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ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.

2.

ΓΕΝΙΚΑ
1.1

Ένα διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται σε
συνεργασία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τουλάχιστον ένα άλλο
Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Εάν οι
εταίροι της συνεργασίας προέρχονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή/και η διεξαγωγή του προγράμματος εμπίπτει σε
συγκεκριμένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα
είναι
διαπανεπιστημιακό
πρόγραμμα
ευρωπαϊκής
συνεργασίας. Διαπανεπιστημιακά
προγράμματα
ευρωπαϊκής
συνεργασίας τα οποία εμπλέκουν δύο τουλάχιστον άλλα πανεπιστήμια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εντάσσονται σε προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να διεξάγονται σε μία διεθνή γλώσσα.

1.2

Διαπανεπιστημιακά προγράμματα περιέχουν ως υποχρεωτικό στοιχείο
την κινητικότητα διδασκομένων ή/και διδασκόντων. Εξαίρεση
αποτελούν τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα για τα οποία η
αναγκαιότητα της κινητικότητας αναιρείται, λόγω της χρήσης
εργαλείων τηλεμάθησης και άλλων μέσων για τη διεξαγωγή
μαθημάτων εξ αποστάσεως.

1.3

Στα διαπανεπιστημιακά προγράμματα ο κάθε διδασκόμενος χρειάζεται
να εκπονήσει ουσιαστικό μέρος των σπουδών του σε ένα ή και
περισσότερα ιδρύματα εκτός από το οικείο ίδρυμά του.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τη διεξαγωγή ενοποιημένου διαπανεπιστημιακού προγράμματος απαιτείται
εταιρικό πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και το
συνεργαζόμενο ίδρυμα ή ιδρύματα, το οποίο ανάμεσα σε άλλα θα πρέπει να
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
2.1

Το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του κοινού προγράμματος, τόσο ως
προς το αμιγώς ακαδημαϊκό σκέλος, όσο και ως προς την κινητικότητα
των διδασκομένων και ενδεχομένως των διδασκόντων. Νοείται ότι το
πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων
(ECTS). Νοείται επίσης ότι το πρόγραμμα, ως από κοινού
πρόγραμμα όλων των εταίρων, θα είναι αμοιβαία αναγνωρίσιμο από
όλους τους εταίρους.

2.2

Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, το οποίο ανάμεσα σε άλλα θα
πρέπει να αναφέρεται στις διατάξεις ως προς την καταβολή διδάκτρων
από τους διδασκόμενους. Νοείται ότι το Πανεπιστήμιο έχει τη
δυνατότητα να διαφοροποιήσει τα δίδακτρα από αυτά που
προνοούνται
στα
αντίστοιχα
κανονικά
προγράμματα
του
Πανεπιστημίου, προκειμένου να τα προσαρμόσει στις ειδικές
περιπτώσεις των διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων. Σε περίπτωση

που τα δίδακτρα που θα χρειαστεί να καταβάλλονται στο
Πανεπιστήμιο είναι υψηλότερα από αυτά που προνοούνται στα
αντίστοιχα κανονικά προγράμματα του Πανεπιστημίου, και η καταβολή
του επιπρόσθετου ποσού επιβαρύνει τους ιδίους τους φοιτητές, τότε
χρειάζεται ειδική έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.
2.3

Τις διατάξεις και διευθετήσεις ως προς την αμοιβαία φιλοξενία των
διδασκομένων
(και
ενδεχομένως
των
διδασκόντων)
στα
συνεργαζόμενα ιδρύματα.

2.4

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο που θα διέπει τη διεξαγωγή του
προγράμματος. Νοείται ότι το Πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα, εντός
λογικών πλαισίων, να εφαρμόζει διαφορετικό, από το κανονικό,
ημερολόγιο
ως
προς
τη
διεξαγωγή
διαπανεπιστημιακών
προγραμμάτων για να υπάρχει συμβατότητα με τα συνεργαζόμενα
ιδρύματα και να ικανοποιούνται ενδεχόμενοι περιορισμοί που θέτει ο
εξωτερικός χρηματοδότης, π.χ. η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αυτό
ισχύει.

2.5

Τη δομή και το περιεχόμενο των
(learning agreements) των διδασκομένων.

2.6

Τον τίτλο που θα απονέμεται στους διδασκόμενους που ικανοποιούν
τις απαιτήσεις του προγράμματος και εάν η απονομή του τίτλου θα
είναι από κοινού (joint degree). Νοείται ότι το Πανεπιστήμιο
αποδέχεται την απονομή τίτλων από κοινού με άλλα ανώτατα
ιδρύματα (joint degrees), όπου απονέμεται στο διδασκόμενο ένα και
μοναδικό δίπλωμα το οποίο υπογράφεται από όλους τους Πρυτάνεις
των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.

2.7

Τη δομή και το περιεχόμενο του Παραρτήματος Διπλώματος
(Diploma Supplement), το οποίο θα συνοδεύει τον τίτλο σπουδών
κάθε αποφοιτούντα από το πρόγραμμα.

