ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΜΑΙΟΥ 2014
ΜΕΡΟΣ Α
Αρ.
Απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

32/ΣΥΓ/2.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως προωθήσει το θέμα
των Αποσπασμένων Νοσηλευτών στην Επιτροπή Οικονομικών
και Προσωπικού για να καταλήξει σε συγκεκριμένη εισήγηση
σχετικά με τον αριθμό των Αποσπασμένων Νοσηλευτών που
πρέπει να παραμείνει στο Πανεπιστήμιο.

ΑΟιΠΑ/
Πρύτανης

Άμεσα/
31η Συνεδρία
Συμβουλίου

32/ΣΥΓ/2.2

Σχετικά με το θέμα παροχής διεξόδου σε προπτυχιακούς
φοιτητές που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο φοίτησης
(Διεύρυνση του Κανόνα για ασυμπλήρωτο για να καλύπτονται
ιδιάζουσες περιπτώσεις), μετά από ψηφοφορία, υπέρ της
προτιμητέας πρότασης της Επιτροπής Σπουδών να μη γίνει
οποιαδήποτε τροποποίηση στους υφιστάμενους Κανόνες
Φοίτησης και η Σύγκλητος να ανακαλέσει τη σχετική απόφαση
που έλαβε κατά την 29η Συνεδρία της ψήφισαν 14 μέλη, και
εναντίον της πρότασης αυτής, δηλαδή υπέρ του να εμμείνει η
Σύγκλητος στην απόφαση που έλαβε κατά την 29η συνεδρία
της, ψήφισαν 13 μέλη. Ως εκ τούτου η Σύγκλητος αποφάσισε
όπως ανακαλέσει τη σχετική απόφαση που έλαβε κατά την 29η
συνεδρία της.

ΑΑΥ/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

32/ΣΥΓ/4.1.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί προς το
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου την έγκριση της πολιτικής για τη
διαδικασία χρηματοδότησης μέσω Open Access Author Fund,
όπως αυτή παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.

Πρύτανης

31η Συνεδρία
Συμβουλίου

32/ΣΥΓ/4.1.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί προς το
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου την έγκριση της Πολιτικής
Διαδανεισμού, όπως αυτή παρουσιάζεται στο παράρτημα που
έχει υποβληθεί.

Πρύτανης

31η Συνεδρία
Συμβουλίου

32/ΣΥΓ/4.3.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:

ΑΑΥ/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

1. Διορίσει ως μέλη της Επιτροπής Ιατρών για τη διαδικασία
του 2014 τους ακόλουθους:
 Δρ. Χρίστος Παστελλάς, Παθολόγος – Διαβητολόγος
 Δρ. Ρουμιάνα Κουκουλλή, Νευρολόγος
 Δρ. Χριστόδουλος Γαλατόπουλος, Ψυχίατρος
 Δρ. Νικόλας Χριστοδούλου, Φυσίατρος
2. Εγκρίνει την καταβολή συμβολικής αμοιβής ύψους €170 σε
κάθε ιατρό (με την εξαίρεση του Δρ. Χ. Γαλατόπουλου ο
οποίος δήλωσε ότι θα συμμετάσχει αλλά δεν θα δεχθεί
αμοιβή λόγω της θέσης του ως μέλους του Συμβουλίου του
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Πανεπιστημίου).
3. Εξουσιοδοτήσει τον Προϊστάμενο ΥΣΦΜ να εξεύρει
αντικαταστάτη σε περίπτωση που παρουσιαστεί κώλυμα σε
κάποιο από τους πιο πάνω ιατρούς.
4. Εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών να
εγκρίνει την κατανομή κενών θέσεων και θέσεων ειδικών
κατηγοριών εντός του Ιουλίου 2014.
32/ΣΥΓ/4.3.2

Η Σύγκλητος, με στόχο να διευκολυνθεί η εξερχόμενη
κινητικότητα, αποφάσισε ομόφωνα τη διεύρυνση της ισχύουσας
πρακτικής ως εξής:

ΑΑΥ/
Μ.Καπαρδή/
Β.Πρωτοπαπάς

1. Στα μαθήματα ελεύθερης (ή/και περιορισμένης) επιλογής
ενός Προγράμματος Σπουδών να μπορούν να προστίθενται
μαθήματα που προσφέρουν αντίστοιχα Τμήματα άλλων
Πανεπιστημίων, με τα οποία υπάρχει πρωτόκολλο διεθνούς
συνεργασίας που περιλαμβάνει κινητικότητα φοιτητών.
2. Αφορά σε μαθήματα με τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει
αντιστοιχία με μαθήματα προγράμματος σπουδών του
ΤΕΠΑΚ.
3. Τα μαθήματα αυτά θα πρέπει να καθορίζονται και να
επικυρώνονται από το Τμήμα του ΤΕΠΑΚ (ή/και τη
Σχολή), όχι αργότερα από το εξάμηνο που προηγείται της
αναχώρησης ενός φοιτητή. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί
να γίνεται εκ των υστέρων έγκριση.
4. Εφόσον εγκριθούν από το οικείο Τμήμα (ή/και Σχολή), τα
μαθήματα αυτά θα εγγράφονται στο λογισμικό που τηρεί η
ΥΣΦΜ, με τον τίτλο που προσφέρονται στο πανεπιστήμιο
προέλευσης αλλά με ειδικό κωδικό που θα δίνει η
Υπηρεσία για τέτοια μαθήματα. Οι επηρεαζόμενοι
εξερχόμενοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να τα
γνωρίζουν προτού εξέλθουν ώστε να μπορούν να
προγραμματίζουν τη φοίτησή τους κατά τρόπο αξιόπιστο.
5. Στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα σπουδών προβλέπει
μαθήματα ελεύθερης επιλογής σε εξάμηνο μεταγενέστερο
εκείνου που βρίσκεται ο φοιτητής κατά τη συμμετοχή του
σε πρόγραμμα κινητικότητας (π.χ. ο φοιτητής είναι στο 3ο
εξάμηνο όταν συμμετέχει στο Erasmus, αλλά τα μαθήματα
ελεύθερης επιλογής υπάρχουν στο 5ο ή 6ο εξάμηνο στο
πρόγραμμα του), τότε να επιτρέπεται η πίστωση σχετικού
μαθήματος όταν αφορά κινητικότητα.
Για το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού η
πολιτική θα εφαρμοστεί από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
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Άμεσα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΜΑΙΟΥ 2014
ΜΕΡΟΣ Β
Αρ.
Απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

32/ΣΥΓ/3.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί προς το
Συμβούλιο την προώθηση αιτήματος, προς το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού, για την αποπαγοποίηση των διαδικασιών πλήρωσης
των ακόλουθων δεκατριών (13) άγονων θέσεων ΔΕΠ του
Πανεπιστημίου, στη βάση της ισχύουσας πρόνοιας για εξαίρεση της
παγοποίησης πλήρωσης κενών θέσεων, η οποία περιλαμβάνεται
τόσο στο Γενικό Νόμο 21(I)/2013, όσο και στον Ειδικό Νόμο του
Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για το 2014:

Πρύτανης

31η Συνεδρία
Συμβουλίου

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης
Τροφίμων:
1. Μια θέση ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Ζωοτεχνία με
προτίμηση στη διατροφή μηρυκαστικών ζώων», στη
βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή.
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος:
2. Μια θέση ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Υδάτινη
Μικροβιολογία ή/και Μικροβιολογία Αποβλήτων», στη
βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή.
Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού:
3. Μια θέση ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Τουρισμός», στη
βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή.
4. Μια θέση ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Ξενοδοχεία»,
στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή.
5. Μια θέση ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση
Επιχειρήσεων ή Ηλεκτρονικό Εμπόριο», στη βαθμίδα
Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή.
Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας:
6. Μια
θέση
ΔΕΠ
στο
γνωστικό
αντικείμενο
«Χρηματοοικονομικά» στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου
Καθηγητή.
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής
Υλικών:
7. Μια θέση ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική και
Έλεγχος Μηχανολογικών Συστημάτων», στη βαθμίδα
Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.
8. Μια θέση ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Θερμορευστοδυναμική και καύση με εφαρμογές σε θερμικές
μηχανές (εσωτερικής-εξωτερικής καύσης) », στη βαθμίδα
Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής:
9. Μια θέση ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευές
Σκυροδέματος» ή «Μηχανική των Υδάτινων Πόρων» ή
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«Τεχνολογία και Επιστήμη Επεξεργασίας Λυμάτων» ή
«Υδραυλική Μηχανική», στη βαθμίδα Λέκτορα ή
Επίκουρου Καθηγητή.
10. Μια θέση ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Υπεράκτιες
Κατασκευές» ή «Παράκτια Μηχανική/Ακτομηχανική» ή
«Μεταφορές», στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου
Καθηγητή.
Τμήμα Νοσηλευτικής:
11. Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου
Καθηγητή. Το γνωστικό αντικείμενο θα αποφασιστεί κατά
την επόμενη συνεδρία της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση
του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Ε.
Παπαθανάσογλου
/Α. Μερκούρης

