής Οι προτεραιότητες μας:
και απόδοσης, σχέδια, πολιτικές, αξιολογήσεις, εκθέσεις,
 Βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης του κοινού
επιθεωρήσεις και κριτικές/σχόλια.
 Ταχύτερη διεκπεραίωση αιτήσεων αναγνώρισης
 Αποτελεσματικότερη παροχή γραπτής πληροφόρησης
 Ανάπτυξη συνεργασιών με εγχώριους φορείς και με αντίστοιχους
φορείς του εξωτερικού
 Εκπαίδευση προσωπικού
 Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης
Πολιτικές:
 Αποφάσεις γενικής πολιτικής
 Συνήθεις ερωτήσεις
 Ανακοινώσεις
3. Ποιες είναι οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας. Διαδικασίες 1. Διαδικασία υποβολής αίτησης και αξιολόγησης τίτλου σπουδών:
υποβολής αιτήσεων, ημερήσιες διατάξεις και πρακτικά
συνεδριάσεων για την εκτέλεση των λειτουργιών και των
Το Συμβούλιο του ΚΥΣΑΤΣ εξετάζει αιτήματα για αναγνώριση τίτλων
ευθυνών μας.
σπουδών αφού υποβληθεί αίτηση από τον ίδιο τον/την
ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη σε σχετικό έντυπο, συνοδευόμενη από
όλα τα απαραίτητα έγγραφα και καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη.
Το Συμβούλιο συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα, εξετάζει τις
αιτήσεις αναγνώρισης και λαμβάνει αποφάσεις. Πριν τις συνεδρίες
ετοιμάζεται η ημερήσια διάταξη και τα θέματα που θα εξεταστούν
αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα Μέλη του Συμβουλίου για ενημέρωση.
Κατά τις συνεδρίες τηρούνται πρακτικά. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου
κοινοποιούνται γραπτώς στους/στις αιτητές/αιτήτριες.
Το Συμβούλιο, με βάση τη Νομοθεσία, καταρτίζει και διατηρεί Μητρώο
Ανεξάρτητων Κριτών στο οποίο περιλαμβάνονται Καθηγητές,
Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές από Δημόσια
πανεπιστήμια στη Δημοκρατία ή/και αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του
εξωτερικού. Στους Ανεξάρτητους Κριτές αποστέλλονται αιτήσεις από το
Συμβούλιο, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, για μελέτη και υποβολή
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εισηγήσεων προς το Συμβούλιο. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το
Συμβούλιο.
2. Διαδικασία Επανεξέτασης:
Αιτητής/αιτήτρια που δεν ικανοποιείται από την απόφαση του
Συμβουλίου αναφορικά µε τον τίτλο σπουδών που υπέβαλε για
αναγνώριση, δικαιούται να υποβάλει στο Συμβούλιο αίτηση για
επανεξέταση του θέματος, μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία
γνωστοποίησης της απόφασης του Συμβουλίου, συμπληρώνοντας σχετικό
έντυπο και καταβάλλοντας το σχετικό τέλος.
 Μέσω της ιστοσελίδας του ΚΥΣΑΤΣ, οι επισκέπτες μπορούν να
ενημερωθούν για:
-

Διαδικασία αίτησης – Γενικές πληροφορίες

-

Έντυπα
Αίτηση αναγνώρισης:
 Αίτηση αναγνώρισης τίτλου σπουδών στην ελληνική
 Αίτηση αναγνώρισης τίτλου σπουδών στην αγγλική
Αίτηση Επανεξέτασης:
 Αίτηση επανεξέτασης τίτλου σπουδών στην ελληνική
 Αίτηση επανεξέτασης τίτλου σπουδών αγγλική
Ερωτηματολόγιο:
 Ερωτηματολόγιο για εξ αποστάσεως προγράμματα
σπουδών του εξωτερικού (στην αγγλική)

3. Αιτήματα για γραπτή πληροφόρηση:
Τα αιτήματα για πληροφόρηση υποβάλλονται γραπτώς από τους
ενδιαφερόμενους με τους ακόλουθους τρόπους:



