ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενόψει των εγγραφών του Θερινού Εξαμήνου 2016, αύριο Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016, η Υπηρεσία
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ενημερώνει όλους τους Ελλαδίτες φοιτητές για τις
αποφάσεις που έχει λάβει ο ΔΟΑΤΑΠ Ελλάδος όπως αυτές αναφέρονται πιο κάτω.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ήδη προχωρήσει σε διαβήματα τόσο στον ΔΟΑΤΑΠ Ελλάδος,
ενημερώνοντας παράλληλα τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Ελλάδος και τον
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Κύπρου, ζητώντας αναθεώρηση των εν λόγω αποφάσεων.
Το Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει σε νέα Ανακοίνωση μόλις υπάρξουν νεότερες εξελίξεις.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΟΑΤΑΠ
1. Κατηγορία: Αποφάσεις Δ.Σ. Καταχωρήθηκε: 23-11-2015
Διευκρίνιση για τον μέγιστο αριθμό αποδεκτών πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο.
Μετά από συζήτηση στην Ολομέλεια Δ.Σ. 174/6-11-2015 ερωτημάτων σχετικών με την
από 17-7-2015 απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία από το ακαδημαϊκό έτος 201516 και μετά οι πιστωτικές μονάδες ανά ημερολογιακό εξάμηνο θα πρέπει να είναι κατά
μέγιστο 30 ECTS., διευκρινίζεται ότι θα γίνονται αποδέκτες από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
περισσότερες από 30ECTS ανά εξάμηνο μόνο εφόσον ο υπερβάλλον αριθμός ECTS
αφορά σε μαθήματα που ο φοιτητής τα έχει αποδεδειγμένα διδαχθεί σε προηγούμενο
εξάμηνο, απέτυχε στην εξέτασή τους τότε και στα οποία επανεξετάζεται.
2. Διάρκεια σπουδών – ECTS ανά ημερολογιακό εξάμηνο –ECTS αποκτηθείσες κατά τη
διάρκεια καλοκαιρινής περιόδου
Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας Δ.Σ. που ελήφθη στη συνεδρίαση 170/17-7-2015,
συμπληρώνεται προηγούμενη απόφαση της που ελήφθη στη συνεδρίαση 166/24-52015 ως εξής: Η διάρκεια σπουδών για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί μετά από
παρακολούθηση 4-ετούς προπτυχιακού προγράμματος σπουδών το οποίο δεν έχει
ολοκληρωθεί μέχρι και τη 31η/8/2015, θα πρέπει να είναι 8 ημερολογιακά εξάμηνα, ενώ
δεν θα λαμβάνονται υπόψη ECTS αποκληθείσες στη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου
των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 και μετά.
Για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, που θα κατατεθούν για αναγνώριση, είναι
αποδεκτή η απόκτηση κατά μέγιστο 15 ECTS του συνόλου των πιστωτικών μονάδων σε
καλοκαιρινή περίοδο των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 και μετά.
Από το ακαδημαϊκών έτος 2015-2016 και μετά, για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών, ο μέγιστος αποδεκτός αριθμό ECΤS ανά ημερολογιακό εξάμηνο
είναι τριάντα (30).
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