ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΜΕΡΟΣ Α
Αρ.
Απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

11/ΣΥΓ/2.1

Ο Αναπλ. Καθ. Κ. Χρυσοστόμου, Κοσμήτορας της Σχολής
Μηχανικής και Τεχνολογίας, ενημέρωσε τη Σύγκλητο για την
τελική σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας
θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Γεωπληροφορικής στην ειδικότητα «Γεωδαισία ή Χαρτογραφία».

Κ.
Χρυσοστόμου
/Κ.Χόππας

Άμεσα

11/ΣΥΓ/2.2

Η ΑΑΥ ενημέρωσε τη Σύγκλητο για την τελική σύνθεση της
Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, στην
ειδικότητα «Γεωπληροφορική».

ΑΑΥ/
Κ.Χόππας

Άμεσα

11/ΣΥΓ/2.3

Ο Αναπλ. Καθ. Δ. Χατζημιτσής ενημέρωσε τη Σύγκλητο για την
τελική σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του
Λέκτορα Δημήτρη Σκαρλάτου, στο Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής.

Δ.
Χατζημιτσής/
Κ.Χόππας

Άμεσα

11/ΣΥΓ/2.4

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Αναπλ. Καθ. Α.
Λανίτη με το οποίο ενημερώνει για την τελική σύνθεση της
Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη της Λέκτορος Ασπασίας
Παπαδήμα, του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.

Α.Λανίτης/
Κ.Χόππας

Άμεσα

11/ΣΥΓ/2.5

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Καθ. Κ. Βαρώτση
με το οποίο ενημερώνει για την τελική σύνθεσης της Ειδικής
Επιτροπής για την πλήρωση δύο θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα
Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, στις ειδικότητες
«Υδατική Μικροβιολογία ή/και Μικροβιολογία Αποβλήτων» και
«Περιβαλλοντική Τοξικολογία με έμφαση στην Τοξικολογία».

Κ.Βαρώτσης/
Κ.Χόππας

Άμεσα

11/ΣΥΓ/3.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τα
αναπληρωματικά μέλη της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη
του Λέκτορα Αναστάσιου Ζωπιάτη, στο Τμήμα Διοίκησης
Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

Κ.Ανδριώτης/
Κ.Χόππας

Άμεσα

11/ΣΥΓ/3.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (19 υπέρ, 2 αποχές)
όπως καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος, για την
πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων
και Τουρισμού, στην ειδικότητα «Τουρισμός» (σημειώνεται ότι
σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου κατά τη 10η Συνεδρία της,
θα αξιοποιηθεί το ίδιο Εκλεκτορικό Σώμα και για τη θέση ΔΕΠ

Πρύτανης/
Γ.Γιατράκος/
Κ.Χόππας

Άμεσα
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στην ειδικότητα «Ξενοδοχειακά»).
11/ΣΥΓ/3.5

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (19 υπέρ, 2 αποχές)
όπως καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος, για την
πλήρωση μιας θέση ΔΕΠ, στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και
Τουρισμού, στην ειδικότητα «Ξενοδοχειακά», (σημειώνεται ότι
σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου κατά τη 10η Συνεδρία της,
θα αξιοποιηθεί το ίδιο Εκλεκτορικό Σώμα και για τη θέση ΔΕΠ
στην ειδικότητα «Τουρισμός»).

Πρύτανης/
Γ.Γιατράκος/
Κ.Χόππας

Άμεσα

11/ΣΥΓ/3.6

(α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την
απόφαση της ΔΕ για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος,
στην ειδικότητα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν ή/και
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης», που ελήφθη κατά την 71η
Συνεδρία της ΔΕ.

