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Α. Θέματα Σπουδών και Βιβλιοθήκης 
 
Σκοπός της Επιτροπής όσο αφορά θέματα σπουδών και βιβλιοθήκης είναι η παρακολούθηση και ποιοτική 
αναβάθμιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και της προπτυχιακής και 
μεταπτυχιακής φοίτησης στο Πανεπιστήμιο. Η υλοποίηση των προνοιών που απορρέουν από τη 
Διαδικασία 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. Ιδιαίτερα, η Επιτροπή μεριμνά για την υλοποίηση και 
αξιολόγηση των προνοιών του συστήματος ECTS και για την υλοποίηση του Παραρτήματος Διπλώματος 
(Diploma Supplement), σε σχέση με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς επίσης 
για την εσωτερική διασφάλιση ποιότητας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών 
βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθύνσεων. Η Επιτροπή θα μεριμνά, επίσης, για τη Βιβλιοθήκη 
η οποία αποτελεί κεντρικό μαθησιακό πόρο του Πανεπιστημίου. Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι η 
αναβάθμιση της συλλογής της Βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών που προσφέρει στην πανεπιστημιακή 
κοινότητα και ευρύτερα προς την κοινωνία. 
 
Με βάση τα πιο πάνω, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι εξής:  
 
1. Τηρουμένων των σχετικών νομοθεσιών του κράτους, εισηγείται την αναθεώρηση ή προτείνει νέους 

κανόνες εισδοχής προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και διάθεσης υπεράριθμων ή 
κενουμένων θέσεων.  

2. Εξετάζει εισηγήσεις για νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή για τροποποίηση 
υφιστάμενων.  

3. Εισηγείται την αναθεώρηση ή προτείνει νέα γενικά πλαίσια για όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών.  

4. Εισηγείται την αναθεώρηση ή προτείνει νέους κανόνες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και 
φοίτησης, που περιλαμβάνουν το σύστημα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, το σύστημα 
αξιολόγησης και βαθμολόγησης, τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τις ανταλλαγές φοιτητών, τους 
φοιτητές αντιστοιχίας, την πολιτική διδάκτρων, τις εξετάσεις, το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, 
όλες τις διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, κ.ά.  

5. Αξιολογεί και εισηγείται τρόπους ενίσχυσης των στοιχείων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών που αφορούν σύγχρονες μαθησιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα, σε άμεση 
συνεργασία με το βιομηχανικό και επιχειρηματικό κόσμο. Ανάμεσα στα στοιχεία αυτά συγκαταλέγεται 
η πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών.  

6. Μελετά μακροπρόθεσμα σχέδια για την ανάπτυξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών.  

7. Συμβάλλει, σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή, στο προσχέδιο διαμόρφωσης του Οδηγού 
Σπουδών για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.  

8. 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 και μεταπτυχιακών φοιτητών, 
προγραμμάτων σπουδών και φοίτησης.  

9. Εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό για τη συλλογή της Βιβλιοθήκης (βιβλία, περιοδικά, βάσεις 
δεδομένων) και προτείνει προς τη Σύγκλητο την κατανομή του εγκεκριμένου κονδυλίου.  

10. Υποβάλλει προτάσεις για την ανάπτυξη και αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης (τεχνολογικά, περιεχόμενο, 
κτλ) και των υπηρεσιών που προσφέρει προς την πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία 
ευρύτερα και εποπτεύει την εφαρμογή τους.  



11. Εισηγείται προς τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο τις διαδικασίες παραγγελίας υλικού για τον 
εμπλουτισμό και την ανάπτυξη της συλλογής της Βιβλιοθήκης.  

12. Εξετάζει αιτήματα ή αυτεπάγγελτα αναφορικά με συνδρομές, ψηφιακές συλλογές, συμμετοχή σε 
δίκτυα, όπως το Σύνδεσμο Κυπριακών Βιβλιοθηκών, κ.τ.λ.  

13. Αξιολογεί προτάσεις για τη δωρεά προσφορά ή πώληση συλλογών βιβλίων προς τη Βιβλιοθήκη και 
υποβάλλει σχετικές προτάσεις.  

