ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΜΕΡΟΣ Α
Αρ.
Απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

49/ΣΥΓ/2.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (26 υπέρ, 3 αποχές)
όπως εγκρίνει την εισήγηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του
Πανεπιστημίου για το 2016, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα
που έχει υποβληθεί. Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός ανέρχεται
στις €57,190,100 και τα έσοδά του αναλύονται ως εξής:

Πρύτανης

48η Συνεδρία
Συμβουλίου

Πρύτανης

Άμεσα

Ανάλυση Εσόδων Προϋπολογισμού 2016
1. Κυβερνητική Χορηγία
36.400.000
2. Προπτυχιακά Δίδακτρα
7.200.000
3. Τέλη/Δίδακτρα και 'Άλλα Δικαιώματα
1.504.850
4. Εισοδήματα από Εκμετάλλευση περιουσίας
385.150
5. Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα
8.000.000
6. Εισφορές, Δωρεές, Χορηγήματα,
1.000.000
Κληροδοτήματα κ.α.
7. Χρηματοδότηση για ενίσχυση Φοιτητικής
800.000
Μέριμνας.
8. Χρηματοδότηση για Παροχή Κρατικών
120.000
Υποτροφιών σε Δικαιούχους
9. Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών
200.000
Προγραμμάτων και σχεδίων
10. Πρόνοια Πιστώσεων για Φιλοδωρήματα/
581.800
Εφάπαξ Εντεταγμένων από το Δημόσιο και
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (αναλογία Δημοσίου)
11. Πρόνοια Πιστώσεων για Συντάξεις
648.300
Εντεταγμένων από το Δημόσιο και ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (αναλογία Δημοσίου)
12. Έσοδα από Διαχειριστική Χρέωση
350.000
ΣΥΝΟΛΟ
57.190.100
Ο Επίκουρος Καθ. Κ. Παπαδόπουλος, η Επίκουρη Καθ. Θ.
Στυλιανού και ο Ανώτερος Λέκτορας Π. Χριστοδουλίδης
αιτιολόγησαν την αποχή τους λέγοντας ότι ο προϋπολογισμός
υποβλήθηκε ενώπιον της Συγκλήτου μόλις προ ολίγου και δεν
είχαν τον απαραίτητο χρόνο να τον μελετήσουν.
49/ΣΥΓ/2.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους πιο κάτω
εκπροσώπους του Πανεπιστημίου στη Μικτή Επιτροπή για την
επεξεργασία του Περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων
Νόμου:
1.
2.
3.
4.

Αναπλ. Καθ. Στέλιος Στυλιανού, Συντονιστής
Αναπλ. Καθ. Κώστας Κώστα
Επίκουρος Καθ. Παναγιώτης Ανδρέου
Ανώτερος Λέκτορας Πολύβιος Ελευθερίου
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5. Επίκουρη Καθ. Χριστιάνα Κούτα
49/ΣΥΓ/4.1

Π. Ζαφείρης/
ΑΟιΠΑ/ΑΑΥ/
Β.Πρωτοπαπάς/
Χ.Χρυσοστόμου

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ορίσει τον Επίκουρο Καθ.
Κ. Χριστοφή στην Επιτροπή Στρατηγικού Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης, ο οποίος βάσει της ψηφοφορίας που διεξήχθη στη
Σύγκλητο, κατά την τελευταία συγκρότηση της Επιτροπής, ήταν ο
επόμενος σε ψήφους, σε αντικατάσταση του Αναπλ. Καθ. Α.
Λανίτη ο οποίος θα βρίσκεται σε Σαββατική Άδεια από την 1η
Σεπτεμβρίου 2015.

Πρύτανης

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις πιο κάτω
αντικαταστάσεις:

Γ. Ζώτος/
Πρύτανης/
ΑΟιΠΑ/ΑΑΥ/
Α.Κατσιώτης/
Β.Πρωτοπαπάς/
Χ.Χρυσοστόμου/
Μ.Ζέρβας/
Γ.Αφροδίσης

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της
Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών για την κατανομή 29 πλήρων
υποτροφιών και 12 μερικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς
φοιτητές, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει
υποβληθεί, με τη μορφή της απαλλαγής διδάκτρων ύψους
€144,900 τα οποία βρίσκονται εγκεκριμένα στον προϋπολογισμό
του Πανεπιστημίου στο άρθρο 501 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες
και Αποθεματικό».

ΑΑΥ/
Κ.Πετεινού/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει την
Επιτροπή Ευημερίας Φοιτητών να αποφασίζει για την κατανομή
των υποτροφιών των μεταπτυχιακών φοιτητών και στη συνέχεια να
ενημερώνει και τη Σύγκλητο.

ΑΑΥ/
Κ.Πετεινού/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την πιο κάτω
εισήγηση της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας:

Πρύτανης/
Β.Πρωτοπαπάς

48η Συνεδρία
Συμβουλίου

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως λόγω αποχώρησης του
Επίκουρου Καθ. Χ. Πουλλή, εγκρίνει τις πιο κάτω
αντικαταστάσεις.



49/ΣΥΓ/4.2








49/ΣΥΓ/4.4.1

49/ΣΥΓ/4.4.2

Επιτροπή Έρευνας - Επίκουρος Καθ. Νίκος Σουλελές
Επιτροπή Καινοτομίας - Λέκτορας Δέσποινα Μιχαήλ

Επιτροπή Βιβλιοθήκης: αντικατάσταση Επίκουρης Καθ. Β.
Δουδάκη, λόγω απουσίας σε άδεια άνευ αποδοχών, από την
Ανώτερη Λέκτορα Χριστιάνα Παναγιώτου, από 1η Ιουλίου
2015.
Επιτροπή
Μεταπτυχιακών
Σπουδών:
αντικατάσταση
Επίκουρης Καθ. Β. Δουδάκη, λόγω απουσίας σε άδεια άνευ
αποδοχών, από τον Λέκτορα Δ. Πάνο, από 1η Ιουλίου 2015.
Επιτροπή Διεθνούς Συνεργασίας: αντικατάσταση Επίκουρης
Καθ. Α. Γαζή, λόγω απουσίας σε Σαββατική Άδεια, από την
Λέκτορα Β. Τρίγκα, για το διάστημα 1η Σεπτεμβρίου 2015-31η
Δεκεμβρίου 2015.
Επιτροπή
Δημοσίων
Σχέσεων
και
Εκδηλώσεων:
αντικατάσταση Επίκουρης Καθ. Α. Γαζή από την Επίκουρη
Καθ. Ε. Κύζα, από 1η Σεπτεμβρίου 2015.
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Κάθε νεοεισερχόμενος φοιτητής, προπτυχιακός και
μεταπτυχιακός, οφείλει να καταβάλλει το εφάπαξ ποσό
των €40. Το καταβάλλει μια φορά κατά τη διάρκεια των
σπουδών του σε ένα πρόγραμμα.
Το ποσό αυτό να καταβάλλεται την περίοδο που
προηγείται των εγγραφών σε μαθήματα για το 1ο εξάμηνο
του φοιτητή.
Η πληρωμή να γίνεται είτε ηλεκτρονικά είτε, μέχρι να
καταστεί αυτό εφικτό, με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό του Πανεπιστημίου. Φοιτητές που δεν
καταβάλλουν το ποσό δεν μπορούν να εγγραφούν σε
μαθήματα. Πληρωμή χρημάτων τοις μετρητοίς να μη
γίνεται δεκτή.
Με την καταβολή του ποσού αυτού, το Πανεπιστήμιο
παρέχει στο φοιτητή:
o Φοιτητική ταυτότητα.
o Επίσημη βεβαίωση φοίτησης και επίσημη
αναλυτική βαθμολογία για κάθε εξάμηνο.
o Πτυχίο και πιστοποιημένα αντίγραφα, αναλυτική
βαθμολογία πτυχίου και αντίγραφα, Παράρτημα
Διπλώματος (ελληνικά και αγγλικά).
o Ασφάλεια.
o Πρόσβαση
στα
οργανωμένα
αθλητικά
προγράμματα.
o Εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση.

Τα έσοδα αυτά ανέρχονται σε €30,000 και θα πρέπει να καλύψουν
δαπάνες στους ακόλουθους τομείς:






49/ΣΥΓ/4.6

€7,500 για πληρωμή της ιδιωτικής ασφάλειας (άρθρο 226).
€7,500 για το Γραφείο Αθλητισμού (άρθρο 315, να ενισχυθεί).
€1,500 για αναλώσιμα που σχετίζονται με φοιτητικές
ταυτότητες (μελάνια, κάρτες, συντήρηση εκτυπωτών, κ.ά)
(άρθρο 212).
€6,000 ως εισφορά στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών (άρθρο
323, να ενισχυθεί).
€7,500 για τη Φοιτητική Ένωση (ποσό που αντιστοιχεί σε
εγγραφή €10 ανά φοιτητή, ενίσχυση άρθρου 314).

