ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
ΜΕΡΟΣ Α
Αρ.
Απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

10/ΣΥΓ/3.2

Σχετικά με την ολο λήρωση
κ
της διαδικασίας πλήρωσης
τεσσάρων θέσεων μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Διοίκησης
Ξενοδοχείων και Τουρισμού, η Σύγκλητος αποφάσισε κατά
πλειοψηφία (17 ψήφους υπέρ, 4 ψήφους εναντίον και 1 αποχή)
όπως:

Πρύτανης/
Α.Σαββίδης/
Κ.Ανδριώτης

11η Συνεδρία
Συγκλήτου

Συμβούλιο
μέσω της
Επιτροπής
Προσλήψεων
και Προαγωγών

Άμεσα

(α) Χρησιμοποιηθεί το ίδιο Εκλεκτορικό Σώμα για τις δύο θέσεις
ΔΕΠ που έχουν προκηρυχθεί στις ειδικότητες «Management
Information Systems or E-commerce» και «Κοινωνιολογία του
Τουρισμού και του Ελεύθερου Χρόνου ή Κοινωνική
Ψυχολογία».
(β) Χρησιμοποιηθεί το ίδιο Εκλεκτορικό Σώμα για τις δύο θέσεις
ΔΕΠ που έχουν προκηρυχθεί στις ειδικότητες «Ξενοδοχειακά»
και «Τουρισμός».
(γ) Το Συμβούλιο του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και
Τουρισμού υποβάλει εισηγήσεις, μέσω του Συμβουλίου της
Σχολής, ώστε κάθε Εκλεκτορικό Σώμα συσταθεί από μέλη, στη
βαθμίδα του Καθηγητή, προερχόμενα από Επιτροπές Σύνταξης
(Editorial Boards) κορυφαίων επιστημονικών περιοδικών των εν
λόγω ειδικοτήτων. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να είναι από τρεις
τουλάχιστο διαφορετικές χώρες.
(δ) Με βάση τον κώδικα καλής πρακτικής: (i) τα μέλη των
Εκλεκτορικών Σωμάτων θα πρέπει να προέρχονται από καλά
πανεπιστήμια, και (ii) μέλη ΔΕΠ το υ Τμήματο ς πο υ βρίσκονται
σε διαδικασία ανέλιξης ή/και έχουν υποβάλει αίτηση για
οποιαδήποτε από τις υπό προκήρυξη θέσεις ΔΕΠ, δεν έχουν
καμία εμπλοκή στη διαδικασία συγκρότησης των πιο πάνω
Εκλεκτορικών Σωμάτων.
Η Σύγκλητος αποφάσισε, επίσης, ότι στην περίπτωση που μέχρι
την επόμενη συνεδρία της δεν υποβληθεί ολοκληρωμένη
εισήγηση από το Τμήμα και τη Σχολή, τότε θα προχωρήσει η ίδια
στη σύσταση των δύο Εκλεκτορικών Σωμάτων με βάση τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί πιο πάνω.
10/ΣΥΓ/4.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απόφαση
του Εκλεκτορικού Σώματος για ανέλιξη του Λέκτορα Βασίλειου
Φωτόπουλου, του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών,
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή.

Σύνοψη Αποφάσεων
10η Συνεδρία της Συγκλήτου, 04/10/12
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10/ΣΥΓ/4.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:
(α) Ανακαλέσει την απόφαση της Συγκλήτου για τη σύσταση της
Ειδικής Επιτροπής, για την ανέλιξη του Λέκτορα Αλέξανδρου
Χαραλαμπίδη, στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος, που ελήφθη κατά την 5η Συνεδρία της
Συγκλήτου λόγω του ότι μέλος της Επιτροπής επιθυμεί να
αντικατασταθεί λόγω ιδιάζουσας σχέσης με τον υποψήφιο.

Κ. Βαρώτσης/
Κ.Χόππας

Άμεσα

(β) Καθορίσει τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη
του Λέκτορα Αλέξανδρου Χαραλαμπίδη, στο Τμήμα Επιστήμης
και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.
10/ΣΥΓ/4.4

Η Σύγκλητος αντιμετωπίζει θετικά την εισήγηση του ΑΟιΠΑ για
αντικατάσταση ενταγμένων μελών ΔΕΠ που αφυπηρετούν με
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και αποφάσισε ομόφωνα όπως
η Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού ετοιμάσει
ολοκληρωμένη εισήγηση προς τη Σύγκλητο με χρονοδιάγραμμα
και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία. Παράλληλα, η Πρύτανης να
ζητήσει από τους Προέδρους των Τμημάτων να καταθέσουν
αναλυτικά στοιχεία (με αναφορά το προηγούμενο και το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος) ως προς την αξιοποίηση των υφιστάμενων
μελών ενταγμένου προσωπικού, σε σχέση με διδακτικό,
ερευνητικό και διοικητικό έργο, για να διαμορφωθεί μια
ολοκληρωμένη εικόνα της τρέχουσας αξιοποίησης
του
συγκεκριμένου μαθησιακού πόρου του Πανεπιστημίου.

