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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Α.

Ιστορικό

1.

Η ίδρυση του Πανεπιστηµίου Frederick / Frederick University

αποτελεί το

επιστέγασµα µιας µακρόχρονης επιτυχούς πορείας και εξέλιξης στον τοµέα της
εκπαίδευσης, που ξεκίνησε το 1965 µε την ίδρυση της Τεχνικής και Οικονοµικής
Σχολής Λευκωσίας, ως εξατάξιας

Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, η οποία είχε

τεχνική και εµπορική κατεύθυνση. Ανταποκρινόµενη στις αυξανόµενες ανάγκες για
ανώτερες σπουδές στην Κύπρο, η Σχολή, το 1977, σε συνεργασία µε το
Πολυτεχνείο του Βορειοανατολικού Λονδίνου (North East London Polytechnic NELP), τώρα Πανεπιστήµιο του Ανατολικού Λονδίνου (University of East London UEL), αναβαθµίστηκε σε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και λειτούργησε µε
την επωνυµία Ανώτερο Κολέγιο Τεχνολογίας/Higher College of Technology, το
οποίο αργότερα µετονοµάστηκε σε Frederick Institute of Technology (FIT).
2.

Το FIT αρχικά πρόσφερε διετή διπλώµατα στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη
µηχανολογία, στην πληροφορική, στην ηλεκτρολογική µηχανική και στην
οικοδοµική τεχνολογία.

3.

Τα προγράµµατα αυτά είχαν αξιολογηθεί από το Εθνικό Συµβούλιο Ακαδηµαϊκών
Tίτλων (Council of National Academic Awards - CNAA) του Ηνωµένου Βασιλείου,
τα δε ανώτερα διπλώµατα του FIT πιστοποιούνταν από το ΝΕLP σε σχέση µε το
επίπεδο, ως ακαδηµαϊκά ισοδύναµα µε τα αντίστοιχα ανώτερα εθνικά διπλώµατα
του Ηνωµένου Βασιλείου (Higher National Diploma - ΗND).

4.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το FIT ενέτεινε την ακαδηµαϊκή του προσπάθεια και
συνέχισε την πορεία αναβάθµισης και ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτά ανέπτυξε
ακαδηµαϊκή συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο της Ουαλίας (University of Wales –
UW) και πρόσφερε και άλλα προπτυχιακά (ανώτερα διπλώµατα) καθώς επίσης και
πτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα.
Τα προγράµµατα αυτά είχαν αξιολογηθεί από το Πανεπιστήµιο και οι τίτλοι
σπουδών που απένεµε το Frederick Institute of Technology έφεραν πιστοποίηση
5

ότι ήταν ισοδύναµοι ακαδηµαϊκά µε τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών του
Πανεπιστηµίου της Ουαλίας.

To FIT διεύρυνε του δεσµούς και τη συνεργασία του µε πανεπιστήµια, ερευνητικά
ιδρύµατα καθώς και µε επαγγελµατικά σώµατα του Ηνωµένου Βασιλείου και των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής – ΗΠΑ. Η συνεργασία αυτή περιλάµβανε την
αξιολόγηση προγραµµάτων, την εισαγωγή του θεσµού του εξωτερικού εξεταστή,
την έρευνα και την ανταλλαγή ακαδηµαϊκού προσωπικού.

5.

Τα πτυχιακά προγράµµατα του FIT είχαν επίσης αξιολογηθεί από το Εθνικό
Συµβούλιο Εκπαιδευτικών Τίτλων (National Council for Educational Awards –
NCEA) της Ιρλανδίας και οι τίτλοι σπουδών του FIT πιστοποιούνταν ως
ακαδηµαϊκά ισοδύναµοι µε τους αντίστοιχους ακαδηµαϊκούς τίτλους της Ιρλανδίας.

6.

Το 1987, το FIT επέκτεινε τις δραστηριότητές του στη Λεµεσό, όπου από το 1996
στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτήρια, τα οποία ανεγέρθηκαν µε προδιαγραφές που
ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες του ιδρύµατος. Το ίδιο έτος εγκαινιάστηκε στη
Λευκωσία σύγχρονο οικοτροφείο και το 1998, για περαπέρα υποστήριξη του
διδακτικού και ερευνητικού έργου, προστέθηκε νέο κτήριο στο οποίο στεγάζονται η
Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Ερευνών.

7.

Το 1999 ιδρύεται, στη Λεµεσό σε συνεργασία µε το ∆ήµο Λεµεσού, το
«Πανεπιστήµιο του Πολίτη».

8.

Στη διάρκεια της πορείας του, το FIT έδινε ιδιαίτερη έµφαση και σηµασία στη
συνεχή αναβάθµιση της υλικοτεχνικής του υποδοµής, αξιοποιώντας τη σύγχρονη
τεχνολογία, και στην επιλογή έµπειρου και άρτια καταρτισµένου ακαδηµαϊκού
προσωπικού.

Ιδιαίτερο µέληµα του Ινστιτούτου είναι η συνεχής και ποιοτική

αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και διευκολύνσεων προς τους φοιτητές.

9.

Το FIT δέχεται φοιτητές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Οι φοιτητές από το
εξωτερικό κυµαίνονται γύρω στο 15% του συνόλου.
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10. (1)

Μετά την εφαρµογή του Νόµου περί Ιδιωτικής Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
ανακοινώθηκαν

τον

Ιανουάριο

του

2002,

τα

πρώτα

αποτελέσµατα

αξιολόγησης εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από τον
αρµόδιο κρατικό φορέα, το Συµβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.). Είκοσι έξι (26) προγράµµατα του FIT, επιπέδου
διπλώµατος και πτυχίου, αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν.
(2)

Τον Ιανουάριο του 2003, ο αριθµός των αξιολογηθέντων και πιστοποιηθέντων
προγραµµάτων ανήλθε στα τριάντα τρία (33), τα οποία περιλαµβάνουν ένα
ευρύ φάσµα σπουδών. ∆έκα (10) από τα προγράµµατα αυτά είναι επιπέδου
πτυχίου.

(3)

Κατά το τρέχον έτος 2006, ο αριθµός των αξιολογηµένων και πιστοποιηµένων
προγραµµάτων είναι τριάντα επτά (37), από τα οποία τα δεκατέσσερα (14)
είναι προγράµµατα επιπέδου πτυχίου (δύο από αυτά προσφέρονται σε
Λευκωσία και Λεµεσό). Επιπλέον, δύο προγράµµατα επιπέδου πτυχίου
βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης-πιστοποίησης.

11. Με τη διαδοχή του FIT από το Πανεπιστήµιο Frederick, ολοκληρώνεται ο κύκλος
µιας µακρόχρονης και επίπονης προσπάθειας για συνεχή ποιοτική αναβάθµιση
και διάκριση στον τοµέα της εκπαίδευσης.
Β.

Ίδρυση του Πανεπιστηµίου

12. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία
και Έλεγχος) Νόµου, του 2005 ιδρύεται και λειτουργεί, µε έδρα τη Λευκωσία,
Ιδιωτικό Πανεπιστήµιο.
13. Το Ίδρυµα, που φέρει την επωνυµία Πανεπιστήµιο Frederick, αρχίζει τη
λειτουργία του στους χώρους και εγκαταστάσεις που περιγράφονται στη σελίδα 13
και

που

έχουν

συνολικό

εµβαδόν

περιλαµβάνονται οι αθλητικοί χώροι.

7

14.578µ2.

Στο

εµβαδόν

αυτό

δεν

14. Επίσηµες γλώσσες διδασκαλίας, έρευνας και επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου είναι
η Ελληνική ή/και η Αγγλική, δυνατό όµως να χρησιµοποιούνται και άλλες γλώσσες,
που

κρίνονται

αναγκαίες,

ύστερα

από

απόφαση

του

Συµβουλίου

του

Πανεπιστηµίου.

15. Ανώτατο διοικητικό όργανο και ανώτατο ακαδηµαϊκό όργανο του Πανεπιστηµίου
είναι το Συµβούλιο και η Σύγκλητος αντίστοιχα, που συγκροτούνται και λειτουργούν
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία
και Έλεγχος) Νόµου και του Καταστατικού Χάρτη του Πανεπιστηµίου.
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

Αποστολή του Πανεπιστηµίου
1.

Αποστολή του Πανεπιστηµίου είναι η παροχή ευκαιριών µάθησης µέσω της
διδασκαλίας και της έρευνας στους τοµείς της επιστήµης, της τεχνολογίας, των
γραµµάτων και των τεχνών, καθώς και η γενικότερη προσφορά στο κοινωνικό
σύνολο.

Σκοποί του Πανεπιστηµίου
2.

(1)

Σκοποί του Πανεπιστηµίου είναι:

(α)

η προαγωγή της επιστήµης, της γνώσης, της µάθησης και της παιδείας,
µέσω της διδασκαλίας και της έρευνας προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου·

(β)

η καλλιέργεια, η µετάδοση, η εφαρµογή και η διεπιστηµονική ανταλλαγή
των γνώσεων· και

(γ)

η

παροχή

υψηλής

ποιότητας

πτυχιακής

ή

και

µεταπτυχιακής

εκπαίδευσης, η οποία να τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης.

(2)

Οι πιο πάνω σκοποί του Πανεπιστηµίου επιτυγχάνονται µε:

(α)

τη δηµιουργία αυτοτελούς διοικητικής και ακαδηµαϊκής οντότητας, η
οποία να διασφαλίζει την ελεύθερη και δηµοκρατική λειτουργία των
ακαδηµαϊκών διαδικασιών·

(β)

την παροχή προς τις αρµόδιες κρατικές αρχές και προς όλους τους
εµπλεκοµένους µε την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση φορείς, υπεύθυνης
λογοδότησης για την προσφορά του Πανεπιστηµίου·
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(γ)

τη χορήγηση πτυχιακών και µεταπτυχιακών τίτλων (µάστερ και
διδακτορικών) σε ευρύ φάσµα σπουδών·

(δ)

τη χορήγηση άλλων ακαδηµαϊκών ή τιµητικών τίτλων ή διακρίσεων σε
άτοµα εντός ή εκτός του Πανεπιστηµίου·

(ε)

την παροχή µέσων και δυνατοτήτων εκπαίδευσης σε πανεπιστηµιακό
επίπεδο σε πρόσωπα που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα·

(στ) την παροχή βοήθειας και µέσων προς τους φοιτητές ώστε να
ενθαρρύνονται

ως

ακαδηµαϊκοί

πολίτες

να

αναπτύσσουν

τις

ερευνητικές, αναλυτικές και δηµιουργικές δυνατότητές τους, καθώς και
την ικανότητα επικοινωνίας, την αντικειµενική κρίση και την αυτογνωσία
τους.

(ζ)

την προαγωγή της γνώσης και των πρακτικών εφαρµογών της, µε τη
χρήση της διδασκαλίας, της έρευνας και άλλων µέσων σε υψηλά
επίπεδα ποιότητας·

(η)

την ενθάρρυνση της µελέτης και της έρευνας και την παροχή
διευκολύνσεων για το σκοπό αυτόν·

(θ)

την παροχή επιµορφωτικών προγραµµάτων, καθώς και προγραµµάτων
συµπληρωµατικής εκπαίδευσης και της δια βίου εκπαίδευσης·

(ι)

τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την κοινωνία και την οικονοµία·

(ια) την ενεργό συµβολή στην ικανοποίηση των γενικότερων αναγκών του
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου·

(ιβ) τη διεθνή παρουσία και την προβολή του χαρακτήρα του Πανεπιστηµίου
ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης και για άλλες χώρες·
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(ιγ) τη συνεργασία µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ερευνητικά κέντρα και την
προαγωγή

της

ευρωπαϊκής και

της διεθνούς συνεργασίας και

κατανόησης µέσω της εκπαίδευσης·

(ιδ) την

παροχή

συµβουλευτικών

υπηρεσιών

σε

φορείς

εκτός

Πανεπιστηµίου.
(ιε)

την καλλιέργεια ακαδηµαϊκού ήθους και πανεπιστηµιακής αγωγής που
να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της κοινωνίας.

(ιστ) τη διασφάλιση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και της ελεύθερης
ακαδηµαϊκής αναζήτησης. και

(ιζ)

τη συνεργασία µε το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα η οποία να
εξυπηρετεί την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων.

(3)

Για την επίτευξη των σκοπών του, το Πανεπιστήµιο µπορεί:

(α)

να αποκτά, να αγοράζει, να κρατεί, να διατηρεί, να δεσµεύει, να
επιβαρύνει, να πωλεί, να ανταλλάσσει, να διαθέτει µε αντάλλαγµα ή
χωρίς αντάλλαγµα και να χειρίζεται και/ή µε οποιοδήποτε τρόπο να
ενεργεί σε σχέση µε ακίνητη και/ή κινητή περιουσία και/ή δικαιώµατα.

(β)

να συνάπτει συµφωνίες·

(γ)

να αποδέχεται εισφορές σε χρήµατα ή υπηρεσίες ή σε κινητή ή ακίνητη
περιουσία. και

(δ)

να επενδύει, δανείζει, δανείζεται χρήµατα και να προβαίνει σε, και να
εκτελεί οποιεσδήποτε ενέργειες χωρίς περιορισµούς όπως οποιοδήποτε
πρόσωπο.
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(4)

Γενικές αρχές και διασφαλίσεις:
(α)

πάγια

πολιτική και σταθερή προσήλωση του Πανεπιστηµίου είναι η

κατοχύρωση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, δηλαδή η κατοχύρωση του
δικαιώµατος των διδασκόντων και διδασκοµένων να προβάλλουν
ελεύθερα νέες ιδέες χωρίς κυρώσεις ή οποιαδήποτε µορφή λογοκρισίας.
(β)

το προσωπικό του Πανεπιστηµίου έχει επίσης το δικαίωµα να εκφράζει
ελεύθερα

τα

πολιτικά

του

φρονήµατα,

µε

σεβασµό

προς

τις

δηµοκρατικές αρχές.

