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Απιθμόρ 52 
 

Oι πεπί Τεσνολογικού Πανεπιζηημίος Κύππος (Φοιηηηικά Θέμαηα και Θέμαηα Σποςδών) Κανονιζμοί ηος 
2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Σςμβούλιο ηος Τεσνολογικού Πανεπιζηημίος Κύππος δςνάμει ηος άπθπος  38 
ηων πεπί Τεσνολογικού Πανεπιζηημίος Κύππος Νόμων ηος 2003 έωρ 2014, με ηην έγκπιζη ηος Υποςπγικού 
Σςμβοςλίος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην 
Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη 
Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 
όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 

OΙ ΠΔΡΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2003 ΔΩ 2014 
________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 38 

198(Ι) ηνπ 2003 
74(Ι) ηνπ 2005 
79(Ι) ηνπ 2007 

105(Ι) ηνπ 2007 
133(Ι) ηνπ 2007 
105(Ι) ηνπ 2008 
108(Ι) ηνπ 2008 
114(Ι) ηνπ 2008 

6(Ι) ηνπ 2010 
105(Ι) ηνπ 2010 

51(Ι) ηνπ 2011 
111(Ι) ηνπ 2012 
117(Ι) ηνπ 2013 

118(Ι) ηνπ 2014. 

Σν πκβνχιην ηνπ Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ  ηνπ 
ρνξεγνχληαη απφ ην άξζξν 38 ησλ πεξί Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 
2003 έσο 2014, εθδίδεη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηε χγθιεην, κε ηελ έγθξηζε ηνπ 
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο. 
 

  
πλνπηηθφο ηίηινο. 
 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ 
(Φνηηεηηθά Θέκαηα θαη Θέκαηα πνπδψλ) Καλνληζκνί ηνπ 2015. 



Δξκελεία. 2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

 «αθαδεκατθφ εμάκελν» ζεκαίλεη ην Φζηλνπσξηλφ θαη Δαξηλφ εμάκελν, ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ 
νπνίσλ νξίδεηαη απφ ην Παλεπηζηήκην γηα θάζε αθαδεκατθφ έηνο· 

 «αθαδεκατθφ έηνο» ζεκαίλεη ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ μεθηλά απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ εθάζηνπ 

έηνπο κέρξη ηελ 31
ε
 Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη Φζηλνπσξηλφ θαη 

Δαξηλφ αθαδεκατθφ εμάκελν· 

«αμηνιφγεζε επαλαηξνθνδφηεζεο» ή «αμηνιφγεζε δηάγλσζεο» ζεκαίλεη ηελ αμηνιφγεζε πνπ 
ζηνρεχεη ζηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο πξνο ην δηδάζθνληα θαη ην θνηηεηή γηα ζθνπνχο 
αλαζεψξεζεο ησλ δηδαθηηθψλ θαη καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ν δηδάζθνληαο θαη ν 
θνηηεηήο εκπιέθνληαη αληίζηνηρα· 

 «αμηνιφγεζε ζχλνςεο» ζεκαίλεη ηελ αμηνιφγεζε, ε νπνία ζηνρεχεη ζηε ζχλνςε ηεο κάζεζεο 
ηνπ θνηηεηή ζε δεδνκέλν ρξνληθφ ζεκείν· 

 «Απνιπηήξην Λπθείνπ» ζεκαίλεη ην πξνζφλ πνπ απνθηάηαη κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 
ηξηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ ζε Γεληθφ Λχθεην ή ζε Σερληθή ρνιή ζηε Γεκνθξαηία, ή πξνζφλ 
αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν ή σο ηζφηηκν απηνχ, αλεμάξηεηα αλ απηφ απνθηήζεθε ζηε 
Γεκνθξαηία ή ζην εμσηεξηθφ· 

 «δεχηεξνο θχθινο ζπνπδψλ» ζεκαίλεη πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν νδεγεί ζηελ απφθηεζε 
ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ «Master», «Magister» ή ηζφηηκνπ ηίηινπ· 

 «δεπηεξεχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ» ζεκαίλεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ άιιν απφ ην 
πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο θνηηεηήο, ην νπνίν πξνζθέξεηαη ζε θνηηεηέο 
πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ·  

 «δηαπαλεπηζηεκηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ» ζεκαίλεη πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην νπνίν 
νξγαλψλεηαη θαη πξνζθέξεηαη απφ θνηλνχ απφ δχν ηνπιάρηζην παλεπηζηήκηα· 

 «δηαπαλεπηζηεκηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ» ζεκαίλεη ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ απνλέκεηαη απφ 
θνηλνχ απφ ηνπιάρηζην δχν παλεπηζηήκηα, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε δηαπαλεπηζηεκηαθφ 
πξφγξακκα ζπνπδψλ· 

 «δηαηκεκαηηθά πξνγξάκκαηα» ζεκαίλεη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη, 
αλαπηχζζνληαη θαη πινπνηνχληαη κεηαμχ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ· 

 «δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα» ζεκαίλεη πξφγξακκα ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ· 

 «ελνπνηεκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ» ζεκαίλεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ πξνθχπηεη απφ 
ηελ ελνπνίεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ· 

 «εμσηεξηθφο εηαίξνο» ζεκαίλεη ην ζπλεξγάηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε ηνλ νπνίν ην 
Παλεπηζηήκην δελ έρεη ζρέζε εξγνδφηεζεο αιιά ζπλεξγαζίαο· 

 «εζσηεξηθή δηαζθάιηζε πνηφηεηαο» ζεκαίλεη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη απφ ην 
Παλεπηζηήκην γηα ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ εθηέιεζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε 
δηαζθάιηζε πνηφηεηαο

.
 

 «έηνο» ζεκαίλεη εκεξνινγηαθφ έηνο· 

 «Καλφλεο» ζεκαίλεη ηνπο Καλφλεο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 44∙ 

 «καζεζηαθά απνηειέζκαηα» ζεκαίλεη ηηο δηαηππψζεηο φισλ απηψλ πνπ ν εθπαηδεπφκελνο 
γλσξίδεη, θαηαλνεί θαη κπνξεί λα θάλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε κίαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο· 

 «κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ» ζεκαίλεη πξφγξακκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζε αλψηεξν 
επίπεδν ζε ζρέζε κε ηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ θαη αληηζηνηρεί ζε ζπνπδέο δεπηέξνπ ή 
ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ· 

 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Νφκν ηνπ 2003, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη

.
 

 «Παλεπηζηήκην» ζεκαίλεη ην Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ· 

 «πηζησηηθή κνλάδα» ζεκαίλεη ηε βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο ησλ ζπνπδψλ, πνπ 
αληηπξνζσπεχεη έλα θφξην εξγαζίαο απφ κέξνπο ηνπ θνηηεηή ηεο ηάμεσο ησλ είθνζη πέληε 
(25) έσο ηξηάληα (30) σξψλ· 

 «πξφγξακκα ζπνπδψλ» ζεκαίλεη ηελ θαηαγξαθή ηεο δηδαθηέαο χιεο, ηε ζεηξά εθηέιεζεο, ηε 
κεζνδνινγία θαη γεληθά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε 
ηίηινπ ζπνπδψλ, πνπ απνλέκεηαη απφ ην Παλεπηζηήκην·   

 «πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ» ζεκαίλεη ην  πξφγξακκα  πνπ αληηζηνηρεί ή είλαη 
ηζνδχλακν κε πξφγξακκα πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ·  
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 «πξψηνο θχθινο ζπνπδψλ» ζεκαίλεη πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν νδεγεί ζηελ απφθηεζε 
ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ «Πηπρίν» ή ηζφηηκνπ αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ· 

 «ζπλερήο αμηνιφγεζε» ζεκαίλεη ηε δηεμαγσγή πνιιαπιψλ αμηνινγήζεσλ, νη νπνίεο 
ελδείθλπηαη λα ζπληζηνχλ πέξαλ ηεο κίαο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο θαη λα θαιχπηνπλ ηφζν 
αμηνινγήζεηο επαλαηξνθνδφηεζεο, φζν θαη αμηνινγήζεηο ζχλνςεο· 

 «ηξίηνο θχθινο ζπνπδψλ» ζεκαίλεη πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν νδεγεί ζηελ απφθηεζε ηνπ 
δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ· 

 «Τπεξεζία Βηβιηνζήθεο» ζεκαίλεη ηε δηνηθεηηθή ππεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ είλαη 
αξκφδηα γηα ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηνίθεζε ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ· 

 «Τπεξεζία πνπδψλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο», ζεκαίλεη ηε δηνηθεηηθή ππεξεζία ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, ηελ αξκφδηα γηα ζέκαηα ζπνπδψλ θαη θνηηεηηθήο κέξηκλαο· 

«Τπεξεζία πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο», ζεκαίλεη ηε δηνηθεηηθή ππεξεζία ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, ηελ αξκφδηα γηα ζέκαηα ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ηερλνινγίαο· 

 «θνίηεζε ζε κεξηθή βάζε» ή «κεξηθή θνίηεζε» ζεκαίλεη ηε θνίηεζε ηεο νπνίαο ν θφξηνο 
εξγαζίαο είλαη ρακειφηεξνο απφ απηφλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιήξε θνίηεζε

.
 

 «θνίηεζε ζε πιήξε βάζε» ή «πιήξεο θνίηεζε» ζεκαίλεη ηελ παξαθνινχζεζε ζπνπδψλ πνπ 
ηζνδπλακεί κε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο ζε έλα αθαδεκατθφ εμάκελν ή κε εμήληα (60) 
πηζησηηθέο κνλάδεο ζε έλα αθαδεκατθφ έηνο, ηνπ νπνίνπ ν ζπλνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο 
θνίηεζεο είλαη απφ ρίιηεο πεληαθφζηεο (1500) κέρξη ρίιηεο νθηαθφζηεο (1800) ψξεο· 

 «θνηηεηήο» ζεκαίλεη ην πξφζσπν πνπ είλαη εγγεγξακκέλν θαη παξαθνινπζεί πξφγξακκα 
ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην Παλεπηζηήκην.   

