
 

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών  
 
Κύριος σκοπός της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών είναι η παρακολούθηση και ποιοτική 
αναβάθµιση των προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών και της προπτυχιακής φοίτησης στο 
Πανεπιστήµιο. Η υλοποίηση των προνοιών που απορρέουν από τη ∆ιαδικασία της Μπολόνια και 
τη διάδοχο διαδικασία «Ευρώπη 2020», που αποτελούν δεσµεύσεις για την Κύπρο ως 
συµµετέχουσας χώρας στις διαδικασίες αυτές, και οι οποίες αφορούν στα προπτυχιακά 
προγράµµατα, αποτελεί αρµοδιότητα της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών. Ιδιαίτερα, η 
Επιτροπή µεριµνά για την υλοποίηση και αξιολόγηση των προνοιών του συστήµατος ECTS και για 
την υλοποίηση του Παραρτήµατος ∆ιπλώµατος (Diploma Supplement), σε σχέση µε προπτυχιακά 
προγράµµατα σπουδών, καθώς επίσης για την εσωτερική διασφάλιση ποιότητας των 
προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθύνσεων. 
 
Με βάση τα πιο πάνω, οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών αναλύονται ως 
εξής: 

1. Τηρουµένων των σχετικών νοµοθεσιών του κράτους, εισηγείται την αναθεώρηση ή προτείνει 
νέους κανόνες εισδοχής προπτυχιακών φοιτητών και διάθεσης υπεράριθµων ή κενουµένων 
θέσεων. 

2. Εισηγείται την αναθεώρηση ή προτείνει νέα γενικά πλαίσια για όλα τα προπτυχιακά 
προγράµµατα σπουδών. 

3. Εισηγείται την αναθεώρηση ή προτείνει νέους κανόνες προπτυχιακών σπουδών και φοίτησης, 
που περιλαµβάνουν το σύστηµα προπτυχιακών σπουδών, το σύστηµα αξιολόγησης και 
βαθµολόγησης, τις εγγραφές, τις µεταγραφές, τις ανταλλαγές φοιτητών, τους φοιτητές 
αντιστοιχίας, την πολιτική διδάκτρων, τις εξετάσεις, το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων, κ.ά. 

4. Αξιολογεί και εισηγείται τρόπους ενίσχυσης των στοιχείων των προπτυχιακών προγραµµάτων 
σπουδών που αφορούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην απόκτηση εµπειριών, σχετικών µε 
το χώρο εργασίας (experience-led teaching), σε άµεση συνεργασία µε το βιοµηχανικό και 
επιχειρηµατικό κόσµο. Ανάµεσα στα στοιχεία αυτά συγκαταλέγεται η πρακτική άσκηση των 
προπτυχιακών φοιτητών. 

5. Προωθεί τη διασύνδεση προγραµµάτων σπουδών µε πανεπιστήµια, βιοµηχανία, 
επαγγελµατικά σώµατα και τη κοινωνία ευρύτερα. 

6. Εξετάζει εισηγήσεις για νέα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών ή για τροποποίηση 
υφιστάµενων. 

7. Μελετά µακροπρόθεσµα σχέδια για την ανάπτυξη προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών. 

8. Συµβάλλει, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής, στο προσχέδιο διαµόρφωσης 
του Οδηγού Σπουδών για προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. 

9. Ενηµερώνει, παρακολουθεί και διαµορφώνει δείκτες απόδοσης και επίπεδα ποιότητας µε βάση 
στατιστικά στοιχεία που υποβάλλει η αρµόδια Υπηρεσία και υποβάλλει ετήσια έκθεση που 
αφορά στην εικόνα του Πανεπιστηµίου στα θέµατα εισδοχής προπτυχιακών φοιτητών, 
προγραµµάτων σπουδών και φοίτησης. 

10. Μελετά οποιαδήποτε θέµατα της ανατεθούν από τη Σύγκλητο ή αυτεπάγγελτα όποια θέµατα 
εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της. 