14. Εξετάζει θέματα συναφή με τη Βιβλιοθήκη, για παράδειγμα θέματα που άπτονται του 
Πανεπιστημιακού Βιβλιοπωλείου ή της συμφωνίας που υπογράφτηκε με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, κτλ. 

15. Σχεδιάζει τη σύνδεση και συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική και ερευνητική αποστολή 
του Πανεπιστημίου, και συλλέγει στοιχεία αναφορικά με τη διασφάλιση ποιότητας του έργου της 
Βιβλιοθήκης, υποβάλλοντας σχετικές μελέτες προς τη Σύγκλητο.  

16. Αξιολογεί την κατάσταση της Βιβλιοθήκης, υποβάλλοντας ετήσιες εκθέσεις προς τη Σύγκλητο.  
17. Μελετά οποιαδήποτε θέματα της ανατεθούν από τη Σύγκλητο ή αυτεπάγγελτα όποια θέματα εμπίπτουν 

στις αρμοδιότητές της. 
 
Β. Θέματα Φοιτητικής Ζωής 
 
Σκοπός της Επιτροπής όσο αφορά θέματα φοιτητικής ζωής είναι η φοιτητική ευημερία και ευρύτερα η 
φοιτητική ζωή και δραστηριοποίηση/ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε θέματα πέραν των σπουδών τους, 
για παράδειγμα σε κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και άλλα θέματα, συμβάλλοντας έτσι στην 
ενίσχυση των αισθημάτων αλληλεγγύης και πολιτότητας ανάμεσα στους φοιτητές με στόχο να καταστούν 
πιο ενεργοί πολίτες.  
 
Με βάση τα πιο πάνω, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι εξής:  
1. Εισηγείται την αναθεώρηση ή προτείνει νέα γενικά πλαίσια για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη 

φοιτητική ευημερία και τη φοιτητική ζωή στο Πανεπιστήμιο.  
2. Εισηγείται για θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης, οικονομικής στήριξης, 

στέγασης, σίτισης, ιατρικής περίθαλψης, υποστήριξης φοιτητών με ειδικές ανάγκες, εξασφάλισης 
υπηρεσιών και προϊόντων με ειδικές εκπτώσεις, κ.ά.  

3. Εισηγείται για θέματα ποιότητας της φοιτητικής ζωής, όπως η ίδρυση και λειτουργία ομίλων 
ενδιαφερόντων, η ψυχαγωγία, η κοινωνικοποίηση, η πολιτιστική και αθλητική ζωή, κ.ά.  

4. Παρακολουθεί τη διαχείριση των σχετικών κονδυλίων του Προϋπολογισμού και υποβάλλει εισηγήσεις 
για αναθεώρησή τους και για την αναζήτηση πηγών εξωτερικής χρηματοδότησης.  

5. Παρακολουθεί και στηρίζει το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών.  
6. Συνεργάζεται με τη Φοιτητική Ένωση και προωθεί τη θέσπιση και εφαρμογή κώδικα συμπεριφοράς 

που να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και μεταξύ τους με την 
κοινωνία.  

7. Ενημερώνει, παρακολουθεί και διαμορφώνει δείκτες απόδοσης και επίπεδα ποιότητας με βάση 
στατιστικά στοιχεία που υποβάλει η αρμόδια Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και 
υποβάλλει ετήσια έκθεση που αφορά στην εικόνα του Πανεπιστημίου στα θέματα της φοιτητικής 
ευημερίας.  

8. Είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των μέτρων της κυβέρνησης για τη στήριξη των φοιτητών όσον 
αφορά στα ζητήματα στέγασης και την αξιολόγηση αιτημάτων των φοιτητών για στέγαση στις 
φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου.  

9. Εισηγείται την πολιτική, ή την αναθεώρηση αυτής, ως προς τη λειτουργία των φοιτητικών εστιών του 
Πανεπιστημίου.  

10. Σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας διατηρεί αρχείο ως προς 
τη λειτουργία των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου.  

11. Μελετά οποιαδήποτε θέματα της ανατεθούν από το Συμβούλιο ή τη Σύγκλητο ή αυτεπάγγελτα όποια 
θέματα εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. 

 