Πρύτανης/
Γ.Γιατράκος/
Κ.Χόππας

Άμεσα

Πρύτανης/
Γ.Γιατράκος/
Κ.Χόππας

Άμεσα

(β) Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (19 υπέρ, 2
αποχές) όπως καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος,
για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα Διοίκησης
Ξενοδοχείων και Τουρισμού, στην ειδικότητα «Ηλεκτρονικό
Εμπόριο και Επιχειρείν ή/και Πληροφοριακά Συστήματα
Διοίκησης» (σημειώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της
Συγκλήτου κατά τη 10η Συνεδρία της, θα αξιοποιηθεί το ίδιο
Εκλεκτο ρικό Σώμα και για τη θέση ΔΕΠ στην ειδικό η
τ τα
«Κοινωνιολογία του Τουρισμού και του Ελεύθερου Χρόνου ή
Κοινωνική Ψυχολογία»).
11/ΣΥΓ/3.7

(α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την
απόφαση της για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος, στην
ειδικότητα «Κοινωνιολογία του Τουρισμού και του Ελεύθερου
Χρόνου ή Κοινωνική Ψυχολογία», που έλαβε κατά την 5η
Συνεδρία της.
(β) Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (19 υπέρ, 2
αποχές) όπως καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος,
για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα Διοίκησης
Ξενοδοχείων και Τουρισμού, στην ειδικότητα «Κοινωνιολογία
του Τουρισμού και του Ελεύθερου Χρόνου ή Κοινωνική
Ψυχολογία» (σημειώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της
Συγκλήτου κατά τη 10η Συνεδρία της, θα αξιοποιηθεί το ίδιο
Εκλεκτο ρικό Σώμα και για τη θέση ΔΕΠ στην ειδικό η
τ τα
«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν ή/και Πληροφοριακά
Συστήματα Διοίκησης»).

11/ΣΥΓ/4.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση
της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή
Βασίλη Ραφτόπουλου, στο Τμήμα Νοσηλευτικής.

Α.
Μερκούρης/
J.Evans/
Κ.Χόππας

Άμεσα

11/ΣΥΓ/4.2

(α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας

Συμβούλιο
μέσω της

Άμεσα
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θέσης ΔΕΠ, στην ειδικότητα «Χειρουργική Νοσηλευτική» στο
Τμήμα Νοσηλευτικής, και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό
στον κ. Παύλο Σαράφη, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Επιτροπής
Προσλήψεων
και
Προαγωγών

(β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας
θέσης ΔΕΠ, στην ειδικότητα «Εντατική Νοσηλευτική» στο
Τμήμα Νοσηλευτικής, και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό
στην κ. Μερόπη Μπουζίκα, στη βαθμίδα της Λέκτορος.

Συμβούλιο
μέσω της
Επιτροπής
Προσλήψεων
και
Προαγωγών

Άμεσα

11/ΣΥΓ/4.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση
της Επιτροπής Αξιολόγησης για ανέλιξη των Ενταγμένων
Ανώτερων Εκπαιδευτών Στυλιανού Κύζα και Κωνσταντίνου
Χριστοφή, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Γεωπληροφορικής, στη βαθμίδα του Ενταγμένου Πρώτου
Εκπαιδευτή.

Συμβούλιο
μέσω της
Επιτροπής
Προσλήψεων
και
Προαγωγών

Άμεσα

11/ΣΥΓ/4.4

Ο Αναπλ. Καθ. Δ. Χατζημιτσής ενημέρωσε τη Σύγκλητο για την
τελική σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας
θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Γεωπληροφορικής στην ειδικότητα «Κατασκευές Σκυροδέματος
ή Μηχανική των Υδατικών Πόρων ή Τεχνολογία και Επιστήμη
Επεξεργασίας Λυμάτων ή Υδραυλική Μηχανική».

Δ.
Χατζημιτσής/
Κ.Χόππας

Άμεσα

11/ΣΥΓ/4.6

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα της
Επίκουρης Καθ. Άντζελας Δημητρακάκη όπως αναλάβει τα
καθήκοντά της στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών το
Σεπτέμβριο του 2013. Η Σύγκλητος αποφάσισε, επίσης, ότι δεν
θα δοθεί οποιαδήποτε παράταση μετά το Σεπτέμβριο του 2013.

