Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4282, 29/4/2011

74(I)/2011

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗMΙΟΥ
(ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών
Πανεπιστημίων

(Ίδρυση,

Λειτουργία

και

Έλεγχος)

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους
109(Ι) του 2005
197 (Ι) του 2007
90(Ι) του 2008
75 (Ι) του
2010.

περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος)
Νόμους του 2005 έως 2010 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση,
Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμοι του 2005 έως 2011.

Τροποποίηση
του άρθρου 19
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση των λέξεων «τριών μηνών» (3η
γραμμή) με τις λέξεις «τριών ετών» και την προσθήκη
μετά τη λέξη «Συμβουλίου» (5η γραμμή) της φράσης «και
της Συγκλήτου, και

(ii) με

την

αντικατάσταση

της

τελείας

μετά

τη

λέξη

«πανεπιστημίου» (6η γραμμή) με άνω και κάτω τελεία και
την

προσθήκη

αμέσως

μετά

των

ακόλουθων

επιφυλάξεων:
«Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών
μηνών από τη λειτουργία του πανεπιστημίου ο ιδρυτής
του πανεπιστημίου προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες
έτσι ώστε στη σύνθεση της Προσωρινής Διοικούσας
Επιτροπής να περιλαμβάνεται τουλάχιστον αριθμός
μελών με ακαδημαϊκή ιδιότητα ο οποίος ισούται με τον
αμέσως επόμενο ακέραιο του μισού συν ένα του
εκάστοτε συνολικού αριθμού των μελών της:
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Νοείται περαιτέρω ότι, τα μέλη που έχουν ακαδημαϊκή
ιδιότητα θα πρέπει να κατέχουν τη θέση καθηγητή ή
και αναπληρωτή καθηγητή ή και ομότιμου καθηγητή
στο πανεπιστήμιο ή και σε άλλο αναγνωρισμένο
Πανεπιστήμιο της Κύπρου ή του εξωτερικού, έτσι ώστε
να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μελών,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 8(1)(γ) του παρόντος
Νόμου.».
(β)

Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της λέξης

«τρίμηνης» (1η γραμμή) με τη λέξη «τριετούς».
(γ)

Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού της λέξης

«τρίμηνης» (3η γραμμή) με τη λέξη «τριετούς».
Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε από την 1η
Ιανουαρίου 2010.
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