ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΜΕΡΟΣ Α
Αρ.
Απόφασης

16/ΣΥΓ/3.1

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τα σημεία (1),
(2), (4α), (4β), (4δ), (4ε), (5), (6), (7), (8), (10), (11) και (12) των
προτεινόμενων Κανονισμών του Κέντρου Γλωσσών, όπως
παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.

Πρύτανης

16η Συνεδρία
Συμβουλίου

Μ.Καπαρδή/Β.
Πρωτοπαπάς

Άμεσα/Σε
επόμενη
Συνεδρία της
Συγκλήτου

Πρύτανης/
Πρόεδροι
Τμημάτων

Άμεσα

Πρύτανης

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως το σημείο (3) των
Κανονισμών τροποποιηθεί ως ακολούθως:
«Ιδρύεται Κέντρο Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο, το οποίο λειτουργεί
υπό την εποπτεία ακαδημαϊκού αξιωματούχου που ορίζεται από το
Πρυτανικό Συμβούλιο».
Επίσης, η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (17 υπέρ, 3
εναντίον, 6 αποχές) όπως εγκρίνει τα σημεία (4γ) και (9) των
προτεινόμενων Κανονισμών του Κέντρου Γλωσσών, όπως
παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.
16/ΣΥΓ/4.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως προωθήσει το θέμα στην
Επιτροπή Ευημερίας Φοιτητών, κοινοποιώντας τις απόψεις των
μελών της Συγκλήτου, για τη δική της αξιολόγηση και την
ετοιμασία ολοκληρωμένης εισήγησης που θα λαμβάνει υπόψη
και τα νέα οικονομικά δεδομένα. Το θέμα θα επανέλθει σε
επόμενη συνεδρία της Συγκλήτου.

16/ΣΥΓ/4.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:
(α) Οι εισηγήσεις (1) και (2) προωθηθούν στα Τμήματα για τις
δικές τους απόψεις.
(β) Εγκρίνει την εισήγηση (3) αφαιρώντας από το σημείο (i) την
πρόνοια για αύξηση του ποσοστού στο 35%, αφού αυτό μπορεί
να αποφασιστεί από κάθε Τμήμα ξεχωριστά.
(γ) Εγκρίνει την εισήγηση (4) με τη διαφοροποίηση ότι το τελικό
ποσοστό μπορεί να αποφασιστεί από κάθε Τμήμα ξεχωριστά και
δε χρειάζεται να καθοριστεί εκ των προτέρων στο 10%.
Η Σύγκλητος εξουσιοδότησε, επίσης, την Πρύτανη να συζητήσει
με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου το θέμα της μείωσης των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά
προγράμματα ώστε να υιοθετηθεί μια κοινή πολιτική στο θέμα
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αυτό και σε όποια συμφωνία καταλήξουν αυτή να υιοθετηθεί και
από το ΤΕΠΑΚ.
16/ΣΥΓ/5.1.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση
της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό
ημερολόγιο 2013/2014, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα που
έχει υποβληθεί

ΑΑΥ/Β.
Πρωτοπαπάς

Άμεσα

16/ΣΥΓ/5.1.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις
τροποποιήσεις στο υφιστάμενο Παράρτημα Διπλώματος, όπως
αυτές παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί, ώστε
το Πανεπιστήμιο να προχωρήσει στην υποβολή αίτησης για να
πιστοποιηθεί με το Diploma Supplement Label.

ΑΑΥ/Β.
Πρωτοπαπάς

Άμεσα

16/ΣΥΓ/5.3.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό του κ. Μάριου
Ζέρβα, Διευθυντή Βιβλιοθήκης, ως αντιπρόσωπου του
Πανεπιστημίου στην Κοινοπραξία Κυπριακών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών.

ΑΑΥ/Μ.Ζέρβας

Άμεσα

16/ΣΥΓ/5.3.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την πιο πάνω
εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.

ΑΑΥ/Μ.Ζέρβας

Άμεσα

16/ΣΥΓ/5.3.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα
στην Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών
Υποδομών για τις δικές της εισηγήσεις.

ΑΟιΠΑ/Ζ.
Αχιλλίδης

Άμεσα

16/ΣΥΓ/5.3.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα
στην Επιτροπή Οικο νο μικών και Προ σωπικού για τις δικές της
εισηγήσεις.

ΑΟιΠΑ/Σ.
Θεοδώρου

Άμεσα

16/ΣΥΓ/6.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η Πρύτανης, σε
συνεργασία με την Εσωτερική Νομική Σύμβουλο, αποστείλει
ενημερωτικό σημείωμα προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, για το τι
προνοείται για τις απουσίες από τις συνεδρίες συλλογικών
Σωμάτων του Πανεπιστημίου.

Πρύτανης/
Εσωτερική
Νομική
Σύμβουλος

Άμεσα
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΜΕΡΟΣ Β
Αρ.
Απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

16/ΣΥΓ/4.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (12 υπέρ, 6 εναντίον, 1
αποχή) όπως παραπέμψει το θέμα στο Συμβούλιο του Τμήματος
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, ζητώντας αναλυτική
τεκμηρίωση του αιτήματος της Επίκουρης Καθ. Κορίννας Πατέλη
για την παραχώρηση ενός έτους άδειας άνευ απολαβών.