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις πιο κάτω
εισηγήσεις του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος για αλλαγές στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
του Τμήματος:





ΑΑΥ/Κ.Κώστα/
Β.Πρωτοπαπάς

Μεταφορά του μαθήματος ΕΤΠ206-Εφαρμοσμένη Στατιστική
από το 4ο στο 2ο εξάμηνο.
Το μάθημα ΕΤΠ 102 να είναι προαπαιτούμενο για το μάθημα
ΕΤΠ205. Τα υφιστάμενα προαπαιτούμενα του μαθήματος
καταργούνται.
Να μην επιτρέπεται η εγγραφή σε νέα μαθήματα αν δεν γίνει
εγγραφή σε όλα τα «χρωστούμενα» μαθήματα.
Παροχή προπαρασκευαστικών μαθημάτων από Τμήμα ΕΤΕΠ
στη Χημεία (30 ώρες θεωρία+15 ώρες φροντιστηριακές και
εργαστηριακές ασκήσεις) λόγω επισήμανσης για σοβαρές
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Άμεσα

ελλείψεις στο μάθημα από τους νεοεισερχόμενους φοιτητές.
Εισήγηση για προσφορά σειράς μαθημάτων διάρκειας 2
εβδομάδων
(τέλος
Αυγούστου-αρχές
Σεπτεμβρίου).
Δυνατότητα παρακολούθησης και από υφιστάμενους φοιτητές
που επιθυμούν. Την εκπαίδευση θα την αναλάβουν ερευνητικοί
συνεργάτες του Τμήματος.
49/ΣΥΓ/4.7.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του κ. Β. Πρωτοπαπά με
το οποίο ενημερώνει ότι μέσα από τη μελέτη που διεξήγαγε η
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας με έμφαση στα
θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εντοπίσθηκαν δύο σημεία τα
οποία χρήζουν αλλαγής, ώστε να μην υπάρχει θέμα δυσαρμονίας
μεταξύ Κανονισμών -Κανόνων για Φοιτητικά Θέματα και Θέματα
Σπουδών. Πιο συγκεκριμένα:
1. Οι Κανονισμοί αναφέρονται σε τίτλους σπουδών που
τοποθετούνται ανάμεσα στον πρώτο (πτυχίο) και στο δεύτερο
κύκλο σπουδών (Μάστερ). Σχετική προσθήκη για το
Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Φοίτησης πρέπει να γίνει στα
άρθρα 1.1 και 1.6 των σχετικών Κανόνων. Με την ευκαιρία,
μπορεί να ρυθμιστεί κανονιστικά και η χορήγηση σχετικού
Πιστοποιητικού σε φοιτητές προγραμμάτων Μάστερ που
ολοκληρώνουν τις απαιτήσεις ενός προγράμματος με εξαίρεση
τη Διατριβή Μάστερ (π.χ. δεν μπόρεσαν να την υποβάλουν ή
την υπέβαλαν και απέτυχαν, ή επέλεξαν να μην την υποβάλουν
και να πάρουν μόνο το Πιστοποιητικό). Τα προγράμματα αυτά
θα πρέπει να αναλυθούν (απαιτήσεις πρόσβασης, πιστωτικές
μονάδες, κ.α.) στους Κανόνες, με βάση όσα αναφέρονται
στους Κανονισμούς.
2. Οι Κανονισμοί προβλέπουν ως μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο
για την ολοκλήρωση ενός προγράμματος δευτέρου κύκλου
(Μάστερ) τα 8 εξάμηνα. Στο άρθρο 1.7.1.2 των Κανόνων
γίνεται αναφορά σε 6 εξάμηνα, πρόνοια που πρέπει να
αναθεωρηθεί ώστε να εναρμονίζεται με τους Κανονισμούς.
Γίνεται εισήγηση όπως η ρύθμιση αυτή ισχύσει και για τους
υφιστάμενους φοιτητές και όχι μόνο για όσους θα αρχίσουν
την φοίτηση τους από την νέα ακαδημαϊκή χρονιά.
ΑΠΟΦΑΣΗ:

49/ΣΥΓ/4.7.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την τροποποίηση
των Κανόνων ώστε να περιληφθούν τα δύο σημεία που εισηγείται
η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, δεδομένου όμως ότι τα
Τμήματα θα έχουν θεσμοθετημένα προγράμματα σπουδών που
οδηγούν στην απονομή Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Φοίτησης.

ΑΑΥ/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (18 υπέρ, 3 εναντίον, 6
αποχές) όπως εγκρίνει την εισήγηση των Επιτροπών
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών για την προσφορά
μαθημάτων σε άτομα εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας, υπό
τις εξής προϋποθέσεις:

Πρύτανης/AAY
Πρόεδροι
Τμημάτων/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

1. Αυτή η πολιτική θα ισχύσει για την ακαδημαϊκή περίοδο
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2015/16 και στο τέλος της θα γίνει αξιολόγηση.
2. Κάθε Τμήμα μπορεί να προσφέρει μέχρι 5 ανοικτά προς το
κοινό μαθήματα.
3. Κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι δύο μαθήματα.
4. Ο τρόπος αξιολόγησης θα είναι ο ίδιος με αυτός των
κανονικών φοιτητών.
5. Τα ενδιαφερόμενα Τμήματα να υποβάλουν τα κριτήρια
εισδοχής που θα θέσουν, καθώς και τον τρόπο δημοσιοποίησης
αυτών των θέσεων, στο Πρυτανικό Συμβούλιο για έγκριση.
49/ΣΥΓ/4.8.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την πιο κάτω
πολιτική μισθοδοσίας ερευνητικών συνεργατών για το Horizon
2020:

ΑΑΥ/
Χ.Χρυσοστόμου/
Σ.Θεοδώρου/
Κ.Φραγκουλίδου

Άμεσα

ΑΑΥ/
Χ.Χρυσοστόμου

Άμεσα

«Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές των ερευνητικών συνεργατών
σε προγράμματα εξωτερικής χρηματοδότησης, δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τις απολαβές που αντιστοιχούν στην 1η βαθμίδα της
Κλίμακας Α8 για κατόχους πανεπιστημιακού και μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών επίπεδου Μάστερ και στην 1η βαθμίδα της
Κλίμακας Α10 για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, εκτός
αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους Κανονισμούς του
Προγράμματος. Οι ώρες απασχόλησης και το ύψος της αμοιβής
των Ερευνητικών Συνεργατών θα καθορίζονται από τον Υπεύθυνο
Έργου. Το κόστος εργατοώρας θα καθορίζεται σύμφωνα με τις
πρόνοιες του ερευνητικού προγράμματος. Σε περίπτωση
παράλληλης απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο, αυτή δεν δύναται να
ξεπεράσει τις 10 ώρες/εβδομαδιαίως.»
49/ΣΥΓ/4.8.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της
Επιτροπής Έρευνας για Β κατανομή του κονδυλίου 324 «Στήριξη
Προγράμματος Ορίζοντας 2020», με βάση την απόφαση που έλαβε
η Σύγκλητος κατά την 44η Συνεδρία της.
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΜΕΡΟΣ Β
Αρ.
Απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

49/ΣΥΓ/2.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί στο
Συμβούλιο την υποβολή ολοκληρωμένου αιτήματος προς το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τη θεσμοθέτηση
εσωτερικής διαδικασίας ανέλιξης στη βαθμίδα του ενταγμένου
Λέκτορα για μέλη ΔΕΠ με θέση κατώτερη του Ενταγμένου
Λέκτορα, υπό τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Σύγκλητος
(έντονη ερευνητική δραστηριότητα, κατοχή μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών δεύτερου ή τρίτου κύκλου, τα ίδια κριτήρια
αξιολόγησης που κρίνεται ένας κατάλληλος για προαγωγή στη
θέση του ενταγμένου Λέκτορα), και η οποία διαδικασία δεν θα
εφαρμοστεί μόνο μια φορά, αλλά θα είναι μια «standing»
διαδικασία, η εφαρμογή της οποίας θα διέπεται από τους
ευρύτερους δημοσιονομικούς περιορισμούς ως προς τη διάθεση
και αποπαγοποίηση των σχετικών θέσεων ενταγμένου Λέκτορα.