(γ)

το Πανεπιστήµιο σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και υιοθετεί την
πολιτική των µη διακρίσεων µε βάση την οποία δεν επιτρέπεται να
τυγχάνουν δυσµενούς ή ευµενούς διάκρισης µέλη του προσωπικού και
των φοιτητών λόγω καταγωγής, φυλής, φύλου, χρώµατος, θρησκείας,
γλώσσας, κοινωνικής τάξης, πολιτικών φρονηµάτων ή των απόψεών
τους.

(δ)

το Πανεπιστήµιο υιοθετεί και διασφαλίζει την εφαρµογή της πολιτικής
των ίσων ευκαιριών µόρφωσης και απασχόλησης.
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε∆ΡΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ

Επωνυµία, έδρα και υλικοτεχνική υποδοµή
3.

(1)

Ιδρύεται και λειτουργεί µε έδρα τη Λευκωσία-Κύπρος, ιδιωτικό Πανεπιστήµιο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση,
Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµου.

(2)

Το Ίδρυµα που φέρει την επωνυµία Πανεπιστήµιο Frederick αρχίζει τη
λειτουργία του στους ακόλουθους χώρους

και εγκαταστάσεις που έχουν

συνολικό εµβαδόν 14.578 µ2 :
(α)

κτηριακό συγκρότηµα εµβαδού 5.456 µ2,

που βρίσκεται στην οδό

Γιάννη Φρειδερίκου αρ. 7, Παλουριώτισσα, 1036, Λευκωσία.
(β)

κτηριακό συγκρότηµα εµβαδού 2.192 µ2,

που βρίσκεται στην οδό

Γιάννη Φρειδερίκου αρ. 7, Παλουριώτισσα, 1036, Λευκωσία.
(γ)

κτηριακό συγκρότηµα εµβαδού 1.554 µ2,

που βρίσκεται στην οδό

Φιλοκύπρου αρ. 7-9 , Καϊµακλί, 1036, Λευκωσία.
(δ)

κτηριακό συγκρότηµα εµβαδού 120 µ2,

που βρίσκεται στη γωνία των

οδών Γ. Φρειδερίκου και Μ. Αλεξάνδρου,

Παλουριώτισσα, 1036,

Λευκωσία.

(ε)

κτηριακό συγκρότηµα εµβαδού 350 µ2,

που βρίσκεται στην οδό

∆ηµητρίου Χάµατσου αρ.13, Παλουριώτισσα, 1040, Λευκωσία.
(στ) κτηριακό συγκρότηµα εµβαδού 1.450 µ2,

που βρίσκεται στην οδό

∆ηµητρίου Χάµατσου αρ. 13, Παλουριώτισσα, 1040 Λευκωσία.
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(ζ)

κτηριακό συγκρότηµα εµβαδού 3.456 µ2

που βρίσκεται στην οδό

Μάριου Αγαθαγγέλου αρ. 18, Άγιος Γεώργιος Χαβούζας, 3080 Λεµεσός.
(3)

Το Πανεπιστήµιο λειτουργεί σε κτήρια και χρησιµοποιεί εγκαταστάσεις και
εξοπλισµό που του παρέχει ο Ιδρυτής και καταβάλλει αντίτιµο χρήσης
σύµφωνα µε επιµέρους συµφωνίες.

(4)

Η απογραφή του εξοπλισµού περιέχεται σε ξεχωριστό έγγραφο.

(5)

Οι νοµικές διευθετήσεις για τη χρήση της υλικοτεχνικής υποδοµής περιέχονται
σε ξεχωριστά έγγραφα.
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Το Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου
4.

Το Συµβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του Πανεπιστηµίου και,
τηρουµένων των διατάξεων του περί

Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση,

Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµου και των Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση το
Νόµο αυτόν, έχει την ευθύνη της διαχείρισης όλων των θεµάτων που αφορούν το
Πανεπιστήµιο

και

δεν

εµπίπτουν

στην

αρµοδιότητα

άλλου

οργάνου,

περιλαµβανοµένων:
(α)

όλων των οικονοµικών και των διοικητικών υποθέσεων του Πανεπιστηµίου.

(β)

των θεµάτων που αφορούν την υλικοτεχνική υποδοµή του Πανεπιστηµίου.

(γ)

των ατοµικών διοικητικών υποθέσεων των φοιτητών.

(δ)

της εποπτείας και του ελέγχου του διοικητικού και του άλλου προσωπικού.

(ε)

του καθορισµού του αριθµού των εισακτέων φοιτητών.

(στ) της έγκρισης των προσλήψεων του ακαδηµαϊκού προσωπικού που διενεργεί
η Σύγκλητος. και
(ζ)

της στρατηγικής ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου.

Σύνθεση του Συµβουλίου
5.

Το Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου αποτελείται από:

(α) Τέσσερα πρόσωπα που διορίζονται από τον Ιδρυτή του Πανεπιστηµίου, τα
οποία είναι εγνωσµένου ήθους και εντιµότητας.
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Νοείται ότι ο αριθµός των µετόχων του Ιδρυτή και των συγγενών µετόχων του
Ιδρυτή πρώτου βαθµού που διορίζονται στο Συµβούλιο, δεν θα υπερβαίνει το
50% του συνόλου των µελών του.
(β)

τον Πρύτανη.

(γ)

ένα µέλος του ακαδηµαϊκού προσωπικού στη βαθµίδα του Καθηγητή ή του
Αναπληρωτή Καθηγητή που εκλέγεται από το σύνολο του ∆ιδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού.

(δ) το ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονοµικών χωρίς δικαίωµα ψήφου
(ε)

έναν εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού που εκλέγεται από το σύνολο
των µελών του προσωπικού αυτού και

(στ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών ο οποίος εκλέγεται από το σύνολο των
φοιτητών.
Νοείται ότι ο εκπρόσωπος των φοιτητών δε συµµετέχει στη συζήτηση και στη
λήψη αποφάσεων σε θέµατα που σχετίζονται µε:
(i)

την επικύρωση της εκλογής του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη ή των
Αντιπρυτάνεων, καθώς και των Κοσµητόρων και των Αναπληρωτών
Κοσµητόρων των Σχολών.

(ii)

την έγκριση της εκλογής, προαγωγής ή ανέλιξης του ακαδηµαϊκού
προσωπικού.

(iii)

τους

διορισµούς

και

προαγωγές

των

µελών

του

διοικητικού

προσωπικού.
(iv) τον καταρτισµό του προγράµµατος ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου.
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(v)

την ίδρυση ή/και κατάργηση Τµηµάτων και Σχολών

(vi) τον πειθαρχικό έλεγχο του διοικητικού προσωπικού.
Θητεία µελών του Συµβουλίου
6.

(1) Η θητεία των µελών, που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 5,
είναι τετραετής.

(2)

Η θητεία του µέλους, που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 5, πιο
πάνω είναι τετραετής.

(3)

Η θητεία του µέλους, που αναφέρεται στη παράγραφο (ε) του άρθρου 5, πιο
πάνω είναι διετής, µε δικαίωµα µιας επανεκλογής.

(4)

Η θητεία του µέλους, που αναφέρεται στη παράγραφο (στ) του άρθρου 5, πιο
πάνω είναι µονοετής µε δικαίωµα µιας επανεκλογής.

(5)

Η θητεία των µελών που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (δ) του
άρθρου 5 ισχύει για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα µε την οποία
κατέστησαν µέλη του Συµβουλίου.

Εξουσίες και αρµοδιότητες του Συµβουλίου
7.

Το Συµβούλιο:
(α)

επικυρώνει την εκλογή του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη ή των Αντιπρυτάνεων,
καθώς και των Κοσµητόρων και Αναπληρωτών Κοσµητόρων των Σχολών.

(β)

εγκρίνει την εκλογή, προαγωγή ή ανέλιξη του ακαδηµαϊκού προσωπικού.

(γ)

διορίζει το ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονοµικών, τον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή
∆ιοίκησης και Οικονοµικών και το ∆ιοικητικό ∆ιευθυντή του Παραρτήµατος,
µετά από διαβούλευση και τη σύµφωνο γνώµη του Ιδρυτή.
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(δ)

διορίζει τους προϊσταµένους των διαφόρων Υπηρεσιών, όπως Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριµνας, Έρευνας, Βιβλιοθήκης, Οικονοµικών, ∆ιοίκησης,
∆ιεθνών Σχέσεων, Ανθρώπινου ∆υναµικού, Πληροφορικών Συστηµάτων,
∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Τεχνικών Υπηρεσιών και άλλων.

(ε)

διορίζει και προάγει τα µέλη του διοικητικού προσωπικού.

(στ) εγκρίνει

τον

ετήσιο

προϋπολογισµό

και

τους

συµπληρωµατικούς

προϋπολογισµούς του Πανεπιστηµίου.

(ζ)

συνεργάζεται µε τους εξωτερικούς ελεγκτές.

(η)

διορίζει

επιτροπές

στις

οποίες

µπορεί

να

αναθέτει

καθήκοντα

και

αρµοδιότητές του για συγκεκριµένο σκοπό, ή που τις θεωρεί αναγκαίες για να
επιλαµβάνονται θεµάτων µε στόχο την αποτελεσµατικότερη λειτουργία και
γενικότερα την προώθηση των σκοπών και των στόχων του Πανεπιστηµίου,
κάτω από προϋποθέσεις και όρους που καθορίζονται µε Εσωτερικούς
Κανονισµούς.

(θ)

καταρτίζει το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου, αποφασίζει για την
ίδρυση νέων Σχολών, Τµηµάτων και Ερευνητικών Μονάδων και ορίζει
ετησίως τον αριθµό των εισακτέων φοιτητών για κάθε Τµήµα.

(ι)

εκδίδει τους Εσωτερικούς Κανονισµούς και Κανόνες του Πανεπιστηµίου.

(ια) καθορίζει τους όρους υπηρεσίας του προσωπικού, περιλαµβανοµένων του
ύψους των µισθών, των ωφεληµάτων και των ορίων αφυπηρέτησης του
προσωπικού του Πανεπιστηµίου.

(ιβ) ενεργεί ως όργανο πειθαρχικού έλεγχου των µελών του διοικητικού
προσωπικού.
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(ιγ) έχει την ευθύνη της εφαρµογής του Καταστατικού Χάρτη του Πανεπιστηµίου.
και

(ιδ) ασκεί

κάθε

εξουσία

που

του

παρέχεται

από

τον

περί

Ιδιωτικών

Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµο και τον Καταστατικό
Χάρτη του Πανεπιστηµίου.
Λειτουργία του Συµβουλίου
8.

Το Συµβούλιο ρυθµίζει τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του µε Εσωτερικούς
Κανονισµούς.

∆ιορισµός του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου
9.

Ο Ιδρυτής διορίζει από τα πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του
άρθρου 5 του Καταστατικού Χάρτη, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του
Συµβουλίου.

Εξουσίες και αρµοδιότητες του Προέδρου του Συµβουλίου
10. (1)

Ο Πρόεδρος είναι ο ανώτατος διοικητικός αξιωµατούχος του Πανεπιστηµίου,
ηγείται του Συµβουλίου, εκπροσωπεί το Πανεπιστήµιο, διαδραµατίζει ενεργό
ρόλο και συµβάλλει σηµαντικά στη διαχείριση του Πανεπιστηµίου.

(2)

Συνεργάζεται µε τον Πρύτανη και το ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονοµικών για
την επίτευξη των σκοπών του Πανεπιστηµίου.
Η εποικοδοµητική

συνεργασία του Προέδρου του Συµβουλίου µε τον

Πρύτανη και το ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονοµικών αποτελεί πρωταρχικό
παράγοντα για την αποτελεσµατικότητα και την οµαλή λειτουργία του
Πανεπιστηµίου.

(3)

Ασκεί γενική εποπτεία, µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του
Συµβουλίου και παίρνει τα αναγκαία µέτρα για την οµαλή και επιτυχή
λειτουργία του Πανεπιστηµίου και την εκπλήρωση της αποστολής του.
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(4)

(α)

Ο Πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριών του Συµβουλίου.

(β)

σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, της συνεδρίας
προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας αυτών, της
συνεδρίας

προεδρεύει

ο

αρχαιότερος

των

παρισταµένων,

που

αναφέρονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 5 του Καταστατικού
Χάρτη.

(5)

Ο Πρόεδρος, κατόπιν έγκρισης του Συµβουλίου, µπορεί να µεταβιβάζει
εξουσίες ή και να αναθέτει καθήκοντά του στον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου,
µε συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις.

Εξουσίες και αρµοδιότητες του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου
11. (1)

Ο Αντιπρόεδρος ασκεί όλες τις εξουσίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του
Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του τελευταίου ή σε
περίπτωση που χηρεύει η θέση.

(2)

Ο Αντιπρόεδρος ασκεί οποιεσδήποτε εξουσίες ή/και εκτελεί οποιαδήποτε
καθήκοντα που µεταβιβάζονται ή/και ανατίθενται σε αυτόν από τον Πρόεδρο.

Σύγκλητος
12. Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδηµαϊκό σώµα του Πανεπιστηµίου και έχει
την ευθύνη του ακαδηµαϊκού έργου στους τοµείς της διδασκαλίας, της
επιστηµονικής έρευνας και κάθε άλλης ακαδηµαϊκής δραστηριότητας.
Σύνθεση της Συγκλήτου
13.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου αποτελείται από:
(α)

τον Πρύτανη ως Πρόεδρο.

