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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ
ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟ
------------------------------Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας

τίτλος.

Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 και θα

67(Ι) του 1996 διαβάζεται μαζί με τους περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
15(Ι) του 1997 Νόμους του 1996 έως 2003 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο
67(Ι) του 1997 βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
10(Ι) του 1999 Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμοι του 1996 έως του 2004.
193(Ι) του 2002
45(Ι) του 2003.

Αντικατάσταση

2. Το άρθρο 62 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο

του άρθρου 62

νέο άρθρο:

του βασικού
νόμου.
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« Εκ νέου

62. Εκ νέου υποβολή αίτησης για εκπαιδευτική

υποβολή

αξιολόγηση-πιστοποίηση συγκεκριμένου κλάδου για τον

αίτησης.

οποίο έχει απορριφθεί προηγούμενη αίτηση, μπορεί να
γίνει οποτεδήποτε η ενδιαφερόμενη σχολή θεωρεί ότι
έχει θεραπεύσει τις αδυναμίες που έχουν επισημανθεί
και οι οποίες αναφέρονται στην απόφαση απόρριψης
του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής ΑξιολόγησηςΠιστοποίησης.».

ΒΣΓ/ΓΧ
23.02.065.2003
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Αιτιολογική έκθεση
-----------------Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας που
διέπει την ίδρυση, τον έλεγχο και τη λειτουργία σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έτσι
ώστε να αρθούν οι περιορισμοί που αφορούν το χρόνο της εκ νέου υποβολής αίτησης
από

ιδιωτική

σχολή

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης

για

εκπαιδευτική

αξιολόγηση-

πιστοποίηση συγκεκριμένου κλάδου σπουδών, στην περίπτωση που έχει απορριφθεί
προηγούμενη αίτησή της.
Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στην ενδιαφερόμενη σχολή να υποβάλει εκ
νέου αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση οποτεδήποτε αυτή θεωρεί ότι
έχει θεραπεύσει τις καταγεγραμμένες αδυναμίες που αναφέρονται στην απόφαση
απόρριψης του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης.

Πρόδρομος Προδρόμου
βουλευτής
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας

