ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΜΕΡΟΣ Α
Αρ.
Απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

24/ΣΥΓ/3.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (21 υπέρ, 2 εναντίον,
1 αποχή) όπως δοθεί σε όλα τα άτομα που απέτυχαν να
αποπερατώσουν το Πρόγραμμα Εξομοίωσης μία τελευταία
ευκαιρία
παρακολούθησης
αντίστοιχων
προπτυχιακών
μαθημάτων με αυτά που έχουν αποτύχει και παρακαθίσουν σε
εξέταση σε αυτά, με τις εξής προϋποθέσεις:
(α) Θα παρακαθίσουν σε εξέταση μόνο μια φορά για κάθε
μάθημα που έχουν αποτύχει.
(β) Θα καταβάλουν δίδακτρα όπως ισχύει για μαθήματα
αντιστοιχίας.
(γ) Η εισδοχή τους να ξεκινήσει να γίνεται από το Εαρινό
Εξάμηνο 2013/14.

Ε.
Παπαθανάσογλου
/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

Όσα άτομα δεν έχουν επιτύχει στην Πτυχιακή Εργασία θα
πρέπει να υποβάλουν σχετικό πρωτόκολλο και να
ακολουθήσουν την ενδεδειγμένη διαδικασία που διέπει το
συγκεκριμένο μάθημα στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα
Νοσηλευτικής.
Η ΑΑΥ αιτιολόγησε την αποχή της λέγοντας ότι εφόσον δεν
υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες
ενώπιον της Συγκλήτου για το θέμα, δεν μπορεί να τοποθετηθεί.
24/ΣΥΓ/3.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:
(α) Το ποσό που δίνεται στους φοιτητές για
εκτυπώσεις/φωτοτυπίες μειωθεί από €50 σε €25 ανά
ακαδημαϊκό έτος
(β) Η χρέωση ανά εκτύπωση/φωτοτυπία μειωθεί άμεσα στα
€0,02.
(γ) Ο τρόπος πίστωσης των καρτών για τις εκτυπώσεις πρέπει
να γίνεται με πιο εύκολο τρόπο.

Φ.Φιλίππου

Άμεσα

24/ΣΥΓ/3.3

Σχετικά με την απασχόληση, με απόσπαση από το Υπουργείο
Υγείας, Νοσηλευτικών Λειτουργών, μετά τη λήξη της
υφιστάμενης συμφωνίας στις 30 Ιουνίου 2014, η Σύγκλητος
αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση που
υποβλήθηκε από τις Επιτροπές Προπτυχιακών και
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Τμήμα Νοσηλευτικής αναμένεται
να υποβάλει προς τις Επιτροπές Προπτυχιακών και
Μεταπτυχιακών Σπουδών όλα τα στοιχεία που έχουν
προσδιοριστεί από τις Επιτροπές μέχρι το τέλος Ιανουαρίου,
έτσι ώστε να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη και συγκεκριμένη
πρόταση για τη διευθέτηση του θέματος των Αποσπασμένων
Νοσηλευτών σε βάθος χρόνου. Η Σύγκλητος, στη συνεδρία της
του Μαρτίου, θα λάβει τις τελικές αποφάσεις για το θέμα τις

ΑΑΥ/Ε.
Παπαθανάσογλου

30η Συνεδρία
Συγκλήτου
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οποίες θα προωθήσει στο Συμβούλιο.
Ε.Παπασταύρου

Άμεσα

Η Πρύτανης ενημέρωσε ότι έχει ήδη προωθήσει την εισήγηση
της Σχολής στην Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών, η οποία
θα εξετάσει το θέμα και θα επανέλθει με ολοκληρωμένη
πρόταση.

Πρύτανης/
Επιτροπή
Κανόνων και
Κανονισμών

Σε επόμενη
συνεδρία της
Συγκλήτου

24/ΣΥΓ/5.1

Σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών για την
υποστήριξη
των
Ερευνητικών
Προγραμμάτων
στο
Πανεπιστήμιο, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει
τις εισηγήσεις των Συγκλητικών Επιτροπών Έρευνας και
Συστημάτων
Πληροφορικής
και
Τεχνολογίας,
όπως
παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί, με τις εξής
διαπιστώσεις: (i) η προτεινόμενη πολιτική αφορά όλο το φάσμα
της Έρευνας και όχι μόνο των ερευνητικών προγραμμάτων, και
(ii) οι όποιες χρεώσεις πρέπει να γίνουν, να μην επιβαρύνουν το
ταμείο Ερευνητή αλλά το κεντρικό ταμείο υπερκεφαλικών.