(β)

τον Αντιπρύτανη ή τους Αντιπρυτάνεις.
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(γ)

τους Κοσµήτορες των Σχολών.

(δ)

δυο εκπρόσωπους από κάθε Σχολή, οι οποίοι εκλέγονται µεταξύ του
∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού κάθε Σχολής.

(ε)

το ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονοµικών.

(στ) ένα εκπρόσωπο του Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού από κάθε Σχολή που
εκλέγεται από το προσωπικό αυτό κάθε Σχολής

(ζ)

έναν εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε Σχολή ο οποίος εκλέγεται από τους
φοιτητές της Σχολής:

Νοείται ότι οι εκπρόσωποι των φοιτητών δε συµµετέχουν στη συζήτηση και
στη λήψη αποφάσεων σε θέµατα που σχετίζονται µε:

(i)

την εκλογή, προαγωγή ή ανέλιξη του ακαδηµαϊκού προσωπικού.

(ii)

τον καθορισµό και το επίπεδο των ακαδηµαϊκών προγραµµάτων.

(iii)

τον πειθαρχικό έλεγχο του ακαδηµαϊκού και

άλλου διδακτικού

προσωπικού και των φοιτητών.
(iv) το περιεχόµενο των εξεταστικών δοκιµίων και τη βαθµολογία.
(v)

τον τρόπο επιλογής φοιτητών για εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο.

(vi) την ίδρυση ή/και κατάργηση Τµηµάτων και Σχολών και
(vii) την ανάπτυξη σχέσεων του Πανεπιστηµίου µε άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα στη ∆ηµοκρατία και στο εξωτερικό.
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Εξουσίες και αρµοδιότητες της Συγκλήτου
14. (1)

Η Σύγκλητος, ως το ανώτατο ακαδηµαϊκό σώµα του Πανεπιστηµίου, έχει τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:

(α)

τον καθορισµό των ακαδηµαϊκών προγραµµάτων και του επιπέδου,
καθώς και του τρόπου επιλογής των φοιτητών για εισαγωγή στο
Πανεπιστήµιο·

(β)

τον καθορισµό των συστηµάτων βαθµολογίας και προαγωγής των
φοιτητών και των όρων απονοµής τίτλων σπουδών·

(γ)

τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραµµάτων και τίτλων σπουδών
του Πανεπιστηµίου·

(δ)

την υποβολή εισηγήσεων προς το Συµβούλιο για ίδρυση ή κατάργηση
Σχολών, Τµηµάτων Σχολών και Ερευνητικών Μονάδων·

(ε)

τον καθορισµό της διαδικασίας επιλογής του ακαδηµαϊκού προσωπικού
και την εποπτεία του προσωπικού αυτού·

(στ) την υποβολή προς το Συµβούλιο έκθεσης σχετικά µε την εκλογή των
µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού, για έγκριση.

(ζ)

την υποβολή εισηγήσεων στο Συµβούλιο για την ανάπτυξη της
υλικοτεχνικής υποδοµής του Πανεπιστηµίου·

(η)

την ανάπτυξη των σχέσεων του Πανεπιστηµίου µε άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα και οργανισµούς στη ∆ηµοκρατία ή στο εξωτερικό·

(θ)

την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού, άλλου διδακτικού προσωπικού και στους φοιτητές.
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(2)

Ο αποκλεισµός µελών από συγκεκριµένη συνεδρία της Συγκλήτου και η
συµµετοχή µη µελών σε συνεδρία της καθορίζονται µε Εσωτερικούς
Κανονισµούς που εκδίδονται από το Συµβούλιο.

(3)

Η Σύγκλητος ρυθµίζει τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία της µε
Εσωτερικούς Κανονισµούς που εκδίδονται από το Συµβούλιο.

Θητεία της Συγκλήτου
15. (1)

Τα µέλη της Συγκλήτου, που συµµετέχουν σε αυτή µε βάση τις διατάξεις των
παραγράφων (α), (β), (γ), και (ε) του άρθρου 13 του Καταστατικού Χάρτη,
κατέχουν τη θέση τους για όσο χρόνο έχουν την ιδιότητα αυτήν.

(2)

Τα µέλη της Συγκλήτου, που εκλέγονται σύµφωνα µε:

(α)

την παράγραφο (δ) του άρθρου 13 του Καταστατικού Χάρτη, κατέχουν
τη θέση τους για περίοδο δυο χρόνων µε δικαίωµα µιας επανεκλογής.

(β)

τη παράγραφο (στ) του άρθρου 13 του Καταστατικού Χάρτη, κατέχουν
τη θέση τους για δύο χρόνια µε δικαίωµα µιας επανεκλογής.

(γ)

τη παράγραφο (ζ) του άρθρου 13 του Καταστατικού Χάρτη, κατέχουν τη
θέση τους για ένα χρόνο µε δικαίωµα µιας επανεκλογής.

(3)

Η Σύγκλητος διοργανώνει την εκλογή και εποπτεύει των διαδικασιών µε βάση
τις οποίες εκλέγονται τα µέλη της, σύµφωνα µε Εσωτερικούς Κανονισµούς
που εκδίδονται από το Συµβούλιο.

Εκλογή και θητεία του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη
16. (1)

Το Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου, µετά από εισήγηση του Πρύτανη, εγκρίνει
τον αριθµό των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστηµίου.
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(2)

Ο Πρύτανης και ο/οι Αντιπρύτανης/εις του Πανεπιστηµίου εκλέγονται µεταξύ
των Καθηγητών του Πανεπιστηµίου, µε χωριστή ψηφοφορία, σε ειδική για το
σκοπό αυτό συνεδρία, στην οποία συµµετέχουν τα µέλη των Συµβουλίων των
Τµηµάτων όλων των Σχολών.

(3)

Η θητεία του Πρύτανη και του/των Αντιπρύτανη/Αντιπρυτάνεων είναι
τετραετής µε δικαίωµα µιας επανεκλογής.

(4)

Οι

λεπτοµέρειες

για

τη

διαδικασία

εκλογής

Πρύτανη

και

του/των

Αντιπρύτανη/Αντιπρυτάνεων, καθώς και άλλα συναφή θέµατα, καθορίζονται
µε Εσωτερικούς Κανονισµούς.
Καθήκοντα και αρµοδιότητες του Πρύτανη
17. Ο Πρύτανης είναι ο ανώτατος ακαδηµαϊκός αξιωµατούχος του Πανεπιστηµίου,
µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Συγκλήτου και είναι υπεύθυνος για
την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστηµίου.
Καθήκοντα και αρµοδιότητες του/των Αντιπρύτανη/Αντιπρυτάνεων
18. (1)

Ο Αντιπρύτανης ή ένας εκ των Αντιπρυτάνεων µε εισήγηση του Πρύτανη και
έγκριση της Συγκλήτου, ασκεί όλες τις εξουσίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα
του Πρύτανη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ή ανικανότητας του
τελευταίου ή σε περίπτωση που χηρεύει η θέση.

(2)

Ο Αντιπρύτανης ή οι Αντιπρυτάνεις ασκεί/ασκούν οποιεσδήποτε εξουσίες ή
καθήκοντα ανατίθενται σε αυτόν/αυτούς από τον Πρύτανη µε συγκεκριµένους
όρους και προϋποθέσεις. Νοείται ότι ένας εκ των Αντιπρυτάνεων θα είναι
αρµόδιος για Ακαδηµαϊκές Υποθέσεις.
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Πρυτανικό Συµβούλιο
19. (1)

Για την ταχεία αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών και τη διεκπεραίωση
επειγόντων θεµάτων, τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Συγκλήτου,
συγκροτείται από µέλη της Συγκλήτου το Πρυτανικό Συµβούλιο.

(2)

Η Σύγκλητος αναθέτει στο Πρυτανικό Συµβούλιο το χειρισµό συγκεκριµένων
θεµάτων της αρµοδιότητάς της.

(3)

Το Πρυτανικό Συµβούλιο ενηµερώνει τη Σύγκλητο για την επιτελούµενη
πρόοδο.

Σύνθεση του Πρυτανικού Συµβουλίου
20. Το Πρυτανικό Συµβούλιο αποτελείται από:
(α)

τον Πρύτανη, ως Πρόεδρο·

(β)

τον Αντιπρύτανη ή τους Αντιπρυτάνεις·

(γ)

το ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονοµικών.

Εκλογή και θητεία του Κοσµήτορα και του Αναπληρωτή Κοσµήτορα Σχολής
21. (1)

(α)

Ο Κοσµήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσµήτορας της κάθε Σχολής
εκλέγονται, µε χωριστή ψηφοφορία, µεταξύ των Καθηγητών και
Αναπληρωτών Καθηγητών της Σχολής σε ειδική για το σκοπό αυτό
συνεδρία και στην οποία συµµετέχουν τα µέλη των Συµβουλίων των
Τµηµάτων της Σχολής.

(β)

ως Κοσµήτορας και ως Αναπληρωτής Κοσµήτορας εκλέγονται αυτοί οι
οποίοι µεταξύ των υποψηφίων συγκεντρώνουν τις περισσότερες
ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας ο νικητής αναδεικνύεται µε
κλήρωση.

(2)

Η θητεία του Κοσµήτορα και του Αναπληρωτή Κοσµήτορα είναι τετραετής µε
δικαίωµα µιας επανεκλογής.
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(3)

Οι λεπτοµέρειες για τη διαδικασία εκλογής του Κοσµήτορα και του
Αναπληρωτή Κοσµήτορα, καθώς και άλλα συναφή θέµατα, καθορίζονται µε
Εσωτερικούς Κανονισµούς.

Αρµοδιότητες του Κοσµήτορα Σχολής
22. Ο Κοσµήτορας:
(α)

συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριών του Συµβουλίου της οικείας Σχολής
και µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του.

(β)

ετοιµάζει και υποβάλλει στη Σύγκλητο τον προϋπολογισµό της Σχολής.

(γ)

καταρτίζει, σε συνεργασία µε το ακαδηµαϊκό προσωπικό της Σχολής, το
περιεχόµενο των Προγραµµάτων Σπουδών της Σχολής.

(δ)

εισηγείται στο Συµβούλιο της Σχολής, µετά από διαβούλευση µε τον Πρόεδρο
του Τµήµατος, το Συντονιστή του Προγράµµατος Σπουδών.

(ε)

µεριµνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραµµάτων που παρέχει
και των τίτλων σπουδών που απονέµει η οικεία Σχολή.

(στ) υποβάλλει εισηγήσεις για το διορισµό ακαδηµαϊκού προσωπικού στη Σχολή.
(ζ)

µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συµβουλίου της Σχολής.

(η)

προεδρεύει ειδικής συνεδρίας του Συµβουλίου Τµήµατος, η οποία εκλέγει τον
Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Τµήµατος.

(θ)

προεδρεύει ειδικής συνεδρίας του Συµβουλίου του Τµήµατος η οποία εκλέγει
τους εκπροσώπους του στο Συµβούλιο της Σχολής και
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(ι)

µεταβιβάζει οποιεσδήποτε εξουσίες ή αναθέτει οποιαδήποτε καθήκοντά του
στον Αναπληρωτή Κοσµήτορα, κάτω από συγκεκριµένους όρους και
προϋποθέσεις.

Αρµοδιότητες του Αναπληρωτή Κοσµήτορα Σχολής
23. Ο Αναπληρωτής Κοσµήτορας:
(α)

ασκεί όλες τις εξουσίες και έχει όλες τις αρµοδιότητες του Κοσµήτορα σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ή ανικανότητας του τελευταίου ή σε
περίπτωση που χηρεύει η θέση. και

(β)

ασκεί οποιεσδήποτε εξουσίες ή καθήκοντα ανατίθενται σε αυτόν από τον
Κοσµήτορα µε συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις.

Σύνθεση, θητεία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Σχολής
24. (1)

Σε κάθε Σχολή συγκροτείται Συµβούλιο της Σχολής στο οποίο συµµετέχουν:
(α)

ο Κοσµήτορας της Σχολής ως πρόεδρος.

(β)

ο Αναπληρωτής Κοσµήτορας.

(γ)

οι Πρόεδροι των Τµηµάτων της Σχολής.

(δ)

δυο µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που εκλέγονται από
το Συµβούλιο του κάθε Τµήµατος της Σχολής.

(ε)

ένα µέλος του Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού, αν υπάρχει, από κάθε
Τµήµα της Σχολής που εκλέγεται από το προσωπικό αυτό του κάθε
Τµήµατος. και

(στ) ένας εκπρόσωπος των φοιτητών του κάθε Τµήµατος της Σχολής.
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Νοείται ότι οι εκπρόσωποι των φοιτητών δε συµµετέχουν στη συζήτηση και
στη λήψη αποφάσεων σε θέµατα για τα οποία αποκλείονται οι εκπρόσωποι
των φοιτητών από τις συνεδρίες της Συγκλήτου.
(2)

(α)

Η θητεία των µελών που αναφέρονται στις παραγράφους (δ) και (ε) του
άρθρου 22 είναι διετής µε δικαίωµα µιας επανεκλογής.

(β) Η θητεία των µελών που αναφέρονται στην παράγραφο (στ) του άρθρου
22 είναι µονοετής µε δικαίωµα µιας επανεκλογής.
(γ)

Η θητεία των υπόλοιπων µελών διαρκεί για όσο διάστηµα κατέχουν τη
θέση µε βάση την οποία συµµετέχουν στο Συµβούλιο.