  (2) Όξνη πνπ δελ εξκελεχνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ πξνθχπηεη 
δηαθνξεηηθά απφ ην θείκελν, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νφκνο. 

Γηδαθηηθφ έξγν, 
ζθνπνί. 
 

3. ηα πιαίζηα πξαγκάησζεο ησλ ζθνπψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζην 
άξζξν 4 ηνπ Νφκνπ, ην Παλεπηζηήκην κεξηκλά γηα- 

 (α) (α)  ηελ πξνζθνξά πςεινχ επηπέδνπ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ 
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, 
ζπλάδνπλ κε αλαγλσξηζκέλα δηεζλή πξφηππα, κε ηηο ελ γέλεη εμειίμεηο ηεο 
επηζηήκεο, θαη δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ εληαίν επξσπατθφ 
ρψξν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο· 

 (β) (β)   ηελ επξχηεξε ζπκβνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ θαζηέξσζε, ζεκειίσζε θαη 
πξνψζεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη ζηελ 
πξνψζεζε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο, κε ηελ παξνρή πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο 
ηα νπνία θαιχπηνπλ εμεηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά ζέκαηα θαη λέεο εμειίμεηο ή 
αθνξνχλ ζέκαηα επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο. 

Σίηινη ζπνπδψλ. 4.-(1) Σν Παλεπηζηήκην δχλαηαη λα απνλέκεη ηνπο αθφινπζνπο ηίηινπο ζπνπδψλ:  

 (α) «Πηπρίν», κεηά ηελ επηηπρή ζπκπιήξσζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πξψηνπ 
θχθινπ∙ 

 (β) «Master» ή «Magister» κεηά ηελ επηηπρή ζπκπιήξσζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 
δεπηέξνπ θχθινπ∙ 

 (γ) «Γηδαθηνξηθφ Σίηιν», κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 
ηξίηνπ θχθινπ∙ 

 (δ) «Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαπηπρηαθήο Φνίηεζεο», κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε 
πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ, ην νπνίν εληάζζεηαη ελδηάκεζα ηνπ 
πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ∙   

 (ε) «Γίπισκα Μεραληθνχ» ή «Γίπισκα Γεσπφλνπ», χζηεξα απφ ηελ επηηπρή 
νινθιήξσζε ελνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε πνιπηερληθφ ή 
ηερλνινγηθφ θιάδν, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 15, ην νπνίν απνηειεί αληίζηνηρν 
πξνζφλ κε απηφ ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Μεηαπηπρηαθήο Φνίηεζεο γηα πνιπηερληθνχο 
ή ηερλνινγηθνχο θιάδνπο∙ 

 (ζη) ηηκεηηθνχο ηίηινπο, πξσηίζησο ηνλ ηίηιν ηνπ «Δπίηηκνπ Γηδάθηνξα»: 

  Ννείηαη φηη, ην Παλεπηζηήκην κπνξεί λα εθδίδεη θαη απνλέκεη πηζηνπνηεηηθά 
παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ ζε πεξηπηψζεηο θνίηεζεο, ε νπνία δελ νδεγεί ζε 
απνλνκή  ελφο απφ ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. 
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  (2)(α) ην πιαίζην δηαπαλεπηζηεκηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ην Παλεπηζηήκην 
δχλαηαη λα απνλέκεη ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), απφ 
θνηλνχ κε άιια ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.  

   (β)  Οη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ απνλέκνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (α), νλνκάδνληαη δηαπαλεπηζηεκηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ. 

  (3)(α) Έλαο ηίηινο ζπνπδψλ ζπλνδεχεηαη απφ Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο, ην νπνίν 
ρνξεγείηαη απφ ην Παλεπηζηήκην πξνο ηνλ θάηνρν ηνπ ηίηινπ, δσξεάλ, θαη ζε κία επξέσο 
δηαδεδνκέλε γιψζζα. 

       (β)  Σν Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο πιεξνί ηηο γεληθέο απνθάζεηο πνιηηηθήο θαη ινηπέο 
θαηεπζχλζεηο, ζην πιαίζην ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. 

Γηαδηθαζία 
θαζνξηζκνχ ηνπ 
αξηζκνχ ησλ 
πξνζθεξφκελσλ 
ζέζεσλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κξηηήξηα θαζνξηζκνχ 
ηνπ αξηζκνχ ησλ 
πξνζθεξφκελσλ 
ζέζεσλ. 

5.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 6, ην πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
ππνβάιιεη, γηα θάζε αθαδεκατθφ έηνο, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 31 Ιαλνπαξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ 
έηνπο, εηζήγεζε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ θνίηεζεο απφ ην Παλεπηζηήκην, ζε θνηηεηέο πξψηνπ θχθινπ 
ζπνπδψλ  θαη δχλαηαη πξνο ηνχην, λα ιακβάλεη ππφςε ηηο εηζεγήζεηο ηεο πγθιήηνπ θαη ησλ 
πκβνπιίσλ ησλ Σκεκάησλ. 

 (2) Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ππνβάιιεη πξφηαζε ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην 
γηα ηελ εηζήγεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζηελ νπνία δηαηππψλεη ηηο απφςεηο ηνπ, θαζψο θαη ηηο 
απφςεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 (3) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ θνίηεζεο, ην 
αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο Μαΐνπ ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, γηα ην νπνίν 
εγθξίλνληαη νη αξηζκνί ησλ θνηηεηψλ. 

6. Γηα ηνλ θαηαξηηζκφ εηζήγεζεο πνπ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ  ζέζεσλ πνπ ζα πξνζθέξνληαη 
γηα θνίηεζε ζε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, απνθαζίδεη ην Παλεπηζηήκην κεηά απφ δηαβνχιεπζε 
κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα 
θξηηήξηα: 

 (α) ηελ πθηζηάκελε πξνζθνξά θαη δήηεζε, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηηο αλάγθεο 
ηεο αγνξάο, ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, ηνπο ζηφρνπο ηεο Πνιηηείαο φπσο 
απηνί εθθξάδνληαη κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, θαη ην 
ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλχεηαη θαηά ηε δηεθδίθεζε ζέζεσλ γηα θνίηεζε ζε 
ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ·  

 (β) ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ηδξχκαηνο γηα ζηήξημε ησλ θνηηεηψλ ζε ζρέζε κε - 

  (i) ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ 
ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηα εξγαζηήξηα· 

  (ii) ηελ Τπεξεζία πνπδψλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο· 

  (iii) ηελ Τπεξεζία Βηβιηνζήθεο∙ 

  (iv) ηελ Τπεξεζία πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο· 

 (γ) ηε δπλαηφηεηα ζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ εθ κέξνπο ηνπ αξκφδηνπ 
Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζε ζρέζε κε - 

  (i) ην αθαδεκατθφ θαη άιιν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ· 

  (ii) ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ· 

  (iii) ηα εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα· 

 
22(Ι) ηνπ 2006 

51(Ι) ηνπ 2007. 

 (iv) ηηο ζπλεπαγφκελεο απμήζεηο ζε ππεξάξηζκνπο θνηηεηέο θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πεξί Γηεμαγσγήο ησλ 
Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

 (δ) ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο - 

  (i) ηνλ ειάρηζην αξηζκφ θνηηεηψλ· 

  (ii) ηελ θξαηηθή αξσγή θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε. 

Γεκνζηνπνίεζε 
αξηζκνχ 
πξνζθεξφκελσλ 
ζέζεσλ θνίηεζεο.  

7.-(1) Οη αξηζκνί ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνπηπρηαθψλ ζέζεσλ ζηα δηάθνξα Σκήκαηα ή/θαη 
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, δεκνζηνπνηνχληαη κέρξη ην ηέινο έθαζηνπ έηνπο 
θαη ηζρχνπλ γηα ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ θαηά ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. 
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  (2) Οη αξηζκνί ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 
δχλαηαη λα δεκνζηνπνηνχληαη θάζε αθαδεκατθφ εμάκελν θαη ε εηζαγσγή θνηηεηψλ δχλαηαη λα 
αθνξά ηφζν ην θζηλνπσξηλφ φζν θαη ην εαξηλφ αθαδεκατθφ εμάκελν. 

Αλαπξνζαξκνγή 
Πξνυπνινγηζκνχ. 

8. Οπνηαδήπνηε απφθαζε πνπ αθνξά εηζαγσγή λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη 
πξνζθνξά αξηζκνχ ζέζεσλ γηα θνίηεζε ζ’ απηά ή πνπ αθνξά αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
πξνζθεξφκελσλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ζέζεσλ ζε πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 
ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ηνπ εηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, πινπνηείηαη κφλν θαηφπηλ ζπκπεξίιεςεο ηέηνηαο επηβάξπλζεο ζηνλ εηήζην 
Πξνυπνινγηζκφ θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα 
ηνπ Κξάηνπο. 

Κξηηήξηα εηζαγσγήο. 
 

9.-(1)(α) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γηεμαγσγήο ησλ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ 
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο, ηα 
θξηηήξηα γηα ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα δεδνκέλν 
αθαδεκατθφ έηνο. 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  Σξίην (Ι): 
3.7.2009. 

  (β)  Γηα ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ ζε ππεξάξηζκεο ζέζεηο εθαξκφδνληαη νη πεξί Τπεξάξηζκσλ 
Θέζεσλ ζε Δηδηθέο Καηεγνξίεο ζηα Γεκφζηα Παλεπηζηήκηα Κχπξνπ Καλνληζκνί, φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη.  

  (2) Σα θξηηήξηα γηα ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο νη νπνίνη δεκνζηνπνηνχληαη κέρξη ην ηέινο έθαζηνπ 
έηνπο θαη ηζρχνπλ γηα ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ θαηά ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο: 

  Ννείηαη φηη, ε ειάρηζηε πξνυπφζεζε γηα εηζαγσγή ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 
είλαη ε θαηνρή πηπρίνπ ή άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ ηζνδχλακνπ πξνζφληνο. 

