ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 54ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΜΕΡΟΣ Α
Αρ.
Απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

54/ΣΥΓ/3.1.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (23 ψήφους υπέρ, 1
αποχή) όπως εισηγηθεί στο Συμβούλιο την έγκριση των
μεταφορών πιστώσεων κονδυλίων, όπως παρουσιάζονται στο
παράρτημα που έχει υποβληθεί.

ΑΟιΠΑ

Επόμενη
Συνεδρία
Συμβουλίου

Κ.Πετεινού/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

ΑΑΥ/
Κ.Κώστα/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

ΑΑΥ/
Κ.Χρυσοστόμου/
Κ.Καλλή/
Τ.Γεωργιάδης
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

ΑΑΥ/
Μ.Kαμπανάρος/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

ΑΑΥ/
Ν.Μίτλεττον/

Άμεσα

Η ΑΑΥ αιτιολόγησε την αποχή της παραπέμποντας στις
τοποθετήσεις που έκανε στη συζήτηση του θέματος.
Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστέα.
54/ΣΥΓ/3.2.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της
Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών για την κατανομή υποτροφιών
μεταπτυχιακών φοιτητών με έναρξη το φθινοπωρινό εξάμηνο
2015-2016, με την εξής τροποποίηση στο σημείο 2:
«Παραχωρηθεί πλήρης υποτροφία στις αιτήσεις που εξασφάλισαν
από 28 έως 24 μόρια, σύνολο 8 άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι
υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις.»

54/ΣΥΓ/3.5.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους Κανόνες
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει
υποβληθεί.
Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστέα.

54/ΣΥΓ/3.5.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα Μάστερ «Βιοϊατρική Μηχανική» στη Σχολή
Μηχανικής και Τεχνολογίας, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα
που έχει υποβληθεί.
Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστέα.

54/ΣΥΓ/3.5.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα Μάστερ «Γνωστικές Επιστήμες και Επιστήμες
Εγκεφάλου» στη Σχολή Επιστημών Υγείας, όπως παρουσιάζεται
στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.
Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστέα.

54/ΣΥΓ/3.5.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα του
Τμήματος Νοσηλευτικής για μετεξέλιξη/αναβάθμιση του
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Μεταπτυχιακού
Προγράμματος
Ειδικότητας
Μαιευτικής
(Μεταβασικό) σε Μεταπτυχιακό Επιπέδου Μάστερ με: (i) την
μετατροπή των ECVΕT σε ECTS, και (ii) την προσθήκη 4ου
εξαμήνου με δύο επιπλέον θεωρητικά μαθήματα και εκπόνηση
Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Β.Πρωτοπαπάς

Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστέα.
54/ΣΥΓ/3.6

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις εισηγήσεις
που έχουν προκύψει στη διευρυμένη συνεδρία της Επιτροπής
Προπτυχιακών Σπουδών και της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τους Προέδρους των Τμημάτων και τους Προέδρους
των Τμηματικών Επιτροπών Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών
Σπουδών, όπου έγινε συζήτηση του σοβαρού θέματος της
βελτίωσης των διαδικασιών έναρξης της ακαδημαϊκής χρονιάς
καθώς και της μείωσης στο ελάχιστο των προβλημάτων που
προκύπτουν κατά το ακαδημαϊκό έτος.

ΑΑΥ/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

54/ΣΥΓ/5.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το πλάνο δράσης
του Κέντρου Γλωσσών, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα που
έχει υποβληθεί.

Πρύτανης/
Σ.Παπαδήμα

Άμεσα

54/ΣΥΓ/5.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το πλάνο δράσης
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, όπως
παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.

Πρύτανης/
Κ.Κώστα

Άμεσα

54/ΣΥΓ/6

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το προσχέδιο της
επιστολής που ετοίμασε η Πρύτανης σχετικά με τον
εκσυγχρονισμό του θεσμού των Παγκύπριων Εξετάσεων και η
Πρύτανης να ενσωματώσει σε αυτή τα σχόλια που έχουν ακουστεί
στη συζήτηση. Τέλος εξουσιοδότησε την Πρύτανη να αποστείλει
την επιστολή στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

Πρύτανης

Άμεσα
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 54ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΜΕΡΟΣ Β
Αρ.
Απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

54/ΣΥΓ/2.7

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (10 υπέρ, 1 αποχή)
ότι ως θέμα αρχής, θα πρέπει Ειδικοί Επιστήμονες που
παράγουν ισότιμο έργο και έχουν ισότιμα προσόντα να
αμείβονται με τον ίδιο τρόπο. Η μισθοδοσία είναι διοικητικής
φύσεως θέμα, η Σύγκλητος δεν έχει αρμοδιότητα να το εξετάσει
οπόταν το θέμα θα πρέπει να μελετηθεί από το Συμβούλιο.

Πρύτανης/
Επιτροπή
Προσωπικού

Άμεσα

Ο Καθ. Π. Θεοδοσίου αιτιολόγησε την αποχή του λέγοντας ότι
ως θέση αρχής δεν διαφωνεί ότι πρέπει να διορθωθούν οι όποιες
στρεβλώσεις υπάρχουν σχετικά με το θέμα της εργοδότησης
των Ειδικών Επιστημόνων. Οι στρεβλώσεις, όμως, μπορούν να
διορθωθούν μόνο αν το θέμα εξεταστεί σφαιρικά και
ολοκληρωμένα λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το
μέγεθος των ακροατηρίων, οι ώρες διδασκαλίες και η κατανομή
των ECTS.
54/ΣΥΓ/3.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την
απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος 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, και αποφάσισε να προσφέρει
διορισμό στην κ. Ελένη Θεοδώρου, στη βαθμίδα της Λέκτορος.