Σ. Στυλιανού/
Γ. Ζώτος

Άμεσα

16/ΣΥΓ/4.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση της
Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθ. Θεόδωρου
Ζαχαριάδη, στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Κ. Βαρώτσης/
Κ.Χόππας

Άμεσα

Κ. Βαρώτσης/
Κ.Χόππας

Άμεσα

Γ. Ζώτος/
Κ.Χόππας

Άμεσα

H Σύγκλητος όρισε τα αναπληρωματικά μέλη για τα εξωτερικά
μέλη της Ειδικής Επιτροπής.
16/ΣΥΓ/4.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (12 υπέρ, 4 εναντίον, 3
αποχές) όπως καθορίσει τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την
πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα «Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και
Δομημένο Περιβάλλον».
H Σύγκλητος όρισε τα αναπληρωματικά μέλη για τα εξωτερικά
μέλη της Ειδικής Επιτροπής.

16/ΣΥΓ/4.6

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση της
Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθ.
Χριστόφορου Κυριακίδη, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών
Διαδικτύου.
Η Σύγκλητος όρισε τα αναπληρωματικά μέλη για τα εξωτερικά
μέλη της Ειδικής Επιτροπής.

16/ΣΥΓ/4.7

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των εισηγήσεων του Τμήματος ΓΕΒΕΤ
και επεσήμανε ότι όπως είναι διατυπωμένος ο Κώδικας Καλής
Πρακτικής, παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στα Συμβούλια
Τμημάτων και Σχολών και στη συνέχεια στη Σύγκλητο, να κρίνουν
κατά πόσο οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας ή άλλης μορφής (π.χ.
αντιπαράθεσης) ανάμεσα σε κρινόμενο και ενδεχόμενο εσωτερικό
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κριτή είναι τέτοια που δύναται να επηρεάσει την κρίση του
τελευταίου (θετικά ή/και αρνητικά) και κατ’ επέκταση να
αποφασίσουν κατά πόσον ενδείκνυται ή όχι η συμμετοχή του εν
λό γω εσωτερικού κριτή σε Ειδική Επιτρο πή που αφο ρά την
αξιολόγηση για ανέλιξη ή διορισμού του συγκεκριμένου
κρινόμενου. Με βάση την πιο πάνω επισήμανση η Σύγκλητος
αποφάσισε να μην προχωρήσει σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις
στον Κώδικα Καλής Πρακτικής, επαναλαμβάνοντας ότι η σωστή
εφαρμογή των σχετικών προνοιών εναπόκειται στα μέλη του
ακαδημαϊκού προσωπικού.
16/ΣΥΓ/5.1.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους
προτεινόμενους τροποποιημένους Κανόνες για τη Χορήγηση
Σαββατικής Άδειας, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει
υποβληθεί, εξαιρουμένων των πιο κάτω σημείων τα οποία
διαμορφώνονται ως εξής:

Πρύτανης

16η Συνεδρία
Συμβουλίου

Χ.Παπαχριστοφ
όρου/
Β.
Πρωτοπαπάς

Άμεσα

3. «Το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει το αίτημα και υποβάλλει
εισήγηση στη Σύγκλητο μέσω του Κοσμήτορα της οικείας Σχολής. Η
Σύγκλητος λαμβάνει την τελική απόφαση».
7. «Ο αδειο ύχο ς, μετά τη λήξη της άδειάς το υ και εντό ς το υ
επόμενου Ακαδημαϊκού Εξαμήνου, υποβάλλει στο Συμβούλιο του
Τμήματος αναλυτική και τεκμηριωμένη έκθεση σχετικά με τα
πεπραγμένα κατά τη διάρκεια της Σαββατικής Άδειας σε σχέση με τα
μετρήσιμα κριτήρια που είχε διατυπώσει στην αίτησή του.
Παράλληλα, η Έκθεση Πεπραγμένων υποβάλλεται σε Επιτροπή
Αξιολόγησης, η σύνθεση της οποίας θα αποφασίζεται από την
Σύγκλητο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογεί την Έκθεση
Πεπραγμένων σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία διασφάλισης
ποιότητας που εγκρίνει η Σύγκλητος, και θα καταγράφει σε πρακτικό
της κατά πόσον η διεξαγωγή της Σαββατικής Άδειας ήταν
Ικανοποιητική ή Μη Ικανοποιητική. Η απόφαση της Επιτροπής
Αξιολόγησης κοινοποιείται στο μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού και
ενημερώνεται σχετικά η Σύγκλητος. Επιπρόσθετα καταχωρείται στον
προσωπικό φάκελο του μέλους ΔΕΠ στην Υπηρεσία Ανθρώπινου
Δυναμικού και λαμβάνεται υπόψη για το επόμενο αίτημα του για
Σαββατική Άδεια.
Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους ο Πρόεδρος του Τμήματος
ενημερώνει τον Κοσμήτορα κατά πόσο όσα μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα
έτυχαν Σαββατικής Άδειας έχουν τηρήσει τους παρόντες Κανόνες.
Μη τήρηση των σχετικών Κανόνων συνιστά πειθαρχικό
παράπτωμα».
16/ΣΥΓ/6.1

Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που
υποβλήθηκαν για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στον
Μιχαλάκη Χριστοφόρου, του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών,
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων.
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