Καηαλνκή θαη 
πξνζθνξά ζέζεσλ. 

10.-(1) Η θαηαλνκή θαη πξνζθνξά ζέζεσλ ζην Παλεπηζηήκην ζε ππνςεθίνπο ζέζεσλ ζε 
πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζε ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ έηνο, γίλεηαη κε βάζε ην 
ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηα Αλψηαηα θαη Αλψηεξα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηεο Κχπξνπ πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηνλ πεξί Γηεμαγσγήο ησλ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ Νφκν ηνπ 2006, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

  (2) Η δηάζεζε ζέζεσλ θνίηεζεο ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, νη νπνίεο, κεηά 
ηελ θαηαλνκή θαη πξνζθνξά ζέζεσλ θαη΄ εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γηεμαγσγήο ησλ 
Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη: 

 (α) είηε έκεηλαλ θελέο κεηά ηελ ηειεπηαία θαηαλνκή, 

 (β) είηε έκεηλαλ θελέο επεηδή νη θάηνρνη ηνπο δελ κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ θαηά ην επφκελν 
αθαδεκατθφ έηνο, 

 (γ) είηε έκεηλαλ θελέο δηφηη δελ ηηο απνδέρζεθαλ ηα άηνκα ζηα νπνία νη ζέζεηο απηέο 
πξνζθέξζεθαλ,  

 ξπζκίδνληαη κε βάζε Καλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ην Παλεπηζηήκην. 

Πξνπηπρηαθά 
πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ. 

11.-(1) Σν βαζηθφ πξνζφλ πξφζβαζεο ζε πξφγξακκα πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ή ζε 
πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη ην «Απνιπηήξην Λπθείνπ» ή άιιν αλαγλσξηζκέλν 
ηζνδχλακν πξνζφλ. 

  (2)(α) Η θαλνληθή δηάξθεηα ελφο πξνγξάκκαηνο πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ είλαη νθηψ (8) 
αθαδεκατθά εμάκελα θαη ν κέγηζηνο επηηξεπηφο ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ είλαη δψδεθα 
(12) αθαδεκατθά εμάκελα. 

   (β) Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νδεγεί ζηελ απνλνκή Πηπρίνπ. 

  (3) Φνηηεηήο, δχλαηαη λα απνθνηηήζεη ελσξίηεξα απφ ην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 
παξάγξαθν (2), εθφζνλ ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ 
είλαη εγγεγξακκέλνο. 

  (4) Ο δηδαθηηθφο θφξηνο ελφο πξνγξάκκαηνο πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ είλαη δηαθφζηεο 
ζαξάληα (240) πηζησηηθέο κνλάδεο. 

  (5) Πξνγξάκκαηα πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, δχλαηαη λα έρνπλ δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα 
θαη λα ζπγθξνηνχληαη κε δηαηκεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο. 

  (6) Θέκαηα ζπλαθή κε ηε θνίηεζε ζε πξνγξάκκαηα πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ή 
πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, δχλαηαη λα ξπζκίδνληαη ή λα θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο. 
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(7) Υσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ (6), Καλφλεο πνπ εθδίδνληαη 
δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ απηήο, δπλαηφλ λα ξπζκίδνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

 (α) ηνπο γεληθνχο θαλφλεο πξνγξακκάησλ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ∙ 

 (β) ηελ αιιαγή πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ∙ 

 (γ) ηελ απαιιαγή θνηηεηή απφ κάζεκα μέλεο γιψζζαο∙ 

 (δ) ηε δηπισκαηηθή εξγαζία∙ 

 (ε) ηε ξχζκηζε ησλ δηαηκεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ∙ 

 (ζη) ηηο κεηεγγξαθέο θνηηεηψλ.  

Γεπηεξεχνληα 
πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ. 

12.-(1) Φνηηεηήο δχλαηαη, παξάιιεια κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνπηπρηαθνχ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ, λα εγγξαθεί θαη λα παξαθνινπζήζεη έλα δεπηεξεχνλ 
πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

  (2) Η ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε πέξαλ ηνπ ελφο δεπηεξεχνληνο πξνγξάκκαηνο δελ 
επηηξέπεηαη.  

   (3)  Ο θφξηνο εξγαζίαο ελφο δεπηεξεχνληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη ηνπιάρηζην 
εμήληα (60) πηζησηηθέο κνλάδεο, θαη απαξηίδεηαη απφ καζήκαηα ή ελφηεηεο επηπέδνπ πξψηνπ 
θχθινπ ζπνπδψλ. 

   (4)  Ο θνηηεηήο πξέπεη λα νινθιεξψζεη ην δεπηεξεχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ ην αξγφηεξν 
εληφο δψδεθα (12) αθαδεκατθψλ εμακήλσλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην Παλεπηζηήκην. 

  (5)  Γεπηεξεχνληα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δελ νδεγνχλ ζηελ απνλνκή μερσξηζηψλ ηίηισλ 
ζπνπδψλ ε απνλνκή δεπηεξεχνληνο ηίηινπ γίλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ απνλνκή ηνπ ηίηινπ πνπ 
αληηζηνηρεί ζην πξφγξακκα πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή θαη νη δχν ηίηινη 
αλαγξάθνληαη ηαπηφρξνλα ζηνλ ηειηθφ ηίηιν ζπνπδψλ.  

  (6) Η θνίηεζε ζε δεπηεξεχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεξκαηίδεηαη απηνδίθαηα, ζε 
πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο απνθνηηά απφ ην  πξφγξακκα πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ θαη ν 
ζπγθεθξηκέλνο ηίηινο ζπνπδψλ απνλέκεηαη ζ’ απηφλ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεπηεξεχνληνο 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

  (7)  Σα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη παξαθνινχζεζεο δεπηεξεχνληνο 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο.   

Πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ δεχηεξνπ 
θχθινπ επηπέδνπ 
Master. 

13.-(1) Ο θφξηνο εξγαζίαο πξνγξακκάησλ δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ θπκαίλεηαη απφ 
εβδνκήληα πέληε (75) έσο εθαηφλ είθνζη (120) πηζησηηθέο κνλάδεο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο.  

  (2) Σν βαζηθφ πξνζφλ πξφζβαζεο ζε πξφγξακκα ζπνπδψλ δεχηεξνπ θχθινπ είλαη ην 
«Πηπρίν» ή άιιν αλαγλσξηζκέλν ηζνδχλακν πξνζφλ. 

   (3)  Ο κέγηζηνο επηηξεπηφο ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο δεχηεξνπ 
θχθινπ ζπνπδψλ είλαη νθηψ αθαδεκατθά εμάκελα. 

   (4)  Σα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο θνηηεηψλ ζε πξνγξάκκαηα δεχηεξνπ θχθινπ 
ζπνπδψλ θαη άιια ζπλαθή ζέκαηα κε ηε θνίηεζε ζηα πξνγξάκκαηα απηά, δχλαηαη λα 
ξπζκίδνληαη θαη/ή λα θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο. 

   (5)  Υσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ (4), Καλφλεο πνπ εθδίδνληαη 
δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ απηήο, δπλαηφλ λα πξνλννχλ, κεηαμχ άιισλ, γηα- 

 (α) ηηο θαηεγνξίεο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ επηπέδνπ Master∙ 

 (β) ηηο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ∙ 

 (γ) ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία επηηξνπήο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ∙ 

 (δ) ην δηνξηζκφ Αθαδεκατθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ πκβνχινπ∙ 

 (ε) ηηο απαηηήζεηο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
αξηζκνχ ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα απνθηεζνχλ απφ ην θνηηεηή, 
θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιια θξηηήξηα γηα απφθηεζε απηνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη πηζαλήο εθπφλεζεο δηαηξηβήο∙ 

 (ζη) ηελ απαζρφιεζε κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ επηπέδνπ Master γηα ηελ παξνρή 
βνεζεηηθνχ δηδαθηηθνχ έξγνπ. 
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Πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ εληαγκέλα 
ελδηάκεζα ηνπ 
πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 
θχθινπ. 

14.-(1) Ο θφξηνο εξγαζίαο ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ εληάζζεηαη ελδηάκεζα ηνπ 
πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ είλαη εμήληα (60) πηζησηηθέο κνλάδεο. 

  (2) Σν ειάρηζην  ή βαζηθφ πξνζφλ πξφζβαζεο ζε πξφγξακκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο, είλαη 
ην «Πηπρίν» ή άιινο αλαγλσξηζκέλνο ηζνδχλακνο ηίηινο. 

  (3) Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νδεγεί ζηελ απνλνκή «Πηζηνπνηεηηθνχ 
Μεηαπηπρηαθήο Φνίηεζεο» ή «Γηπιψκαηνο Μεραληθνχ» ή «Γηπιψκαηνο Γεσπφλνπ», εάλ ην 
πξφγξακκα αθνξά θιάδνπο ηεο Μεραληθήο ή ηεο Γεσπνλίαο, αληίζηνηρα. 

   (4)  Πηζησηηθέο κνλάδεο απφ πξφγξακκα ηεο θαηεγνξίαο απηήο δχλαηαη λα κεηαθέξνληαη 
ζε πξφγξακκα δεχηεξνπ ή ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ. 

   (5) Θέκαηα ζπλαθή κε ηελ εηζαγσγή θαη θνίηεζε ζε πξνγξάκκαηα πνπ εληάζζνληαη 
ελδηάκεζα ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
κέγηζηεο επηηξεπηήο δηάξθεηαο θνίηεζεο,  ξπζκίδνληαη κε Καλφλεο. 

Δλνπνηεκέλα 
πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ ζε 
πνιπηερληθφ, 
γεσπνληθφ ή 
ηερλνινγηθφ θιάδν. 