Π.Ζαφείρης/
Κ.Χόππας

Άμεσα

11/ΣΥΓ/4.8

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης
ΔΕΠ, στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών/Μηχανικών
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Βάσεις
Δεδομένων (Databases)», και τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής.

Α.Ανδρέου
/Κ.Χόππας

Άμεσα

11/ΣΥΓ/4.9

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης
ΔΕΠ, στη βαθμίδα Αναπλ. Καθηγητή ή Καθηγητή, στο Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής
Υλικών, στην ειδικότητα «Θερμο-ρευστοδυναμική και Καύση με
εφαρμογές σε Θερμικές Μηχανές (εσωτερικής-εξωτερικής
καύσης)», και τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής.

Α.Αναγιωτός/
Κ.Χόππας

Άμεσα

11/ΣΥΓ/4.10

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:

Δ.
Χατζημιτσής/
Κ.Χόππας

Άμεσα

(α) Κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αξιολόγησης των ενταγμένων
μελών ΔΕΠ για τη διεκδίκηση των κενωθεισών θέσεων στη
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βαθμίδα του Ανώτερου Εκπαιδευτή.
(β) Καθορίσει τη σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
11/ΣΥΓ/4.11

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:
(α) Κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αξιολόγησης για την ανέλιξη
των ενταγμένων Λεκτόρων και Ανώτερων Λεκτόρων, όπως
προνοείται από τη συμφωνία ένταξης.

Δ.
Χατζημιτσής/
Κ.Χόππας

(β) Καθορίσει τη σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
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Άμεσα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΜΕΡΟΣ Β
Αρ.
Απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

11/ΣΥΓ/2.1.1.1

Σχετικά με τις εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες των
μελών ΔΕΠ πο υ αφο ρούν στην προσφορά διδακτικού έργου
σε εξωτερικά ιδρύματα, έναντι αμοιβής, η Σύγκλητος
αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απόφαση του
Πρυτανικού Συμβουλίου, η οποία προνοεί:
(α) Την ετοιμασία σχετικού εντύπου από τον Προϊστάμενο της
Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας, σε
συνεργασία με το Γραφείο Εσόδων, το οποίο θα πρέπει να
συμπληρώνεται από τα κάθε μέλος ΔΕΠ το οποίο παρέχει
διδακτικό έργο σε άλλο ίδρυμα.

Χ.
Χρυσοστόμου

Άμεσα

(β) Να σταλεί σχετική εγκύκλιος σε όλα τα μέλη ΔΕΠ μέσω
της οποίας να ενημερώνονται για την ανάγκη γνωστοποίησης
στο Πρυτανικό Συμβούλιο και κατάθεσης όλων των
απαραίτητων στοιχείων που αφορούν σε οποιοδήποτε
διδακτικό έργο παρέχουν σε άλλα ιδρύματα. Τα ίδια στοιχεία
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και στις εκάστοτε
Δηλώσεις τους για Εξωπανεπιστημιακές Δραστηριότητες,
προς τον Εσωτερικό Ελεγκτή (αν αυτό δεν έχει ήδη γίνει στο
πλαίσιο της τελευταίας δήλωσης, θα πρέπει να γίνει άμεσα).
Για πλήρη ενημέρωση να κοινοποιηθούν στα μέλη ΔΕΠ οι
σχετικές πρόνοιες του Πανεπιστημίου Κύπρου που επί του
παρόντος δεσμεύουν και το ΤΕΠΑΚ.

Πρύτανης/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

11/ΣΥΓ/4.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη νέα
διαδικασία εγγραφής νέων φοιτητών και εγγραφής/αφαίρεσης
μαθήματος, όπως αυτή παρουσιάζεται στο παράρτημα που
έχει υποβληθεί.

