Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3719, 30/5/2003

45(I)/2003

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2002
Η Βουλή των αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και

67(Ι) του 1996

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Σχολών Τριτοβάθμιας

15(Ι) του 1997

Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 έως 2002 (που στη συνέχεια θα

67(Ι) του 1997

αναφέρονται ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός νόμος και ο

10(Ι) του 1999

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σχολών

193(Ι) του 2002.

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμοι του 1996 μέχρι 2003.

Τροποποίηση
του άρθρου 5

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολών

2.

Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου

αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο:

του βασικού
νόμου.
"(2) Κάθε φορά που μελετάται η ίδρυση δημόσιας σχολής, το
Υπουργικό Συμβούλιο παραπέμπει το θέμα σε ειδική επιτροπή,
που διορίζεται από αυτό για καταρτισμό μελέτης και υποβολής
σχετικής εισήγησης, στην οποία εκπροσωπούνται, με ένα
εκπρόσωπο το καθένα, τα ακόλουθα Υπουργεία, Γραφείο,
Πανεπιστήμιο και σχολές:
(α) το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
(β) το Υπουργείο Οικονομικών.
(γ) το Υπουργείο ή τα Υπουργεία, που έχουν αρμοδιότητα για τα
επαγγέλματα, για τα οποία θα παρέχει εκπαίδευση η υπό
μελέτη σχολή.
(δ) το Γραφείο Προγραμματισμού.
(ε) το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
(στ) οι δημόσιες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου.
και
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(ζ) οι ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου,
που έχουν εκπαιδευτικά αξιολογημένους-πιστοποιημένους
κλάδους σπουδών.".

Αντικατάσταση

3.

Το άρθρο 43 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του άρθρου 43

ακόλουθο νέο άρθρο:

του βασικού
νόμου.
«Υποβολή της

43. Η αίτηση υποβάλλεται στο Γενικό

αίτησης.

∆ιευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού.».

Τροποποίηση

4.

Το εδάφιο (2) του άρθρου 47 του βασικού νόμου

του άρθρου 47

τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού

του βασικού

με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της

νόμου.

ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι η έκθεση μπορεί να υποβληθεί αμέσως μετά την
αποδοχή της αίτησης.».

Αντικατάσταση

5.

Το άρθρο 53 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του άρθρου 53

ακόλουθο νέο άρθρο:

του βασικού
νόμου.

«Υποβολή

53. (1) Η έκθεση αυτοπαρουσίασης-

έκθεσης

αυτοαξιολόγησης υποβάλλεται στο Γενικό

αυτοπαρουσίασης-

∆ιευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και

αυτοαξιολόγησης.

Πολιτισμού, ο οποίος τη διαβιβάζει στον
Πρόεδρο του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής
Αξιολόγησης-Πιστοποίησης το ταχύτερο
δυνατόν.
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(2) Η ομάδα ΑξιολόγησηςΠιστοποίησης επισκέπτεται τη σχολή,
αφού ενημερώσει έγκαιρα τη σχολή για το
συγκεκριμένο χρόνο της επίσκεψης.».
Τροποποίηση

6.

Το άρθρο 63 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 63

αντικατάσταση της φράσης «στις ημερομηνίες που καθορίζονται

του βασικού

από τα άρθρα 43, 46 και 53» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «στην

νόμου.

ημερομηνία που καθορίζεται από το άρθρο 46».

Τροποποίηση

7.

του άρθρου 65

διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού.

Το άρθρο 65 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη

του βασικού
νόμου.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, έτσι
ώστε η διαδικασία για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδων σπουδών να
καταστεί λιγότερο χρονοβόρα.
Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση των διατάξεων του βασικού νόμου που
αφορούν περιορισμούς στο χρόνο υποβολής της έκθεσης αυτοπαρουσίασης και
αυτοαξιολόγησης των κλάδων για τους οποίους ζητείται εκπαιδευτική αξιολόγησηπιστοποίηση, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην ενδιαφερόμενη σχολή να
υποβάλλει την εν λόγω έκθεσή της αμέσως μετά την αποδοχή της σχετικής αίτησής της.
Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στην ειδική Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης
που ορίζεται για το σκοπό αυτό να επισκεφθεί πιο σύντομα την υπό αξιολόγηση σχολή
για τη διερεύνηση των σχετικών στοιχείων.

Πρόδρομος Προδρόμου,
βουλευτής
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας
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