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Άμεσα

52/ΑΠΣ/2.1

Το ΑΠΣ, αποφάσισε όπως οι δύο αίθουσες που βρίσκονται δίπλα από τα Ζ. Αχιλλίδης
υφιστάμενα εργαστήρια Πολυμέσων και Ζωγραφικής του Τμήματος
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, στο κτήριο στη Πλατεία Ηρώων, να
μετατραπούν σε εργαστήρια Ζωγραφικής, Τέχνης και Σχεδιασμού.
Αποφασίστηκε επίσης να δοθεί στο Τμήμα ΠΓΤ ο χώρος που βρίσκεται
στο ανώγειο του κτηρίου Μιχαηλίδη για να στεγαστούν γραφεία.

52/ΑΠΣ/4.1

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Γεώργιου Νεκτάριου – Μάριου στη Κ. Χόππας
θέση Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Άμεσα

52/ΑΠΣ/5.1

Το ΑΠΣ ενέκρινε την κάλυψη ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Θεόδωρου ΔΔΟ/Λογιστήριο
Ζαχαριάδη, Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος,
ως εκπροσώπου της Ομάδας Εργασίας του ECOFIN για δύο συναντήσεις
στις Βρυξέλλες, στις 20 Απριλίου και στις 06 Μαΐου. Το ποσό θα
καλυφθεί από το κονδύλι 318 «Διμερείς Συμφωνίες».

Άμεσα

52/ΑΠΣ/6.1

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση των τροποποιήσεων στους Κανόνες για Θέματα Επιτροπή
Σπουδών και Φοιτητικά Θέματα που προτείνει ο Προϊστάμενος ΥΣΦΜ και Σπουδών
τις παραπέμπει στην Επιτροπή Σπουδών για συζήτηση και υποβολή
τελικών εισηγήσεων, οι οποίες θα εξετασθούν σε επόμενες συνεδρίες του
ΑΠΣ και της ΔΕ.

Άμεσα

52/ΑΠΣ/6.2

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του διδακτικού φόρτου εργασίας του ακαδημαϊκού
και άλλου διδακτικού προσωπικού κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2009/10
και αποφάσισε όπως το θέμα επανέλθει στην επόμενη συνεδρία του ΑΠΣ
για να δοθεί χρόνος να μελετηθεί ο φάκελος που κατάθεσε ο
Προϊστάμενος ΥΣΦΜ. Παράλληλα θα εξετασθεί η δομή του εσωτερικού
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Internal Quality Assurance
Structure).

52/ΑΠΣ/7

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του σημειώματος του κ. Α. Σαββίδη για κάλυψη του Α.Σαββίδης/
ποσού των €3500 για συνδιοργάνωση της δεξίωσης για το συνέδριο Επιτροπή
Computational and Financial Econometrics (CFE09), που θα Εκδηλώσεων
πραγματοποιηθεί στις 29-31 Οκτωβρίου 2009 στη Λεμεσό και το προωθεί
στην Επιτροπή Εκδηλώσεων με την εισήγηση όπως εγκριθεί η κάλυψη
του αιτούμενου ποσού από το κονδύλι 304 «Έξοδα Φιλοξενίας».

Άμεσα

52/ΑΠΣ/8.3

το ΑΠΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί στη ΔΕ την αναστολή
συμμετοχής του ΤΕΠΑΚ στο πρόγραμμα “World Internet Project” για το
άμεσο μέλλον.

52/ΑΠΣ/8.4

Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως παραπέμψει πίσω στο Τμήμα Επικοινωνίας
και Σπουδών Διαδικτύου το αίτημα του κ. Ν. Δεμερτζή αναφορικά με τη
δημιουργία Κέντρου Έρευνας στην Επικοινωνία και την Κοινή Γνώμη για
να ληφθεί υπόψη όταν το Τμήμα διαμορφώνει τις ολοκληρωμένες
προτάσεις προς συμπλήρωση του εντύπου «Στρατηγικός
Προγραμματισμός Ανάπτυξης» που εστάλη από την Πρόεδρο της ΔΕ σε
όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα.

52/ΑΠΣ/8.5

Το ΑΠΣ δεν συμφωνεί με την πρόταση του κ. Ν. Δεμερτζή για
αποζημίωση των μελών των Εκλεκτορικών Σωμάτων για το έργο που
έχουν κάνει κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων ακόμα και όταν
αδυνατούν να έρθουν στη συνεδρία.
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