15.-(1) Ο θφξηνο εξγαζίαο ελφο ελνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε πνιπηερληθφ, 
γεσπνληθφ, ηερλνινγηθφ, ή άιιν θιάδν είλαη ηξηαθφζηεο (300) πηζησηηθέο κνλάδεο. 

  (2) Πξφγξακκα ζπνπδψλ ζε πνιπηερληθφ, γεσπνληθφ, ή ηερλνινγηθφ θιάδν πνπ αθνξά 
αληηθείκελν ηεο κεραληθήο, γεσπνλίαο ή ηερλνινγίαο  απαξηίδεηαη απφ δχν δηαθξηηά 
ζπλερφκελα θαη απηνδχλακα κέξε, ην πξψην κέξνο εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα ζπνπδψλ 
πξψηνπ θχθινπ θαη νδεγεί ζηελ απφθηεζε «Πηπρίνπ», θαη ην δεχηεξν κέξνο εληάζζεηαη 
ελδηάκεζα ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ θχθινπ θαη νδεγεί ζηελ απφθηεζε «Γηπιψκαηνο 
Μεραληθνχ» ή «Γηπιψκαηνο Γεσπφλνπ», αλάινγα. 

   (3)  Θέκαηα ζπλαθή κε ηελ εηζαγσγή θαη θνίηεζε ζε πξνγξάκκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο, 
φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (2), δχλαηαη λα ξπζκίδνληαη κε Καλφλεο. 

Πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ ηξίηνπ 
θχθινπ δηδαθηνξηθνχ 
επηπέδνπ. 

16.-(1) Πξνγξάκκαηα ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ έρνπλ θαζαξά επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα θαη 
ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ εξεπλεηψλ. 

   (2) Η ειάρηζηε δηάξθεηα ελφο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ην νπνίν νδεγεί ζε 
απνλνκή Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ, είλαη έμη  αθαδεκατθά εμάκελα πιήξνπο θνίηεζεο, ελψ ε 
κέγηζηε επηηξεπηή πεξίνδνο γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη 
δεθαέμη (16) αθαδεκατθά εμάκελα. 

   (3)  Σν ειάρηζην πξνζφλ πξφζβαζεο ζε πξφγξακκα ζπνπδψλ ηξίηνπ θχθινπ είλαη ην 
«Πηπρίν» ή άιινο αλαγλσξηζκέλνο ηζνδχλακνο ηίηινο. 

   (4) Έλα δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα, πέξαλ ηνπ θαζαξά εξεπλεηηθνχ κέξνπο ηνπ, πνπ 
απνηειεί ην θαζνξηζηηθφ ηνπ ζηνηρείν, πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ θαη, δηδαθηηθφ κέξνο πνπ 
ηζνδπλακεί κε ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) πηζησηηθέο κνλάδεο θαη ηελ αλάπηπμε κεηαβηβάζηκσλ 
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ.  

   (5)  Φνηηεηήο πνπ έρεη γίλεη απνδεθηφο ζε δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα θαη θαηέρεη ηίηιν 
κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, κπνξεί λα απαιιαγεί κεξηθψο ή πιήξσο απφ ην 
δηδαθηηθφ κέξνο, φπσο ξπζκίδεηαη απφ ζρεηηθνχο Καλφλεο. 

   (6) H δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο θνηηεηή ζε δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 
δχλαηαη λα ξπζκίδνληαη θαη/ή λα θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο. 

  

  (7)  Υσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ (6), Καλφλεο πνπ εθδίδνληαη 
δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ απηήο, δπλαηφλ λα πξνλννχλ, κεηαμχ άιισλ, γηα- 

 (α) ηηο απαηηήζεηο ελφο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ δηδαθηνξηθνχ επηπέδνπ 
θαη ηα θξηηήξηα απφθηεζεο ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο∙ 

 (β) ηελ επνπηεία θαη εμέηαζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο∙ 

 (γ) ηελ απαζρφιεζε δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ γηα ηελ παξνρή βνεζεηηθνχ δηδαθηηθνχ 
έξγνπ. 
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Γηαπαλεπηζηεκηαθά 
πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ. 

17.-(1) Σν Παλεπηζηήκην δχλαηαη λα πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε ζπλεξγαζία κε 
άιια παλεπηζηήκηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ ηξίηεο ρψξεο, ε επηηπρήο νινθιήξσζε 
ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα νδεγεί ζηελ απνλνκή δηαπαλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ.  

  (2) Σν πξνζφλ ζην νπνίν νδεγεί ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ δηαπαλεπηζηεκηαθνχ 
πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα είλαη ακνηβαία αλαγλσξίζηκν απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ρσξψλ 
ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ηα ζπλεξγαδφκελα παλεπηζηήκηα. 

  (3)(α) Οη φξνη ζπλεξγαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηα ζπλεξγαδφκελα παλεπηζηήκηα ζην 
πιαίζην πξνζθνξάο δηαπαλεπηζηεκηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ δηαηππψλνληαη ζε 
πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο.   

   (β)  Αλάκεζα ζε άιια, ην πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο πξνζδηνξίδεη -  

 (i) ηα θξηηήξηα πξφζβαζεο θαη εηζαγσγήο ζην πξφγξακκα∙ 

 (ii) ηηο απαηηήζεηο γηα επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο∙ 

 (iii) ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο απνλνκήο ηνπ ηίηινπ 
ζπνπδψλ∙ θαη 

 (iv) ιεπηνκέξεηεο γηα ηα έγγξαθα πνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ. 

   (4) Θέκαηα ζπλαθή κε ηελ εηζαγσγή θαη θνίηεζε ζε δηαπαλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ δχλαηαη λα ξπζκίδνληαη θαη/ή λα θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο. 

Πηζηνπνηεηηθά  
θαη βεβαηψζεηο. 

18.-(1) Δπηπξφζζεηα πξνο ηελ απνλνκή ηίηισλ ζπνπδψλ ή, ζε πεξηπηψζεηο θνίηεζεο, ε 
νπνία δελ νδεγεί ζηελ απνλνκή ηίηισλ ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην, ην Παλεπηζηήκην 
δχλαηαη λα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ. 

  (2) Σν Παλεπηζηήκην δχλαηαη λα εθδίδεη θαη νπνηαδήπνηε άιια πηζηνπνηεηηθά θαη 
βεβαηψζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο ηνπ. 

Αξρέο κεζφδσλ 
δηδαζθαιίαο  
θαη κάζεζεο θαη 
ζχζηεκα ζπνπδψλ. 

19.-(1) Σν Παλεπηζηήκην, πξνο πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ πνπ επηηειεί 
θαη ζηνρεχνληαο ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο- 

 (α) εθαξκφδεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη θπξίσο 
κεζφδνπο πνπ αμηνπνηνχλ ζχγρξνλα ηερλνινγηθά θαη πιεξνθνξηθά κέζα˙ 

 (β) δηεξεπλά λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη επξχηεξα, ζηνρεχνληαο ζηελ πιήξε ελαξκφληζε κε ηελ πνιηηηθή 
εθπαίδεπζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

  (2)  Σν ζχζηεκα ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ βαζίδεηαη ζηηο πηζησηηθέο κνλάδεο, ηα 
καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηε ζπλερή αμηνιφγεζε. 

Κηλεηηθφηεηα 
δηδαζθφλησλ θαη 
δηδαζθνκέλσλ. 

20.  Σν Παλεπηζηήκην πξνσζεί ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ, θπξίσο 
ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη επξχηεξα, θαηά θχξην ιφγν κε -  

 (α) ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο πηζησηηθήο κνλάδαο, ησλ καζεζηαθψλ 
απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ πξνλνηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη 
πζζψξεπζεο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ γηα φια ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ, 
επηηξέπνληαο έηζη ηε ζπζζψξεπζε θαη κεηαθνξά πηζησηηθψλ κνλάδσλ ζε έλα 
θνηηεηνθεληξηθφ πιαίζην εθπαίδεπζεο· 

 (β) ηελ αληαιιαγή θνηηεηψλ θαη πξνζσπηθνχ κε άιια παλεπηζηήκηα ζηνλ Δπξσπατθφ 
ρψξν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη επξχηεξα· 

 (γ) ηελ ππνγξαθή θαη πξνψζεζε δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ κε εμσηεξηθνχο 
εηαίξνπο θαη, ηδηαίηεξα, ζπκθσληψλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ απφ θνηλνχ πξνψζεζε 
επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ· 

 (δ) ηελ αλάπηπμε δηαπαλεπηζηεκηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.   

Αθαδεκατθφ έηνο θαη 
αθαδεκατθά εμάκελα 
θνίηεζεο. 

21.-(1) Σν αθαδεκατθφ έηνο ρσξίδεηαη ζε θζηλνπσξηλφ θαη εαξηλφ αθαδεκατθφ εμάκελν. 

 

   (2)  Κάζε αθαδεκατθφ εμάκελν θαιχπηεη- 

 (α) πεξηφδνπο δηδαζθαιίαο· 

 (β) πεξηφδνπο πξνεηνηκαζίαο γηα εμεηάζεηο· 

 (γ) πεξηφδνπο εμεηάζεσλ. 
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   (3)  Καηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, κεηά ην πέξαο ηνπ εαξηλνχ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ, δχλαηαη 
λα επηηξαπεί, κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, ε δηεμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ. 

Καηεγνξίεο 
καζεκάησλ. 

22. Σα καζήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ’ έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ δχλαηαη λα δηαθξίλνληαη, 
κεηαμχ άιισλ, ζε- 

 (α) ππνρξεσηηθά· 

 (β) πεξηνξηζκέλεο επηινγήο· 

 (γ) ειεχζεξεο επηινγήο. 

Αθαδεκατθφο θαη 
Δξεπλεηηθφο 
χκβνπινο. 

23.-(1) Γηα θάζε θνηηεηή ζε πξφγξακκα νπνηνπδήπνηε εθ ησλ θχθισλ ζπνπδψλ, νξίδεηαη 
Αθαδεκατθφο χκβνπινο. 