(3)

(α)

Το Συµβούλιο της Σχολής έχει ανάλογες εξουσίες και αρµοδιότητες για
τη Σχολή µε αυτές που έχει η Σύγκλητος για το Πανεπιστήµιο.

(β)

Οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Σχολής υπόκεινται στην έγκριση της
Συγκλήτου.

(γ)

Λεπτοµέρειες για τις εξουσίες και αρµοδιότητες του Συµβουλίου, καθώς
και άλλα συναφή θέµατα, καθορίζονται µε Εσωτερικούς Κανονισµούς.

Εκλογή, θητεία και αρµοδιότητες του Πρόεδρου Τµήµατος
25. (1)

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος εκλέγεται, σε ειδική συνεδρία, από το Συµβούλιο
του οικείου Τµήµατος µεταξύ των Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών
του Τµήµατος.

(2)

Η εκλογή του υπόκειται στην έγκριση του Πρύτανη.

(3)

Η θητεία του Προέδρου του Τµήµατος είναι διετής µε δικαίωµα µιας
επανεκλογής.

(4)

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος:
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(α)

προΐσταται του Τµήµατος και έχει την ευθύνη της τρέχουσας διοίκησής
του.

(β)

έχει την ευθύνη της εφαρµογής των αποφάσεων του Συµβουλίου του
Τµήµατος.

(γ)

Λεπτοµέρειες για τη διαδικασία και τον τρόπο εκλογής, καθώς και άλλα
συναφή θέµατα, καθορίζονται µε Εσωτερικούς Κανονισµούς.

Εκλογή, θητεία και αρµοδιότητες του Αντιπροέδρου Τµήµατος
26. (1)

Ο Αντιπρόεδρος του Τµήµατος εκλέγεται µε τον ίδιο τρόπο, αλλά σε χωριστή
ψηφοφορία, και µε την ίδια διαδικασία που εκλέγεται ο Πρόεδρος του
Τµήµατος.

(2)

Η εκλογή υπόκειται στην έγκριση του Πρύτανη

(3)

Η θητεία του Αντιπροέδρου του Τµήµατος είναι διετής µε δικαίωµα µιας
επανεκλογής.

(4)

Ο Αντιπρόεδρος ασκεί όλες τις εξουσίες και έχει όλες τις αρµοδιότητες του
Προέδρου του Τµήµατος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ή
ανικανότητας του τελευταίου ή σε περίπτωση χηρείας της θέσης.

Σύνθεση, θητεία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Τµήµατος
27. (1)

Σε

κάθε

Τµήµα

συγκροτείται

Συµβούλιο

του

Τµήµατος

στο

οποίο

συµµετέχουν:

(α)

όλα τα µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τµήµατος.

(β)

ένα µέλος του Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού, αν υπάρχει.
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(γ)

εκπρόσωποι των φοιτητών του Τµήµατος που ισοδυναµούν αριθµητικά
µε ποσοστό 20% του συνολικού αριθµού των υπόλοιπων µελών του
Συµβουλίου του Τµήµατος.

(2)

(α)

Η θητεία του µέλους που αναφέρεται στην παράγραφο (β) πιο πάνω
είναι διετής.

(β)

Η θητεία των µελών που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) πιο πάνω
είναι µονοετής.

(3)

To Συµβούλιο του Τµήµατος αποτελεί τη θεµελιώδη διοικητική και ακαδηµαϊκή
µονάδα του Τµήµατος και έχει την ευθύνη για το διδακτικό και ερευνητικό
έργο του Τµήµατος.

(4)

Οι αποφάσεις του Συµβουλίου του Τµήµατος υπόκεινται στην έγκριση της
οικείας Σχολής.

(5)

Στα πλαίσια των αποφάσεων της Σχολής, το Συµβούλιο του Τµήµατος:

(α)

έχει την ευθύνη για το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Τµήµατος,

(β)

έχει την εξουσία και την ευθύνη για τη διαχείριση των πόρων του
Τµήµατος για υποστήριξη της διδασκαλίας, της έρευνας και της
κοινωνικής προσφοράς,

(γ)

αποφασίζει,

τηρούµενων

των

Eσωτερικών

Κανονισµών,

για

οποιοδήποτε θέµα αφορά το Τµήµα µε στόχο την αποτελεσµατική
εφαρµογή των προγραµµάτων του. Εισηγείται επίσης βελτιώσεις,
αναθεωρήσεις ή εισαγωγή νέων προγραµµάτων.
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(6)

Οι λεπτοµέρειες για τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου του
Τµήµατος, καθώς και η διαδικασία εκλογής των µελών του καθορίζονται µε
Εσωτερικούς Κανονισµούς.
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ

Οι Σχολές και τα Τµήµατα
28. Στο Πανεπιστήµιο λειτουργούν οι ακόλουθες Σχολές και Τµήµατα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Πολυτεχνική Σχολή
(α)

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

(β)

Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών.

(γ)

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών.

(δ)

Τµήµα Πληροφορικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

(ε)

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Σχολή Νοµικής και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
(α)

Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής

(β)

Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών

(γ)

Τµήµα Νοµικής

Σχολή Επιστηµών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστηµών
(α)

Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής

(β)

Τµήµα Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας.

Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισµικών Σπουδών
(α)

Τµήµα Καλών και Εφαρµοσµένων Τεχνών

(β)

Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας, Επικοινωνίας και ΜΜΕ

Σχολή Επιστηµών Υγείας:
(α)

Τµήµα Νοσηλευτικής.

(β)

Τµήµα Φαρµακευτικής.
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ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
29. (1)

Στον τοµέα διδασκαλίας και έρευνας του Πανεπιστηµίου υπηρετεί ∆ιδακτικό
Ερευνητικό Προσωπικό, τα µέλη του οποίου είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
σε θέµα συναφές µε το αντικείµενο της διδασκαλίας τους και διαθέτουν
ανάλογη πείρα. Για γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης
ιδιαιτερότητας, που καθορίζονται στον τροποποιητικό Νόµο 197 (1) του 2007
και που ενσωµατώθηκε στους Εσωτερικούς Κανονισµούς, µπορεί να µην
απαιτηθεί διδακτορικός τίτλος.

(2)

Τα µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού:

(α)

απασχολούνται πάνω σε πλήρη βάση στη διδασκαλία, στην έρευνα και
σε άλλα συναφή θέµατα της ακαδηµαϊκής κοινότητας·

(β)

έχουν ως πρωταρχική αρµοδιότητα και κύρια ευθύνη την εφαρµογή,
ανάπτυξη και αναθεώρηση των Προγραµµάτων Σπουδών, τη διεξαγωγή
επιστηµονικής έρευνας και την καθοδήγηση των φοιτητών·

(γ)

προβαίνουν ή συµµετέχουν σε δραστηριότητες που συµβάλλουν στην
επιστηµονική ενηµέρωση της κοινωνίας˙ και

(δ)

συµµετέχουν σε συλλογικά όργανα του Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε
Εσωτερικούς Κανονισµούς.

(3)

Το ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό διαβαθµίζεται ιεραρχικά σε:

(α)

Καθηγητές˙
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(4)

(β)

Αναπληρωτές Καθηγητές˙

(γ)

Επίκουρους Καθηγητές˙ και

(δ)

Λέκτορες.

Οι λεπτοµέρειες που αφορούν τη δηµιουργία θέσεων, τα εξειδικευµένα
προσόντα, την εκλογή και την ανέλιξη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού, τους όρους απασχόλησης, τον πειθαρχικό έλεγχο και άλλα
συναφή θέµατα ρυθµίζονται µε Εσωτερικούς Κανονισµούς.

Προκήρυξη θέσεων
30. (1)

Η προκήρυξη των θέσεων του ακαδηµαϊκού προσωπικού σε όλες τις
βαθµίδες γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(2)

(α)

παραίτηση˙

(β)

αφυπηρέτηση˙

(γ)

τερµατισµό της απασχόλησης Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή˙ και

(δ)

δηµιουργία νέων θέσεων.

H προκήρυξη θέσεων γίνεται µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α)

Στην περίπτωση κένωσης θέσης στη βαθµίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή
Καθηγητή, η προκήρυξη θέσης µπορεί να γίνει είτε στη βαθµίδα Λέκτορα
και Επίκουρου Καθηγητή, είτε στη βαθµίδα Καθηγητή και Αναπληρωτή
Καθηγητή, µε απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από έγκριση του
Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου.
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(β)

Στην περίπτωση κένωσης θέσης στη βαθµίδα Επίκουρου Καθηγητή ή
Λέκτορα, η προκήρυξη θέσης γίνεται σε µία από τις βαθµίδες αυτές.

(3)

Η προκήρυξη γίνεται στο γενικό αντικείµενο του Τµήµατος µε συγκεκριµένη
αναφορά στο απαιτούµενο γνωστικό αντικείµενο.

Εκλογή Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών
31. (1)

Για κάθε εκλογή στις βαθµίδες Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή η
Σύγκλητος διορίζει Ειδική Επιτροπή από Καθηγητές πανεπιστηµίου.

(2)

Η Ειδική Επιτροπή αποτελείται από πέντε Καθηγητές πανεπιστηµίου του
ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου, τουλάχιστον τρεις από τους
οποίους είναι εξωτερικοί του Πανεπιστηµίου. Ένας από τα µέλη της Ειδικής
Επιτροπής, κατά προτίµηση από τα εσωτερικά µέλη, αν υπάρχουν, ορίζεται
από τη Σύγκλητο ως Πρόεδρος.

∆ιαδικασία ετοιµασίας έκθεσης από την Ειδική Επιτροπή
32. (1)

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής κοινοποιεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία
των προσόντων των υποψηφίων στα µέλη της, µέσα σε δύο εβδοµάδες από
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων.

(2)

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής µέσα σε έξι εβδοµάδες από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων ετοιµάζει τον
τελικό κατάλογο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Στον

κατάλογο περιλαµβάνονται τα ονόµατα όσων υποψηφίων προτάθηκαν από
δύο ή περισσότερα µέλη της Ειδικής Επιτροπής.
(3)

Μέσα σε δώδεκα εβδοµάδες από την ηµεροµηνία λήξης της υποβολής
αιτήσεων, ο Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής καλεί σε συνέντευξη τους
υποψηφίους οι οποίοι περιλαµβάνονται στον τελικό κατάλογο.
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(4)

Μέσα σε δύο βδοµάδες από τη συµπλήρωση των συνεντεύξεων, η επιτροπή
αποστέλλει στο Συµβούλιο της οικείας Σχολής αρκούντως αιτιολογηµένη και
τεκµηριωµένη έκθεση εµπιστευτικής φύσεως.

Εκλογή
33. Η εκλογή διεξάγεται µε τον ακόλουθο τρόπο:
(1)

(α)

Η εκλoγή ή ανέλιξη µελώv τoυ ακαδηµαϊκoύ πρoσωπικoύ γίνεται ύστερα
από τηv υποβολή της έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής.

(β)

Η απόφαση λαµβάνεται, κατόπιν ειδικώς αιτιολογηµένης ψήφου, µε
ψηφοφορία

στην

οποία

συµµετέχουν

τα

µέλη

του

∆ιδακτικού

Ερευνητικού Προσωπικού του οικείου Τµήµατος και του Συµβουλίου της
Σχολής, τα οποία βρίσκονται σε βαθµίδα ανώτερη από τη θέση που θα
πληρωθεί, που στην περίπτωση αυτή λειτουργούν ως Εκλεκτορικό
Σώµα.
Νοείται ότι σε περίπτωση εκλογής για την ανέλιξη στη βαθµίδα του
Καθηγητή στο οικείο Εκλεκτορικό Σώµα συµµετέχουν µόνο Καθηγητές.

(γ)

Σε περίπτωση που ο αριθµός των µελών του Εκλεκτορικού Σώµατος
είναι ανεπαρκής, επιτρέπεται η συµπλήρωση του Εκλεκτορικού
Σώµατος από πρωτοβάθµιους Καθηγητές του ίδιου ή συναφούς
γνωστικού αντικειµένου, από άλλα Τµήµατα της οικείας Σχολής, άλλες
Σχολές του Πανεπιστηµίου ή άλλα Πανεπιστήµια.

Ο Κοσµήτορας της οικείας Σχολής καλεί σε συνεδρία το Εκλεκτορικό Σώµα
µέσα σε τρεις εβδοµάδες από την υποβολή στο Συµβούλιο της οικείας Σχολής
της τεκµηριωµένης έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής.

(2)

Οι θέσεις Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή πληρούνται µε προκήρυξη,
µετάκληση ή ανέλιξη.
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(3)

Η Σύγκλητος εξετάζει την έκθεση του Εκλεκτορικού Σώµατος και διαβιβάζει
την απόφασή της στο Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου για επικύρωση.

(4)

Η τελική απόφαση κοινοποιείται στον υποψήφιο από τον Πρόεδρο του
Συµβουλίου. Σε κάθε υποψήφιο αποστέλλεται αντίγραφο του µέρους της
έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής το οποίο αφορά τόσο τον ίδιο όσο και τον
επιλεγέντα.

Εκλογή Επίκουρου Καθηγητή και Λέκτορα
34. (1)

Για σκοπούς εκλογής του Επίκουρου Καθηγητή και Λέκτορα, η Σύγκλητος
διορίζει Ειδική Επιτροπή από Καθηγητές ή/και Αναπληρωτές Καθηγητές
πανεπιστηµίου.