Επιτροπή
Οικονομικών
και
Προσωπικού/
Πρύτανης

Άμεσα

10/ΣΥΓ/4.5

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (15 ψήφους υπέρ, 5
εναντίον, 2 αποχές) όπως καθορίσει τη σύνθεση της Ειδικής
Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα Αναστάσιου Ζωπιάτη,
στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

Κ. Ανδριώτης/
Κ. Χόππας

Άμεσα

Αποφάσισε, επίσης, ότι μέχρι την επόμενη συνεδρία της
Συγκλήτου το Συμβούλιο του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων
και Τουρισμού υποβάλει εισήγηση, μέσω του Συμβουλίου της
Σχολής, για τα αναπληρωματικά εξωτερικά μέλη της Ειδικής
Επιτροπής τα οποία πρέπει να κατέχουν τη θέση Καθηγητή και
να προέρχονται από Επιτροπές Σύνταξης (Editorial Boards)
κορυφαίων επιστημονικών περιοδικών της ειδικότητας του
κρινόμενου μέλους ΔΕΠ.

Α.Σαββίδης/
Κ.Ανδριώτης

11η Συνεδρία
Συγκλήτου

Α. Αναγιωτός/
Κ. Χόππας

Άμεσα

10/ΣΥΓ/5.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:
(α) Ανακαλέσει την απόφαση της ΔΕ για τη σύσταση της Ειδικής
Επιτροπής για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής
Υλικών, στο γνωστικό αντικείμενο «Πολυμερή», που ελήφθη
κατά την 73η Συνεδρία της ΔΕ, λόγω του ότι μέλος της
Επιτροπής πρέπει να αντικατασταθεί λόγω ιδιάζουσας σχέσης με
ένα εκ των υποψηφίων.

Σύνοψη Αποφάσεων
10η Συνεδρία της Συγκλήτου, 04/10/12
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(β) Καθορίσει τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την εκλογή
μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, στο γνωστικό αντικείμενο
«Πολυμερή».
10/ΣΥΓ/5.2

10/ΣΥΓ/5.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση
του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Λέκτορα
Ανδρέα Χαραλάμπους, στο Τμήμα Νοσηλευτικής.

Α. Μερκούρης

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση
του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη της Λέκτορος
Μαρίας Καρανικόλα, στο Τμήμα Νοσηλευτικής.

Α. Μερκούρης

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η Επιτροπή
Οικονομικών και Προσωπικού εξετάσει το θέμα της
αναγκαιότητας δημιουργίας θέσεων Επίκουρων Καθηγητών
(ενταγμένων) έναντι κατάργησης θέσεων Ανώτερων Λεκτόρων
(ενταγμένων) ενόψει της ανέλιξης το 2013 Ανώτερων Λεκτόρων
σε Ενταγμένους Επίκουρους Καθηγητές και ενημερώσει σχετικά
τη Σύγκλητο κατά την επόμενη συνεδρία της.

Επιτροπή
Οικονομικών
και
Προσωπικού

Άμεσα

Σύνοψη Αποφάσεων
10η Συνεδρία της Συγκλήτου, 04/10/12
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
ΜΕΡΟΣ Β
Αρ.
Απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

10/ΣΥΓ/3.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την απόφαση
που έλαβε στην 8η Συνεδρία της και αναφέρει ότι αιτήματα που
αφορούν στο άρθρο 343 «Επιμόρφωση και μετεκπαίδευση
διοικητικού προσωπικού και συμμετοχή του σε συνέδρια» θα
υποβάλλονται μέσω του ΔΔΟ ή των Προϊσταμένων των
Υπηρεσιών στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού, η οποία
θα υποβάλλει την αξιολόγησή της στο Πρυτανικό Συμβούλιο για
τη λήψη οριστικής απόφασης. Ο λόγος της ανάκλησης είναι διότι
προκύπτει σύγκρουση με τη Συλλογική Σύμβαση.
Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα, επίσης, όπως οι σχετικές
αποφάσεις του ΔΔΟ ή του ατόμου που θα εξουσιοδοτήσει θα
πρέπει να κοινοποιούνται στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη
Διαχειριστική Επιτροπή του Συμβουλίου για δική τους ενημέρωση

ΔΔΟ

Άμεσα

10/ΣΥΓ/4.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα του
προπτυχιακού φοιτητή Ιωάννη Παπάζογλου, του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών,
για αναστολή της φοίτησης του για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο
2012-2013, λόγω της εγγραφής του στο Πανεπιστήμιο του
Michigan στα πλαίσια του Προγράμματος IAESTE.

