Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4554, 26.2.2016

Ν. 10(Ι)/2016

10(Ι)/2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2014
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο

παρών

Νόμος

θα

αναφέρεται

ως

ο

περί

Τεχνολογικού

τίτλος.

Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα

198(Ι) του 2003 διαβάζεται μαζί με τους περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
74(Ι) του 2005 Νόμους του 2003 έως 2014 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο
79(Ι) του 2007 βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
105(Ι) του 2007 αναφέρονται μαζί ως οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι
133(Ι) του 2007 του 2003 έως 2016.
105(Ι) του 2008
108(Ι) του 2008
114(Ι) του 2008
6(Ι) του 2010
105(Ι) του 2010
15(Ι) του 2011
111(Ι) του 2012
117(Ι) του 2013
118(Ι) του 2014.
Τροποποίηση

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 13

αντικατάσταση της άνω τελείας και της λέξης «και» στο τέλος της

του βασικού

παραγράφου (γ) αυτού με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη,

νόμου.

αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατό να
συγκροτηθεί Συμβούλιο Σχολής, η Σχολή αυτή εκπροσωπείται στη
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου από-

2

(α) Τον Προσωρινό Κοσμήτορα της Σχολής, ο οποίος κατέχει
τουλάχιστον

θέση

στη

βαθμίδα

του

Αναπληρωτή

Καθηγητή και εκλέγεται από το σύνολο των μελών του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) της
Σχολής,
(β) δύο

εκπροσώπους

του

διδακτικού

ερευνητικού

προσωπικού (εκλελεγμένου), οι οποίοι εκλέγονται από το
σύνολο

του

διδακτικού

ερευνητικού

προσωπικού

(εκλελεγμένου) της Σχολής, και
(γ) δύο

εκπροσώπους

από

το

διδακτικό

ερευνητικό

προσωπικό (ενταγμένο), οι οποίοι εκλέγονται από το
σύνολο

του

διδακτικού

ερευνητικού

προσωπικού

(ενταγμένου) της Σχολής· και».
Τροποποίηση

3. Ο τίτλος του Μέρους VIII του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον

του βασικού

ακόλουθο νέο τίτλο: «ΣΧΟΛΕΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

νόμου με την

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ».

αντικατάσταση
του τίτλου του
Μέρους VIII.
Τροποποίηση

4.

Το άρθρο 23 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο

του άρθρου 23

άρθρο 23 και τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:

του βασικού
νόμου.
«Ίδρυση

23.-(1) Το Συμβούλιο, ύστερα από συνεννόηση με τη

νέων Σχολών,

Σύγκλητο, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς σύμφωνα με

3
Τμημάτων,

τις διατάξεις του άρθρου 38 για τηv ίδρυση vέωv

Ερευνητικών

Σχoλώv

Μονάδων

υφιστάμενων, την ίδρυση ή τηv κατάργηση Τμημάτων,

και άλλων

Ερευvητικώv

ακαδημαϊκών

Βιομηχανικών Υπηρεσιών και άλλων ακαδημαϊκών

οντοτήτων.

οντοτήτων:

τoυ

Νοείται

Παvεπιστημίoυ
ή

ότι,

ή

την

κατάργηση

Συμβουλευτικών

για

τηv

ίδρυση

Μovάδωv,

τωv

πρώτωv

Τμημάτωv, Ερευvητικώv ή Συμβουλευτικών Μovάδωv,
Βιομηχανικών Υπηρεσιών και άλλων ακαδημαϊκών
οντοτήτων τoυ Παvεπιστημίoυ, oι Καvovισμoί εκδίδovται
από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo και κατατίθενται στη
Βουλή για έγκριση.
(2) Κάθε Σχoλή, Τμήμα, Ερευvητική ή Συμβουλευτική
Μovάδα,

Βιομηχανική

Υπηρεσία

και

ακαδημαϊκή

οντότητα έχει τo δικαίωμα vα ρυθμίζει με Κανόνες που
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 39, τη διδασκαλία,
μελέτη και έρευνα στη Σχολή, στο Τμήμα, στην
Ερευνητική ή Συμβουλευτική Μονάδα, στη Βιομηχανική
Υπηρεσία ή την ακαδημαϊκή οντότητα.
(3) Κάθε Σχoλή, Τμήμα, Ερευvητική ή Συμβουλευτική
Μovάδα,

Βιομηχανική

Υπηρεσία

και

ακαδημαϊκή

οντότητα έχει τo δικαίωμα vα μελετά oπoιoδήπoτε θέμα
αφoρά τη Σχoλή, τo Τμήμα, τηv Ερευvητική ή
Συμβουλευτική Μovάδα, τη Βιομηχανική Υπηρεσία ή την
ακαδημαϊκή οντότητα και vα υπoβάλλει έκθεση ή
εισηγήσεις προς τη Σύγκλητο σχετικά με αυτό.
(4) Οι Ερευvητικές ή οι Συμβουλευτικές Μovάδες, οι
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Βιομηχανικές Υπηρεσίες και οι ακαδημαϊκές οντότητες
υπάγovται σε μια από τις Σχoλές τoυ Παvεπιστημίoυ και
λειτoυργoύv εvτός ή μεταξύ Τμημάτωv.».
Τροποποίηση

5.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 25 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως

του άρθρου 25

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α)

Με την προσθήκη, στην παράγραφο (γ) αυτού, αμέσως μετά
τη λέξη «μέλη» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «του διδακτικού
ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου)», και

(β)

με τη διαγραφή, στην παράγραφο (ε) αυτού, της λέξης
«αυξημένη» (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη
λέξη «απλή».

Τροποποίηση

6.

Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,

του άρθρου 42

αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5):

του βασικού
νόμου.
«(5) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατός ο καταρτισμός
Συμβουλίου του Τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων
(1) και (2) του παρόντος άρθρου, το Τμήμα αυτό εκπροσωπείται
στο Συμβούλιο της Σχολής από(α)

Τον Προσωρινό Πρόεδρο του Τμήματος, που κατέχει
τουλάχιστον θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή και εκλέγεται από το σύνολο των μελών του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου)
του Τμήματος,
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(β)

δύο

εκπροσώπους

του

διδακτικού

ερευνητικού

προσωπικού (εκλελεγμένου), οι οποίοι εκλέγονται από
το σύνολο του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού
(εκλελεγμένου) του Τμήματος, και
(γ)

ένα

εκπρόσωπο

του

διδακτικού

ερευνητικού

προσωπικού (ενταγμένου) του Τμήματος, που εκλέγεται
από το σύνολο των μελών του διδακτικού ερευνητικού
προσωπικού (ενταγμένου) του Τμήματος.».

