ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΚΡΟΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΜΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ), με στόχο τη διάχυση
επιστημονικής, ποιοτικής και έγκυρης γνώσης και τη διασύνδεση του ΠΚ με την κοινωνία έχει
αποφασίσει να καθιερώσει το θεσμό του/της Ακροατή/τριας Μεταπτυχιακών Μαθημάτων μέσω
του οποίου στοχεύει στη διαρκή επιμόρφωση του πολίτη η οποία βασίζεται στην ελεύθερη
επιλογή με κριτήριο το προσωπικό ενδιαφέρον.
Ο θεσμός αυτός δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη που κατέχει αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό
τίτλο σπουδών, να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά μαθήματα, τα οποία ο/η ίδιος/α θα επιλέξει
από τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος που
διαθέτουν μαθήματα για τον σκοπό αυτό.

Α.

Απλή Παρακολούθηση Μεταπτυχιακού Μαθήματος

1.

Ο/Η Ακροατής/τρια μεταπτυχιακού μαθήματος:

1.1

Κατέχει αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλων σπουδών και πληροί τις προϋποθέσεις και
τα κριτήρια εισδοχής στο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει
μεταπτυχιακά μαθήματα.

1.2

Υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος/Οντότητας/Προγράμματος. Κάθε αίτηση
εξετάζεται από αρμόδιο Όργανο της Οντότητας και ο/η ενδιαφερόμενος/η ενημερώνεται
για την αποδοχή του/της από τη Γραμματεία.

1.3

Επιλέγει κατόπιν διαβούλευσης με το Τμήμα/Οντότητα/Πρόγραμμα μέχρι δύο (2)
μεταπτυχιακά μαθήματα ανά μεταπτυχιακό πρόγραμμα με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν
κενές θέσεις. Εξαιρείται η παρακολούθηση μεταπτυχιακών εργαστηρίων.

1.4

Έχει το δικαίωμα παρακολούθησης μεταπτυχιακού μαθήματος χωρίς να συμμετέχει στις
εξετάσεις του μαθήματος (γραπτές, προφορικές, εργαστηριακές, φροντιστηριακές
ασκήσεις), κλπ.

1.5

Δεν εγγράφεται μέσω του συστήματος Banner στα μεταπτυχιακά μαθήματα που έχει
επιλέξει να παρακολουθήσει.
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1.6

Δεν δικαιούται των φοιτητικών παροχών από το ΠΚ (οικονομική βοήθεια, υποτροφία,
σίτιση, περίθαλψη, απασχόληση ως βοηθός διδασκαλία, κλπ.).

1.7

Δεν καταβάλλει τέλος για παρακολούθηση μεταπτυχιακού μαθήματος Συμβατικού
Προγράμματος Σπουδών.

1.8

Καταβάλλει
τέλος
για
την
παρακολούθηση
μεταπτυχιακού
μαθήματος
Αυτοχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Σπουδών. Το τέλος παρακολούθησης
καταβάλλεται πριν από την έναρξη του μαθήματος και αντιστοιχεί στο ποσό των διδάκτρων
του μαθήματος σύμφωνα με τους Κανόνες Διδάκτρων του προγράμματος.

1.9

Εξαιρείται από την υποχρέωση πληρωμής εισφοράς στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής
Περίθαλψης «Νεόφυτος Χανδριώτης».

2.

Η Γραμματεία του Τμήματος/Οντότητας/Προγράμματος χορηγεί στον/στην Ακροατή/τρια
μεταπτυχιακού μαθήματος, Βεβαίωση παρακολούθησης μαθήματος. Στη Βεβαίωση δεν
αναφέρονται οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που φέρει το μάθημα.

3.

Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων είναι συνεχής και υποχρεωτική.

4.

Η παρούσα πολιτική απλής παρακολούθησης μεταπτυχιακού μαθήματος εφαρμόζεται και
στην περίπτωση αποφοίτων του ΠΚ (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) που επιθυμούν να
παρακολουθήσουν μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου. Εξαιρούνται τα μέλη του
Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος για τα οποία ισχύει η Πολιτική που περιγράφεται
στην ενότητα Γ πιο κάτω.

