ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α. Σύμφωνα με τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο του 1989 (144/1989), Άρθρο 13 «Εξουσίες
και καθήκοντα της Συγκλήτου» αναφέρονται τα εξής:
13. «Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη
του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και στον τομέα
της έρευνας, και ειδικότερα:
(α) Εγκρίνει τις αποφάσεις του Πρύτανη, τα ακαδημαϊκά προγράμματα, το επίπεδο των εισαγωγικών
και προαγωγικών εξετάσεων, το σύστημα βαθμολογίας, τις προαγωγές και την απονομή διπλωμάτων
και πτυχίων
(β) καθορίζει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, τον
επιμερισμό του προϋπολογισμού και τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με άλλα Πανεπιστήμια και
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(γ) αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο κρίσεως και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο
(δ) εισηγείται στο Συμβούλιο την ίδρυση ή την κατάργηση Σχολών ή Τμημάτων και τον αριθμό των
εισακτέων φοιτητών
(ε) καταρτίζει επιτροπές από μέλη της και μπορεί να μεταβιβάζει, υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιμο να επιβάλλει, σε αυτές οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες της
(στ) υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση αναφορικά με κάθε θέμα που αποστέλλεται σε αυτή από το
Συμβούλιο για μελέτη και υποβολή έκθεσης
(ζ) ασκεί οποιαδήποτε εξουσία και εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον που της χορηγείται ή της
επιβάλλεται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς και
(η) αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου και των Κανονισμών, ρυθμίζει τη δική της
διαδικασία».
Σημείωση: Από τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες της Συγκλήτου έχουν μεταβιβαστεί στην
Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών αρμοδιότητες που εμπίπτουν στο σημείο (α).

Β. «Η Σύγκλητος ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 13 (ε) του περί Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμου, Ν 144/89, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, αποφάσισε όπως
καταρτίσει τις ακόλουθες Επιτροπές οι οποίες θα λαμβάνουν άμεσα εκτελεστέες αποφάσεις
επί των θεμάτων των αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάζονται.
i. Eπιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
ii. Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού»
Οι Κανόνες για καταρτισμό Επιτροπών Συγκλήτου και Συμβουλευτικών Επιτροπών εγκρίθηκαν κατά τη
συνεδρία της Συγκλήτου αρ. 7/2013, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2013 και καθορίζουν την Σύνθεση της
Επιτροπής και τους Όρους Λειτουργίας της (βλ. Σημείο Γ.ΙΙ και ΓΙΙΙ αντίστοιχα)
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Γ.I Αρμοδιότητες της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών που μεταβιβάζονται από την Σύγκλητο
Η Επιτροπή είναι αρμόδια να εξετάζει και να λαμβάνει άμεσα εκτελεστέες αποφάσεις για θέματα
όπως:
1. Η κατάρτιση ή/και αναθεώρηση των Κανόνων Εισδοχής για:
1.1.

Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται:
1.1.1.
Σε μια από τις επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου
1.1.2.
Σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου
1.2. Διαπανεπιστημιακά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε
οποιαδήποτε γλώσσα
2. Η κατάρτιση ή/και αναθεώρηση των Κανόνων Φοίτησης για:
2.1.

Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται:
2.1.1.
Σε μια από τις επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου
2.1.2.
Σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου
2.2. Διαπανεπιστημιακά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε
οποιαδήποτε γλώσσα
3.

Η κατάρτιση ή/και αναθεώρηση των γενικών κανόνων για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για:
3.1.

προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται:
3.1.1.
σε μια από τις επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου
3.1.2.
σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου
3.2. Διαπανεπιστημιακά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε
οποιαδήποτε γλώσσα
4. Η κατάρτιση ή/και αναθεώρηση των γενικών πλαισίων για:
4.1.

Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται:
4.1.1.
Σε μια από τις επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου
4.1.2.
Σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου
4.2. Διαπανεπιστημιακά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε
οποιαδήποτε γλώσσα
5.

Η εξέταση εισηγήσεων για νέα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για έγκριση του
ακαδημαϊκού σκέλους του προγράμματος ή για τροποποίηση υφιστάμενων προπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται:
5.1.1.
Σε μια από τις επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου
5.1.2.
Σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου
Στις περιπτώσεις όπου τα αιτήματα αφορούν νέα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, η
Επιτροπή θα εξετάζει την δομή τους όσο αφορά το ακαδημαϊκό σκέλος. Η απόφαση της ΕΠΣπ,
θα γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο Τμήμα και το αίτημα θα προωθείται στην Σύγκλητο.
Στις περιπτώσεις όπου η ΕΠΣπ εγκρίνει τροποποιήσεις σε υφιστάμενα προπτυχιακά
προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου π.χ. προσθήκη νέων μαθημάτων/ αλλαγή ECTS/
Αλλαγή τίτλων μαθημάτων, τότε η απόφαση θα γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο Τμήμα και
θα υποβάλλεται στο Γραφείο του ΑΑΥ, το οποίο θα ενημερώνει αρμοδίως τον Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.
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6.

Η εξέταση όλων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην μακροπρόθεσμη λειτουργία
του Ιδρύματος.

7.

