ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το άρθρο 17 του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου καθορίζει ότι το Πρυτανικό
Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις και το Διευθυντή Διοίκησης και
Οικονομικών. Αναφέρει επίσης ότι,
«Έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή τρέχοντα θέματα και οι οποίες του
παρέχονται από τη Σύγκλητο, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, ή από το Συμβούλιο, μετά από
εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου».
Αρμοδιότητες που έχει εκχωρήσει η Σύγκλητος προς το Πρυτανικό Συμβούλιο (3η Συνεδρία
Συγκλήτου 7/3/2012)
Οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου καθορίζονται στο άρθρο 14. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η
Σύγκλητος έχει εξουσιοδοτήσει το Πρυτανικό Συμβούλιο να αποφασίζει για καθημερινά ή τρέχοντα
θέματα που αφορούν στα ακόλουθα:
Α. Εφαρμογή Υφιστάμενης Πολιτικής


Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφασίζει τελεσίδικα για θέματα τρέχουσας φύσης που εισηγούνται οι
Συγκλητικές Επιτροπές, μέσω των Πρακτικών τους, ενώ για οποιαδήποτε άλλα θέματα που
άπτονται έμμεσα ή άμεσα πτυχών πολιτικής τα παραπέμπει στη Σύγκλητο.

Β. Εκτελεστικές Εξουσίες
Το Πρυτανικό Συμβούλιο χειρίζεται καθημερινά ή τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και
την έρευνα στο Πανεπιστήμιο.
Γ. Οικονομικά Θέματα και Θέματα Προσωπικού
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, εγκρίνει:


Απαλλαγές από δίδακτρα στο πλαίσιο της σχετικής Νομοθεσίας



Δωρεές βιβλίων προς τη Βιβλιοθήκη



Οδοιπορικά



Απασχολήσεις φοιτητών σε Τμήματα/ Υπηρεσίες



Προϋπολογισμούς δαπανών των Τμημάτων από δίδακτρα μεταπτυχιακής φοίτησης ή άλλων
πηγών, εφ’ όσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και
Προσωπικού. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ της εισήγησης του
Τμήματος και της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού ή του Πρυτανικού
Συμβουλίου τότε το θέμα παραπέμπεται στη Σύγκλητο



Οικονομικά ζητήματα που αφορούν στο αθλητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου και στη
διαχείριση των αθλητικών του εγκαταστάσεων



Αιτήματα για χρηματοδότηση ταξιδιών που αφορούν σε εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου
στο εξωτερικό, συμμετοχή σε συνέδρια ή προετοιμασία ερευνητικών προτάσεων, νοουμένου
ότι για το τελευταίο υπάρχει θετική εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας.
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Επιπρόσθετα το Πρυτανικό Συμβούλιο καταρτίζει Σχέδια Υπηρεσίας Διοικητικού Προσωπικού μέχρι
την Κλίμακα Α12. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομόφωνη τοποθέτηση του Πρυτανικού Συμβουλίου,
το Σχέδιο Υπηρεσίας παραπέμπεται στη Σύγκλητο.
Ακαδημαϊκά θέματα
Το Πρυτανικό Συμβούλιο εγκρίνει:


Διορισμούς Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ειδικών Επιστημόνων, Επισκεπτών
Καθηγητών σύντομης διάρκειας και Μεταπτυχιακών Συνεργατών



Απασχόληση και ανανέωση απασχόλησης Ερευνητικών Συνεργατών



Αιτήματα για παράταση της διαδικασίας ανέλιξης μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού



Εισηγήσεις για διορισμό Άμισθων Επισκεπτών Ερευνητών σε επίπεδο Ειδικού Επιστήμονα ή
μεταδιδακτορικού ερευνητή



Εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες μελών ΔΕΠ

Φοιτητικά θέματα
Το Πρυτανικό Συμβούλιο εγκρίνει:


Αιτήματα εισαγωγής υπεράριθμων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο βαθμό που θεωρείται ότι
δεν προκύπτουν άμεσες οικονομικές επιπτώσεις και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών



Αιτήματα για αναδρομική προσωρινή διακοπή φοίτησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών, κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων Συγκλητικών Επιτροπών



Περιορισμένες τροποποιήσεις στα προγράμματα σπουδών τόσο για προπτυχιακά όσο και για
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών βάσει εισηγήσεων των αρμοδίων Συγκλητικών
Επιτροπών

Επιπρόσθετα, το Πρυτανικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι έχει ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία
υποβολής όλων των απαιτούμενων εγγράφων σε σχέση με την απονομή Διδακτορικού Τίτλου. Στη
συνέχεια υποβάλλει στη Σύγκλητο και στο Συμβούλιο της οικίας Σχολής περιληπτική πρόταση για
έγκριση απονομής του Διδακτορικού Τίτλου.
Διεθνείς Σχέσεις
Το Πρυτανικό Συμβούλιο εγκρίνει:


Την υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με άλλα Πανεπιστήμια, Ιδρύματα ή Οργανισμούς
βάσει εισηγήσεων της αρμόδιας Συγκλητικής Επιτροπής



Συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και Οργανισμών ή Ιδρυμάτων στην
Κύπρο, εφ’ όσον δεν προβλέπονται οικονομικές δεσμεύσεις. Οι συμφωνίες πρέπει να
υποβάλλονται μέσω των Τμημάτων και Σχολών.
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