  (2) Γηα θάζε θνηηεηή δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη γηα θάζε άιιν θνηηεηή δεπηέξνπ 
θχθινπ ζπνπδψλ πνπ εθπνλεί δηαηξηβή, νξίδεηαη θαη Δξεπλεηηθφο χκβνπινο, ν νπνίνο 
δχλαηαη λα είλαη ην ίδην πξφζσπν κε ηνλ Αθαδεκατθφ ηνπ χκβνπιν. 

  (3) Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Αθαδεκατθνχ θαη ηνπ Δξεπλεηηθνχ πκβνχινπ θαη νη ππνρξεψζεηο 
ηνπ έλαληη ηνπ θνηηεηή θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο. 

Γεληθέο ππνρξεψζεηο 
δηδαζθφλησλ. 

24.-(1) Κάζε δηδάζθσλ έρεη σο βαζηθή ππνρξέσζή ηνπ, λα εθηειεί κε επζπλεηδεζία θαη 
επαγγεικαηηζκφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηφο 
ηνπ, κε γλψκνλα ηηο ελ γέλεη δηδαθηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ αλαθνξηθά κε ην δηδαθηηθφ θφξην ησλ 
δηδαζθφλησλ. 

  (2) Ο δηδάζθσλ έρεη, πεξαηηέξσ, ην θαζήθνλ λα ελεκεξψλεη ηνπο δηδαζθφκελνπο απφ 
απηφλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη, ηδηαίηεξα, λα 
θνηλνπνηεί απφ ηελ πξψηε εβδνκάδα ζηνπο δηδαζθνκέλνπο ην δηάγξακκα ηνπ καζήκαηνο ην 
νπνίν δηδάζθεη. 

 (3) Σν δηάγξακκα εμεγεί ην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, θαη 
παξνπζηάδεη- 

 (α) ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα∙ 

 (β) ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο/κάζεζεο∙ θαη 

 (γ) ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθνκέλσλ, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηελ 
εξκελεία πνπ απνδίδεη ε χγθιεηνο ζην ζεζκφ ηεο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο. 

Γεληθέο ππνρξεψζεηο 
δηδαζθνκέλσλ. 

25.-(1) Ο θάζε δηδαζθφκελνο έρεη σο βαζηθή ππνρξέσζή ηνπ λα εθηειεί κε επζπλεηδεζία ηα 
θαζήθνληά ηνπ σο δηδαζθνκέλνπ. 

   (2)  ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ Αθαδεκατθφ ή ηνλ Δξεπλεηηθφ ηνπ χκβνπιν ή θαη ηνπο 
δχν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ θαη 
ινηπψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ αλά αθαδεκατθφ εμάκελν ή άιιε ρξνληθή πεξίνδν, ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ παξαθνινπζεί θαη ηηο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ 
πνπ αθνξνχλ ην θφξην εξγαζίαο ησλ δηδαζθνκέλσλ. 

   (3) Η παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ζπλερήο θαη ππνρξεσηηθή. 

   (4)  Ο δηδαζθφκελνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο. 

Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο 
θαη αμηνιφγεζε 
πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ. 

26.-(1) Σν Παλεπηζηήκην ζηνρεχεη ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ, 
εξεπλεηηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπ έξγνπ.  

   (2) Ιδηαίηεξα, αλάκεζα ζε άιια, ην Παλεπηζηήκην: 

 (α) δεζκεχεηαη γηα ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο, ε νπνία αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο 
πνηφηεηαο θαη ηεο δηαζθάιηζήο ηεο ζην έξγν ηνπ∙ 

 (β) ζεζπίδεη πνιηηηθή θαη αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ 
επηπέδσλ ζε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεη θαη ηνπο ηίηινπο 
ζπνπδψλ πνπ απνλέκεη∙ 

 (γ)  (γ)  ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηππηθνχο κεραληζκνχο γηα ηελ έγθξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 
πεξηνδηθή αλαζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ 
πνπ απνλέκεη∙ 
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 (δ) (δ)  κεξηκλά ψζηε ε αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ λα γίλεηαη βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ 
θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηψλ, ηα νπνία εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα∙ 

 (ε) κεξηκλά ψζηε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ λα έρεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη ηηο 
αλαγθαίεο ηθαλφηεηεο γηα ην δηδαθηηθφ έξγν πνπ θαιείηαη λα δηεθπεξαηψζεη, θαη δηαζέηεη 
ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ην βαζκφ επάξθεηαο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ∙ 

 (ζη) κεξηκλά ψζηε νη καζεζηαθνί πφξνη γηα ηε ζηήξημε ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο ησλ 
θνηηεηψλ ηνπ λα είλαη επαξθείο θαη θαηάιιεινη γηα θάζε πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ 
πξνζθέξεη∙ 

 (δ) κεξηκλά γηα ηε ζπιινγή, αλάιπζε θαη ρξήζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεη θαη ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ∙ 

 (ε) δεκνζηνπνηεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεη θαη ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ απνλέκεη∙ 

 (ζ) δηνξίδεη Δζσηεξηθή Δπηηξνπή Πνηφηεηαο, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθαξκνγή 
ησλ πην πάλσ πξνηχπσλ γηα ηελ εζσηεξηθή δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο∙ 

 (η) πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ πνπ ε παξάγξαθνο απηή θαζνξίδεη. 

   (3)  Δηδηθφηεξα, θάζε πξφγξακκα ζπνπδψλ- 

 (α) αμηνινγείηαη θαη αλαζεσξείηαη ζπλερψο απφ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο, ζην νπνίν 
εληάζζεηαη, κε ζθνπφ ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ θαη ηελ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε 
αληαπφθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνο ηνπο αθαδεκατθνχο θαη θνηλσληθνχο ζηφρνπο πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ· 

 (β) ππφθεηηαη ζε ηαθηηθέο αμηνινγήζεηο απφ εμσηεξηθνχο θξηηέο εγλσζκέλνπ θχξνπο ή βάζεη 
αλεμαξηήησλ κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο ζε εζληθφ ή 
Δπξσπατθφ επίπεδν. 

   (4)  Σα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 
ζχλζεζεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δζσηεξηθήο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο, ξπζκίδνληαη κε 
Καλφλεο. 

Γηαδηθαζίεο 
αλαγλψξηζεο 
πξνζφλησλ  
θαη πεξηφδσλ 
ζπνπδψλ. 

27. Σα θξηηήξηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ην Παλεπηζηήκην γηα ηελ αλαγλψξηζε- 

 

 (α) ησλ πξνζφλησλ πνπ απνηεινχλ θξηηήξηα γηα πξφζβαζε θαη εηζαγσγή ζηα 
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεη, θαη  

 (β) ηεο κάζεζεο ζε άιιν ίδξπκα,  

24(ΙΙΙ) ηνπ 2001. ξπζκίδνληαη κε Καλφλεο θαη ζπλάδνπλ κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο Δπξψπεο/UNESCO γηα ηελ Αλαγλψξηζε Πξνζφλησλ ζρεηηθά κε ηελ Αλψηεξε Δθπαίδεπζε 
ζηνλ Δπξσπατθφ Υψξν (Κπξσηηθνχ) Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 

Γηαδηθαζίεο εηζαγσγήο 
θνηηεηψλ. 

28.-(1) Κάζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο θνηηεηψλ ζην Παλεπηζηήκην - 

 (α) δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα∙ 

 (β) θαζνξίδεη ζαθψο ηε κνξθή ηεο αίηεζεο, ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη 
κε ηελ αίηεζε θαη ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο∙ 

 

138(Ι) ηνπ 2001 
37(Ι) ηνπ 2003 

105(Ι) ηνπ 2012. 

(γ) πεξηιακβάλεη ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ 
Αηφκνπ) Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙ 

 (δ) πεξηιακβάλεη ηε γξαπηή ελεκέξσζε φισλ ησλ ππνςεθίσλ αλαθνξηθά κε ηελ έθβαζε 
ησλ αηηήζεψλ ηνπο∙ 

 (ε) πεξηιακβάλεη δηαδηθαζία αλεμάξηεηεο επαλεμέηαζεο θαη επαλαηεθκεξίσζεο, ζε 
πεξίπησζε κε πξνζθνξάο ζέζεο. 

   (2)  ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ πξνζθέξεηαη ζέζε, ν ππνςήθηνο ελεκεξψλεηαη γξαπηψο γηα 
ηελ θαηάηαμε ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπ, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ζέζε πξνζθέξεηαη ππφ 
φξνπο, ν ππνςήθηνο ελεκεξψλεηαη γξαπηψο γηα ηνπο φξνπο θαη ην ρξνληθφ πιαίζην πξνο 
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ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ απηψλ. 

Καηεγνξίεο θνηηεηψλ. 29.-(1) Οη θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο, σο αθνινχζσο - 

 (α) θνηηεηέο θαλνληθήο θνίηεζεο πνπ παξαθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 
ζπνπδψλ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επηηπρή 
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο∙ 

 (β) θνηηεηέο πεξηζηαζηαθήο θνίηεζεο πνπ παξαθνινπζνχλ κεκνλσκέλα καζήκαηα ή 
ζεκαηηθέο ελφηεηεο ή θαη ηα δχν, είηε ζην πιαίζην αληαιιαγψλ κε άιιν ίδξπκα, είηε γηα 
ζθνπνχο ζπκπιήξσζεο πξνεγνχκελεο κάζεζεο, είηε γηα άιιν ιφγν ν νπνίνο είλαη 
ζεζκνζεηεκέλνο απφ ηε χγθιεην. 