Οι φοιτητικές υποθέσεις όπως ο προσανατολισμός και η ενημέρωση των φοιτητών, οι εγγραφές,
οι μετεγγραφές, οι εξετάσεις, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων, θέματα φοίτησης όπως
αλλαγή στη βαθμολογία, προσωρινή διακοπή φοίτησης κ.λ.π, παρέχοντας τις ακόλουθες
εξουσιοδοτήσεις στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (ΑΑΥ), ο οποίος θα ενημερώνει
σχετικά την Επιτροπή.
Ο ΑΑΥ δύναται να εγκρίνει αναδρομικά αιτήματα μέχρι και τεσσάρων εξαμήνων προηγούμενως
(συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος εξαμήνου). Σε διαφορετική περίπτωση, τα αιτήματα θα
εξετάζονται από την ΕΠΣπ.
Εξουσιοδοτήσεις ΑΑΥ
Έγκριση παράτασης φοίτησης σε 13ο εξάμηνο για λόγους υγείας (Απόφαση Συγκλήτου
Αρ. Συνεδρίας 2/203, ημερ. 23/1/2013)
ii.
Έγκριση για εγγραφή προπτυχιακών φοιτητών σε μαθήματα πέραν των 45ΠΜ,
νοουμένου ότι θα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Προέδρου* του εκάστου Τμήματος
iii.
Έγκριση για αναδρομική εγγραφή προπτυχιακών φοιτητών σε μαθήματα, νοουμένου ότι
τα αιτήματα θα υποβάλλονται μέσω του Προέδρου*/ Συμβούλιου εκάστου Τμήματος,
τεκμηριωμένα
iv. Έγκριση για παραχώρηση αναδρομικής αναστολής φοίτησης σε προπτυχιακούς
νοουμένου ότι τα αιτήματα θα υποβάλλονται μέσω του Προέδρου*/ Συμβούλιου
εκάστου Τμήματος, τεκμηριωμένα
v.
Έγκριση για παραχώρηση προσωρινής διακοπής φοίτησης για λόγους υγείας σε
προπτυχιακούς φοιτητές νοουμένου ότι τα αιτήματα θα υποβάλλονται μέσω του
Προέδρου*/ Συμβούλιου εκάστου Τμήματος, τεκμηριωμένα και θα συνοδεύονται από
Ιατρικά Πιστοποιητικά
vi. Έγκριση για αλλαγή βαθμολογίας σε μαθήματα προπτυχιακών φοιτητών, νοουμένου ότι
τα αιτήματα θα υποβάλλονται μέσω του Προέδρου*/ Συμβούλιου εκάστου Τμήματος,
τεκμηριωμένα
vii. Έγκριση για αναδρομική πίστωση ΠΜ σε προπτυχιακούς φοιτητές, νοουμένου ότι τα
αιτήματα θα υποβάλλονται μέσω του Προέδρου*/ Συμβούλιου εκάστου Τμήματος,
τεκμηριωμένα
viii. Έγκριση για προώθηση εξέτασης εκπρόθεσμων αιτήσεων/ αιτημάτων στα Τμήματα,
σχετικά με διαδικασίες εισδοχής νοουμένου ότι πληρούνται τα καθορισμένα κριτήρια
εισδοχής που έχει ορίσει το Πανεπιστήμιο, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και ταυτόχρονα:
α) συντρέχουν τεκμηριωμένοι πολύ σοβαροί λόγοι, υγείας ή/και
οικονομικοί ή/και κοινωνικοί, του αιτητή
β) αποτελεί αίτημα των Προέδρων* των Τμημάτων
i.

*Σημειώνεται ότι η ΕΠΣπ θεωρεί ότι ο Πρόεδρος εκάστου Τμήματος θα ενεργεί εκ μέρους του
Συμβουλίου του Τμήματος, στις περιπτώσεις που αυτό εφαρμόζεται.
8.

Η συνεργασία με το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης για προώθηση/ εξέταση θεμάτων που
απορρέουν από την Χάρτα Διδασκαλίας 2017-2020.

9.

Η ετοιμασία Εισηγήσεων/Πολιτικής για θέματα που αφορούν οποιαδήποτε αλλαγή αναφορικά
με την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου που έχει προτείνει το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
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Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών θα αποστέλλει τα εγκεκριμένα πρακτικά κάθε συνεδρίας για
ενημέρωση στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο θα τα προωθεί στη Σύγκλητο.
Γ. ΙΙ Η σύνθεση της Επιτροπής καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πρόεδρος
2. Ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού από κάθε Σχολή, προερχόμενο από τους
εκπροσώπους της Σχολής του στη Σύγκλητο και του οποίου η θητεία θα διαρκεί όσο
χρονικό διάστημα μετέχει στη Σύγκλητο
3. Δύο προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και εκπρόσωποι της Φ.Ε.ΠΑΝ
στη Σύγκλητο
4.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας

Γ. ΙΙΙ Όροι Λειτουργίας
3.1. Η Επιτροπή συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες μια φορά τον μήνα κατά τη διάρκεια των
εξαμήνων. Σε έκτακτες συνεδρίες η Επιτροπή συνέρχεται όταν το ζητήσουν τρία
τουλάχιστον μέλη ή όταν αποφασίσει ο/η Πρόεδρος.
3.2. Απαρτία αποτελούν τόσα παρόντα μέλη της Επιτροπής όσος είναι ο αμέσως
μεγαλύτερος ακέραιος του μισού των μελών της Επιτροπής αριθμός.
3.3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.
3.4. Τα μέλη των Επιτροπών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Αρχείο των καθιερωμένων
διαδικασιών.
3.5. Οι Γραμματείς των Επιτροπών θα μεριμνούν για τη γραμματειακή υποστήριξη των
Επιτροπών και την τήρηση του Αρχείου των καθιερωμένων διαδικασιών των
Επιτροπών.
3.5. Οι Γραμματείς των Επιτροπών συμμετέχουν σε εργασίες των Επιτροπών χωρίς
δικαίωμα ψήφου.

Οι όροι Εντολής της ΕΠΣπ εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρία της Συγκλήτου αρ. 31/2013, ημερομηνίας
4 Δεκέμβριου 2013 και αναθεωρήθηκαν κατά τη συνεδρία της Συγκλήτου αρ. 7/2018,
ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2018.
ΚΒ/ 02.04.18
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