Μέσω της φόρμας επικοινωνίας
Με γραπτή επιστολή
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4. Τι υπηρεσίες προσφέρουμε. Αρμοδιότητες, συμβουλές και Τι υπηρεσίες προσφέρουμε:
καθοδήγηση, φυλλάδια, συναλλαγές, δελτία τύπου, ετήσιες
εκθέσεις κ.ο.κ. Περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Αρμοδιότητες - παρεχόμενες υπηρεσίες
Συμβουλές και καθοδήγηση:
Δημόσια Εκπαίδευση
Ιδιωτική Εκπαίδευση
Σπουδές εξ αποστάσεως
Προγράμματα δικαιόχρησης (franchise)
Αναγνώριση τίτλων σπουδών – γενικές πληροφορίες
Ανακοινώσεις
Χρήσιμες Συνδέσεις
Συνήθεις ερωτήσεις
Διακρατικές συμφωνίες
Αποφάσεις γενικής πολιτικής
Ετήσιες Εκθέσεις:
Η ετήσια έκθεση ετοιμάζεται από το ΚΥΣΑΤΣ και περιλαμβάνεται στις ετήσιες
εκθέσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, οι οποίες
δημοσιεύονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Ετήσιες Εκθέσεις Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
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5. Τι ξοδεύουμε και πώς το ξοδεύουμε. Χρηματοοικονομικές Προϋπολογισμός:
πληροφορίες σχετικά με τα προβλεπόμενα και πραγματικά
έσοδα και δαπάνες, τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και Ο προϋπολογισμός του ΚΥΣΑΤΣ αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού του
τις δημόσιες συμβάσεις.
Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και ετοιμάζεται ετησίως, με
βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών.
Συμβάσεις - Προσφορές:
Ακολουθούνται οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στο Δημόσιο Τομέα, οι
οποίες προβλέπονται στον περί της ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο, του 2016.
Έσοδα:
Τα έσοδα του ΚΥΣΑΤΣ προέρχονται από τα τέλη που καταβάλλονται από
τους/τις αιτητές/αιτήτριες για τις αιτήσεις αναγνώρισης, τις αιτήσεις
επανεξέτασης και την έκδοση πιστοποιητικών αναγνώρισης. Τα έσοδα από τα
εν λόγω τέλη κατατίθενται στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας.

Τέλη:


Αιτήσεις αναγνώρισης/επανεξέτασης – έκδοση πιστοποιητικού:
-



Εξέταση αίτησης αναγνώρισης κάθε τίτλου σπουδών €85.43
Επανεξέταση κάθε τίτλου σπουδών €170.86
Έκδοση πιστοποιητικού αναγνώρισης κάθε τίτλου σπουδών
€34.17

Παροχή γραπτής πληροφόρησης:
Η γραπτή πληροφόρηση παρέχεται ατελώς.

7

6. Πώς παίρνουμε αποφάσεις. Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων, Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων αναγνώρισης τίτλων σπουδών:
διαδικασία λήψης αποφάσεων, πρακτικά συνεδριάσεων,
εσωτερικές διαδικασίες και κριτήρια, διαβουλεύσεις.
Ενδεικτικά, στο πιο κάτω διάγραμμα, αναφέρονται τα κύρια στάδια της
διαδικασίας αναγνώρισης.
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7. Λίστες και μητρώα. Πληροφορίες που τηρούνται σε μητρώα 1. Μητρώα/κατάλογοι που δεν δημοσιεύονται (λόγω προστασίας
δυνάμει νόμου, κατάλογοι και μητρώα που δεν προβλέπονται
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα):
από Νόμο αλλά είναι σχετικοί/ά με τα καθήκοντα της Δημόσιας
- Μητρώο Ανεξάρτητων Κριτών
Αρχής
- Πρακτικά συνεδριάσεων
- Μητρώο αιτήσεων για αναγνώριση τίτλων σπουδών και
αιτήσεων επανεξέτασης
- Μητρώο ψηφιοποιημένων αιτήσεων για αναγνώριση τίτλων
σπουδών και επανεξετάσεων
- Μητρώο αιτημάτων για γραπτή πληροφόρηση
- Μητρώο πιστοποιητικών αναγνώρισης
2. Μητρώα/κατάλογοι που δημοσιεύονται:
-

Κατάλογος εγκεκριμένων προγραμμάτων που προσφέρονται με
τη μέθοδο των σπουδών εξ αποστάσεως από αναγνωρισμένα
ιδρύματα του εξωτερικού, τα οποία εξετάστηκαν από το
Συμβούλιο μετά από σχετικό αίτημα. Ο εν λόγω πίνακας βρίσκεται
στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Πίνακας εγκεκριμένων εξ αποστάσεως προγραμμάτων

-

Επίσημες ιστοσελίδες φορέων στις οποίες περιλαμβάνονται
πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα
αναγνωρισμένα ιδρύματα και πιστοποιημένα προγράμματα της
Κύπρου και του εξωτερικού και για τις οποίες γίνονται
παραπομπές στην ιστοσελίδα μας:
Επίσημη ιστοσελίδα Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης
Επίσημη Ιστοσελίδα Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης,
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Ιστοσελίδα δικτύου ENIC – NARIC
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