Επιτροπή
Προσλήψεων και
Προαγωγών/
Β.Τουμάνιου

Άμεσα

54/ΣΥΓ/3.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απόφαση
του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Λέκτορα
Νίκου Τζωρτζάκη, του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών,
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή.

Επιτροπή
Προσλήψεων και
Προαγωγών/
Β.Τουμάνιου

Άμεσα

54/ΣΥΓ/3.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση
του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Επίκουρου
Καθ. Ανδρέα Πέτρου, του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων
και Τουρισμού.

Π.Θεοδοσίου/
Β.Τουμάνιου

Άμεσα

54/ΣΥΓ/3.5

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση του
συμβολαίου του Δρ. Παναγιώτη Γιάλλουρου, Επισκέπτη στο
Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και
Δημόσια Υγεία, για ένα χρόνο από την 1η Δεκεμβρίου 2015 και
με τους ίδιους όρους του υφιστάμενου συμβολαίου του.

Ν.Μίτλεττον/
Β.Τουμάνιου

Άμεσα

54/ΣΥΓ/3.6

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση

Π.Ζαφείρης/

Άμεσα

Σύνοψη Αποφάσεων
54η Συνεδρία της Συγκλήτου, 04/11/2015

3/5

της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθ.
Νίκου Σουλελέ, του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών
Τεχνών.

Β.Τουμάνιου

54/ΣΥΓ/3.7

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα της
Επίκουρης Καθ. Ασπασίας Παπαδήμα, για χορήγηση
Σαββατικής Άδειας διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, για
το Εαρινό Εξάμηνο 2016.

Π.Ζαφείρης/
Ε.Ζαντίδης/
Β.Τουμάνιου

Άμεσα

54/ΣΥΓ/3.9

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση
του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Λέκτορα
Ιωάννη Βυρίδη, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος.

Θ.Ζαχαριάδης/
Β.Τουμάνιου

Άμεσα

54/ΣΥΓ/3.10

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση
του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Λέκτορα
Μιχάλη Κούτινα, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος.

Θ.Ζαχαριάδης/
Β.Τουμάνιου

Άμεσα

54/ΣΥΓ/3.11

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Επιτροπή
Προσλήψεων και
Προαγωγών/
Β.Τουμάνιου

Άμεσα

Α. Την ανέλιξη των πιο κάτω δύο ενταγμένων μελών ΔΕΠ από
τη βαθμίδα του Ανώτερου Λέκτορα στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή, με την αιτιολόγηση που φαίνεται κάτω
από το όνομα του καθενός:
1. Κκολός Ανδρέας
2. Οικονομίδης Ιωάννης
Οι προσωποπαγείς διαδικασίες ανέλιξης των Α. Κκολού και Ι.
Οικονομίδη μπορούν να ολοκληρωθούν όταν αυτές
αποπαγοποιηθούν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στη βάση αιτήματος του
Πανεπιστημίου που έχει ήδη υποβληθεί στο Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού.
Β. Την ανέλιξη του πιο κάτω ενταγμένου μέλους ΔΕΠ από τη
βαθμίδα του Λέκτορα στη βαθμίδα του Ανώτερου Λέκτορα, με
την αιτιολόγηση που φαίνεται κάτω από το όνομά του:
1. Θεοπέμπτου Χαράλαμπος
Η προσωποπαγής διαδικασία ανέλιξης του Χ. Θεοπέμπτου έχει
ήδη αποπαγοποιηθεί με απόφαση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ημερομηνίας
29.09.2014, και ως εκ τούτου η διαδικασία μπορεί να
ολοκληρωθεί.
Γ. Την ανέλιξη των πιο κάτω τεσσάρων ενταγμένων μελών
ΔΕΠ από τη βαθμίδα του Ανώτερου Εκπαιδευτή στη βαθμίδα
του Πρώτου Εκπαιδευτή (η σειρά υποδηλώνει προτεραιότητα),
με την αιτιολόγηση που φαίνεται κάτω από το όνομα του
Σύνοψη Αποφάσεων
54η Συνεδρία της Συγκλήτου, 04/11/2015

4/5

καθενός:
1.
2.
3.
4.

Αλεξάνδρου Γιώργος
Χατζημιχαήλ Παναγιώτης
Αυγουστή Σωτήρης
Ευαγγέλου Ευάγγελος

Λόγω του ότι οι πιο πάνω διαδικασίες ανέλιξης δεν είναι
προσωποπαγείς, η ολοκλήρωση βασίζεται στην πιο πάνω σειρά
προτεραιότητας, σε συνάρτηση των διαθέσιμων θέσεων στη
βαθμίδα του Πρώτου Εκπαιδευτή, και της αποπαγοποίησης των
εν λόγω θέσεων με αποφάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Οικονομικών και Προϋπολογισμού.
Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστέα.
54/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
Μαρία Χατζημπαλάση, του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Ν.Μίτλεττον/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

54/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 στην
Ευανθία Γεωργίου, του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Ν.Μίτλεττον/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

54/ΣΥΓ/4.3

Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που
υποβλήθηκαν για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στην
Χριστιάνα Νικολάου, του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Ν.Μίτλεττον/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

54/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
Έλενα Κλεάνθους, του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Ν.Μίτλεττον/
Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

54/ΣΥΓ/5.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως: (i) κάνει αποδεκτή την
παραίτηση του Αναπλ. Καθ. Χριστόφορου Κυριακίδη από το
Πανεπιστήμιο, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016, και (ii)
ζητήσει από το Συμβούλιο όπως εγκρίνει την υποβολή
αιτήματος προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για
άμεση αποπαγοποίηση της θέσης που θα κενωθεί.

Πρύτανης/
Β.Τουμανιου

Επόμενη
Συνεδρία
Συμβουλίου
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