   (2) Γηα ηηο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), ηζρχνπλ ηα 
αθφινπζα: 

 (α) ην ίδην πξφζσπν δελ δχλαηαη λα είλαη ηαπηφρξνλα θνηηεηήο θαλνληθήο θνίηεζεο ζε 
πεξηζζφηεξα απφ έλα δεκφζηα Παλεπηζηήκηα ηεο Κχπξνπ∙ 

 (β) έλαο θνηηεηήο θαλνληθήο θνίηεζεο δελ κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηαπηφρξνλα πέξαλ 
ηνπ ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ:    

  Ννείηαη φηη, απφ ηελ πξφλνηα απηή εμαηξείηαη ε παξάιιειε παξαθνινχζεζε 
δεπηεξεχνληνο πξνγξάκκαηνο∙ 

 (γ) ην ίδην πξφζσπν δελ δχλαηαη ηαπηφρξνλα λα θνηηά ζηε βάζε ηεο πιήξνπο θνίηεζεο 
ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ηδξχκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηδξπκάησλ ηνπ 
εμσηεξηθνχ∙ 

 (δ) ην ίδην πξφζσπν κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα θνηηεηήο θαλνληθήο θαη πεξηζηαζηαθήο 
θνίηεζεο ζην Παλεπηζηήκην ή ζην Παλεπηζηήκην θαη ζε θάπνην άιιν ίδξπκα. 

  (3)  ε θνηηεηή πεξηζηαζηαθήο θνίηεζεο δελ απνλέκεηαη ηίηινο ζπνπδψλ κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο θνίηεζήο ηνπ, αιιά πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο. 

Γηθαηψκαηα θνηηεηψλ. 30.-(1)  Κάζε θνηηεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έρεη δηθαίσκα: 

 (α) λα παξαθνινπζεί ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ είλαη 
εγγεγξακκέλνο, ζχκθσλα κε ηε δνκή θαη ην αλαιπηηθφ πεξηερφκελν ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε απηφ:  

   Ννείηαη φηη, ην Παλεπηζηήκην κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα ηξνπνπνηεί ην 
πξφγξακκα γηα ζθνπνχο βειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ

. 
νη ηξνπνπνηήζεηο φκσο απηέο 

ζα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πθηζηάκελν θνηηεηή, εθφζνλ δελ επεξεάδνπλ 
δπζκελψο ηε θνίηεζή ηνπ θαη λννπκέλνπ φηη δελ πξνθχπηεη ζέκα επζχλεο ηνπ θνηηεηή 
γηα ηπρφλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, θαζψο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθαξκνγή ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ δηέπεηαη απφ ζαθψο δηαηππσκέλεο θαη απνδεθηέο απφ ην θνηηεηή 
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο· 

 (β) λα πξνγξακκαηίδεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη ησλ Καλφλσλ· 

 (γ) λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππνδνκέο, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 
φπσο ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηε βηβιηνζήθε, ηα εξγαζηήξηα, άιιν εμνπιηζκφ θαη 
ινηπέο ππνδνκέο, αζιεηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ππεξεζίεο πγείαο, 
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο ςπρνινγηθήο ζηήξημεο θαη ηηο ππεξεζίεο 
ζηήξημεο γηα ζθνπνχο θνίηεζήο θαη ηεο επξχηεξεο παξακνλήο ηνπ ζην Παλεπηζηήκην· 

 (δ) λα αλαζηέιιεη ή λα δηαθφπηεη ηε θνίηεζή ηνπ θαη λα επαλέξρεηαη ζε απηήλ, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη ησλ Καλφλσλ· 

 (ε) λα ζπκκεηέρεη ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ 
φπσο πξνβιέπεηαη ζην Νφκν· 

 (ζη) λα εθιέγεη εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ θαη λα εθιέγεηαη ν ίδηνο σο εθπξφζσπνο ησλ 
θνηηεηψλ∙ 

 (δ) λα ηνπ δίλεηαη, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε θάζε αθαδεκατθφ έηνο, ε επθαηξία λα 
ζρνιηάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, κέζσ 
αλψλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ· 

 (ε) λα νξίδεηαη γη’ απηφλ Αθαδεκατθφο ή Δξεπλεηηθφο χκβνπινο ή θαη ηα δχν· 

89(Ι) ηνπ 1996 
158(Ι) ηνπ 2001 

25(Ι) ηνπ 2002 
41(Ι) ηνπ 2003 

(ζ) λα θαιχπηεηαη απφ ηνλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκν, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ζε πεξίπησζε πνπ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 
ηνπ ή επξχηεξα ε θνίηεζή ηνπ πεξηιακβάλεη πξαθηηθά καζήκαηα ή πξαθηηθή άζθεζε. 
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99(Ι) ηνπ 2003 
33(Ι) ηνπ 2011. 

   (2)  Δπηπξφζζεηα δηθαηψκαηα ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πέξαλ απηψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) δχλαηαη λα ξπζκίδνληαη κε Καλφλεο. 

Τπνρξεψζεηο 
θνηηεηψλ. 

31.-(1)  Κάζε θνηηεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έρεη ππνρξέσζε: 

 (α) λα εθπιεξψλεη ηηο καζεζηαθέο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ 
είλαη εγγεγξακκέλνο· 

 (β) λα αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ησλ Καλνληζκψλ, ησλ Καλφλσλ θαη ησλ 
Δγθπθιίσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 (γ) λα παξαρσξεί ζην Παλεπηζηήκην ηα αθξηβή ζηνηρεία πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ 
επηθνηλσλία καδί ηνπ· 

 (δ) λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ∙ 

 (ε) λα εθαξκφδεη ηπρφλ θψδηθα δενληνινγίαο ησλ θνηηεηψλ, ν νπνίνο εθδίδεηαη απφ ηε 
δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ. 

   (2) Δπηπξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πέξαλ απηψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) δχλαηαη λα ξπζκίδνληαη κε Καλφλεο. 

Αλαζηνιή θνίηεζεο. 
 

32.-(1) Οπνηνζδήπνηε θνηηεηήο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα αλαζηνιή ηεο θνίηεζήο ηνπ, 
γηα πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηα δχν αθαδεκατθά εμάκελα θνίηεζεο. 

  (2) Αθαδεκατθφ εμάκελν, θαηά ην νπνίν ν θνηηεηήο έρεη αλαζηείιεη ηηο ζπνπδέο ηνπ, δε 
ζπλππνινγίδεηαη σο ρξφλνο θνίηεζεο γηα ην θνηηεηή απηφ. 

  (3) Η δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα αλαζηνιή θνίηεζεο, ε αξκνδηφηεηα εμέηαζεο ηεο 
αίηεζεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζπλαθή ζέκαηα δχλαηαη λα ξπζκίδνληαη θαη/ή λα θαζνξίδνληαη 
κε Καλφλεο. 

Πξνζσξηλή δηαθνπή 
θνίηεζεο. 

33.-(1) Η χγθιεηνο δχλαηαη λα εγθξίλεη αίηεζε νπνηνπδήπνηε θνηηεηή γηα πξνζσξηλή δηαθνπή 
ηεο θνίηεζήο ηνπ, φηαλ ζνβαξνί ιφγνη πγείαο εκπνδίδνπλ ην θνηηεηή απφ ην λα κεηέρεη ζηηο 
δηαδηθαζίεο κάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

  (2) Αθαδεκατθφ εμάκελν, θαηά ην νπνίν ν θνηηεηήο έρεη δηαθφςεη ηηο ζπνπδέο ηνπ, δε 
ζπλππνινγίδεηαη σο ρξφλνο θνίηεζεο γηα ην θνηηεηή απηφ. 

Γηαγξαθή απφ  
ην Μεηξψν Φνηηεηψλ. 

34. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ε) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ 
Καλνληζκνχ 39, θνηηεηήο δηαγξάθεηαη απφ ην Μεηξψν Φνηηεηψλ, φηαλ: 

 (α) δελ δχλαηαη λα νινθιεξψζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ απηφο 
είλαη εγγεγξακκέλνο, κέζα ζην κέγηζην επηηξεπηφ ρξφλν νινθιήξσζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ρσξίο λα ρξεηαζζεί 
λα ππεξβεί ην θφξην εξγαζίαο γηα πιήξε θνίηεζε ζε έλα αθαδεκατθφ εμάκελν, ήηνη 
ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο, γηα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ελαπνκείλαληα γη’ 
απηφλ αθαδεκατθά εμάκελα∙ 

 (β) δελ έρεη παξνπζηαζηεί ζην Παλεπηζηήκην γηα έλα αθαδεκατθφ εμάκελν θαη νη 
πξνζπάζεηεο επηθνηλσλίαο καδί ηνπ πνπ έγηλαλ απφ κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ δελ 
απνδίδνπλ. 

Πεηζαξρηθή δίσμε 
θνηηεηψλ. 

35.-(1)  Φνηηεηήο ππφθεηηαη ζε πεηζαξρηθή δίσμε, αλ δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα, φπσο 
απηφ αλαθέξεηαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 

   (2)  Γελ κπνξεί λα αζθεζεί πεηζαξρηθή δίσμε ελαληίνλ θνηηεηή, γηα δεχηεξε θνξά, γηα ην 
ίδην πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν απηφο έρεη ήδε δησρζεί, αλεμάξηεηα αλ βξέζεθε 
έλνρνο ή αζψνο. 

   (3) Φνηηεηήο, ν νπνίνο απέβαιε ηε θνηηεηηθή ηδηφηεηα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν δελ δηψθεηαη 
πεηζαξρηθψο, ε πεηζαξρηθή φκσο δηαδηθαζία ε νπνία ηπρφλ έρεη αξρίζεη ζπλερίδεηαη θαη κεηά 
ηελ απνβνιή ηεο θνηηεηηθήο ζρέζεο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ. 

   (4)  Αλ αζθεζεί πνηληθή δίσμε ελαληίνλ θνηηεηή, θακία πεηζαξρηθή δίσμε δελ επηηξέπεηαη λα 
αζθεζεί ή λα ζπλερηζζεί ελαληίνλ ηνπ γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηληθή δίσμε, κέρξηο 
φηνπ απηή πάξεη νξηζηηθφ ηέινο. 