ΑΑΥ/Α.Ανδρέου
/Φ.Φιλίππου/
Χ.Χρυσοστόμου

Άμεσα

24/ΣΥΓ/5.4.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα τη σύνθεση της Επιτροπής
Αξιολόγησης των Πεπραγμένων Σαββατικών Αδειών ως εξής:

ΑΑΥ

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε, επίσης, όπως η Επίκουρη Καθ. Ε.
Παπασταύρου που είναι μέλος της Συγκλήτου και της
Συγκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών, αναλάβει ένα
ενημερωτικό/βοηθητικό ρόλο ως σημείο επαφής με τη
Σύγκλητο και τις Επιτροπές Προπτυχιακών/Μεταπτυχιακών στο
θέμα της συγκέντρωσης και κατάθεσης των στοιχείων.
24/ΣΥΓ/4.5

Ο Καθ. Β. Γκέκας ενημέρωσε τη Σύγκλητο για εισήγηση της
Σχολής
Γεωτεχνικών
Επιστημών
και
Διαχείρισης
Περιβάλλοντος για την υιοθέτηση Κανόνων σχετικά με την
ομοτιμοποίηση αφυπηρετούντων Καθηγητών. Η πρωτοβουλία
της Σχολής οφείλεται στο γεγονός της αφυπηρέτησης του Καθ.
Ν. Ιωάννου και οι προτεινόμενοι Κανόνες ετοιμάστηκαν μετά
από μελέτη των αντίστοιχων Κανόνων του Πανεπιστημίου
Κύπρου αλλά και άλλων πανεπιστημίων του διεθνούς χώρου.

1 Καθ. Τούλα Ονουφρίου, Πρόεδρος
2 Καθ. Παναγιώτης Θεοδοσίου
3 Καθ. Ανδρέας Κατσιώτης
Η Σύγκλητος όρισε τον Καθ. Β. Γκέκα ως αναπληρωματικό
μέλος της Επιτροπής.
Η θητεία της Επιτροπής θα είναι τριετής.
Ως προς τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που θα
εφαρμόζει η Επιτροπή Αξιολόγησης, η Σύγκλητος αποφάσισε
ομόφωνα όπως αυτή βασίζεται στην αξιολόγηση του βαθμού
επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων του αδειούχου, στη βάση
της Έκθεσης Πεπραγμένων και των δικαιολογητικών αυτής που
ο αδειούχος υποβάλλει μετά την ολοκλήρωση της Σαββατικής
Άδειας. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι προσδιορίζονται στην
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τεκμηριωμένη πρόταση που υποβάλλει αρχικά ο αιτητής για να
του χορηγηθεί η Σαββατική Άδεια.
24/ΣΥΓ/5.4.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους Κανόνες
Εκλογής Πρυτανικών Αρχών, όπως παρουσιάζονται στο
παράρτημα που έχει υποβληθεί, με την εξής τροποποίηση στο
σημείο (6) ως προς την Εφορευτική Επιτροπή για τη
ψηφοφορία του εκλογικού σώματος:

Πρύτανης

26η Συνεδρία
Συμβουλίου

«Ο Πρύτανης αφού διαπιστώσει ότι υπάρχει απαρτία, φροντίζει
για την ανάδειξη Προέδρου και δύο μελών Εφορευτικής
Επιτροπής. Κάθε υποψήφιος Πρύτανης προτείνει ένα μέλος για
την Εφορευτική Επιτροπή. Αν ο αριθμός των προτεινόμενων
μελών είναι μικρότερος από 3 τότε το Εκλογικό Σώμα
συμπληρώνει τον αριθμό μελών που υπολείπεται και
αναδεικνύει τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Αν ο αριθμός των
προτεινόμενων μελών είναι μεγαλύτερος από 3 τότε διεξάγεται
κλήρωση και το Εκλογικό Σώμα αναδεικνύει τον Πρόεδρο της
Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει τη διεξαγωγή
της εκλογής με μυστική ψηφοφορία, προβαίνει στην
καταμέτρηση των ψήφων, αποφαίνεται τελεσίδικα επί τυχόν
ενστάσεων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα.»
24/ΣΥΓ/5.4.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα
των κανονισμών για το Ερευνητικό Ινστιτούτο σε επόμενη
συνεδρία της ώστε να έχει την ευκαιρία και το CII να υποβάλει
τις εισηγήσεις του επί των προτεινόμενων Κανονισμών.

