ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 130
3 Ιουνίου 2020
Η Σύγκλητος:
1

Ενημερώθηκε για την εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Άντρης Ιωάννου στη θέση της
Προέδρου του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.

2

Ενημερώθηκε για την απορρόφηση του προϋπολογισμού 2020 μέχρι την 31η Μαΐου 2020, η
οποία ανέρχεται στο 28%.

3

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 144ης, 145ης και 146ης Συνεδριών του Πρυτανικού
Συμβουλίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 29 Απριλίου 2020, 13 Μαΐου 2020 και 20
Μαΐου 2020 αντίστοιχα.

4

Ενημερώθηκε για την εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Μαρίας Καπαρδή στη θέση της
Αναπληρώτριας Κοσμήτορος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.

5

Ενημερώθηκε για την εγκύκλιο που στάλθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την
αναστολή πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς
και των περιπτώσεων που εξαιρούνται.

6

Αποφάσισε όπως για τα μεταπτυχιακά προγράμματα με καταγεγραμμένο αριθμό αιτήσεων 10
ή λιγότερο, ως η καταγραφή αιτήσεων στις 31 Μαΐου 2020, τα Τμήματα να αποφασίσουν αν θα
αναστείλουν τη λειτουργία τους ή αν θα προχωρήσουν στην προσφορά των προγραμμάτων
καλύπτοντας τις διδακτικές τους υποχρεώσεις με ίδιους πόρους (αυτοχρηματοδότηση από τα
Ίδια Έσοδα του Τμήματος). Το διδακτικό κόστος υπολογίζεται ωσάν όλα τα μαθήματα
προσφέρονταν από Ειδικούς Επιστήμονες.

7

Ενημερώθηκε για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι τα Πανεπιστήμια μπορούν να
οργανώσουν τελετές αποφοίτησης από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά.

8

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 2ης και 3ης Συνεδριών της Επιτροπής Σπουδών, Βιβλιοθήκης
και Φοιτητικής Ζωής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 20 Μαρτίου 2020 και 3 Απριλίου 2020
αντίστοιχα.

9

Ενέκρινε τις εισηγήσεις της Επιτροπής Σπουδών, Βιβλιοθήκης και Φοιτητικής Ζωής σχετικά με
τα πιο κάτω θέματα:







Αλλαγές στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.
Αλλαγές στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών,
που αφορά στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
Τροποποιήσεις στον οδηγό σπουδών του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών.
Αναθεώρηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και
Σπουδών Διαδικτύου.





Παραχώρηση εσωτερικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές με κοινωνικοοικονομικά
κριτήρια για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020.
Πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία Δικτύου Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης.
Πλαίσιο για προσφορά Θερινών Σχολείων με διοργανωτή το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου.

10

Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών, Βιβλιοθήκης και Φοιτητικής Ζωής, που έτυχε
επεξεργασίας από την Επιτροπή Νομοθετικών Θεμάτων, σχετικά με τροποποιήσεις στους
Κανόνες προπτυχιακής φοίτησης και υποβάλλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για επικύρωση
της απόφασης.

11

Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας σχετικά με την κατανομή
ποσού στους δικαιούχους ακαδημαϊκούς για μοριοδότηση/χρηματοδότηση στο πλαίσιο της
προκήρυξης «Στήριξη Υποβολής Προτάσεων σε Ανταγωνιστικά Ερευνητικά Προγράμματα»
για το 2020.
Επιπρόσθετα η Σύγκλητος διευκρινίζει τα εξής:
i.
Οι επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 3/324 είναι οι ίδιες με αυτές του άρθρου 3/319
Ερευνητική Δραστηριότητα.
ii.
Η όποια κατανομή και κάλυψη δαπανών από το άρθρο 3/324 έχει αναδρομική ισχύ από
την 1η Ιανουαρίου 2020.
Η Σύγκλητος υποβάλλει θετική εισήγηση στην Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου για
επικύρωση της πιο πάνω απόφασης.



12

Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας σχετικά με την Προκήρυξη
Ερευνητικών
Προτάσεων
για
Εσωτερικά
Προγράμματα
«Προσέλκυση/Στήριξη
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ»)» και όλα τα σχετικά
έντυπα.

13

Ενέκρινε την εισήγηση του ΑΟιΠΑ όπως γίνει εσωτερική προκήρυξη για εκδήλωση
ενδιαφέροντος για στελέχωση της Ομάδας Ανάπτυξης Λογισμικών Προγραμμάτων από μέλη
ΕΕΠ.

14

Ενημερώθηκε για την παραίτηση του Καθηγητή Α.Κ. και Καθηγητή Α. Σ. από τις θέσεις του
Ερευνώντα Λειτουργού και του Αναπληρωτή Ερευνώντα Λειτουργού αντίστοιχα, και
εξουσιοδότησε τον Πρύτανη να επικοινωνήσει με αριθμό Πρωτοβάθμιων Καθηγητών για να
διερευνήσει το ενδιαφέρον τους για διορισμό τους στις θέσεις αυτές.