Πρύτανης

48η Συνεδρία
Συμβουλίου

49/ΣΥΓ/2.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει τις
αποφάσεις για τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την
πλήρωση
μιας
θέσης
ΔΕΠ
στην
ειδικότητα
«Λογοπαθολογία/Λογοθεραπεία στο γνωστικό αντικείμενο των
διαταραχών επικοινωνίας με έμφαση στις Διαγνωστικές
Μεθόδους Διαταραχών Ροής της ομιλίας ή/και Φώνησης ή/και
Γλώσσας», στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, στο Τμήμα
Επιστημών Αποκατάστασης, που λήφθηκαν κατά την 45η και
47η Συνεδρία της, λόγω του ότι ένα εκ των εξωτερικών μελών
της Ειδικής Επιτροπής δεν κατείχε τη βαθμίδα του Καθηγητή
όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία του Πανεπιστημίου.

Μ. Καμπανάρος/
Κ. Πετεινού/
Κ.Φραγκουλίδου

50η Συνεδρία
Συγκλήτου

Πρύτανης/
Κοσμήτορες/
Πρόεδροι
Τμημάτων/
Κ.Φραγκουλίδου

Άμεσα

Η Σύγκλητος αναμένει από το Τμήμα Επιστημών
Αποκατάστασης να υποβάλει νέα εισήγηση για τη σύσταση της
Ειδικής Επιτροπής.
49/ΣΥΓ/3.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα
όπως για σκοπούς
παραχώρησης Σαββατικής Άδειας, η χρονική διάρκεια του
Φθινοπωρινού Εξαμήνου είναι 1η Ιουλίου-31η Δεκεμβρίου και
του Εαρινού Εξαμήνου είναι 1η Ιανουαρίου-30η Ιουνίου.
Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι η πιο πάνω ρύθμιση θα ισχύσει
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για τα αιτήματα που θα υποβληθούν από εδώ και στο εξής.
49/ΣΥΓ/3.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση
της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα Δ. Πάνου,
του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου .

Γ. Ζώτος/
Ν.Τσαπατσούλης
Κ.Φραγκουλίδου

Άμεσα

49/ΣΥΓ/3.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα της
κ. Ε. Κοραή, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, για
παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών (για λόγους δημοσίου
συμφέροντος) για συμμετοχή της στη FAB Academy 2016, για
τους μήνες Ιανουάριο 2016 μέχρι και Μάιο 2016.

Ε. Ζαντίδης/
Κ.Φραγκουλίδου

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως όλα τα αιτήματα που
υποβάλλονται για την παραχώρηση Σαββατικής Άδειας και
άδειας άνευ απολαβών θα πρέπει να συνοδεύονται από
τεκμηρίωση των Τμημάτων για το πώς θα καλύπτονται οι
διδακτικές υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ που θα απουσιάζουν.

Κοσμήτορες/
Πρόεδροι
Τμημάτων

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η Επιτροπή
Οικονομικών και Προσωπικού επεξεργαστεί ένα πλαίσιο για
την παραχώρηση αδειών στο ακαδημαϊκό προσωπικό και να
υποβάλει ολοκληρωμένη εισήγηση ενώπιον της Συγκλήτου.

ΑΟιΠΑ

Άμεσα

49/ΣΥΓ/3.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση
της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθ. Κ.
Μακρή, του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την
Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία.

Ν.Μίτλεττον/
Κ.Φραγκουλίδου

Άμεσα

49/ΣΥΓ/3.5

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την υπογραφή
Joint Phd Memorandum με το Πανεπιστήμιο Ορλεάνης στη
Γαλλία, υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως θα υπογραφεί
μνημόνιο συνεργασίας με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, σε
περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη.

ΑΟιΠΑ/
Χ.Χρυσοστόμου

Άμεσα

49/ΣΥΓ/3.6

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την ανασύσταση της
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενταγμένων Μελών ΔΕΠ.