συμφωνιών

εκμάθησης

Το πρωτόκολλο συνεργασίας εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από
εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου αναφορικά με το ακαδημαϊκό
σκέλος της συνεργασίας, και εισήγηση της Επιτροπής Διεθνών
Σχέσεων, αναφορικά με την εμπλεκόμενη κινητικότητα των
συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που για το πρωτόκολλο συνεργασίας
έχει υιοθετηθεί το πρότυπο σχέδιο πρωτοκόλλου δεν απαιτείται η
έγκριση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων.
3.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα άρθρα που ακολουθούν αφορούν τα ενοποιημένα διαπανεπιστημιακά
προγράμματα. Λόγω του ότι αυτά αποτελούν την κατ’ εξοχήν κατηγορία
διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων, όπου δεν διατυπώνεται ρητά, αναφορά σε
διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα υπονοεί «ενοποιημένο διαπανεπιστημιακό
πρόγραμμα».
3.1

Για
τη
διεξαγωγή
μη
ενοποιημένων
διαπανεπιστημιακών
προγραμμάτων σπουδών, επίσης απαιτείται η υπογραφή εταιρικού
πρωτοκόλλου συνεργασίας, το οποίο, τηρουμένων των αναλογιών,
καλύπτει τα σημεία που αναφέρονται στο άρθρο για τα ενοποιημένα

διαπανεπιστημιακά προγράμματα.
3.2

Διαπανεπιστημιακά προγράμματα επιτρέπονται για κάθε κύκλο
σπουδών (προπτυχιακά προγράμματα, προγράμματα επιπέδου
Μάστερ, Διδακτορικά προγράμματα).

3.3

Οι γενικοί κανόνες ανταλλαγής φοιτητών διατυπώνουν τις διατάξεις ως
προς την κινητικότητα των διδασκομένων στο πλαίσιο των κανονικών
προγραμμάτων του
Πανεπιστημίου. Αυτοί
οι κανόνες δεν
εφαρμόζονται κατ΄ ανάγκη στο πλαίσιο των διαπανεπιστημιακών
προγραμμάτων. Η γενική διάταξη ως προς την κινητικότητα των
διδασκομένων στο πλαίσιο ενός διαπανεπιστημιακού προγράμματος
είναι ότι φοιτητής μπορεί να εκπονήσει μέχρι τα 2/3 των απαιτήσεων
του προγράμματος του εκτός Πανεπιστημίου. Συνεπώς, το 1/3
τουλάχιστον του προγράμματος του φοιτητή θα πρέπει να εκπονηθεί
στο Πανεπιστήμιο, ενώ ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει
ουσιαστικό μέρος των σπουδών του σε τουλάχιστον ένα άλλο από τα
συνεργαζόμενα ιδρύματα.

3.4

Φοιτητής που παρακολουθεί Διδακτορικό διαπανεπιστημιακό
πρόγραμμα, παράλληλα με τον Ερευνητικό Σύμβουλο που έχει στο
Πανεπιστήμιο μπορεί να έχει και ένα δεύτερο Ερευνητικό Σύμβουλο σε
ένα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα. Νοείται ότι ο φοιτητής θα
εκπονήσει ουσιαστικό μέρος του προγράμματός του, κυρίως ως προς
τη Διδακτορική του Διατριβή, στο ίδρυμα του εξωτερικού του
Συμβούλου. Ο εξωτερικός Ερευνητικός Σύμβουλος μπορεί να είναι και
εξωτερικό μέλος της πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τη
Διατριβή του φοιτητή.

3.5

Εάν φοιτητής του Πανεπιστημίου, ο οποίος παρακολουθεί
διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα, χρειάζεται να καταβάλει δίδακτρα
εκτός Πανεπιστημίου για το μέρος των σπουδών του που εκπονεί σε
ένα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, τότε απαλλάσσεται από την
καταβολή διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο για το εν λόγω μέρος του
προγράμματός του.

3.6

Ως προς το ακαδημαϊκό σκέλος, ένα διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα
θα πρέπει να πληροί τους όρους και κανόνες που διέπουν την
αντίστοιχη κατηγορία προγράμματος όταν αυτό εκπονείται με τον
κανονικό τρόπο, τηρουμένων των αναλογιών σε σχέση με την
απαιτούμενη κινητικότητα. Ιδιαίτερα, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι
που
αφορούν
το
φόρτο
εργασίας
των
διδασκομένων
(σε ECTS μονάδες) και τον επιμερισμό τους σε μαθήματα, διατριβές,
κλπ. Εάν οι διατάξεις ενός διαπανεπιστημιακού προγράμματος, ως
προς το ακαδημαϊκό σκέλος, δεν συνάδουν πλήρως με το
συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο του Πανεπιστημίου, τότε απαιτείται η
έγκριση των αποκλίσεων από τη Σύγκλητο. Η έγκριση αποτελεί βασική
προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του προγράμματος.

Παράρτημα 1 των Κανόνων Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων που εγκρίθηκαν κατά
την 96η Συνεδρία της Συγκλήτου στις 6 Ιουνίου 2018 και από την 84η Συνεδρία του
Συμβουλίου στις 28 Ιουνίου 2018.