   (5) Φνηηεηήο πνπ δηψρζεθε γηα πνηληθφ αδίθεκα θαη δελ βξέζεθε έλνρνο, δελ κπνξεί λα 
δησρζεί πεηζαξρηθά γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία, κπνξεί φκσο λα δησρζεί γηα πεηζαξρηθφ 
παξάπησκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαγσγή ηνπ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηληθή ππφζεζε 
αιιά δελ εγείξεη ην ίδην επίδηθν ζέκα φπσο εθείλν ηεο θαηεγνξίαο θαηά ηελ πνηληθή δίσμε.   

Πεηζαξρηθά 36.-(1)  Πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζπληζηά ε παξαβίαζε ησλ λφκσλ, Καλνληζκψλ, Καλφλσλ θαη 
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παξαπηψκαηα/ 
αδηθήκαηα. 

Δγθπθιίσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ελ γέλεη ηεο παλεπηζηεκηαθήο δενληνινγίαο. 

   (2) Σα αθφινπζα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα ζεσξνχληαη ζνβαξά: 

 (α) απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εμεηάζεηο, γξαπηέο εξγαζίεο ή πεξηπηψζεηο ινγνθινπήο∙ 

 (β) πξφθιεζε ηαξαρψλ ή αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά πνπ πξνθαιεί δεκηά ζηα θηήξηα ή 
ζηελ πεξηνπζία πνπ αλήθεη ή δηαρεηξίδεηαη ην Παλεπηζηήκην∙ 

 (γ) αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ζηνπο ρψξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ∙ 

 (δ) παξαβηάζεηο ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο θαη νδηθήο θπθινθνξίαο εληφο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ∙ 

 (ε) παξαβηάζεηο ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο γηα ηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ή ηεο δηαηάξαμεο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ∙ 

 (ζη) θσηνηχπεζε πέξαλ ηνπ 10% ελφο βηβιίνπ ή/θαη ε θαηνρή ηέηνηνπ πιηθνχ εληφο ησλ 
ρψξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

.
 

 (δ) (ε)  ακέιεηα ζηε δηαρείξηζε Σακείσλ ή πεξηνπζίαο νπνηνπδήπνηε είδνπο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. 

   (3) Οπνηαδήπνηε άιια παξαπηψκαηα παξαπέκπνληαη ζην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο πνπ 
απηά αθνξνχλ, ην νπνίν απνθαίλεηαη εάλ πξφθεηηαη γηα κηθξά ή ζνβαξά παξαπηψκαηα θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο απνθαζίζεη φηη πξφθεηηαη γηα ζνβαξφ 
παξάπησκα ην παξαπέκπεη ζηελ Δπηηξνπή Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ: 

  Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεο Δπηηξνπήο 
Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ σο πξνο ηελ θαηεγνξία πνπ εληάζζεηαη ζπγθεθξηκέλν παξάπησκα ή 
παξαπηψκαηα, ιακβάλεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε χγθιεην. 

Πεηζαξρηθή 
δηαδηθαζία. 

37.-(1) Γε δηελεξγείηαη πεηζαξρηθή δίσμε παξά κφλν χζηεξα απφ ζρεηηθή γξαπηή θαηαγγειία 
πξνο ηελ Δπηηξνπή Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ γηα ζνβαξφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα ή ζην 
πκβνχιην ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο γηα κηθξφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα. 

   (2)  Ο πεηζαξρηθφο έιεγρνο αζθείηαη πξσηνβάζκηα απφ κφληκε Δπηηξνπή  Πεηζαξρηθνχ 
Διέγρνπ, ηελ νπνία δηνξίδεη ε χγθιεηνο θαη επηθπξψλεη ην πκβνχιην.  

   (3)  Η Δπηηξνπή Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ απνηειείηαη απφ: 

 (α) έμε κέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, έλαο εθ ησλ νπνίσλ νξίδεηαη σο Πξφεδξνο ηεο 
Δπηηξνπήο απφ ηε χγθιεην, ρσξίο ληθψζα ςήθν∙ 

 (β) ηξεηο εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ, απφ ηνπο νπνίνπο δχν είλαη πξνπηπρηαθνί θαη έλαο 
κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο, νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηε Φνηηεηηθή Έλσζε ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ∙ 

 (γ) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο πνπδψλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, ρσξίο δηθαίσκα 
ςήθνπ, ν νπνίνο αζθεί ρξέε Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο. 

   (4)  Η δηαδηθαζία πεηζαξρηθήο δίσμεο γηα ηα κηθξά παξαπηψκαηα είλαη ε αθφινπζε:   

 (α) ν πεηζαξρηθά ειεγρφκελνο πιεξνθνξείηαη γξαπηψο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ νηθείνπ 
Σκήκαηνο γηα ην παξάπησκα γηα ην νπνίν θαηεγνξείηαη θαη έρεη ην δηθαίσκα λα 
ππεξαζπίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Σκήκαηνο∙  

 (β) ε εηδνπνηεηήξηα επηζηνιή θνηλνπνηείηαη ζηνλ Αθαδεκατθφ χκβνπιν ηνπ θνηηεηή, ν 
νπνίνο κπνξεί λα ην ζπκβνπιεχζεη γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο∙  

 (γ) ν Αθαδεκατθφο χκβνπινο παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξία ηνπ πκβνπιίνπ Σκήκαηνο, 
εθφζνλ δεηεζεί απφ ην θνηηεηή∙ 

 (δ) ζε πεξίπησζε πνπ ν πεηζαξρηθά ειεγρφκελνο παξαδερζεί ελνρή ή ε ελνρή ηνπ 
απνδεηρζεί απφ ηε δηαδηθαζία, ην πκβνχιην Σκήκαηνο επηβάιιεη πνηλή∙ 

 (ε) ε πνηλή απηή θνηλνπνηείηαη γξαπηψο ζηνλ Πξντζηάκελν Τπεξεζίαο πνπδψλ θαη 
Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ψζηε λα ελεκεξσζεί ν θάθεινο ηνπ θνηηεηή∙ 

   

 (ζη) ν Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο 
πξνο ην θνηηεηή εληφο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξψλ∙ 

 (δ) (δ)  ν θνηηεηήο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη αηηηνινγεκέλε έθεζε πξνο ηε χγθιεην εληφο δέθα 
(10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο πξνο ην θνηηεηή. 

   (5)  Η δηαδηθαζία πεηζαξρηθήο δίσμεο γηα ηα ζνβαξά παξαπηψκαηα είλαη ε εμήο: 
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 (α) ν πεηζαξρηθά ειεγρφκελνο πιεξνθνξείηαη γξαπηψο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 
Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ γηα ην παξάπησκα γηα ην νπνίν θαηεγνξείηαη θαη δηθαηνχηαη λα 
ππεξαζπίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο∙ 

 (β) ε εηδνπνίεζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο, ζηνλ Κνζκήηνξα ηεο 
νηθείαο ρνιήο θαη ζηνλ Αθαδεκατθφ χκβνπιν ηνπ θνηηεηή, ν νπνίνο κπνξεί λα ην 
ζπκβνπιεχζεη γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο∙ 

 (γ) κεηά ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, ε Δπηηξνπή Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ θαιεί ζε απνινγία 
ηνλ θαηεγνξνχκελν εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, αιιά φρη λσξίηεξα απφ 
δεθαπέληε κέξεο (15) εξγάζηκεο εκέξεο ή αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 
εκέξεο∙ 

 (δ) ν πεηζαξρηθά ειεγρφκελνο θνηηεηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε 
κέινπο ή κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ, κε γξαπηή επηζηνιή ηνπ πξνο 
ηε χγθιεην, εθζέηνληαο ηνπο ιφγνπο∙ ε χγθιεηνο απνθαζίδεη ηειεζηδίθσο επί ηνπ 
αηηήκαηνο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ∙ 

 (ε) ν πεηζαξρηθά ειεγρφκελνο θνηηεηήο, θαηά ηελ απνινγία ηνπ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 
Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ Αθαδεκατθφ ηνπ 
χκβνπιν, ή άιιν θνηηεηή ν νπνίνο κπνξεί λα ηνλ ππεξαζπίζεη∙ 

  (ζη) ν πεηζαξρηθά ειεγρφκελνο θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα λα θαιέζεη κάξηπξεο πξνο 
ππεξάζπηζή ηνπ, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ πξέπεη λα έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηνλ 
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αθξφαζεο∙ 

 (δ) ε Δπηηξνπή Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ θαη ν πεηζαξρηθά ειεγρφκελνο δηαηεξνχλ ην 
δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ λνκηθνχο ζπκβνχινπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα παξαζηνχλ 
ζηελ αθξφαζε∙ 

 (ε) ε Δπηηξνπή Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ θνηλνπνηεί γξαπηψο ηηο απνθάζεηο ηεο πξνο ηνλ 
θαηεγνξνχκελν θνηηεηή κέζα ζε επηά (7) εξγάζηκεο εκέξεο∙ νη απνθάζεηο 
θνηλνπνηνχληαη επίζεο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο, ηνλ Κνζκήηνξα ηεο 
νηθείαο ρνιήο θαη ηνλ Αθαδεκατθφ χκβνπιν ηνπ θνηηεηή∙ ε απφθαζε θνηλνπνηείηαη 
επίζεο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο πνπδψλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ψζηε λα 
ελεκεξσζεί ν θάθεινο ηνπ θνηηεηή∙ 

 (ζ) (ε) ν πεηζαξρηθά ειεγρφκελνο θνηηεηήο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έθεζε πξνο ηε χγθιεην 
θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ∙ ε αηηηνινγεκέλε έθεζε 
ππνβάιιεηαη γξαπηψο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
απφθαζεο πξνο ην θνηηεηή∙ 

 (η) ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ θνηλνπνηεί ηα Πξαθηηθά ηεο πξνο ηε χγθιεην. 