ΑΑΥ/Β.
Πρωτοπαπάς

Άμεσα

11/ΣΥΓ/4.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις
εισηγήσεις της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών για το
θέμα της αναστολής και της προσωρινής διακοπής φοίτησης,
ως εξής:

ΑΑΥ/Β.
Πρωτοπαπάς

Άμεσα

(α) Για σκοπούς τυποποίησης των διαδικασιών, υιοθετείται το
σχετικό έντυπο αίτησης που έχει ετοιμαστεί από την Υπηρεσία
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, το οποίο θα συμπληρώνει
κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής. Νοείται ότι τα όποια
δικαιολογητικά θα επισυνάπτονται.
(β) Για την καλύτερη διεκπεραίωση των πιο πάνω
διαδικασιών, όλα τα αιτήματα υποβάλλονται αρχικά στην
Σύνοψη Αποφάσεων
11η Συνεδρία της Συγκλήτου, 07/11/12

5/12

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Η Υπηρεσία θα
ελέγχει ώστε να συνάπτεται η αναγκαία τεκμηρίωση και, αν
συντρέχουν λόγοι υγείας, θα ζητείται γνωμάτευση από ιατρό
σχετικής ειδικότητας του Συμβουλίου Ιατρών του
Πανεπιστημίου. Ακολούθως ο φάκελος της αίτησης να
διαβιβάζεται τάχιστα στο Τμήμα.
(γ) Τα αιτήματα που αφορούν Διακοπή Φοίτησης, παρότι
εξετάζονται απευθείας από τη Σύγκλητο, να ακολουθούν την
πιο πάνω οδό και να καταλήγουν στη Σύγκλητο με την
εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος.
(δ) Οι αιτήσεις για Αναστολή δεν μπορεί να υποβάλλονται
μετά την έναρξη του εξαμήνου και να αφορούν το τρέχον
εξάμηνο. Αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας θα πρέπει να
ζητείται προσωρινή Διακοπή Φοίτησης.
(ε) Τα πιο πάνω να γνωστοποιηθούν στους υφιστάμενους και
μελλοντικούς φοιτητές για ενημέρωση.
11/ΣΥΓ/4.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ορίσει τον Αναπλ.
Καθ. Κώστα Κώστα και την Αναπλ. Καθ. Μαρία Καπαρδή ως
εκπροσώπους της στο ΔΣ του Σωματείου Ευημερίας
Φοιτητών. Στην περίπτωση που η κ. Καπαρδή δεν αποδεχτεί
το διορισμό της, τότε ως εκπρόσωπος ορίζεται ο Αναπλ. Καθ.
Ανδρέας Λανίτης.

Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

11/ΣΥΓ/4.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την πιο κάτω
εισήγηση της Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών:

Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

Φ.Φιλίππου

Άμεσα

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος εξομοίωσης πτυχίου του
Τμήματος Νοσηλευτικής που προσέφερε το Πανεπιστήμιο,
αγοράστηκε αριθμός συγγραμμάτων τα οποία και παραμένουν
αχρησιμοποίητα εδώ και δύο χρόνια στην αποθήκη της
Βιβλιοθήκης. Η Επιτροπή Ευημερίας Φοιτητών αποφάσισε
ομόφωνα, αφού εξασφαλιστεί ικανοποιητικός αριθμός
αντιτύπων ως βιβλία αναφοράς στην Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου για κάθε τίτλο, τα υπόλοιπα συγγράμματα να
πωληθούν με διαδικασία πο υ θα ανακο νι ώσει η Υπηρεσία
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στους φοιτητές ή άλλους
ενδιαφερόμενους σε προσιτές τιμές (50% της λιανικής τιμής).
Όλα τα έσοδα να κατατεθούν στο λογαριασμού του
Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών. Αναμένεται ότι, εάν
πωληθούν όλα τα συγγράμματα τα έσοδα θα ανέλθουν σε
€13.876.
11/ΣΥΓ/5.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις πιο κάτω
εισηγήσεις της Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και
Τεχνολογίας:
17η Συνεδρία
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(1) Ένα άτομο από την Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής
και Τεχνολογίας θα παρευρίσκεται μια φορά την εβδομάδα
στο κτήριο Micrologic για επίλυση τυχόν προβλημάτων
που παρουσιάζονται. Η υποστήριξη θα είναι πρώτου
βαθμού και δεν θα αφορά εξειδικευμένα ερευνητικά
προγράμματα.
(2) Αύξηση €20 ανά φοιτητή στο όριο εκτυπώσεων του
Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, τα οποία η
Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας θα
προσπαθήσει να εξοικονομήσει από άλλα Τμήματα με
ορθολογιστικότερη διαχείριση των εκτυπώσεων.
(3) Χρήση οπτικοακουστικού υλικού από φοιτητές του
Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών στις
τηλεοράσεις του Πανεπιστημίου, νοουμένου ότι θα
υπάρχει υπεύθυνος ακαδημαϊκός από το Τμήμα και θα
δίνονται περιορισμένης έκτασης δικαιώματα διαχειριστή
στα αντίστοιχα οπτικοακουστικά μέσα.
18η Συνεδρία
(4) Για νέες ανάγκες μηχανογραφικού εξοπλισμού των
Τμημάτων, ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος να ετοιμάζει και
να αποστέλλει τεκμηριωμένο σημείωμα προς την
Επιτροπή Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας με
το οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι νέες ανάγκες για
το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η Επιτροπή θα μελετά το εν
λόγω σημείωμα και ανάλογα θα εισηγείται την κάλυψη
των τεκμηριωμένων αναγκών στη Σύγκλητο για έγκριση.
19η Συνεδρία
(5) Την πολιτική ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για Alumni.
(6) Ο θεσμός μηχανικού επιφυλακής με ένα άτομο να
εφαρμοστεί πιλοτικά μέχρι το τέλος του 2012 και το θέμα
να συζητηθεί ξανά αρχές του επόμενου χρόνου.
(7) Υιοθέτηση της πολιτικής αντικατάστασης και διαχείρισης
πεπαλαιωμένου εξοπλισμού.
11/ΣΥΓ/5.2.1

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τη σειρά για την εξωτερική
αξιολόγηση των Τμημάτων, ως εξής:
Έτος

2013

Πρύτανης

Άμεσα

Τμήμα
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και
Επιστήμης Τροφίμων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
Νοσηλευτικής
Κέντρου Γλωσσών

Σύνοψη Αποφάσεων
11η Συνεδρία της Συγκλήτου, 07/11/12

7/12

2014

Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και
Μηχανικής Υλικών
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Γεωπληροφορικής

H Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση Συγκλητικής
Επιτροπής για την Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας
(Εσωτερική Επιτροπή Ποιότητας) με την ακόλουθη σύνθεση:
1
2
3
4
5
6
7
8

Πρύτανης, Πρόεδρος
Αντιπρυτάνεις
ΔΔΟ
Ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού από κάθε
Σχολή
Δύο εκπρόσωποι των φοιτητών, ένας προπτυχιακός και
ένας μεταπτυχιακός φοιτητής
Ένας εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού
Λειτουργός
Γραφείου
Διασφάλισης
Ποιότητας
Ακαδημαϊκών Τμημάτων (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Λειτουργός
Γραφείου
Διασφάλισης
Ποιότητας
Διοικητικών Υπηρεσιών (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Πρύτανης/
Κοσμήτορες
Σχολών/
Εκπρόσωποι
Φοιτητών