Πρύτανης/
J.Evans

26η Συνεδρία
Συγκλήτου

24/ΣΥΓ/5.5.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το θεσμικό
πλαίσιο για τα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών,
όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί, και
εξουσιοδότησε την Πρύτανη να προβεί στις απαραίτητες
λεκτικές αποσαφηνίσεις που διατυπώθηκαν από μέλη της
Συγκλήτου πριν το προωθήσει στο Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου.

Πρύτανης

26η Συνεδρία
Συμβουλίου

24/ΣΥΓ/5.5.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (24 υπέρ, 1 εναντίον,
1 αποχή) όπως εγκρίνει το προτεινόμενο Διατμηματικό
Πρόγραμμα στη Διοίκηση, στη Σχολή Διοίκησης και
Οικονομίας, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει
υποβληθεί, με τις εξής διευκρινίσεις:

Πρύτανης/
Π. Θεοδοσίου

Άμεσα





Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών εντάσσεται στο 5ο
Επιστημονικό Πεδίο: Επιστημών Οικονομίας και
Διοίκησης, ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ανέρχεται
σε 42 και η λειτουργία του να ξεκινήσει με την έναρξη του
ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.
Η Σύγκλητος, αντιλαμβανόμενη τις πολύ δύσκολες
οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, αποφάσισε ότι για
τον πρώτο κύκλο λειτουργίας του, το Πρόγραμμα δεν θα
λάβει καμία απολύτως ενίσχυση από τον κρατικό
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, για αποκλειστικά δικές
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24/ΣΥΓ/5.6.1

του διδακτικές ανάγκες.
Η Σύγκλητος δεν δεσμεύεται για την παραχώρηση νέων
θέσεων μελών ΔΕΠ, αλλά οι ανάγκες του θα αξιολογηθούν
με το πέρας του πρώτου κύκλου λειτουργίας του
προγράμματος.

Η Σύγκλητος αποφάσισε, επίσης, όπως εξουσιοδοτήσει την
Πρύτανη να αποστείλει σχετική επιστολή στο Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού ώστε το πρόγραμμα να ενταχθεί στον
Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων για το 2014 και παράλληλα να
προωθηθεί
στην
Υπηρεσία
Συμβουλευτικής
και
Επαγγελματικής Αγωγής για άμεση ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων μαθητών.

Πρύτανης

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση
της Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας για
εισαγωγή διδάκτρων στα μαθήματα του Cisco Networking
Academy και του Linux Professional Institute, και την
προωθήσει στο Συμβούλιο για τη δική του έγκριση. Πιο
συγκεκριμένα:

Πρύτανης/
Φ.Φιλίππου

26η Συνεδρία
Συμβουλίου

Πρύτανης/
Κοσμήτορες/
Πρόεδροι
Τμημάτων

29η Συνεδρία
Συγκλήτου

1. Οι χρεώσεις διδάκτρων στα μαθήματα
Networking Academy θα έχουν ως εξής:

του

Cisco

(α) Υφιστάμενοι φοιτητές της ακαδημίας: Συνέχιση δωρεάν
φοίτησης, με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσουν και τις
τέσσερις ενότητες του κύκλου εντός του έτους.
(β) Χρέωση ανά ενότητα για φοιτητές ΤΕΠΑΚ: €75/ενότητα.
(γ) Μέλη του ακαδημαϊκού ή διοικητικού προσωπικού,
μεταπτυχιακοί συνεργάτες ή άλλο προσωπικό που πληρώνεται
από το Λογιστήριο του ΤΕΠΑΚ ή μέσα από ερευνητικό
πρόγραμμα που διεξάγεται στο ΤΕΠΑΚ: €150/ενότητα.
(δ) Φοιτητές της ακαδημίας που δεν έχουν σχέση με το ΤΕΠΑΚ
(εξωτερικοί): €350/ενότητα.
Η αμοιβή των εκπαιδευτών θα είναι €20/ώρα.
2. Οι χρεώσεις διδάκτρων στα μαθήματα
Professional Institute θα έχουν ως εξής:
(α) Για φοιτητές του ΤΕΠΑΚ: €100/ενότητα.
(β) Για φοιτητές από άλλα ακαδημαϊκά
€300/ενότητα.

του

Linux

ιδρύματα:

Η αμοιβή των εκπαιδευτών θα είναι €300/ενότητα.
24/ΣΥΓ/5.7

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως οι Κοσμήτορες, σε
συνεργασία με τους Προέδρους των Τμημάτων, υποβάλουν τις
εισηγήσεις τους αναφορικά με την ανασυγκρότηση των
Συγκλητικών Επιτροπών ώστε το θέμα να εξεταστεί στην 29η
Συνεδρία της Συγκλήτου που είναι προγραμματισμένη στις 5
Φεβρουαρίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν πέραν του ενός
ενδιαφερόμενων για μια θέση και υπάρξει αδυναμία να βρεθούν
συναινετικές λύσεις εντός των Τμημάτων και Σχολών, τότε όλα
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τα ονόματα θα τεθούν ενώπιον της Συγκλήτου για λήψη της
τελικής απόφασης.
24/ΣΥΓ/5.8.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση
της Εσωτερικής Επιτροπής Ποιότητας για την υιοθέτηση
μετρήσιμων δεικτών ποιότητας στα Τμήματα σε σχέση με την
Εκπαίδευση και Διδασκαλία, την Έρευνα και την Κοινωνική
Προσφορά σε επίπεδο Πανεπιστημίου, Σχολών και Τμημάτων,
όπως αυτή παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.

Πρύτανης/
Ο. Μαρκίδου

Άμεσα

24/ΣΥΓ/5.10.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση
της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών για αλλαγή του
πλαισίου πρόσβασης αποφοίτων Λυκείου στο Τμήμα
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης
Τροφίμων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, έτσι ώστε να
δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους Λυκείου, να
εισέρχονται στο Τμήμα όχι μόνο από το 4ο επιστημονικό πεδίο
αλλά και από το 3ο.

ΑΑΥ/
Β.Πρωτοπαπάς/
Β.Γκέκας/
Χ.
Παπαχριστοφόρο
υ

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε, επίσης, όπως ερωτηθεί και το Τμήμα
Επιστήμης και Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος κατά πόσο
θέλει και το ίδιο να εισαγάγει το νέο πλαίσιο εισδοχής.

Κ. Βαρώτσης

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση
της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών για αλλαγή μαθημάτων
πρόσβασης στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.
Πιο συγκεκριμένα, θα αντικατασταθεί το δεύτερο υποχρεωτικό
μάθημα εισδοχής «Μαθηματικά Κοινού Κορμού» με τρεις
εναλλακτικές επιλογές: Ιστορία ή Πληροφορική ή Ενισχυμένα
Μαθηματικά.

ΑΑΥ/
Β.Πρωτοπαπάς/
Γ.Ζώτος/
Σ.Στυλιανού

Άμεσα

ΑΑΥ/
Β.Πρωτοπαπάς/
Π.Θεοδοσίου/
Φ.Παναγίδης

Άμεσα

Η συγκεκριμένη αλλαγή πρέπει να προωθηθεί άμεσα στο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

24/ΣΥΓ/5.10.2

Η συγκεκριμένη αλλαγή πρέπει να προωθηθεί άμεσα στο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
24/ΣΥΓ/5.10.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση
της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών για αύξηση του
αριθμού των επιλεγόμενων μαθημάτων του Τμήματος
Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας εκτός Σχολής
και Τμήματος.