Σ. Χούλης/
Β.
Πρωτοπαπάς

Άμεσα

10/ΣΥΓ/4.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως οι Κοσμήτορες, υπό την
εποπτεία της ΑΑΥ, υποβάλουν ολοκληρωμένη εισήγηση σχετικά
με τη θέσπιση Κανόνων παραχώρησης υποτροφιών για
μεταπτυχιακούς φοιτητές, αξιοποιώντας ίδια έσοδα με βάση
πρωτίστως κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

ΑΑΥ/
Κοσμήτορες

11η Συνεδρία
Συγκλήτου

10/ΣΥΓ/5.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
εκπροσώπηση της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης
στις Συγκλητικές Επιτροπές του Πανεπιστημίου, ως εξής:

Γ.Ζώτος

Άμεσα

Συγκλητική Επιτροπή
Συστημάτων Πληροφορικής
και Τεχνολογίας
Οργάνωσης και Ανάπτυξης
Κτηριακών Υποδομών
Ασφάλειας και Υγείας
Δημοσίων Σχέσεων και
Εκδηλώσεων
Βιβλιοθήκης
Σύνοψη Αποφάσεων
10η Συνεδρία της Συγκλήτου, 04/10/12

Εκπρόσωπος
Λέκτορας
Δήμητρα Μηλιώνη
Αναπλ. Καθ.
Στέλιος Στυλιανού
Επίκουρος Καθ.
Λάμπρος Λαμπρινός
Επίκουρη Καθ.
Αγγελική Γαζή
Λέκτορας
4/5

Εκδοτική Επιτροπή

Βάϊα Δουδάκη
Λέκτορας Βίκυ Τρίγκα

10/ΣΥΓ/5.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει εισήγηση της
Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού (7η Συνεδρία) για
καταβολή της δεύτερης δόσης των μεταπτυχιακών διδάκτρων την
περίοδο 2-15 Ιανουαρίου 2013 αντί το Νοέμβριο 2012 που είχε
αρχικά προγραμματιστεί. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στα
Τμήματα να αξιοποιήσουν τα δίδακτρα μέσα στο 2013.

ΑΟιΠΑ/
ΥΣΦΜ/
ΥΟΙΚ

Άμεσα

10/ΣΥΓ/6.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
αντικατάσταση του κ. Σ. Σαββίδη, στην Επιτροπή Οργάνωσης και
Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών, με τον Επίκουρο Καθ. Κ.
Μακρή.

ΑΟιΠΑ

Άμεσα

10/ΣΥΓ/6.2

Ο Αναπλ. Καθ. Σ. Χούλης αναφέρθηκε στη μεγάλη διάκριση που
πέτυχε ο Λέκτορας Φραγκίσκος Παπαδόπουλος, του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής, με τη δημοσίευση του άρθρου
του «Popularity versus Similarity in Growing Networks» στο
κορυφαίο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature. Ο κ. Χούλης
ανέφερε ότι η επιτυχία του κ. Παπαδόπουλου είναι δείγμα
ακαδημαϊκής αριστείας και ότι αυτό πρέπει να αποτελεί
παράδειγμα για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Πρύτανης

Άμεσα

Η Σύγκλητος εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια προς το
Λέκτορα Φραγκίσκο Παπαδόπουλο, για το σημαντικότατο αυτό
επιστημονικό του επίτευγμα να δημοσιεύσει ερευνητικό άρθρο και
μάλιστα ως πρώτος συγγραφέας στο κορυφαίο επιστημονικό
περιοδικό Nature. Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος υιοθέτησε ομόφωνα
εισήγηση του Αν. Καθ. Στέλιου Χούλη όπως το ανώτατο
ακαδημαϊκό Σώμα του Πανεπιστημίου απευθύνει πρόσκληση στο
Λέκτορα Παπαδόπουλο να παρουσιάσει σε ανοικτή διάλεξη το
ερευνητικό αυτό άρθρο που έτυχε της τόσο σημαντικής διεθνούς
επιστημονικής διάκρισης.

Σύνοψη Αποφάσεων
10η Συνεδρία της Συγκλήτου, 04/10/12

5/5