Β.

Παρακολούθηση Μεταπτυχιακού Μαθήματος Έναντι Σχετικού Τέλους Παρακολούθησης

1.

Ο/Η Ακροατής/τρια μεταπτυχιακού μαθήματος:

1.1

Κατέχει αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλων σπουδών και πληροί τις προϋποθέσεις και
τα κριτήρια εισδοχής στο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει
μεταπτυχιακά μαθήματα.

1.2

Υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος/Οντότητας/Προγράμματος. Κάθε αίτηση
εξετάζεται από αρμόδιο Όργανο της Οντότητας και ο/η ενδιαφερόμενος/η ενημερώνεται
για την αποδοχή του/της από τη Γραμματεία.

1.3

Επιλέγει κατόπιν διαβούλευσης με το Τμήμα/Οντότητα/Πρόγραμμα μέχρι δύο (2)
μεταπτυχιακά μαθήματα ανά μεταπτυχιακό πρόγραμμα με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν
κενές θέσεις.

1.4

Έχει το δικαίωμα παρακολούθησης μεταπτυχιακού μαθήματος και συμμετέχει στις
εξετάσεις του μαθήματος (γραπτές, προφορικές, εργαστηριακές, φροντιστηριακές
ασκήσεις), κλπ.

1.5

Εγγράφεται μέσω του συστήματος Banner σε κάθε ένα μεταπτυχιακό μάθημα που επιλέγει
να παρακολουθήσει.
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1.6

Δεν δικαιούται των φοιτητικών παροχών από το ΠΚ (οικονομική βοήθεια, υποτροφία,
σίτιση, περίθαλψη, απασχόληση ως βοηθός διδασκαλίας, κλπ.).

1.7

Εξαιρείται από την υποχρέωση πληρωμής εισφοράς στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής
Περίθαλψης «Νεόφυτος Χανδριώτης».

1.8

Καταβάλλει τέλος για την παρακολούθηση μεταπτυχιακού μαθήματος Συμβατικού
Προγράμματος Σπουδών. Το τέλος παρακολούθησης καταβάλλεται πριν από την έναρξη
του μαθήματος και ανέρχεται στο ποσό των €500 για κάθε ένα μεταπτυχιακό μάθημα.

1.9

Καταβάλλει
τέλος
για
την
παρακολούθηση
μεταπτυχιακού
μαθήματος
Αυτοχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Σπουδών. Το τέλος παρακολούθησης
καταβάλλεται πριν από την έναρξη του μαθήματος και αντιστοιχεί στο ποσό των διδάκτρων
του μαθήματος σύμφωνα με τους Κανόνες Διδάκτρων του προγράμματος.

2.

Σε περίπτωση που ο/η Ακροατής μεταπτυχιακού μαθήματος δεν δύναται ο/η ίδιος/α να
εγγραφεί σε μαθήματα μέσω του συστήματος Banner, η εγγραφή του/της γίνεται από τη
ΣΜΣ πριν από την έναρξη των μαθημάτων σε συνεννόηση με το
Τμήμα/Οντότητα/Πρόγραμμα και νοουμένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις.

3.

Η Γραμματεία του Τμήματος/Οντότητας/Προγράμματος επιβεβαιώνει ότι ο Ακροατής/τρια
μεταπτυχιακού μαθήματος έχει καταβάλει το τέλος παρακολούθησης του μεταπτυχιακού
μαθήματος και αποστέλλει ονομαστικό κατάλογο των Ακροατών στη ΣΜΣ ανά ακαδημαϊκό
εξάμηνο και ανά μάθημα για να γίνει η εγγραφή τους.

4.

Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων είναι συνεχής και υποχρεωτική.

5.

Ο/Η Ακροατής/τρια μεταπτυχιακού μαθήματος δύναται να αποχωρήσει από μεταπτυχιακό
μάθημα Συμβατικού Προγράμματος εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα
έναρξης διδασκαλίας του μαθήματος. Ο/Η Ακροατής/τρια ενημερώνει έγκαιρα και
γραπτώς την Γραμματεία του Τμήματος/Οντότητας/Προγράμματος. Η Γραμματεία
ενημερώνει άμεσα τη ΣΜΣ και τις Οικονομικές Υπηρεσίες.