(2)

Η Ειδική Επιτροπή αποτελείται από πέντε Καθηγητές ή/και Αναπληρωτές
Καθηγητές πανεπιστηµίου του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου,
τουλάχιστον τρεις από τους οποίους είναι εξωτερικοί του Πανεπιστηµίου.
Ένα από τα µέλη της Ειδικής Επιτροπής, κατά προτίµηση από τα εσωτερικά
µέλη, αν υπάρχουν, ορίζεται από τη Σύγκλητο ως Πρόεδρος.

(3)

Η θέση Επίκουρου Καθηγητή πληρούται µε προκήρυξη ή ανέλιξη.

∆ιαδικασία Εκλογής
35. Η διαδικασία ετοιµασίας έκθεσης από την Ειδική Επιτροπή και η τελική εκλογή
γίνονται σύµφωνα µε τις πρόνοιες των άρθρων 32 και 33 αυτού του Καταστατικού
Χάρτη.
Αξιολόγηση, ανέλιξη και τερµατισµός απασχόλησης µελών του ∆ιδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού
36. (1)

(α)

Με

τη

συµπλήρωση

τριών

χρόνων

υπηρεσίας

Λέκτορα

στο

Πανεπιστήµιο, ενεργοποιείται η διαδικασία αξιολόγησής του, µε την
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οποία αποφασίζεται η συνέχιση ή µη της απασχόλησής του ή η ανέλιξή
του στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

(β)

Σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησής του και µη ανέλιξής του, ο
Λέκτορας είναι υποχρεωµένος πριν από τη συµπλήρωση του έκτου
χρόνου υπηρεσίας του να ζητήσει την ανέλιξή του, διαφορετικά η
διαδικασία αξιολόγησης ενεργοποιείται από το Πανεπιστήµιο.

(γ)

Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας για ανέλιξή του στη βαθµίδα του
Επίκουρου Καθηγητή, η απασχόλησή του τερµατίζεται.

(2)

(α)

Με τη συµπλήρωση τεσσάρων χρόνων υπηρεσίας Επίκουρου Καθηγητή
στο Πανεπιστήµιο, ενεργοποιείται η διαδικασία αξιολόγησής του, µε την
οποία αποφασίζεται η συνέχιση ή µη της απασχόλησής του ή η ανέλιξή
του στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

(β)

Σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησής του και µη ανέλιξής του, ο
Επίκουρος Καθηγητής είναι υποχρεωµένος πριν από τη συµπλήρωση
του έβδοµου χρόνου υπηρεσίας του να ζητήσει την ανέλιξή του,
διαφορετικά

η

διαδικασία

αξιολόγησης

ενεργοποιείται

από

το

Πανεπιστήµιο.
(γ)

Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας του για ανέλιξή του στη βαθµίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή, η απασχόλησή του τερµατίζεται.

(3)

Σε περίπτωση τερµατισµού της απασχόλησης Λέκτορα ή Επίκουρου
Καθηγητή, δίνεται προειδοποίηση έξι µηνών.

(4)

(α)

Αναπληρωτής Καθηγητής µπορεί, µετά τη συµπλήρωση τεσσάρων
χρόνων στη βαθµίδα αυτή, να ζητήσει την ανέλιξή του στη βαθµίδα του
Καθηγητή.
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(β)

Σε περίπτωση αποτυχίας ανέλιξής του στη βαθµίδα αυτήν, µπορεί να
ζητήσει ξανά την ανέλιξή του µετά τη συµπλήρωση τεσσάρων χρόνων
από την προηγούµενη κρίση.

(γ)

Ανεξάρτητα από την αποτυχία του για ανέλιξη, οι υπηρεσίες του
Αναπληρωτή Καθηγητή δεν τερµατίζονται.

(5)

(α)

Η διαδικασία αξιολόγησης ενεργοποιείται µε τον ορισµό της Ειδικής
Επιτροπής.

(β)

Συγκροτείται Ειδική Επιτροπή που αξιολογεί για ανέλιξη σε θέση
Επίκουρου Καθηγητή και εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 32, 33
και 34, ενώ για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής που αξιολογεί για
ανέλιξη σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 31, 32 και 33.

(γ)

Το αργότερο ένα µήνα µετά τον ορισµό της Ειδικής Επιτροπής, ο
υποψήφιος υποβάλλει φάκελο αξιολόγησης.

(δ)

Το περιεχόµενο του φακέλου, ο τρόπος ορισµού και η συµµετοχή των
µελών της Ειδικής Επιτροπής στη διαδικασία καθορίζονται µε
Εσωτερικούς Κανονισµούς που εκδίδει το Συµβούλιο.

(6)

(α)

Η Ειδική Επιτροπή, αφού αξιολογήσει το περιεχόµενο του φακέλου του
υποψηφίου, αποφασίζει αν θα καλέσει τον υποψήφιο σε ανοικτή διάλεξη
και συνέντευξη, προκειµένου να τον κρίνει για ανέλιξη.

(β)

Αν πρόκειται για Λέκτορα ή Επίκουρο Καθηγητή, η Ειδική Επιτροπή
εισηγείται για τη συνέχιση ή τον τερµατισµό της απασχόλησής του.

(γ)

Οι διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, διεξαγωγής της ανοικτής
διάλεξης και συνέντευξης, καθώς και η σύνταξη της έκθεσης της Ειδικής
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Επιτροπής καθορίζονται µε Εσωτερικούς Κανονισµούς που εκδίδει το
Συµβούλιο.

(7)

(α)

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής καταθέτει στον Κοσµήτορα της
οικείας Σχολής την τεκµηριωµένη πρόταση της Επιτροπής.

(β)

(i)

Ο Κοσµήτορας κοινοποιεί την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής στον
υποψήφιο.

(ii)
(γ)

στον υποψήφιο δεν κοινοποιούνται οι συστατικές επιστολές.

Ο υποψήφιος έχει δικαίωµα µέσα σε δύο βδοµάδες να υποβάλει
γραπτώς τις παρατηρήσεις του στο Εκλεκτορικό Σώµα.

(8)

(α)

Το Εκλεκτορικό Σώµα εξετάζει την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής και τις
τυχόν παρατηρήσεις του υποψηφίου, παίρνει την απόφαση και
υποβάλλει τεκµηριωµένη έκθεση στη Σύγκλητο για επικύρωση.

(β)

Το Εκλεκτορικό Σώµα συνεδριάζει αρχικά και κρίνει τον υποψήφιο για
ανέλιξη και σε περίπτωση αρνητικής απόφασης καθορίζεται συνεδρία
για να αποφασιστεί η συνέχιση ή ο τερµατισµός της απασχόλησης του
υποψηφίου.

(9)

Η Σύγκλητος εξετάζει την έκθεση του Εκλεκτορικού Σώµατος και διαβιβάζει
την απόφασή της στο Συµβούλιο για επικύρωση.

(10) Η τελική απόφαση κοινοποιείται στον υποψήφιο από τον Πρόεδρο του
Συµβουλίου, µαζί µε την έκθεση του Εκλεκτορικού Σώµατος.
Οµότιµοι Καθηγητές και Επισκέπτες Καθηγητές
37. (1)

Σε αναγνώριση µακράς ευδόκιµης υπηρεσίας προς το Πανεπιστήµιο και τη
συµβολή τους στην προαγωγή της Επιστήµης, των Γραµµάτων και των
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Τεχνών,

το

Πανεπιστήµιο

απονέµει

τιµητικά

σε

αφυπηρετήσαντες

πρωτοβάθµιους Καθηγητές τον τίτλο του Οµότιµου Καθηγητή. Η διαδικασία
απονοµής του τίτλου περιγράφεται σε σχετικούς Εσωτερικούς Κανονισµούς.

(2)

Στο

Πανεπιστήµιο

υπηρετούν

Οµότιµοι

Καθηγητές

και

Επισκέπτες

Καθηγητές.
(3)

Το Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου, µε εισήγηση της Συγκλήτου, διορίζει
Οµότιµους Καθηγητές ή/και Επισκέπτες Καθηγητές σε οποιαδήποτε βαθµίδα
του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού για κάλυψη προσωρινών ή/και
εξειδικευµένων διδακτικών και ερευνητικών αναγκών.

(4)

Οι Οµότιµοι Καθηγητές ή/και Επισκέπτες Καθηγητές εργάζονται µε σύµβαση
µιας εκπαιδευτικής περιόδου που µπορεί να ανανεώνεται, ανάλογα µε τις
ανάγκες του Πανεπιστηµίου.

(5)

Η ανάγκη για διορισµό Οµότιµου Καθηγητή ή/και Επισκέπτη Καθηγητή σε
συγκεκριµένη βαθµίδα καθορίζεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση
του Συµβουλίου του οικείου Τµήµατος.

(6)

(α)

Για την επιλογή Οµότιµου Καθηγητή ή/και Επισκέπτη Καθηγητή, το
Συµβούλιο του οικείου Τµήµατος ορίζει τριµελή Επιτροπή από µέλη του
∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που κατέχουν βαθµίδα ανώτερη
από τη θέση που θα πληρωθεί, εκτός από την περίπτωση του Καθηγητή
που τα µέλη της Επιτροπής είναι ισόβαθµα.

(β)

Απαιτούµενο προσόν για την επιλογή Επισκέπτη Καθηγητή είναι:
(i)

η υπηρεσία σε αντίστοιχη βαθµίδα σε ίδρυµα τριτοβάθµιας
ανώτατης εκπαίδευσης, ή σε άλλο Πανεπιστήµιο ή σε Ερευνητικό
Κέντρο

(ii)

η

κατοχή

ανάλογων

προσόντων

µε

εκείνα

του

Λέκτορα,

ανεξάρτητα αν κατέχει η κατείχε θέση σε αντίστοιχη βαθµίδα σε
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ίδρυµα

τριτοβάθµιας

ανώτατης

εκπαίδευσης,

ή

σε

άλλο

Πανεπιστήµιο ή σε Ερευνητικό Κέντρο.
(γ)

Η τριµελής Επιτροπή, αφού συγκεντρώσει και µελετήσει όλα τα
αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες από τα ενδιαφερόµενα
ή τα προταθέντα άτοµα, υποβάλλει τεκµηριωµένη εισήγηση στο
Συµβούλιο του Τµήµατος.

(δ)

Η εκλογή γίνεται από το οικείο Εκλεκτορικό Σώµα της Σχολής, η
σύνθεση του οποίου καθορίζεται σε αυτόν τον Καταστατικό Χάρτη.

(ε)

Η τελική απόφαση παίρνεται από τη Σύγκλητο και υποβάλλεται στο
Συµβούλιο για επικύρωση.
Νοείται ότι το Συµβούλιο µπορεί να αναπέµψει την απόφαση της
Συγκλήτου

για

συγκεκριµένους

λόγους

που

αναφέρονται

στην

αναποµπή.
(6)

(α)

Οι Οµότιµοι Καθηγητές ή/και οι Επισκέπτες Καθηγητές µπορεί να είναι
πλήρους ή µερικής απασχόλησης.

(β)

Οι υποχρεώσεις, τα δικαιώµατα και τα ωφελήµατα των Οµότιµων
Καθηγητών ή/και των Επισκεπτών Καθηγητών µε πλήρη απασχόληση,
τηρουµένων των αναλογιών, είναι τα ίδια που ισχύουν για το ∆ιδακτικό
Ερευνητικό Προσωπικό, εκτός αν ορισµένα από τα δικαιώµατα αυτά
εξαιρεθούν µε συγκεκριµένη αναφορά στη σύµβαση.

(γ)

Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των Οµότιµων Καθηγητών ή/και των
Επισκεπτών

Καθηγητών

µε

µερική

απασχόληση

καθορίζονται

επακριβώς στη σύµβαση.

(7)

Οι Οµότιµοι Καθηγητές ή/και οι Επισκέπτες Καθηγητές µετέχουν σε εκλογές
για ανάδειξη εκπροσώπων του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε
συλλογικά όργανα του Πανεπιστηµίου.
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(8)

Για τις λεπτοµέρειες σχετικά µε την εργοδότηση Οµότιµων Καθηγητών ή/και
Επισκεπτών Καθηγητών το Συµβούλιο εκδίδει Εσωτερικούς Κανονισµούς.

Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες
38. (1)
(2)

Στο Πανεπιστήµιο υπηρετούν Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες.

(α)

Οι Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες εκτελούν ερευνητικό ή/και διδακτικό έργο
κάτω από την εποπτεία του υπεύθυνου συγκεκριµένου ερευνητικού
προγράµµατος.

(β)

Οι Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες εργάζονται κάτω από την εποπτεία και
είναι υπόλογοι στον υπεύθυνο του ερευνητικού προγράµµατος, τον
οποίο βοηθούν κυρίως στην έρευνα.

(3)

(α)

Η χρηµατοδότηση των Μεταπτυχιακών Συνεργατών παρέχεται είτε από
το Πανεπιστήµιο είτε από εξωτερική χορηγία και το ύψος των απολαβών
τους καθορίζεται στον προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου.

(β)

Το Συµβούλιο κατανέµει τις χρηµατοδοτήσεις στα Τµήµατα των Σχολών.

(γ)

Οι απολαβές των Μεταπτυχιακών Συνεργατών περιλαµβάνουν το µισθό
ή/και άλλα ωφελήµατα που εγκρίνει το Συµβούλιο και καθορίζονται στη
σύµβαση.

(δ)

Στους Μεταπτυχιακούς Συνεργάτες παρέχεται άδεια µε απολαβές,
σύµφωνα µε τους όρους που παρέχεται στα µέλη του Ειδικού
∆ιδακτικού Προσωπικού.

