Ν. 115(l)/2010

Αριθμός 4263

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010
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Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 115(!) του 2010
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 ΕΩΣ 2010
Η Βουλή των Αντιπροοώττων ψηφίζει ως ακολούθως:

ζυνοτττικός τπΑος.

1. Ο παρών Νόμος 6α αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυαη,
Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010 και θα

109(1) του 2005

διαβάζεται μαζί με τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ίδρυαη, Λειτουργία και

197(1) του 2007

Έλεγχος) Νόμους του 2005 έως 2010 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο

90(1) του 2008

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί

75 (ί) του 2010.

ως οι περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμοι του
2005 έως (Αρ. 2) του 2010.

Τροποποίηση του

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 10 του

(α) ΜΕ την αντικατάσταση της άνω τελείας και της λέξης «και» στο τέλος της

βασικού νόμου.

παραγράφου (β) αυτού με άνω και κάτω τελεία αμέσως μετά την λέ-ςη
«Υπουργός» (δεύτερη γραμμή) και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης
επιφύλαξης:

«Νοειτα* ότι σε περίπτωση που ο πρόεδρος ή μέλος ή μέλη της Επιτροπής
Αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας τους για την οποία
ορίστηκαν, από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του
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παρόντος άρθρου, απολέσουν την ιδιότητα
Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης -

του Προέδρου ή του μέλους του
Πιστοποίησης,

ιδιότητες

που

αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του παρόντος εδαφίου, τότε το
Υπουργικό Συμβούλιο με εισήγηση του Υπουργού τους αντικαθιστά με το νέο
Πρόεδρο ή με άλλο μέλος ή μέλη, ανάλογα με την περίπτωση, του Συμβουλίου
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης » και

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του αυτού με την ακόλουθη νέα
παράγραφο:

«(γ) τέσσερα πρόσωπα που ορίζει ο Υπουργός, τα οποία κατέχουν Βέση στη
βαθμίδα καθηγητή ή ομότιμου καθηγητή, αε πανεπιστήμια

με έδρα σε

τουλάχιστον δυο διαφορετικές χώρες, τα οποία διαθέτουν ικανοποιητική εμπειρία
σε θέματα διοίκησης πανεπιστημίου:

Νοείται ότι σε περίπτωση που οι πιο πάνω καθηγητές προέρχονται
από Πανεπιστήμια με έδρα σε δύο μόνο χώρες θσ προέρχονται
από διαφορετικά Πανεπιστήμια της ίδιας χώρας:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που οι πιο πάνω καθηγητές,
κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας τους για την οποία
ορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το εδάφιο (1)
του παρόντος όρθρου, παύσουν, όχι ένεκα ποινικού ή πειθαρχικού
αδικήματος, να κατέχουν θέση στη βαθμίδα καθηγητή ή ομότιμου
καθηγητή, τα πρόσωπα αυτά συνεχίζουν νσ συμμετέχουν στην
Επιτροπή μέχρι την ολοκλήρωση της πενταετούς θητείας γιο την
οποία ορίστηκαν.».