Άμεσα/
12 Συνεδρία
Συγκλήτου
η

Η Εσωτερική Επιτροπή Ποιότητας θα είναι υπεύθυνη για την
εφαρμογή των προτύπων για την εσωτερική διασφάλιση
ποιότητας, τα οποία είναι:
1 Δέσμευση για την καλλιέργεια αντιλήψεων και
συμπεριφορών, οι οποίες αναγνωρίζουν τη σημασία της
ποιότητας και της διασφάλισής της στο έργο του
Πανεπιστημίου.
2 Θέσπιση πολιτικής και αντίστοιχων διαδικασιών για τη
διασφάλιση της ποιότητας και των επιπέδων σε σχέση με
τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το
Πανεπιστήμιο και τους τίτλους σπουδών που απονέμει.
3 Λειτουργία τυπικών μηχανισμών για την έγκριση, την
παρακολούθηση και την περιοδική αναθεώρηση των
προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου και των
τίτλων σπουδών που απονέμει.
4 Διασφάλιση ότι η αξιολόγηση των φοιτητών του
Πανεπιστημίου γίνεται βάσει δημοσιευμένων κριτηρίων,
κανονισμών και διαδικασιών, τα οποία εφαρμόζονται με
συνέπεια.
5 Διασφάλιση ότι το διδακτικό προσωπικό του
Πανεπιστημίου έχει τα απαραίτητα προσόντα και τις
αναγκαίες ικανότητες για το διδακτικό έργο που καλείται
να διεκπεραιώσει, και το Πανεπιστήμιο διαθέτει τα
στοιχεία που τεκμηριώνουν το βαθμό επάρκειας των
διδασκόντων του.
6 Διασφάλιση ότι οι μαθησιακοί πόροι για τη στήριξη της
διεργασίας της μάθησης των φοιτητών του
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Πανεπιστημίου είναι επαρκείς και κατάλληλοι για κάθε
πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται.
7 Συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση όλων των δεδομένων
που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και την
αποδοτικότητα της διαχείρισης των προγραμμάτων
σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο και των
λοιπών δραστηριοτήτων του.
8 Δημοσιοποίηση μέσω εντύπου και ηλεκτρονικού τρόπου
σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωμένης,
αμερόληπτης και αντικειμενικής έκθεσης αναφορικά με
τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το
Πανεπιστήμιο και τους τίτλους σπουδών που απονέμει.
Κατά την επόμενη συνεδρία της Συγκλήτου, οι Κοσμήτορες
να προτείνουν εκπροσώπους των Σχολών τους στην
Εσωτερική Επιτροπή Ποιότητας. Το ίδιο να πράξουν και οι
εκπρόσωποι των φοιτητών.
Η Σύγκλητος αποφάσισε, επίσης, όπως όλες οι ακαδημαϊκές
οντότητες του Πανεπιστημίου (Σχολές, Τμήματα, Κέντρο
Γλωσσών, CII) συστήσουν Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας
με σύνθεση και αρμοδιότητες, κατ’ αναλογία αυτών της
Συγκλητικής Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας.

Κοσμήτορες
Σχολών/
Πρόεδρoι
Τμημάτων/
Διευθύντρια
Κέντρου
Γλωσσών

Άμεσα

11/ΣΥΓ/5.2.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την πρόταση
που υποβλήθηκε για τη δημιουργία Ερευνητικού Ινστιτούτου
στο Πανεπιστήμιο, όπως αυτή παρουσιάζεται στο παράρτημα
που έχει υποβληθεί.

Πρύτανης

9η Συνεδρία
Συμβουλίου

11/ΣΥΓ/5.2.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
εισήγηση της Επιτροπής Στρατηγικού Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης ως προς τις στρατηγικές προτεραιότητες
ανάπτυξης του Πανεπιστημίου μέχρι το τέλος του 2015,
ύστερα από μικρές αλλαγές, και εξουσιοδότησε την Πρύτανη
να θέσει το θέμα ενώπιον του Συμβουλίου προς επικύρωση.

Πρύτανης

9η Συνεδρία
Συμβουλίου

11/ΣΥΓ/5.2.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:

Ε.
Παπαθανάσογλου
/Β.
Πρωτοπαπάς

Άμεσα

(α) Εγκρίνει την προφορά Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προγράμματος Μαιευτικής, το οποίο να οδηγεί στην απονομή
«Πιστοποιητικού Κατάρτισης στη Μαιευτική», για μέχρι 30
εισακτέους φοιτητές.
(β) Οι αμοιβές των εξωτερικών διδασκόντων να καλύπτονται
από τα έσοδα των διδάκτρων και τα υπόλοιπα να μένουν στο
κεντρικό κονδύλι του Πανεπιστημίου.
(γ) Το Πρόγραμμα να προσφερθεί μόνο μία φορά και σε
περίπτωση που προκύψει ανάγκη για επανάληψή του, το
Τμήμα να καταθέσει εκ νέου πρόταση προς το Πανεπιστήμιο.
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(δ) Επειδή το πρόγραμμα είναι καθαρά πρόγραμμα κατάρτισης
και όχι ακαδημαϊκό πρόγραμμα, να μη γίνεται αναφορά σε
ECTS credits. Θα μπο ρο ύσε ό μως να γίνει αναφο ρά σε
ECVET credits.
(ε) Η Σχολή να υποβάλει την ολοκληρωμένη της πρόταση
στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη δική της
επεξεργασία ως προς τους στόχους και το περιεχόμενο του
προγράμματος.
11/ΣΥΓ/5.3.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους όρους
εντολής της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, όπως παρουσιάζονται
στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.

ΑΑΥ

Άμεσα

11/ΣΥΓ/5.3.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον Οδηγό
Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας και Διατριβών, όπως
παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.

ΑΑΥ

Άμεσα

11/ΣΥΓ/5.3.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την πολιτική
κατάθεσης στο Ιδρυματικό Καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ, όπως
παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.

ΑΑΥ

Άμεσα

11/ΣΥΓ/5.4

Η Σύγκλητος, λαμβάνοντας υπόψη και τη θετική εισήγηση του
Πρυτανικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει
το αίτημα του Κέντρου Γλωσσών για συμμετοχή της κ. Σ.
Παπαδήμα στις Συγκλητικές Επιτροπές Προπτυχιακών
Σπουδών, Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων.

ΑΑΥ/ ΑΟΙΠΑ
Β.Πρωτοπαπάς/
Χ.Χρυσοστόμου/
Σ.Παπαδήμα

Άμεσα

11/ΣΥΓ/5.5.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις
εισηγήσεις για τροποποιήσεις στη Νομοθεσία του
Πανεπιστημίου, ως εξής:

Πρύτανης

9η Συνεδρία
Συμβουλίου

1. Εκπροσώπηση μη αυτονομημένης Σχολή στη Σύγκλητο με
την τροποποίηση του άρθρου 13 (1) του Νόμου έτσι ώστε
μια μη αυτονομημένη Σχολή να εκπροσωπείται στη
Σύγκλητο από: (i) τρία μέλη ΔΕΠ (εκλελεγμένα) ένα εκ
των οποίων να κατέχει θέση τουλάχιστον στη βαθμίδα του
Αναπλ. Καθ. και σε αυτό ανατίθενται καθήκοντα
Κοσμήτορα της Σχολής, τα οποία εκλέγονται από το
σύνολο των μελών ΔΕΠ (εκλελεγμένων) της Σχολής, και
(ii) δύο μέλη ΔΕΠ (ενταγμένα) τα οποία εκλέγονται από
το σύνολο των μελών ΔΕΠ (ενταγμένων) της Σχολής.
2.

Εκπροσώπηση μη αυτονομημένου Τμήματος στο
Συμβούλιο Σχολής με την τροποποίηση του άρθρου 19 (1)
του Νόμου έτσι ώστε ένα μη αυτονομημένο Τμήμα να
εκπροσωπείται στο Συμβούλιο αυτονομημένης Σχολής
από: (i) τρία μέλη ΔΕΠ (εκλελεγμένα) ένα εκ των οποίων
να κατέχει θέση τουλάχιστο στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
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Καθηγητή και σε αυτό ανατίθενται καθήκοντα Προέδρου
του Τμήματος, τα οποία εκλέγονται από το σύνολο των
μελών ΔΕΠ (εκλελεγμένων) του Τμήματος (ii) ένα μέλος
ΔΕΠ (ενταγμένο), το οποίο εκλέγεται από το σύνολο των
μελών ΔΕΠ (ενταγμένων) του Τμήματος.
3. Αποσαφήνιση παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του
άρθρου 25 του Νόμου με τη διαγραφή της φράσης
«αυξημένη πλειοψηφία», η ερμηνεία της οποίας δεν είναι
ξεκάθαρη.
4. Ρητή διατύπωση της μη συμμετοχής εκπροσώπων των
φοιτητών στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων αναφορικά
με την εισδοχή μεταπτυχιακών φοιτητών.