(4)

(α)

Μεταπτυχιακοί συνεργάτες µπορεί να είναι µεταπτυχιακοί φοιτητές σε
µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου ή κάτοχοι µεταπτυχιακού
συναφούς τίτλου και να είναι εξοικειωµένοι µε το θέµα του τρέχοντος
ερευνητικού προγράµµατος.
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(β)

Τα καθήκοντα, η διαδικασία πρόσληψης, τα δικαιώµατα και οι σχετικοί
όροι υπηρεσίας καθορίζονται σε Εσωτερικούς Κανονισµούς και στην
προκήρυξη της θέσης.

(5)

(α)

Οι κενές θέσεις Μεταπτυχιακών Συνεργατών δηµοσιεύονται στα εγχώρια
έντυπα και στα ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης.

(β)

(i)

Για την επιλογή Μεταπτυχιακού Συνεργάτη ορίζεται από το
Συµβούλιο του Τµήµατος τριµελής Επιτροπή από τα µέλη του
∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τµήµατος.

(ii)

Η Επιτροπή µελετά τις αιτήσεις και, συνεκτιµώντας όλα τα σχετικά
στοιχεία που υποβάλλονται από τους υποψήφιους, αποφασίζει
ποιοι από αυτούς θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

(iii)

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή, ύστερα από πλήρη και
τεκµηριωµένη αιτιολόγηση, µπορεί να προτείνει για διορισµό άτοµο
χωρίς αυτό να κληθεί σε συνέντευξη.

Ειδικό ∆ιδακτικό Προσωπικό
39. (1)

Σε κάθε Τµήµα του Πανεπιστηµίου, υπηρετεί Ειδικό ∆ιδακτικό Προσωπικό, σε
ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30% του ∆ιδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού της Σχολής.

(2)

Για διορισµό σε θέση Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού απαιτούνται:

(α)

Πανεπιστηµιακός τίτλος σπουδών συναφής µε το γνωστικό αντικείµενο
της θέσης που θα πληρωθεί. ή

(β)

συναφή

επαγγελµατικά

προσόντα

και

τουλάχιστον

πενταετής

επαγγελµατική πείρα σε θέµατα που σχετίζονται µε τα καθήκοντά τους
στο Πανεπιστήµιο.
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(3)

Η εκλογή µελών του Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού σε συλλογικά όργανα
ρυθµίζεται µε Εσωτερικούς Κανονισµούς που εκδίδει το Συµβούλιο.

(4)

Οι ώρες απασχόλησης του Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού καθορίζονται στη
σύµβαση εργοδότησής του, ανάλογα µε τις ανάγκες του Πανεπιστηµίου.

Πλήρωση θέσεων Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού
40. (1)

Οι

θέσεις Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού πληρούνται είτε µε µόνιµο

διορισµό είτε µε σύµβαση.
(2)

Κάθε µέλος Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού που υπηρετεί µε σύµβαση στο
Πανεπιστήµιο δικαιούται να ζητήσει να κριθεί για µόνιµο διορισµό µέσα στο
πλαίσιο της διαδικασίας ανανέωσης του συµβολαίου του.

(3)

Τα συµβόλαια είναι ποικίλης διάρκειας, ανάλογα µε τις διδακτικές και άλλες
ανάγκες του Τµήµατος ή/και του Πανεπιστηµίου και σε καµία περίπτωση δεν
υπερβαίνουν το ένα έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης µε κοινή συναίνεση.

(4)

Το Συµβούλιο εκδίδει Εσωτερικούς Κανονισµούς, ύστερα από εισήγηση της
Συγκλήτου σχετικά µε τις λεπτοµέρειες για τα καθήκοντα, τις ευθύνες και για
άλλα συναφή θέµατα που αφορούν το Ειδικό ∆ιδακτικό Προσωπικό.

∆ιαδικασία πλήρωσης των θέσεων Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού
41. (1)

Όλες οι κενές θέσεις του Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού δηµοσιεύονται σε
τουλάχιστον δυο εγχώριες ηµερήσιες εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστηµίου.

(2)

(α)

Η Σύγκλητος, ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου του Τµήµατος,
διορίζει τριµελή Επιτροπή Επιλογής για την επιλογή των µελών του
Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού.
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(β)

Η

Επιτροπή

Επιλογής

συγκροτείται

από

µέλη

του

∆ιδακτικού

Ερευνητικού Προσωπικού του οικείου Τµήµατος ή /και της οικείας
Σχολής µε τον ακόλουθο τρόπο:
(i)

ένας Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής ως Πρόεδρος και

(ii)

δύο Επίκουροι Καθηγητές ή ανώτερης βαθµίδας ως µέλη.

Ωφελήµατα Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού
42. (1)

Στα ωφελήµατα των µελών του Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού που
υπηρετούν µε σύµβαση, περιλαµβάνονται ο µισθός, όπως καθορίζεται στον
προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου, τα εκάστοτε καθοριζόµενα επιδόµατα,
συµµετοχή στα σχετικά Ταµεία του Πανεπιστηµίου, οι καθοριζόµενες από το
Συµβούλιο ετήσιες άδειες και τυχόν άλλα ωφελήµατα που κατά καιρούς
εγκρίνονται από το Συµβούλιο.

(2)

Τα µόνιµα µέλη του Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού, τηρουµένων των
αναλογιών, έχουν τα ίδια ωφελήµατα µε εκείνα των µελών ∆ιδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού, τηρούµενων των προνοιών των σχετικών
Εσωτερικών Κανονισµών.
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ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
∆ιοικητικό Προσωπικό
43. (1)

Για την εύρυθµη λειτουργία του Πανεπιστηµίου, το Συµβούλιο προσλαµβάνει
ικανοποιητικό αριθµό διοικητικών υπαλλήλων σε κατάλληλη διοικητική δοµή.

(2)

Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από το ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και
Οικονοµικών, τον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονοµικών, το
∆ιοικητικό ∆ιευθυντή Παραρτήµατος, τους προϊσταµένους των διαφόρων
υπηρεσιών και τα µέλη του γραµµατειακού και τεχνικού προσωπικού καθώς
και άλλες κατηγορίες προσωπικού που διορίζονται από το Συµβούλιο για την
υποστήριξη του Πανεπιστηµίου στην εκπλήρωση της αποστολής του.

∆ιορισµός του ∆ιευθυντή
∆ιευθυντή

∆ιοίκησης

και

∆ιοίκησης

και

Οικονοµικών

Οικονοµικών,
και

του

του

Αναπληρωτή

∆ιοικητικού

∆ιευθυντή

Παραρτήµατος.
44. Το Συµβούλιο διορίζει το ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονοµικών, τον Αναπληρωτή
∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονοµικών και το ∆ιοικητικό ∆ιευθυντή Παραρτήµατος,
µετά από διαβούλευση και τη σύµφωνο γνώµη του Ιδρυτή.
Εξουσίες και αρµοδιότητες του ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονοµικών
45. (1)

Είναι επικεφαλής του διοικητικού προσωπικού, το οποίο εποπτεύει και
συντονίζει στο έργο του.

(2)

Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, στελέχωση και εύρυθµο λειτουργία των
διοικητικών υπηρεσιών και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίζεται
η αποτελεσµατική υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού έργου του
Πανεπιστηµίου.
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(3)

Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, στελέχωση και εύρυθµο λειτουργία των
οικονοµικών υπηρεσιών και λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα για να
διασφαλίζεται η χρηστή οικονοµική διαχείριση.

(4)

Μεριµνά για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας και την οικονοµική ανάπτυξη
του Πανεπιστηµίου.

(5)

Μεριµνά για την επιµελή εφαρµογή της οικονοµικής πολιτικής του Συµβουλίου
του Πανεπιστηµίου.

(6)

Συνεργάζεται µε το Πρόεδρο του Συµβουλίου και τον Πρύτανη για την
επίτευξη των σκοπών του Πανεπιστηµίου.

(7)

Εκπροσωπεί τον Πρόεδρο του Συµβουλίου και το Πανεπιστήµιο σε
οικονοµικά θέµατα.

(8)
Εξουσίες

Συνεργάζεται µε τους Εξωτερικούς Ελεγκτές.
και

αρµοδιότητες

του

Αναπληρωτή

∆ιευθυντή

∆ιοίκησης

και

Οικονοµικών
46. (1)

Ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών ασκεί όλες τις
εξουσίες και τα καθήκοντα του ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονοµικών σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του τελευταίου ή σε περίπτωση που
χηρεύει η θέση.

(2)

Ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής ασκεί οποιεσδήποτε εξουσίες ή/και εκτελεί
οποιαδήποτε καθήκοντα του µεταβιβάζονται ή ανατίθενται από τον ∆ιευθυντή
µε συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις.

Εξουσίες και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή Παραρτήµατος
47. (1)

Ο ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής Παραρτήµατος είναι ο ανώτερος διοικητικός
αξιωµατούχος του Παραρτήµατος, εποπτεύει και συντονίζει το διοικητικό
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προσωπικό και τις διοικητικές υπηρεσίες ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθµη
λειτουργία του Παραρτήµατος. Υπηρεσιακώς υπάγεται στο ∆ιευθυντή
∆ιοίκησης και Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου.
(2)

Ο ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής Παραρτήµατος ασκεί οποιεσδήποτε εξουσίες ή/και
εκτελεί οποιαδήποτε καθήκοντα του µεταβιβάζονται ή ανατίθενται από τον
∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονοµικών µε συγκεκριµένους όρους και
προϋποθέσεις.

∆ιάρθρωση του ∆ιοικητικού Προσωπικού
48. (1)

Η γενική διάρθρωση του διοικητικού προσωπικού είναι η ακόλουθη:
(α)

∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών.

(β)

Αναπληρωτής ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών.

(γ)

∆ιοικητικός ∆ιευθυντής Παραρτήµατος.

(δ)

Προϊστάµενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας.

(ε)

Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας.

(στ) Προϊστάµενος Βιβλιοθήκης.
(ζ)

Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών.

(η)

Προϊστάµενος Υπηρεσίας ∆ιοίκησης

(θ)

Προϊστάµενος Υπηρεσίας ∆ιεθνών Σχέσεων.

(ι)

Προϊστάµενος Υπηρεσίας Ανθρώπινου ∆υναµικού.

(ια) Προϊστάµενος Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστηµάτων.
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(ιβ) Προϊστάµενος Υπηρεσίας ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.
(ιγ) Προϊστάµενος Τεχνικών Υπηρεσιών.
(ιδ) Λειτουργοί Υπηρεσιών.
(ιε)

Τεχνικό Προσωπικό.

(ιστ) Γραµµατείς και
(ιζ)
(2)

Φροντιστές και άλλο προσωπικό.

Η διάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών, οι όροι υπηρεσίας, ο τρόπος και η
διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου και άλλα συναφή θέµατα καθορίζονται µε
Εσωτερικούς Κανονισµούς που εκδίδονται από το Συµβούλιο.

(3)

Ο τίτλος, ο αριθµός, η ονοµασία και η κατηγορία των θέσεων καθώς και οι
µισθολογικές

κλίµακες

καθορίζονται

στον

προϋπολογισµό

του

Πανεπιστηµίου.

(4) Τα γενικά καθήκοντα, οι ευθύνες και τα προσόντα που απαιτούνται για την
πλήρωση της κάθε θέσης καθορίζονται σε σχέδια υπηρεσίας που εκδίδονται
από το Συµβούλιο.
Καθήκοντα ∆ιοικητικού Προσωπικού
49. (1)

Ανάµεσα στα καθήκοντα του διοικητικού προσωπικού είναι η παροχή
υπηρεσιών για διοικητική υποστήριξη και υποβοήθηση του διδακτικού,
ερευνητικού και άλλου έργου και γενικότερα της απρόσκοπτης λειτουργίας
του Πανεπιστηµίου.

(2)

Το διοικητικό προσωπικό συµβάλλει, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία και
αναλύσεις

δεδοµένων,

αποτελεσµατική

στην

υλοποίηση

έγκαιρη
των
50

λήψη

αποφάσεων

αποφάσεων
των

και

οργάνων

στην
του

Πανεπιστηµίου, ιδιαίτερα σε θέµατα προγραµµατισµού και ανάπτυξης,
προϋπολογισµού και επιπρόσθετης στελέχωσης καθώς και άλλων συναφών
θεµάτων.
(3)

Το διοικητικό προσωπικό παρέχει υπηρεσίες στους φοιτητές ώστε να
καταστεί δυνατή η εποικοδοµητική αξιοποίηση του χρόνου τους για να
αποκτήσουν τις αναγκαίες εµπειρίες και γνώσεις για παραπέρα σπουδές ή για
επαγγελµατική αποκατάσταση.
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ΕΒ∆ΟΜΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας
50. (1)

Στο Πανεπιστήµιο συγκροτείται

και

λειτουργεί

Επιτροπή Εσωτερικής

Ποιότητας
(2)

Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας είναι αρµόδια για:

(α) την εφαρµογή στο Πανεπιστήµιο των προτύπων Εσωτερικής ∆ιασφάλισης
Ποιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 12 του Περί της ∆ιασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης
και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέµατα Νόµου του 2015 για σκοπούς
διασφάλισης της εσωτερικής ποιότητας

(β) το συντονισµό της ετοιµασίας των ειδικών εκθέσεων αυτοαξιολόγησης σε
σχέση µε τις εξωτερικές αξιολογήσεις που αφορούν το Πανεπιστήµιο,
προγραµµατικές, τµηµατικές και ιδρυµατικές, σύµφωνα µε τα πρότυπα
που ισχύουν για τις εκθέσεις αυτές τα οποία καθορίζονται και εκδίδονται
από το Φορέα ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της
Ανώτερης Εκπαίδευσης (Φορέας) µε βάση τα κριτήρια και τους δείκτες
ποιότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Περί
της ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέµατα
Νόµου του 2015, και τις άλλες διατάξεις του Νόµου αυτού, αναφορικά µε
τις εξωτερικές αξιολογήσεις
(γ) την κατάρτιση των γενικών εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης του
Πανεπιστηµίου προς υποβολή στο Φορέα, οι οποίες αφορούν το
Πανεπιστήµιο στην ολότητά του και περιλαµβάνουν στοιχεία για αριθµό
κεντρικών δεικτών ποιότητας τους οποίους ο Φορέας εκδίδει και οι οποίες
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αναφέρονται στους εσωτερικούς µηχανισµούς διαχείρισης της ποιότητας
που έχει θεσπίσει το Πανεπιστήµιο και στις τυχόν βελτιώσεις στους
µηχανισµούς αυτούς που έχουν εισαχθεί κατά την περίοδο που ακολουθεί
την

υποβολή

της

προηγούµενης

γενικής

έκθεσης

εσωτερικής

αξιολόγησης

(δ) το συντονισµό οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης
ή

πιστοποίησης

του

Πανεπιστηµίου

ή/και

Τµηµάτων,

ή/και

προγραµµάτων σπουδών ή/και υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου.