33η Συνεδρία
Συγκλήτου

Κ.Χόππας/
Π.Θεοδοσίου/
Μ.Καπαρδή

Άμεσα

Κ.Χόππας/

33η Συνεδρία

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών:
12. Μια θέση ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες
θεωρίες και Πρακτικές στην Οπτική Επικοινωνία», στη
βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή.
Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου:
13. Μια θέση ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική
Πληροφορική ή Σπουδές στα Αναδυόμενα Μέσα », στη
βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή.
ΑΠΟΦΑΣΗ:
Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:
1. Ανακαλέσει τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής για
προκήρυξη τεσσάρων θέσεων ΔΕΠ στις ειδικότητες
«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρίν ή/και Πληροφοριακά
Συστήματα Διοίκησης» και «Κοινωνιολογία του Τουρισμού και
του Ελεύθερου χρόνου ή Κοινωνική Ψυχολογία», οι οποίες
λήφθηκαν κατά την 51η Συνεδρία της ΔΕ με ημερομηνία 16
Απριλίου 2010, και στις ειδικότητες «Τουρισμός» και
«Ξενοδοχειακά», οι οποίες λήφθηκαν κατά την 66η Συνεδρία
της ΔΕ με ημερομηνία 23 Ιουνίου 2011, στις βαθμίδες Λέκτορα
ή Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή,
στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. Η ανάκληση
γίνεται για τους εξής λόγους:
(i) Οι προκηρύξεις έγιναν με βάση το προηγούμενο μη
αυτονομημένο καθεστώς του Πανεπιστημίου.
(ii) Έχει παρέλθει μεγάλη χρονική περίοδος από την προκήρυξη
των θέσεων και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα δεδομένα να
έχουν αλλάξει ουσιωδώς.
2. Ακυρώσει τις σχετικές προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
3. Όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση για εκλογή τους στις πιο πάνω
αναφερόμενες θέσεις ενημερωθούν από την Υπηρεσία
Ανθρώπινου Δυναμικού, το συντομότερο δυνατό, για την
απόφαση της Συγκλήτου και επιστραφούν σε αυτούς οι αιτήσεις
που κατέθεσαν και όλα όσα συνόδευαν αυτές.
ΑΠΟΦΑΣΗ:
Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:
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1. Ανακαλέσει την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής για
προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στην ειδικότητα «Βιολογία με
έμφαση στις Εφαρμογές στην Ιατρική», στη βαθμίδα Λέκτορα ή
Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Νοσηλευτικής, η οποία
λήφθηκε κατά την 65η συνεδρία της ΔΕ με ημερομηνία 25
Μαΐου 2011. Ο λόγος είναι διότι η διδασκαλία των μαθημάτων
Βιολογίας/Βιοχημείας και Μικροβιολογίας μπορεί να
πραγματοποιηθεί από τα δύο υφιστάμενα μέλη του διδακτικού
προσωπικού του Τμήματος, που έχουν ως γνωστικό αντικείμενο
τη Βιολογία.
2. Ακυρώσει την προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια θέση ΔΕΠ
στην ειδικότητα «Βιολογία με έμφαση στις Εφαρμογές στην
Ιατρική», στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή,
στο Τμήμα Νοσηλευτικής.
3. Όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση για εκλογή τους στη πιο πάνω
αναφερόμενη θέση ενημερωθούν από την Υπηρεσία
Ανθρώπινου Δυναμικού, το συντομότερο δυνατό, για την
απόφαση της Συγκλήτου και επιστραφούν σε αυτούς οι αιτήσεις
που κατέθεσαν και όλα όσα συνόδευαν αυτές.

Α. Μερκούρης/
Ε.
Παπαθανάσογλου

Συγκλήτου

Η Σύγκλητος αναμένει από το Τμήμα Νοσηλευτικής να την
ενημερώσει αν αποδέχεται την εισήγηση για δανεισμό μιας θέσης
ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, ως προς και για το
ενδεχόμενο ανάκλησης και της δεύτερης προκηρυγμένης θέσης ΔΕΠ
του Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της Υγείας».
32/ΣΥΓ/3.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την παραχώρηση
Σαββατικής Άδειας στον Καθ. Π. Θεοδοσίου για την ακαδημαϊκή
χρονιά 2015-2016, για ολοκλήρωση του επιστημονικού του
μονογράμματος στα αγγλικά σχετικά με τις Κατανομές Πιθανοτήτων
και τη Διαχείριση και Εκτίμηση του Χρηματοοικονομικού Κίνδυνου,
ολοκλήρωση και αναθεώρηση επιστημονικών άρθρων, ολοκλήρωση
του βιβλίου του στα ελληνικά με τίτλο «Χρηματοοικονομική
Ανάλυση» και επιδίωξη συνεργασίας και δικτύωσης του σε θέματα
έρευνας και διδασκαλίας με αξιόλογο πανεπιστήμιο ή πανεπιστήμια
της αλλοδαπής.

Π.Θεοδοσίου/
Φ. Παναγίδης/
Κ.Χόππας

Άμεσα

32/ΣΥΓ/3.5

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση της
Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα Ευάγγελου
Δασκαλάκη, στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.

Β.Γκέκας/
Κ.Κώστα/
Κ.Χόππας

Άμεσα

32/ΣΥΓ/4.1

Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που
υποβλήθηκαν για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στην
Μάρθα Καταφυγιώτου, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος.

Β. Γκέκας/
Κ.Βαρώτσης/
Β. Πρωτοπαπάς

Άμεσα

32/ΣΥΓ/4.2

Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που
υποβλήθηκαν για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στο

Β. Γκέκας/
Κ.Βαρώτσης/
Β. Πρωτοπαπάς

Άμεσα
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Χρίστο Ζουμίδη, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος.
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