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Αρ. 3792, 31.12.2003
Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003, εκδίδεται
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Αρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός
του 2003
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2003
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. 0 παρών Νόμος
αναφέρεται ως ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 και
διαβάζεται μαζί με τους
περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 1989 έως 2003 (που στο εξής
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος
αναφέρονται μαζί ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι του 1989 έως
(Αρ. 2) του 2003.

2.
άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αρίθμηση του κειμένου του εδαφίου (1) αυτού ως παραγράφου
(α) και την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων νέων παραγράφων
(β) και (γ):
«(β)

(γ)

Σε ειδικές περιπτώσεις, που καθορίζονται με απόφαση της Συγ<
κλήτου, το Πανεπιστήμιο
(i) Να προσφέρει και σε άλλη γλώσσα ορισμένα από τα
υφιστάμενα μεταπτυχιακά
και
να προσφέρει σε οποιαδήποτε γλώσσα διαπανεπιστημιακά
προγράμματα σπουδών, τα οποία εντάσσονται στα
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Νοείται ότι για τους σκοπούς της υποπαραγράφου
αυτής, ο όρος 'διαπανεπιστημιακό
σπουδών'
σημαίνει πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών που
οργανώνεται με συνεργασία του Πανεπιστημίου και δύο
τουλάχιστον άλλων πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στα πλαίσια της δράσης 1 του προγράμματος
'ERASMUS MUNDUS MASTERS
ή άλλων
ανάλογων προγραμμάτων που στο μέλλον
οργανωθούν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση:
Νοείται περαιτέρω ότι το ύψος των διδάκτρων για τα
προγράμματα
που
προσφέρονται
δυνάμει
των
υποπαραγράφων
και (ii),
αντικατοπτρίζει το
πραγματικό κόστος για την προσφορά τους.
Οι αλλοδαποί φοιτητές που συμμετέχουν στα προγράμματα που
προσφέρονται δυνάμει της παραγράφου (β) παρακολουθούν
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο ένα του<
λάχιστο μάθημα 'ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού'.».

Συνοπτικός
του 1989
του 1990
του 1994
του 1995
του 1997
του 1998
του 1999
του 2000
2001
του 2002
2002
του 2003.
Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.
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(β)

Τροποποίηση
του
32
του βασικού
νόμου.
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Με την προσθήκη στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (2) αυτού
αμέσως μετά τη λέξη «πτυχίων» των λέξεων
τίτλων,».
3. Η παράγραφος (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 32 του βασικού νόμου τρο<
ποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «και» (πρώτη γραμμή), την αντικατάσταση
της άνω τελείας στο τέλος αυτής και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «και
τα προσόντα εγγραφής σε μεταπτυχιακά προγράμματα·».