6.

Ο/Η Ακροατής/τρια μεταπτυχιακού μαθήματος δύναται να αποχωρήσει από μεταπτυχιακό
μάθημα Αυτοχρηματοδοτούμενου Προγράμματος με τη συμπλήρωση του μέγιστου
ποσοστού του 28% του συνόλου των ωρών του μαθήματος. Ο/Η Ακροατής/τρια
ενημερώνει
έγκαιρα
και
γραπτώς
την
Γραμματεία
του
Τμήματος/Οντότητας/Προγράμματος. Η Γραμματεία ενημερώνει άμεσα τη ΣΜΣ και τις
Οικονομικές Υπηρεσίες.

7.

Σε Ακροατή/τρια μεταπτυχιακού μαθήματος που αποχωρεί εμπρόθεσμα από
μεταπτυχιακό μάθημα, επιστρέφεται το τέλος παρακολούθησης του μαθήματος που έχει
ήδη καταβάλει.

8.

Με απόφαση του Συμβουλίου της Οντότητας εγκρίνεται η απόδοση πιστωτικών μονάδων
(ECTS) σε Ακροατή/τρια μεταπτυχιακού μαθήματος.
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9.

Η Γραμματεία του Τμήματος/Οντότητας/Προγράμματος χορηγεί στον/στην Ακροατή/τρια
μεταπτυχιακού μαθήματος, Βεβαίωση παρακολούθησης μαθήματος και αναλυτική
βαθμολογία - εξασφαλίζεται από τη ΣΜΣ - στην οποία φαίνονται οι πιστωτικές μονάδες
(ECTS) που πέτυχε.

10.

Ο/Η Ακροατής/τρια μεταπτυχιακού μαθήματος δύναται να διεκδικήσει θέση σε
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μέσω της διαδικασίας της προκήρυξης κενών θέσεων
στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΠΚ.

11.

Το Συμβούλιο της Οντότητας εξετάζει αίτημα Ακροατή/τριας μεταπτυχιακού μαθήματος
για αναγνώριση πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε περίπτωση εισδοχής του/της σε
μεταπτυχιακό
πρόγραμμα
σπουδών
του
ΠΚ.
Η
Γραμματεία
του
Τμήματος/Οντότητας/Προγράμματος προωθεί την απόφαση του Συμβουλίου της
Οντότητας στη ΣΜΣ για ενημέρωση της αναλυτικής βαθμολογίας του/της
μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας.

12.

Σε περίπτωση που Ακροατής/τρια μεταπτυχιακού μαθήματος τυγχάνει αναγνώρισης
πιστωτικών μονάδων (ECTS) κατά την εισδοχή του/της σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών, το τέλος παρακολούθησης μαθήματος που είχε καταβάλει
πιστώνεται/μεταφέρεται στο λογαριασμό εσόδων του μεταπτυχιακού προγράμματος στο
οποίο εγγράφηκε. Νοείται ότι η εισδοχή και εγγραφή του/της μεταπτυχιακού/ης
φοιτητή/τριας πρέπει να αφορά στο ίδιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
στο οποίο ανήκουν τα μαθήματα που έτυχε αναγνώρισης ως Ακροατής/τρια
μεταπτυχιακού μαθήματος.

13.

Για τους/τις Ακροατές/τριες μεταπτυχιακών μαθημάτων ισχύουν οι Κανόνες:
Μεταπτυχιακής Φοίτησης, Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εξετάσεων και Πειθαρχικοί όπως
εφαρμόζονται και για τους/τις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες του ΠΚ, εκτός και εάν
διατυπώνεται διαφορετικά στην παρούσα πολιτική.

14.

Η παρούσα πολιτική παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων εφαρμόζεται και στην
περίπτωση αποφοίτων του ΠΚ (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) που επιθυμούν να
παρακολουθήσουν μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου. Εξαιρούνται τα μέλη του
Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος για τα οποία ισχύει η Πολιτική που περιγράφεται
στην ενότητα Γ πιο κάτω.
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