(3)

Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας αποτελείται από:
(α) Τον εκάστοτε Αντιπρύτανη ή έναν από τους Αντιπρυτάνεις που είναι
αρµόδιος για Ακαδηµαϊκές Υποθέσεις, ο οποίος Προεδρεύει της
Επιτροπής
(β) ένα (1) µέλος του ακαδηµαϊκού προσωπικού από κάθε Σχολή µε
σηµαντικό επιστηµονικό έργο και εκτενή ακαδηµαϊκή πείρα που να
καλύπτει κατά προτίµηση και εφόσον τούτο είναι δυνατό, εµπειρία σε
διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. Τα µέλη αυτά διορίζονται από τη
Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, ο οποίος διαβουλεύεται
προηγουµένως, για αυτό το σκοπό, µε τους Κοσµήτορες της κάθε Σχολής
(γ) µέχρι δύο (2) µέλη, προερχόµενα από το ακαδηµαϊκό προσωπικό του
Πανεπιστηµίου, µε εξειδίκευση σε θέµατα διασφάλισης της ποιότητας που
διορίζονται από το Πρυτανικό Συµβούλιο

(δ) έναν (1) εκπρόσωπο από το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου
που διορίζεται από το Πρυτανικό Συµβούλιο
(ε) δύο (2) εκπρόσωπους των φοιτητών, από τους οποίους ο ένας
προπτυχιακός

και

ο

ένας

µεταπτυχιακός

φοιτητής,

υποδεικνύονται από τον αρµόδιο φορέα εκπροσώπησής τους.
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οι

οποίοι

(4)

Η θητεία των µελών που περιγράφονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ)
είναι τετραετής. Η θητεία των µελών που περιγράφονται στην παράγραφο (ε)
είναι µονοετής. Κανένα µέλος της Επιτροπής δεν µπορεί να µετέχει στην
Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας πέραν των δύο διαδοχικών θητειών.

(5)

Η

Επιτροπή

Εσωτερικής

Ποιότητας

διασφαλίζει

την

εφαρµογή

των

εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας του Πανεπιστηµίου, όπως αυτές
περιγράφονται και αναλύονται στους σχετικούς Εσωτερικούς Κανονισµούς
του Πανεπιστηµίου. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας
αξιολογεί το αποτέλεσµα της εφαρµογής των διαδικασιών αυτών, µέσα από
τη

συστηµατική

συλλογή

διοικητικών

στοιχείων,

τη

συµπλήρωση

ερωτηµατολογίων από φοιτητές και αποφοίτους και µε τη διεξαγωγή
συνεντεύξεων µε διδακτικό προσωπικό και φοιτητές. Τα στοιχεία που
συλλέγονται και αξιολογούνται αφορούν, µεταξύ άλλων, τη διασφάλιση
ποιότητας των προγραµµάτων σπουδών, τη διδασκαλία, την έρευνα και τις
λοιπές υπηρεσίες που προσφέρονται από το Πανεπιστήµιο.
Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας υποβάλλει κάθε τρία χρόνια έκθεση
εσωτερικής αξιολόγησης του Πανεπιστηµίου στο Φορέα ∆ιασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

(6) Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας συνέρχεται σε τακτικές Συνεδρίες,
τέσσερις φορές κάθε ακαδηµαϊκό έτος και σε έκτακτες Συνεδρίες, εφόσον
αυτό κριθεί αναγκαίο. Η λεπτοµερής περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της
Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας, η σύγκληση των Συνεδριών της, η
διαπίστωση απαρτίας, η διαδικασία καταρτισµού της ηµερήσιας διάταξης, ο
τρόπος λήψης αποφάσεων και η διαδικασία τήρησης πρακτικών καθορίζονται
µε Εσωτερικούς Κανονισµούς.
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ΟΓ∆ΟΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Εξωτερικοί Ελεγκτές
51.

∆ιά τον ετήσιο έλεγχο της οικονοµικής δραστηριότητας και της οικονοµικής
διαχείρισης του Πανεπιστηµίου, ο Ιδρυτής διορίζει Εξωτερικούς Ελεγκτές, οι
οποίοι πληρούν τα κατά τον νόµο κριτήρια.
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ΕΝΑΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Κριτήρια Εισαγωγής
52. (1)

Η εισαγωγή οποιουδήποτε φοιτητή στο Πανεπιστήµιο πραγµατοποιείται µε
την εγγραφή του στο Αρχείο Φοιτητών, το οποίο τηρείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 42 του περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση,
Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµου.

(2)

Οι φοιτητές εισάγονται µε αυστηρή εφαρµογή των κριτηρίων εισαγωγής και
ως ελάχιστο προσόν εισαγωγής απαιτείται:

(α)

απολυτήριο αναγνωρισµένου εκπαιδευτικού ιδρύµατος δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, εξαετούς τουλάχιστον διάρκειας, ή

(β)

προσόν ισότιµο ή αντίστοιχο του πιο πάνω απολυτηρίου, ανεξάρτητα αν
αυτό αποκτήθηκε στη ∆ηµοκρατία ή στο εξωτερικό.

(3)

Για την εγγραφή φοιτητή στο Αρχείο Φοιτητών για παρακολούθηση
προγράµµατος µεταπτυχιακού επιπέδου πρώτου κύκλου, απαιτείται πτυχίο
αναγνωρισµένου πανεπιστηµίου ή άλλο αναγνωρισµένο ισοδύναµο προσόν.

(4)

Για την εγγραφή φοιτητή στο Αρχείο Φοιτητών για παρακολούθηση
προγράµµατος µεταπτυχιακού επιπέδου δεύτερου κύκλου / διδακτορικού,
απαιτείται πτυχίο αναγνωρισµένου πανεπιστηµίου µεταπτυχιακού επιπέδου,
πρώτου κύκλου, ή άλλο αναγνωρισµένο ισοδύναµο προσόν.

(5) Το Πανεπιστήµιο παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για να βεβαιώνεται ότι κατά την
εγγραφή φοιτητή στο Αρχείο Φοιτητών πληρούνται οι προϋποθέσεις των
εδαφίων (2), (3) ή (4) πιο πάνω, ανάλογα µε την περίπτωση, και ότι τα
προσόντα που ο φοιτητής παρουσιάζει δεν είναι πλαστά ή παραπλανητικά.
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Ακαδηµαϊκό έτος και φοίτηση
53. (1)

(α)

Το ακαδηµαϊκό έτος περιλαµβάνει δύο εκπαιδευτικές περιόδους:

(i)

τη χειµερινή περίοδο, που διαρκεί από τον Οκτώβριο µέχρι τον
Ιανουάριο.

(ii)

την εαρινή περίοδο, που διαρκεί από το Φεβρουάριο µέχρι τον
Ιούνιο. και

(β)

Αναλόγως

των

αναγκών,

µπορεί

να

παρέχονται

εκπαιδευτικά

προγράµµατα και σε θερινή περίοδο που διαρκεί από τον Ιούλιο µέχρι
το Σεπτέµβριο.

(2)

Η φοίτηση µπορεί να είναι πλήρης ή µερική.

(3)

Η φοίτηση µπορεί να παρέχεται και εξ αποστάσεως (distance learning,
e-learning, on line και άλλα παρόµοια συστήµατα)

Αξιολόγηση, προαγωγή, αποφοίτηση και πειθαρχικός έλεγχος των φοιτητών
54. (1)

Η αξιολόγηση του έργου των φοιτητών πραγµατοποιείται µε γραπτή ή
προφορική εξέταση ή κατάθεση εργασίας ή µε συνδυασµό αυτών ή και µε
οποιαδήποτε άλλη επιστηµονικά αποδεκτή µέθοδο αξιολόγησης, όπως
καθορίζεται σε Εσωτερικούς Κανονισµούς.

(2)

Ο φοιτητής επιτυγχάνει σε µάθηµα εφόσον συγκεντρώσει το 50% της
βαθµολογικής κλίµακας που χρησιµοποιείται.

(3)

Προάγεται ο φοιτητής ο οποίος συγκεντρώνει το 50% του συνόλου των
διδακτικών µονάδων που καθορίζονται για το κάθε έτος. Οι συναφείς
λεπτοµέρειες για την προαγωγή καθορίζονται σε Εσωτερικούς Κανονισµούς.
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(4)

Για την επιτυχή αποπεράτωση ενός Προγράµµατος Σπουδών απαιτείται
συµπλήρωση αριθµού ευρωπαϊκών διδακτικών µονάδων που καταµερίζονται,
κατά µάθηµα, από το οικείο Τµήµα και εµφανίζονται στον Οδηγό Σπουδών.
Ειδικότερα, απαιτείται για την απόκτηση:

(α)

πτυχίου,

η

επιτυχής

συµπλήρωση

διακοσίων

σαράντα

(240)

ευρωπαϊκών διδακτικών µονάδων.

(β)

µεταπτυχιακού τίτλου, πρώτου κύκλου/προ-διδακτορικού (επιπέδου
µάστερ),

η

επιτυχής

συµπλήρωση

ενενήντα

(90)

τουλάχιστον

ευρωπαϊκών διδακτικών µονάδων. και
(γ)

µεταπτυχιακού τίτλου,

δεύτερου κύκλου/διδακτορικού, η εκπόνηση,

κατάθεση και υποστήριξη πραγµατείας.

(5)

Ο

πειθαρχικός

έλεγχος

των

φοιτητών

ρυθµίζεται

µε

Εσωτερικούς

Κανονισµούς που εκδίδει το Συµβούλιο.
Όργανα αξιολόγησης των φοιτητών
55. (1)

Για την παρακολούθηση της ακαδηµαϊκής προόδου και για την αξιολόγηση
των φοιτητών του Πανεπιστηµίου, η Σύγκλητος µεριµνά, µε τη συνδροµή των
Συµβουλίων των Σχολών, ώστε να συγκροτούνται και να λειτουργούν όργανα
αξιολόγησης των φοιτητών.

(2)

Σε κάθε Τµήµα Σχολής συγκροτείται Επιτροπή Ακαδηµαϊκής Προόδου
Φοιτητών για την παρακολούθηση της προόδου και για την αξιολόγηση των
φοιτητών.

(3)

Οι λεπτοµέρειες για τον τρόπο σύστασης, τους όρους λειτουργίας, τις
αρµοδιότητες των Επιτροπών Ακαδηµαϊκής Προόδου και άλλα συναφή
θέµατα ρυθµίζονται µε Εσωτερικούς Κανονισµούς.
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Κριτήρια παροχής υποτροφιών, βοηθηµάτων, επιδοµάτων και δανείων στους
φοιτητές.
56. (1)

Οι υποτροφίες που χορηγούνται από το Πανεπιστήµιο αφορούν την ολική ή
µερική απαλλαγή των φοιτητών από τη συµµετοχή τους στις δαπάνες
σπουδών για το ακαδηµαϊκό έτος ή και σε απονοµή χρηµατικού βραβείου για
εξαιρετική ακαδηµαϊκή επίδοση.

(2)

Τα βοηθήµατα και τα δάνεια παραχωρούνται µε βάση οικονοµικά, κοινωνικά
και ακαδηµαϊκά κριτήρια και στα πλαίσια της σχετικής πρόνοιας του ετήσιου
προϋπολογισµού του Πανεπιστηµίου.

(3)

Τα οικονοµικά κριτήρια αφορούν την οικονοµική κατάσταση του υποψηφίου
και σε περίπτωση που ο υποψήφιος για βοήθηµα, ή δάνειο είναι έγγαµος,
λαµβάνεται υπόψη το φορολογητέο εισόδηµα και των δύο συζύγων.

(4)

Τα κοινωνικά κριτήρια αφορούν:

(α)

την οικογενειακή κατάσταση του φοιτητή.

(β)

τον αριθµό παιδιών του φοιτητή που θεωρούνται προστατευόµενα µέλη
της οικογένειας µε βάση τη νοµοθεσία για τη φορολογία του
εισοδήµατος.

(γ)

την αναπηρία του φοιτητή, συζύγου ή παιδιών του ή άλλων µελών της
οικογένειας του φοιτητή για τους οποίους είναι προστάτης.

(δ)

τη µονογονεϊκή οικογένεια.

(ε)

τον προστάτη οικογένειας, (άγαµος φοιτητής που είναι προστάτης
οικογένειας) .
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(στ) τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας.

(5)

(ζ)

τα αδέρφια φοιτητές. και

(η)

την αθλητική επίδοση του φοιτητή στις οµάδες του Πανεπιστηµίου.

Τα ακαδηµαϊκά κριτήρια σχετίζονται µε:

(α)

το βαθµό του απολυτηρίου, για πρωτοετείς φοιτητές.

(β)

την επίδοση στα µαθήµατα που έχουν επιλέξει στο ακαδηµαϊκό έτος που
παρακολουθούν. και

(γ)

το βαθµό του πτυχίου για φοιτητές σε µεταπτυχιακά προγράµµατα.

Κριτήρια εργοδότησης και χρηµατοδότησης φοιτητών
57. (1)

Για την εργοδότηση και χρηµατοδότηση φοιτητών από το Πανεπιστήµιο για
παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών ή έναντι έργου, λαµβάνονται κυρίως
υπόψη τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 54 αυτού του Καταστατικού
Χάρτη.

(2) Το ύψος των απολαβών των φοιτητών, καθώς και ο ανώτατος αριθµός
εβδοµαδιαίων

ωρών

απασχόλησης,

καθορίζονται

µε

Εσωτερικούς

Κανονισµούς.
Κριτήρια παροχής βραβείων σε φοιτητές
58. (1)

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας µεριµνά για την προκήρυξη
ετήσιων βραβείων που αποφασίζονται από το Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου,
ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου.

(2)

Το Πανεπιστήµιο βραβεύει τον τελειόφοιτο φοιτητή που έχει συγκεντρώσει την
ψηλότερη βαθµολογία από όλους τους τελειόφοιτους φοιτητές.
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Αρχείο Φοιτητών
59. (1)

(α)

Το Αρχείο Φοιτητών καταρτίζεται και τηρείται από το ∆ιευθυντή
∆ιοίκησης και Οικονοµικών ή από εκπρόσωπό του και σε αυτό
καταχωρίζονται,

χωρίς

καθυστέρηση

και

ανελλιπώς,

όλες

οι

πληροφορίες και οι µεταβολές που αφορούν τους φοιτητές.

(β)

Το Αρχείο τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή και για την τήρησή του
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του περί Επεξεργασίας Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου.

(2)

Τα στοιχεία που καταχωρίζονται, ανάµεσα σε άλλα, συµπεριλαµβάνουν:
(α)

τον Αριθµό Γενικού Φοιτητικού Μητρώου.

(β)

τον Αριθµό Ειδικού Φοιτητικού Μητρώου.

(γ)

το όνοµα, τη διεύθυνση και αριθµούς τηλεφώνων επικοινωνίας του
φοιτητή.

(δ)

τον αριθµό ταυτότητας ή διαβατηρίου.

(ε)

τη Σχολή, το Τµήµα, τα µαθήµατα που επιλέγει ο φοιτητής.

(στ) την πρόοδο του φοιτητή (βαθµολογίες, υποτροφίες ή/και άλλα
οικονοµικά βοηθήµατα) .

(ζ)

τα βραβεία, τις διακρίσεις. και

(η)

τον τίτλο σπουδών.
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Φοιτητική µέριµνα
60. (1)

Οι φοιτητές µπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριµνας, που διεκπεραιώνει θέµατα εγγραφών σε µαθήµατα,
έκδοση πιστοποιητικών, δηµιουργία και ανάπτυξη φοιτητικών οµίλων,
στέγαση, εξεύρεση εργασίας, επαγγελµατική αποκατάσταση, προσωπική
καθοδήγηση και στήριξη και για άλλα παρόµοιας φύσης θέµατα.

(2)

Το Πανεπιστήµιο διοργανώνει Πρόγραµµα Υποδοχής Νέων Φοιτητών.

Συµβουλευτική στήριξη
61. (1)

Το

Πανεπιστήµιο

παρέχει

συµβουλευτική

στήριξη

σε

φοιτητές

που

αντιµετωπίζουν προσωπικές δυσκολίες οι οποίες κατά συνέπεια επηρεάζουν
την ακαδηµαϊκή τους ζωή.

(2)

Οι συναντήσεις καθώς επίσης και οι πληροφορίες που αναφέρονται στη
διάρκεια των συναντήσεων, είναι εµπιστευτικές.

Σταδιοδροµία και διασύνδεση
62. (1)

Το Πανεπιστήµιο παρέχει υπηρεσίες σταδιοδροµίας και διασύνδεσης για:

(α)

να συµβουλεύουν και να πληροφορούν τους φοιτητές για πιθανές
επαγγελµατικές διεξόδους.

(β)

να βοηθούν τους φοιτητές και τους αποφοίτους ώστε να διαµορφώσουν
µια σαφή εικόνα για τον επαγγελµατικό τους προσανατολισµό και να
δηµοσιοποιούν ευκαιρίες για προσωρινή, µερική ή µόνιµη απασχόληση
εντός και εκτός Πανεπιστηµίου.

(γ)

να ενηµερώνουν για τις δυνατότητες µεταπτυχιακών σπουδών στο
εξωτερικό, καθώς επίσης και για τις πιθανότητες παροχής υποτροφιών.
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(δ)

να παρέχουν συµβουλές για µια επιτυχηµένη προσωπική συνέντευξη,
καθώς και πληροφορίες για τη σύνταξη του βιογραφικού σηµειώµατος,
τη συµπλήρωση αιτήσεων, σύνταξη επιστολών τυπικού χαρακτήρα και
άλλα παρόµοια θέµατα.

(2)

Για την επιτυχή ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, το
Πανεπιστήµιο διοργανώνει ετησίως την “Ηµέρα Σταδιοδροµίας”, καθώς και
άλλες σχετικές διαλέξεις.

Κοινωνική και οικονοµική στήριξη
63. (1)

Το Πανεπιστήµιο παρέχει κοινωνική στήριξη και πρακτική βοήθεια σε
φοιτητές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ακαδηµαϊκής και οικονοµικής
φύσεως, προβλήµατα υγείας και ψυχοκοινωνικά προβλήµατα.

(2)

Φοιτητές µε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα µπορούν να αποτείνονται για
καθοδήγηση και βοήθεια στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας.

(3)

Κάθε χρόνο, αριθµός φοιτητών ενισχύεται οικονοµικά από το Πανεπιστήµιο
στα πλαίσια πρόνοιας που περιέχεται στον ετήσιο προϋπολογισµό του
Πανεπιστηµίου.

(4)

Αιτήσεις για παροχή οικονοµικού βοηθήµατος υποβάλλονται στην Υπηρεσία
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας.

Σίτιση φοιτητών
64. Στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου λειτουργούν εστιατόρια και κυλικεία µε
ελεγχόµενες τιµές πώλησης αγαθών.
Υπηρεσίες σε φοιτητές µε ειδικές ανάγκες
65. (1)

Φοιτητές µε ειδικές ανάγκες έχουν τα ίδια δικαιώµατα, συµµετέχουν ισότιµα
στις φοιτητικές δραστηριότητες και υπόκεινται στους ίδιους κανόνες µε τους
υπόλοιπους φοιτητές.
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(2)

Το Πανεπιστήµιο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να δίνονται
πρακτικές λύσεις στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές µε ειδικές
ανάγκες, σε συνεργασία µε οργανώσεις και κρατικές υπηρεσίες.

(3)

Οι φοιτητές µε ειδικές ανάγκες έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλους τους
χώρους του Πανεπιστηµίου και επιπρόσθετα τους παρέχονται διευκολύνσεις
στην ακαδηµαϊκή τους προσπάθεια.

Προστασία της υγείας
66. (1)

Σε

όλους

τους

φοιτητές

του

Πανεπιστηµίου

παρέχεται

δωρεάν

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη από τα κρατικά νοσοκοµεία και τα κρατικά
εξωτερικά ιατρεία, µε την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.

(2)

Στα κτήρια του Πανεπιστηµίου λειτουργεί µικρό υγειονοµικό κέντρο το οποίο,
εκτός από πρώτες βοήθειες, παρέχει συµβουλές σε θέµατα υγείας, οργανώνει
εκστρατείες για πρόληψη ασθενειών, αιµοδοσίες, και παραπέµπει φοιτητές
στα κρατικά νοσοκοµεία και στα εξωτερικά ιατρεία.

Στέγαση
67. Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας παρέχει πληροφορίες σε φοιτητές
για εξεύρεση στέγης στην περιοχή γύρω από το Πανεπιστήµιο.
Φοιτητικοί Όµιλοι
68. (1)

Στο Πανεπιστήµιο λειτουργούν και δραστηριοποιούνται φοιτητικοί όµιλοι για
επίτευξη

αξιόλογων

πολιτιστικών,

καλλιτεχνικών

και

ψυχαγωγικών

εκδηλώσεων στη µουσική, στο χορό, στη δηµοσιογραφία, στο θέατρο και σε
άλλες παρόµοιες εκδηλώσεις.

(2)

Το Πανεπιστήµιο παρέχει καθοδήγηση για τη σύσταση και λειτουργία των
οµίλων.
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Αθλητισµός
69. (1)

Το Πανεπιστήµιο αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στον αθλητισµό και στόχος του
αθλητικού του προγράµµατος είναι η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των
φοιτητών µε έναν υγιή και ενεργητικό τρόπο, ο οποίος να τους παρέχει τη
δυνατότητα να αναπτύξουν αρµονικά τις σωµατικές, ψυχικές και πνευµατικές
τους ικανότητες.

(2)

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας του Πανεπιστηµίου ετοιµάζει
αθλητικό πρόγραµµα το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να
ασχοληθεί µε τη δραστηριότητα που επιθυµεί και που ταιριάζει στα
ενδιαφέροντα και στις ανάγκες του.

(3)

Η απρόσκοπτη παρακολούθηση των µαθηµάτων δεν επηρεάζεται από την
ενασχόληση µε τον αθλητισµό, δεδοµένου ότι οι ώρες λειτουργίας του
προγράµµατος διαµορφώνονται µε βάση το Πρόγραµµα Σπουδών.

Φοιτητική Ένωση
70. (1)

Οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες για τη
συγκρότηση του συλλογικού τους σώµατος µε την ονοµασία «Φοιτητική
Ένωση».

(2)

To Πανεπιστήµιο παρέχει στους φοιτητές κάθε δυνατή υποστήριξη για τη
συγκρότηση του συλλογικού αυτού σώµατος.

(3)

Το

Καταστατικό

τροποποιήσεις

της

του

Φοιτητικής
υπόκεινται

Πανεπιστηµίου.
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Ένωσης
στην

και

έγκριση

τυχόν
του

προτεινόµενες

Συµβουλίου

του

∆ΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παραρτήµατα
71. Το Πανεπιστήµιο δύναται να λειτουργεί Παραρτήµατα εντός της επικράτειας της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή/και αλλαχού πάντοτε µέσα στα πλαίσια της ισχύουσας
νοµοθεσίας.
Παράρτηµα Λεµεσού
72. (1)

Το Πανεπιστήµιο, από της ίδρυσης του, λειτουργεί Παράρτηµα στη Λεµεσό
όπου προσφέρει πτυχιακά και µεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών.

(2)

Την ευθύνη και εποπτεία για το ακαδηµαϊκό και ερευνητικό έργο του
Παραρτήµατος έχει Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου.

(3)

Την ευθύνη και εποπτεία για την εύρυθµη διοικητική λειτουργία έχει ο
∆ιοικητικός ∆ιευθυντής ο οποίος υπάγεται στο ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και
Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου.

Σύνθεση, θητεία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Παραρτήµατος
73. (1)

Στο Συµβούλιο του Παραρτήµατος συµµετέχουν:
(α)

Ο αρµόδιος Αντιπρύτανης.

(β)

Ο ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής του Παραρτήµατος.

(γ)

Οι Πρόεδροι των Τµηµάτων που έχουν έδρα τη Λεµεσό.

(δ)

Οι Συντονιστές Προγραµµάτων Σπουδών που προσφέρονται στη
Λεµεσό όταν τα Τµήµατα στα οποία ανήκουν έχουν έδρα τη Λευκωσία.
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(ε)
(2)

ένας φοιτητής ο οποίος εκλέγεται από τους φοιτητές του Παραρτήµατος.

Η θητεία των µελών που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ)
διαρκεί για όσο διάστηµα κατέχουν θέση µε βάση την οποία συµµετέχουν στο
Συµβούλιο του Παραρτήµατος.

(3)

Η θητεία του µέλους (ε) είναι µονοετής µε δικαίωµα µιας επανεκλογής.
Νοείται ότι ο εκπρόσωπος των φοιτητών δεν συµµετέχει στη συζήτηση και
θέµατα για τα οποία αποκλείονται οι φοιτητές από τις συνεδρίες της
Συγκλήτου.

(4)

Το Συµβούλιο έχει χαρακτήρα συµβουλευτικό και συντονιστικό για την
εύρυθµη λειτουργία και ανάπτυξη του Παραρτήµατος. Το Συµβούλιο εξετάζει
προβλήµατα που προκύπτουν στη λειτουργία του Παραρτήµατος και κάνει
εισηγήσεις για την επίλυσή των. Προτείνει θέµατα και µέτρα που θα
συµβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση, ανάπτυξη και κοινωνική συµβολή του
Παραρτήµατος.

(5)

Το Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά µια φορά το µήνα και έκτακτα όταν υπάρχει
ανάγκη.
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ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη
74. Ο Καταστατικός Χάρτης του Πανεπιστηµίου τροποποιείται µε έγκριση του
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού, ύστερα από την υποβολή, εκ µέρους του
Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου µε τη σύµφωνη γνώµη του Ιδρυτή, σχετικής
αίτησης στην οποία περιέχονται τα αναγκαία αιτιολογικά.

Για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

Μιχαήλ Φρειδερίκου
Πρόεδρος του Συµβουλίου
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