24/ΣΥΓ/5.10.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση
της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών για βελτιώσεις στο
πλαίσιο εισαγωγής ατόμων με ειδικά κριτήρια ώστε να δίδεται η
δυνατότητα στα Τμήματα να αξιολογούν τα προβλήματα που
τυχόν να προκύψουν, προτού προσφερθεί θέση στο φοιτητή, και
σε ακραίες περιπτώσεις όπου τίθεται θέμα ασφάλειας, να έχει
το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή την αίτηση του φοιτητή για
ένταξη στο πρόγραμμα, διατυπώνοντας εμπεριστατωμένα τους
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λόγους της απόφασής του.

ΑΑΥ/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

24/ΣΥΓ/5.10.5

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση
της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών για τη μεταφορά των
μαθημάτων «ΕΤΠ312 Οικοτοξικολογία» και «ΕΤΠ351
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» από το 5ο στο 6ο εξάμηνο
σπουδών.

ΑΑΥ/
Β.Πρωτοπαπάς/
Β.Γκέκας/
Κ.Βαρώτσης

Άμεσα

24/ΣΥΓ/5.10.6

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την
εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών για έγκριση
του επανασχεδιασμένου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (Πτυχίο
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου), όπως παρουσιάζεται
στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.

ΑΑΥ/
Β.Πρωτοπαπάς/
Γ.Ζώτος/
Σ.Στυλιανού

Άμεσα

24/ΣΥΓ/5.11.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της εισήγησης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για αλλαγή των ωρών
διδασκαλίας του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διαχείριση
Ενεργειακών Πόρων και από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος όλα
τα μαθήματα θα προσφέρονται σε κανονικές και όχι νυκτερινές
ώρες.
Επίσης, τα μαθήματα «ΕΤΠ 503 Οικονομία
Περιβάλλοντος» και «ΕΤΠ 533 Διαχείριση Ενεργειακών
Πόρων», μετονομάζονται σε «Οικονομικά Περιβάλλοντος και
Ενέργειας» και «Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων και
Ενεργειακή Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση», αντίστοιχα.

ΑΑΥ/
Β.Πρωτοπαπάς/
Β.Γκέκας/
Κ.Βαρώτσης

Άμεσα

24/ΣΥΓ/5.11.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για αλλαγές στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της «Ευρωπαϊκής
Δημοσιογραφίας» σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ψηφιακά
Μέσα και Δημοσιογραφία», όπως παρουσιάζεται στο
παράρτημα που έχει υποβληθεί. Η εισήγηση της Επιτροπής
ώστε ο τίτλος του προγράμματος να είναι «Ψηφιακή
Επικοινωνία και Δημοσιογραφία» δεν εγκρίθηκε.

ΑΑΥ/Γ.Ζώτος/
Σ.Στυλιανού

Άμεσα

24/ΣΥΓ/5.12.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση
της Επιτροπής Έρευνας για τη σύσταση Επιτροπής Ηθικής και
Δεοντολογίας της Έρευνας, καθώς και τους όρους εντολής της,
όπως αυτή παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.
Η σύνθεση της Επιτροπής θα είναι ως εξής:

ΑΑΥ/
Κοσμήτορες/
/Πρόεδρος
Συμβουλίου

29η Συνεδρία
Συγκλήτου/
26η Συνεδρία
Συμβουλίου

Πρύτανης

26η Συνεδρία
Συμβουλίου

Επίκουρη Καθ. Ευριδίκη Παπασταύρου, Εx officio Πρόεδρος
ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου
1 μέλος ΔΕΠ ανά Σχολή
2 εξωτερικά μέλη που διορίζονται από το Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου
Προϊστάμενος ΥΕΔΣ (Γραμματέας)
24/ΣΥΓ/5.13.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους Κανόνες
Σπουδών και Φοίτησης, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα
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που έχει υποβληθεί.
24/ΣΥΓ/5.14

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την εισήγηση
της Επιτροπής Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών όπως ο
Κανόνας που διέπει την παραχώρηση του φοιτητικού πακέτου
(και ως εκ τούτου και το σχετικό έντυπο) αναθεωρηθεί
προκειμένου να ληφθεί υπόψη στη μοριοδότηση το ενδεχόμενο
ο ένας ή/και οι δύο γονείς κάποιου αιτητή να είναι άνεργοι κατά
τη φετινή χρονιά. Σε αυτή την περίπτωση, οι αιτητές θα πρέπει
να προσκομίζουν βεβαίωση Ανεργιακού Επιδόματος (Απρίλης
2013) από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κ.Κώστα/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

24/ΣΥΓ/6.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
προκήρυξη για μετεγγραφές προπτυχιακών φοιτητών χωρίς η
προκήρυξη να περιορίζεται σε φοιτητές από ιδρύματα της
Ελλάδας. Να διευκρινίζεται ότι αυτή είναι μια ειδική
προκήρυξη.