Δθέζεηο. 38.-(1)  Έθεζε θαηά απφθαζεο πκβνπιίνπ Σκεκάησλ εμεηάδεηαη ζπλνπηηθά απφ ηε χγθιεην, 
ε νπνία απνθαζίδεη ηειεζίδηθα επί ηεο έθεζεο θαη θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζή ηεο πξνο 
φια ηα εκπιεθφκελα θαη ελδηαθεξφκελα κέξε. 

   (2) Έθεζε θαηά απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ εθδηθάδεηαη απφ ηε 
χγθιεην, σο δεπηεξνβάζκην φξγαλν, ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: 

 (α) ν Πξχηαλεο θαζνξίδεη εκεξνκελία αθξφαζεο ηεο ππφζεζεο απφ ηε χγθιεην∙ ε 
εκεξνκελία απηή θνηλνπνηείηαη γξαπηψο ζην θνηηεηή πνπ έρεη θαηαρσξίζεη απηή, 
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία αθξφαζεο∙ 

 (β) ζην θνηηεηή θνηλνπνηνχληαη ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Πεηζαξρηθνχ 
Διέγρνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηα ζρφιηα ή παξαηεξήζεηο ηηο νπνίεο ε 
Δπηηξνπή Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνο ηε χγθιεην∙ 

 (γ) ε χγθιεηνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο, δχλαηαη λα επηηξέςεη ζηνλ πεηζαξρηθά ειεγρφκελν 
θνηηεηή ή ηελ Δπηηξνπή Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ λα παξνπζηάζνπλ λέεο επηπξφζζεηεο 
καξηπξίεο∙  ηα νλφκαηα ησλ λέσλ καξηχξσλ πξέπεη λα έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηε 
χγθιεην πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αθξφαζεο∙ 

   

 (δ) γηα ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ηεο έθεζεο ελψπηνλ ηεο πγθιήηνπ εθαξκφδνληαη θαη’ 
αλαινγία νη πξφλνηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία  ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Πεηζαξρηθνχ 
Διέγρνπ∙ 

 (ε) (δ)  ε χγθιεηνο απνθαζίδεη ηειεζίδηθα θαη θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε πνπ ιακβάλεη, 
ζε φια ηα εκπιεθφκελα θαη ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Πεηζαξρηθέο πνηλέο. 39.-(1)  Γηα ζνβαξά πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, ε Δπηηξνπή Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ 
απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή, αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πεηζαξρηθνχ 
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παξαπηψκαηνο, νπνηαζδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο: 

 (α) πξνθνξηθή επίπιεμε, 

 (β) γξαπηή επίπιεμε, 

 (γ) βαζκνινγηθέο πνηλέο γηα παξαπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε   εμεηάζεηο ή εξγαζίεο, 

 (δ) θνηλσληθήο θχζεο εξγαζία, ρσξίο ακνηβή, κέζα ζην Παλεπηζηήκην, 

 (ε) αλαζηνιή δηθαησκάησλ/πξνλνκίσλ, εθηφο απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε 
κάζεζε, 

 (ζη) επηβνιή πξνζηίκνπ γηα κεξηθή ή νιηθή απνδεκίσζε γηα δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηνλ 
εμνπιηζκφ ή ζηα θηήξηα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνπζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

 (δ) (ζη)  απνβνιή απφ ην Παλεπηζηήκην γηα πεξίνδν ελφο ή δχν εμακήλσλ, 

 (ε) δηαγξαθή απφ ην Μεηξψν Φνηηεηψλ, 

 (ζ) ζπλδπαζκφ απφ ηηο πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν. 

   (2) Γηα ηα κηθξά παξαπηψκαηα, ηα πκβνχιηα ησλ Σκεκάησλ κπνξνχλ λα επηβάινπλ 
πξνθνξηθή ή γξαπηή επίπιεμε ή θαη ηηο δχν πνηλέο. 

Δζσηεξηθέο 
ππνηξνθίεο, βξαβεία 
θαη βνεζήκαηα. 

40.-(1) Σν πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο πγθιήηνπ, κπνξεί λα 
ξπζκίδεη ηα ζέκαηα εζσηεξηθψλ ππνηξνθηψλ γηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
απφ έζνδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

   (2)  Σν Παλεπηζηήκην δχλαηαη λα απνλέκεη βξαβεία θαη λα ρνξεγεί ππνηξνθίεο θαη 
βνεζήκαηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ κε θξαηηθέο πεγέο. 

   (3)  Σα θξηηήξηα, ην είδνο θαη ε δηαδηθαζία απνλνκήο ππνηξνθηψλ θαη ρνξήγεζεο βξαβείσλ 
θαη βνεζεκάησλ δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο. 

Δλίζρπζε ηνπ 
σκαηείνπ Δπεκεξίαο 
Φνηηεηψλ. 

41.-(1) Σν πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο πγθιήηνπ, κπνξεί λα 
δηαζέηεη κέξνο ησλ εζφδσλ απφ δίδαθηξα πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ, ζε πνζνζηφ κέρξη 5%, γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηακείνπ ηνπ σκαηείνπ 
Δπεκεξίαο Φνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θπξίσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε θνηηεηψλ βάζεη 
θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ.   

   (2) Η δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ ηνπ σκαηείνπ Δπεκεξίαο Φνηηεηψλ δχλαηαη λα ξπζκίδεηαη κε 
Καλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

ηέγαζε θνηηεηψλ. 42.-(1) Σν Παλεπηζηήκην δχλαηαη λα αλεγείξεη θνηηεηηθέο εζηίεο ή λα ελνηθηάδεη θηήξηα γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζηέγαζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ. 

  (2) Σα θξηηήξηα δηάζεζεο ησλ ρψξσλ ζηέγαζεο ζε θνηηεηέο, νη θαλφλεο δηακνλήο θαη ην 
χςνο ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο γηα ην θνηηεηή θαζψο θαη ην ελνίθην  ξπζκίδνληαη κε 
Καλφλεο. 

  (3) Οπνηαδήπνηε απφθαζε πνπ αθνξά ζηελ αλέγεξζε θνηηεηηθψλ εζηηψλ ή ζηελ ελνηθίαζε 
θηεξίσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζηέγαζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ε νπνία 
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ηνπ εηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 
πινπνηείηαη κφλνλ θαηφπηλ ζπκπεξίιεςεο ηέηνηαο επηβάξπλζεο ζηνλ εηήζην Πξνυπνινγηζκφ 
θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Κξάηνπο. 

Φνηηεηηθνί φκηινη. 43.-(1) Οη θνηηεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα ζχζηαζεο εηδηθψλ θνηηεηηθψλ νκίισλ, γηα ηελ 
πξνψζεζε ζεκάησλ πνιηηηζηηθήο, θνηλσληθήο, αζιεηηθήο ή αθαδεκατθήο θχζεσο. 

  (2)  Οη ζθνπνί θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκίισλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) 
εγθξίλνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο. 

  (3) Η ζχζηαζε, ε εγγξαθή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ θνηηεηηθψλ νκίισλ δχλαηαη λα θαζνξίδεηαη 
κε Καλφλεο.  

Καλφλεο. 44.-(1) Η χγθιεηνο δχλαηαη, κε έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, λα εθδίδεη 
Καλφλεο γηα, ή αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ή ηε ξχζκηζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο πνπ ρξήδεη 
ή είλαη δεθηηθφ θαζνξηζκνχ ή ξχζκηζεο κε βάζε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ή ν θαζνξηζκφο 
ή ε ξχζκηζε ηνπ νπνίνπ είλαη αλαγθαία γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.  

  (2) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (1), είλαη δπλαηφλ λα εθδίδνληαη 
Καλφλεο γηα, ή αλαθνξηθά κε- 

 (α) ηελ πξνεγγξαθή, εγγξαθή θαη απνρψξεζε απφ ηα καζήκαηα, 

 (β) ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

 (γ) ηηο εμεηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμεηάζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε 
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εηδηθέο αλάγθεο ή πνπ δηελεξγνχληαη θάησ  απφ εηδηθέο πεξηζηάζεηο, 

 (δ) ηηο αληαιιαγέο θνηηεηψλ, 

 (ε) ηηο εμαηνκηθεπκέλεο κειέηεο, 

 (ζη) ηα αλνινθιήξσηα καζήκαηα, 

 (δ) ηελ επαλαβαζκνιφγεζε καζήκαηνο γηα κε αθαδεκατθνχο ιφγνπο, 

 (ε) ηνπο θνηηεηέο αληηζηνηρίαο ή εμνκνίσζεο, 

 (ζ) ηνλ απηεπάγγειην ηεξκαηηζκφ θνίηεζεο, 

 (η) ηα δηαπαλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 

 (ηα) ηελ έθδνζε αθαδεκατθνχ εκεξνινγίνπ, σξνιφγηνπ  πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ θαη 
σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο ηειηθψλ εμεηάζεσλ, 

 (ηβ) ηε δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ ηνπ σκαηείνπ Δπεκεξίαο Φνηηεηψλ, 

 (ηγ) ηε δηακνλή θνηηεηψλ ζε θηήξηα πνπ αλήθνπλ ή πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Παλεπηζηήκην, 

 (ηδ) ηα είδε βνεζεκάησλ θαη ηα θξηηήξηα απνλνκήο ηνπο. 

  (3)  Καλφλεο, πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, δεκνζηνπνηνχληαη ζε 
έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, φπσο ήζειε θαζνξίζεη κε ζρεηηθή απφθαζή ηεο ε 
χγθιεηνο κε ηελ έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.   

  (4)  Αληίγξαθν ησλ Καλφλσλ απηψλ θαηαηίζεηαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα 
ελεκέξσζε, κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπο ή κέζα ζ’ έλα κήλα απφ 
ηελ εκεξνκελία νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζήο ηνπο. 
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