Α.Κατσιώτης/
Κ.Φραγκουλίδου

Άμεσα

Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι:
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης πρέπει να ενημερωθεί για τα
κριτήρια αξιολόγησης που πρέπει να εφαρμόζονται και
τη διαδικασία αξιολόγησης που πρέπει να
ακολουθείται, όπως έχουν θεσμοθετηθεί στο Νόμο του
Πανεπιστημίου, τη Συμφωνία Ένταξης, και τις σχετικές
αποφάσεις πολιτικής των αρμοδίων Σωμάτων του
Πανεπιστημίου.
2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης πρέπει να τεκμηριώνει
επαρκώς τις εισηγήσεις της για κάθε υποψήφιο
ξεχωριστά στη βάση όλων των κριτηρίων αξιολόγησης.
Όταν αποπαγοποιείται η ανέλιξη κάθε υποψηφίου, δεν
χρειάζεται κατάταξη των υποψηφίων, αφού οι
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υποψήφιοι δεν συναγωνίζονται μεταξύ τους, αλλά ο
καθένας με τον εαυτό του ως προς τον απόλυτο βαθμό
ικανοποίησης των κριτηρίων αξιολόγησης.
3. Η Σύγκλητος και το Συμβούλιο λαμβάνουν τις
αποφάσεις τους ως προς τις ανελίξεις των εκάστοτε
μελών ΔΕΠ, μετά που αυτές αποπαγοποιούνται από τη
Βουλή.
49/ΣΥΓ/3.7

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απόφαση
του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη της Λέκτορος Β.
Τρίγκα, του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου,
στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας.

Επιτροπή
Προσλήψεων και
Προαγωγών/Ν.
Τσαπατσούλης/
Κ.Φραγκουλίδου

Άμεσα

49/ΣΥΓ/3.8

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την
εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας
θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Τουρισμού»,
στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, και
αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στην κ. Άννα Φαρμάκη, στη
βαθμίδα της Λέκτορος.

Επιτροπή
Προσλήψεων και
Προαγωγών/
Π.Θεοδοσίου/
Κ.Φραγκουλίδου

Άμεσα

49/ΣΥΓ/3.9

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την
εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας
θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση
Ξενοδοχείων», στο Τμήμα
Διοίκησης Ξενοδοχείων και
Τουρισμού, και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στην κ.
Σωτηρούλα Λιασίδου, στη βαθμίδα της Λέκτορος.

Επιτροπή
Προσλήψεων και
Προαγωγών/
Π.Θεοδοσίου/
Κ.Φραγκουλίδου

Άμεσα

49/ΣΥΓ/3.10

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την
εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας
θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικό Εμπόριο
και Πληροφοριακά Συστήματα», στο Τμήμα
Διοίκησης
Ξενοδοχείων και Τουρισμού, και αποφάσισε να προσφέρει
διορισμό στον κ. Ανδρέα Γρηγοριάδη, στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή.

Επιτροπή
Προσλήψεων και
Προαγωγών/
Π.Θεοδοσίου/
Κ.Φραγκουλίδου

Άμεσα

49/ΣΥΓ/3.11

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα του
Καθ. Π. Θεοδοσίου για μετακίνηση της Σαββατικής Άδειας που
του έχει παραχωρηθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2015/16 για το
ακαδημαϊκό έτος 2016/17.

Π.Θεοδοσίου/
Κ.Φραγκουλίδου

Άμεσα

49/ΣΥΓ/3.14

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα:

Κ. Βαρώτσης/
Κ. Κώστα/Κ/
Φραγκουλίδου

Άμεσα

(α) Ανακαλέσει την απόφασή της για τη σύσταση της Ειδικής
Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στην ειδικότητα
«Yδάτινη Μικροβιολογία ή/και Μικροβιολογία Αποβλήτων»
στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, που
λήφθηκε κατά την 40η Συνεδρία της.
(β) Καθορίσει τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την
πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στην ειδικότητα «Yδάτινη
Σύνοψη Αποφάσεων
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Μικροβιολογία ή/και Μικροβιολογία Αποβλήτων» στο Τμήμα
Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.
49/ΣΥΓ/3.15

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απόφαση
του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Επίκουρου
Καθ. Ε. Ακύλα, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Γεωπληροφορικής, στη βαθμίδα του Αναπλ.
Καθηγητή.

Επιτροπή
Προσλήψεων και
Προαγωγών/
Δ.Χατζημιτσής/
Κ.Φραγκουλίδου

Άμεσα

49/ΣΥΓ/3.16

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απόφαση
του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη της Λέκτορος Έ.
Ταντελέ, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Γεωπληροφορικής στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας.