ΑΑΥ/
Β. Πρωτοπαπάς

Άμεσα

Β. Πρωτοπαπάς

Άμεσα

Η εισήγηση του κ. Πρωτοπαπά για την καθιέρωση διαδικασίας
μετεγγραφών δύο φορές το χρόνο με δυνατότητα εισδοχής
φοιτητών, υπό προϋποθέσεις, τόσο στο Φθινοπωρινό όσο και
στο Εαρινό Εξάμηνο, προωθείται στην Επιτροπή Προπτυχιακών
Σπουδών για εξέταση.
24/ΣΥΓ/7

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το
ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2014-2015, όπως παρουσιάζεται στο
παράρτημα που έχει υποβληθεί.
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΜΕΡΟΣ Β
Αρ.
Απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

24/ΣΥΓ/4.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απόφαση του
Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Αναπλ. Καθ. Παναγιώτη
Ζαφείρη, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, στη βαθμίδα
του Καθηγητή.

Συμβούλιο μέσω
της Επιτροπής
Προσλήψεων και
Προαγωγών

Άμεσα

24/ΣΥΓ/4.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση της
Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα Φώτη Παπαδήμα,
στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης
Τροφίμων.

Β. Γκέκας/Χ.
Παπαχριστοφόρ
ου
/Κ. Χόππας

Άμεσα

24/ΣΥΓ/4.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση της
Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή
Ευάγγελου Ακύλα, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Γεωπληροφορικής.

Κ.
Χρυσοστόμου/
Τ.Ονουφρίου/
Κ. Χόππας

Άμεσα

24/ΣΥΓ/4.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απόφαση του
Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Λέκτορα Δημήτριου
Σκαρλάτου, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Γεωπληροφορικής, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Συμβούλιο μέσω
της Επιτροπής
Προσλήψεων και
Προαγωγών

Άμεσα

24/ΣΥΓ/4.6

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση της
Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή
Κωνσταντίνου Κοντογιώργη, στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και
Τουρισμού.

Π. Θεοδοσίου/
Μ.Καπαρδή/
Κ.Χόππας

Άμεσα

24/ΣΥΓ/4.7

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση της
Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα Παύλου Συμεού, στο
Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

Π. Θεοδοσίου/
Μ.Καπαρδή/
Κ.Χόππας

Άμεσα

24/ΣΥΓ/4.8

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την παραχώρηση
Σαββατικής Άδειας στον Επίκ. Καθ. Αλέξη Σαβεριάδη διάρκειας ενός
έτους με έναρξη το Σεπτέμβριο 2014, για διεξαγωγή μελέτης με
αντικείμενο την ανάδειξη της τουριστικής Λευκωσίας για την Εταιρία
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λευκωσίας και του Δήμου
Λευκωσίας, για διδασκαλία του μαθήματος «Διοίκηση λειτουργιών
για επιχειρήσεις φιλοξενίας» στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και για
υποβολή προτάσεων για κοινά ερευνητικά προγράμματα διεθνούς
εμβέλειας.

Π.
Θεοδοσίου/Μ.
Καπαρδή/
Κ. Χόππας

Άμεσα

24/ΣΥΓ/4.9

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση της
Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Αναπλ. Καθ. Φώτη Παναγίδη
στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας.

Π. Θεοδοσίου/
Κ. Χόππας

Άμεσα
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24/ΣΥΓ/4.10

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί στο Συμβούλιο την
έγκριση του αιτήματος του Ανώτερου Λέκτορα Μιχάλη Μουρούτη,
για πρόωρη αφυπηρέτηση αρχόμενη από 31 Δεκεμβρίου 2013.
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26η Συνεδρία
Συμβουλίου

