ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΑΣΤΕΡ»
ή
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «MAΣΤΕΡ»
ΤΜΗΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ελληνική γλώσσα)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
(αγγλική γλώσσα)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Περιγραφή βασικών σκοπών και στόχος του προγράμματος. Ποιες ανάγκες
αναμένεται να καλύψει το πρόγραμμα σπουδών, ποιες ανάγκες θα καλύψει στην έρευνα και πώς συνδέεται με
την κοινωνία. Μελέτη βιωσιμότητας του προγράμματος. Κοστολόγηση, διδακτικός φόρος και πρόσθετες
ανάγκες. Εάν υπάρχει η υφιστάμενη τεχνογνωσία στο Τμήμα για να προσφερθεί το πρόγραμμα).
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ΑΡ. ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΟΙ

ΑΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (π.χ. Magister Artium,
Magister Scientiae, Magister Engineering)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ/ΟΡΟΙ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Να καθοριστούν και να συγκεκριμενοποιηθούν τα κριτήρια που θα
πληρούν οι φοιτητές για να γίνουν δεκτοί, π.χ. εάν απαιτείται ελάχιστη βαθμολογία βασικού πτυχίου, εάν ο
προαπαιτούμενος πανεπιστημιακός τίτλος θα πρέπει να είναι σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, εάν
απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας ή επαγγελματική εμπειρία,κ.λ.π.).
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (π.χ προσωπική
συνέντευξη, γραπτή εξέταση)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (χωρίς ή με
εκπόνηση)

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
•

Τίτλος Μαθήματος στην ελληνική γλώσσα

•

Τίτλος Μαθήματος στην αγγλική γλώσσα

•

Τίτλος Μαθήματος που ζητείται κατάργηση
(σε περίπτωση αλλαγής σε πρόγραμμα
σπουδών)

•

Περιγραφή Μαθήματος στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα

•

Κωδικός Μαθήματος
πρόγραμμα

•

Είδος Μαθήματος (π.χ.
περιορισμένης επιλογής)

•

Τρόπος βαθμολογίας (αριθμητικός ή
χαρακτηρισμός)

•

Αριθμός πιστωτικών μονάδων

•

Δικαιολόγηση των πιστωτικών μονάδων

•

Εάν το μάθημα έχει προαπαιτούμενα άλλα
μαθήματα

για

το

ωρολόγιο

υποχρεωτικό

ή

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
•

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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•

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ

•

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

•

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
A. Χρειάζεται να υποβληθεί επαρκής τεκμηρίωση για την ανάγκη λειτουργίας του προγράμματος ως
αυτοχρηματοδοτούμενου και όχι ως συμβατικού με έμφαση στους λόγους που το συγκεκριμένο
πρόγραμμα δεν μπορεί ή δεν θα έπρεπε να λειτουργήσει ως συμβατικό. Στην αιτιολόγηση θα
πρέπει να αναφερθούν οι λόγοι που επιβάλλουν την προσφορά του προγράμματος ως
αυτοχρηματοδοτούμενου και οι συγκεκριμένες ανάγκες της κοινωνίας που αναμένεται ότι το
πρόγραμμα θα εξυπηρετήσει).

B.

Προϋπολογισμός για το πρόγραμμα
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Γ. Μελέτη βιωσιμότητας του προγράμματος. Κοστολόγηση, διδακτικός φόρτος και πρόσθετες
ανάγκες. Να συνυπολογίζεται επίσης το κόστος του χρόνου, των κτηρίων και του ονόματος του
Πανεπιστημίου Κύπρου που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για έγκριση νέου προγράμματος ή αλλαγής προγράμματος σπουδών ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:
•
•
•
•

•

•
•

Η έγκριση/αλλαγή προγράμματος σπουδών αποφασίζεται σε συνεδρία Συμβουλίου Τμήματος.
Το Τμήμα προωθεί την έγκριση/αλλαγή προγράμματος στο Συμβούλιο της οικείας Σχολής.
Η οικεία Σχολή μέσω του Κοσμήτορα της αποστέλλει την απόφαση για έγκριση/αλλαγή του ακαδημαϊκού
σκέλους τους προγράμματος στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Το Συμβούλιο της ΣΜΣ αποφασίζει για την έγκριση/αλλαγή προγράμματος και προωθεί την απόφαση του
μαζί με το αίτημα του Τμήματος:
o στο Πρυτανικό Συμβούλιο για έγκριση και προώθηση του στη Σύγκλητο.
o στην Επιτροπή Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: a) για έγκριση των οικονομικών πτυχών του
προγράμματος και β) για σκοπούς προγραμματισμού και προϋπολογισμού.
o στην Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας για έγκριση και πιστοποίηση με βάση τα κριτήρια του
Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση όπου στην πρόταση έγκρισης ενός προγράμματος σπουδών, προτείνεται διαφορετικό ύψος
διδάκτρων από τα εγκεκριμένα από το Υπουργικό Συμβούλιο δίδακτρα, απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου. To γραφείο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών και η Νομικός Λειτουργός του
ΠΚ ετοιμάζουν σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.
Το Τμήμα συμπληρώνει την αίτηση του ΔΙΠΑΕ για έγκριση/αλλαγή προγράμματος και την αποστέλλει στο
Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.
Το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας του ΑΑΥ προωθεί την αίτηση για έγκριση-πιστοποίηση στο Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.
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