11/ΣΥΓ/5.7

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (16 υπέρ, 2 αποχές)
όπως εγκρίνει τη θεσμοθέτηση ανέλιξης από τη βαθμίδα
Επίκουρου Καθηγητή (Ενταγμένου) στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή (Εκλελεγμένου), με την προσθήκη
νέου άρθρου στο Νόμο (25Α) που να καλύπτει την ανέλιξη
μελών ΔΕΠ από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
(ενταγμένου) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
(εκλελεγμένου) βάσει των ίδιων ακαδημαϊκών κριτηρίων και
διαδικασιών που προνοούνται στο Νόμο και στους
Κανονισμούς για την αντίστοιχη ανέλιξη Επίκουρου
Καθηγητή (εκλελεγμένου) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή (εκλελεγμένου), και υπό τις εξής προϋποθέσεις: (i)
το μέλος ΔΕΠ έχει υπηρετήσει στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή (ενταγμένου) για περίοδο τεσσάρων ετών
τουλάχιστο, (ii) η δυνατότητα για ανέλιξη παρέχεται μόνο μια
φορά, και (iii) σε περίπτωση επιτυχούς ανέλιξης η θέση του
Επίκουρου Καθηγητή (ενταγμένου) καταργείται.

Πρύτανης

9η Συνεδρία
Συμβουλίου

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις
εισηγήσεις της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως εξής:

ΑΑΥ/
Β.Πρωτοπαπάς

9η Συνεδρία
Συμβουλίου

(α) Το πλαίσιο πολιτικής για στήριξη διδακτορικών σπουδών,
όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.
(β) Παραχώρηση υποτροφιών από ίδια έσοδα για
μεταπτυχιακές σπουδές, σε όσους φοιτητές εισαχθούν στο
μέλλον, με κριτήριο την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, με
τις εξής διαφοροποιήσεις στο παράρτημα που έχει υποβληθεί:
1. στο άρθρο 4 η λέξη «απαλλαγή» να αντικατασταθεί με
την λέξη «κάλυψη».
2. στο άρθρο 5 να διαγραφεί «σε περίπτωση αποτυχίας
σε μάθημα ή/και».
3. στο άρθρο 7 να διαγραφεί η λέξη «παράλληλα»
(γ) Αναθεώρηση διαδικασίας καταβολής διδάκτρων για
μεταπτυχιακές σπουδές, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα
που έχει υποβληθεί.
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(δ) Προσφορά Ειδικού Εκπαιδευτικού
Μαιευτικής (βλ. θέμα 5.2.4).

Προγράμματος

(ε) Τροποποιήσεις στα προγράμματα Μάστερ του Διεθνούς
Ινστιτούτου Κύπρου, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα
που έχει υποβληθεί.
11/ΣΥΓ/5.8

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καταργήσει την
Συγκλητικής Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας, εφόσον έχει
συσταθεί Κεντρική Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας, η οποία
επιλαμβάνεται τα ζητήματα που προκύπτουν.

Πρύτανης

Άμεσα

11/ΣΥΓ/6.1

Η Σύγκλητος αποδέχθηκε ομόφωνα την παραίτηση του Καθ.
Α. Σαββίδη από τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας.

Πρύτανης

Άμεσα

11/ΣΥΓ/8

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΤΕΠΑΚ και Κυπριακού
Οργανισμού Τυποποίησης για σύνδεση της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου με την ηλεκτρονική βάση προτύπων CYS με
συνολικό κόστος για το Πανεπιστήμιο €5,000.

Μ.Ζέρβας

Άμεσα

Σύνοψη Αποφάσεων
11η Συνεδρία της Συγκλήτου, 07/11/12
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