Επιτροπή
Προσλήψεων και
Προαγωγών/
Δ.Χατζημιτσής/
Κ.Φραγκουλίδου

Άμεσα

49/ΣΥΓ/3.17

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση
της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα Μιχάλη
Σιριβιανού, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Α.Πουλλικκάς/
Κ.Φραγκουλίδου

Άμεσα

49/ΣΥΓ/3.18

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:

ΑΑΥ/ Δ.
Χατζημιτσής/
Κ.Φραγκουλίδου

Άμεσα

Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

(α) Ανακαλέσει την απόφασή της για τη σύσταση της Ειδικής
Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα
Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Υπεράκτιες
Κατασκευές», ή «Παράκτια Μηχανική/ Ακτομηχανική» ή
«Μεταφορές», στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Γεωπληροφορικής, που λήφθηκε κατά την 6η
Συνεδρία της.
(β) Καθορίσει τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την
πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου
Καθ., στην ειδικότητα «Υπεράκτιες Κατασκευές», ή «Παράκτια
Μηχανική/ Ακτομηχανική» ή «Μεταφορές», στο Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής.
49/ΣΥΓ/4.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει (όπως
παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί):
1.

Τον κατάλογο των προπτυχιακών αποφοίτων 2015.
2. Τον κατάλογο των μεταπτυχιακών αποφοίτων επιπέδου
Μάστερ και τον κατάλογο των Διδακτορικών
αποφοίτων.

Επίσης,
η
Σύγκλητος
αποφάσισε
ομόφωνα
όπως
εξουσιοδοτήσει την Πρύτανη να εγκρίνει τυχόν αλλαγές
απαιτηθούν στους πιο πάνω καταλόγους, κατόπιν πρόσθετων
ελέγχων από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας,
πριν την Τελετή Αποφοίτησης.
Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση των
βραβευθέντων για τα Βραβεία του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας και του Προέδρου της Βουλής των
Σύνοψη Αποφάσεων
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Αντιπροσώπων, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014/15, ως
ακολούθως:
Πρώτο Βραβείο Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ραφαήλ Σοφοκλέους
Πτυχίο Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
Δεύτερο Βραβείο Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
Βασίλειος Καλογήρου
Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών
Βραβείο Προέδρου της Βουλής
Νικολέττα Τσιάρτα
Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους
πρωτεύσαντες προπτυχιακούς απόφοιτους των δώδεκα Πτυχίων
που λαμβάνουν βραβείο από το Πανεπιστήμιο, ως εξής:
Πτυχίο
Γεωπονικών Επιστημών,
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης
Τροφίμων
Διοίκησης Ξενοδοχείων και
Τουρισμού
Επικοινωνίας και Σπουδών
Διαδικτύου
Επιστήμης και Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος
Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών
και
Ναυτιλίας
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Στέφανη Κυριάκου
Ραφαήλ Σοφοκλέους
Νικολέττα Τσιάρτα
Κρίστια Κυριάκου
Γιαννάκης Ανδρέου
Μιχαήλ Παναγιώτου

Μηχανολόγων Μηχανικών

Νικολέττα Πραστίτη

Νοσηλευτικής

Αλέξανδρος Χριστοφή

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Μικαέλλα
Χρυσοστόμου
Γεώργιος
Χαραλάμπους
Βασίλειος Καλογήρου

Τοπογράφων Μηχανικών και
Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Άμεσα

Όνομα
Σόλωνας Σόλωνος

Μηχανικοί Η/Υ & Πληροφορικής

Πολιτικών Μηχανικών

Β.Πρωτοπαπάς

49/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 στον
Ευριπίδη Αντωνιάδη, του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών
Διαδικτύου.

Ν.Τσαπατσούλης
/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

49/ΣΥΓ/4.4

Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που
υποβλήθηκαν για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στην
Αντιγόνη Παρμαξή, του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών
Τεχνών.

Ε.Ζαντίδης/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα
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49/ΣΥΓ/4.6

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως φοιτητές που έχουν
οικονομικές εκκρεμότητες με το Πανεπιστήμιο μπορούν να
παρευρεθούν στην Τελετή Αποφοίτησης, να λάβουν βεβαίωση
ολοκλήρωσης φοίτησης και όχι πτυχίο, και να τους δοθεί
προθεσμία ενός έτους για να τακτοποιήσουν τις οικονομικές
τους υποχρεώσεις προς το Πανεπιστήμιο για να έχουν τη
δυνατότητα να λάβουν το πτυχίο τους.
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Άμεσα

