ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 131
17 Ιουνίου 2020
Η Σύγκλητος:
1

Ενέκρινε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για τα έτη 2021-2023, στη
βάση των αναγκών που συγκεντρώθηκαν από τις οργανωτικές οντότητες του Πανεπιστημίου
και το προωθεί με θετική εισήγηση στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου για λήψη τελικής
απόφασης. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο αποφασίσει να προχωρήσει σε περικοπές, εισήγηση
είναι όπως το θέμα επανέλθει στη Σύγκλητο πριν την υποβολή του προϋπολογισμού στο
ΥΠΠΑΝ.

2

Ενέκρινε τους:
i.
Κανόνες επιλογής ενοίκων με τη διαφοροποίηση του σημείου 5.2 ως εξής:
«5.2 Σε περίπτωση ενστάσεων αυτές παραπέμπονται για εξέταση στην Επιτροπή Σπουδών,
Βιβλιοθήκης και Φοιτητικής Ζωής η οποία θα ορίζει τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από
ακαδημαϊκά μέλη.»
ii.
Κανόνες διαμονής ενοίκων.
iii.
Κανόνες Μοριοδότησης.
Η Σύγκλητος υποβάλλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για επικύρωση της απόφασης.

3

Ενέκρινε τους Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών
ΤΕΠΑΚ και υποβάλλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για επικύρωση της απόφασης.

4

Ενέκρινε τους Κανόνες για παραχώρηση βραβείων σε φοιτητές με τη διαφοροποίηση των
σημείων 1.1, 1.3, 1.4 και 2.1 ως εξής:
«1.1 Χρηματικό Βραβείο του Πανεπιστημίου για τον Πρωτεύσαντα Απόφοιτο κάθε Προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών.»
«1.3 Χρηματικά Βραβεία του Προέδρου της Δημοκρατίας για τους δύο πρώτους απόφοιτους με
την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση.»
«1.4 Χρηματικό Βραβείο Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού προς τον Πρωτεύσαντα
Απόφοιτο της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.»
«2.1 Όλα τα βραβεία πρέπει στο μέτρο του εφικτού να γνωστοποιούνται εμπρόθεσμα σε όλους
τους φοιτητές, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
και αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.»
Η Σύγκλητος υποβάλλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για επικύρωση της απόφασης.



5

Ενέκρινε τους Κανόνες για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές
Σπουδές και υποβάλλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για επικύρωση της απόφασης.

6

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 77ης Συνεδρίας της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας, η
οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2020.

7

Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας σχετικά με τροποποίηση της
πολιτικής Ερευνητικής Δραστηριότητας σχετικά με τις δαπάνες συμμετοχής και παρουσίασης
σε συνέδρια.
Λαμβάνοντας υπόψη την υποβολή αιτημάτων εκ μέρους ακαδημαϊκών για κάλυψη δαπάνης
συμμετοχής και παρουσίασης σε συνέδρια, που λόγω της πανδημίας έχουν ακυρωθεί, μέσω
τηλεδιάσκεψης, η Πολιτική ΕΔ θα καλύπτει ως επιλέξιμη δαπάνη την παρουσίαση σε συνέδριο
μέσω τηλεδιάσκεψης, με την προσκόμιση του προγράμματος του συνεδρίου και βεβαίωση του
διοργανωτή του συνεδρίου ότι η παρουσίαση έγινε με τηλεδιάσκεψη.

8

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 35ης και 36ης Συνεδριών της Επιτροπής Εσωτερικής
Ποιότητας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου 2020 και 27 Μαρτίου 2020
αντίστοιχα.

9

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 20ης Συνεδρίας της Σχολής Επιστημών Υγείας (Μέρος Α), η
οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2020.

10

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 93ης Συνεδρίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Μέρος
Α), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2020.

11

Ενημερώθηκε για τις ημερομηνίες των συνεδριών του Πρυτανικού Συμβουλίου και ενέκρινε τις
ημερομηνίες των συνεδριών της Συγκλήτου, για το δεύτερο εξάμηνο του 2020, ως εξής:
Αρ. Συνεδρίας



Ημερομηνία

132&133

1 Ιουλίου

134&135

9 Σεπτεμβρίου

136&137

7 Οκτωβρίου

138&139

4 Νοεμβρίου

140&141

2 Δεκεμβρίου

12

Ενέκρινε την εισήγηση της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών για αντικατάσταση της
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Θεοπίστης Στυλιανού-Λάμπερτ από τον Λέκτορα Όμηρο
Παναγίδη ως μέλους στην Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας.

13

Εξουσιοδότησε τον ΑΑΥ να τροχοδρομήσει τις απαραίτητες προωθητικές ενέργειες για το
Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ» μέχρι την επίσημη προκήρυξη που θα γίνει μετά την 1η
Ιουλίου 2020.

14

Ενημερώθηκε από τα μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται σε Σαββατική Άδεια η οποία επεκτείνεται
και μετά την 1η Ιουλίου 2020 και από τα μέλη ΔΕΠ των οποίων η Σαββατική Άδεια θα ξεκινήσει
την 1η Ιουλίου 2020, κατά πόσο έχει επηρεαστεί ο προγραμματισμός τους λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού και αν υπάρχει ανάγκη οποιασδήποτε τροποποίησης στις ειλημμένες αποφάσεις
της Συγκλήτου. Από τις απαντήσεις των 10 μελών ΔΕΠ που εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία
δεν φαίνεται να προκύπτουν σοβαρά προβλήματα στον προγραμματισμό τους.

15

Ενέκρινε το αίτημα του Καθηγητή Κ. Κ. του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ για παραχώρηση
Σαββατικής Άδειας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

16

Ενέκρινε το αίτημα του Καθηγητή Α. Λ. για αναστολή της εγκεκριμένης Σαββατικής Άδειας
του για την περίοδο 1/7/2020-31/12/2020. Σημειώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα έναρξης της
Σαββατικής Άδειας σε μεταγενέστερο στάδιο, που ο ίδιος θα καθορίσει, με σημείωμα που θα
υποβάλει απευθείας στη Σύγκλητο και ανεξαρτήτων του προγραμματισμού Σαββατικών Αδειών
του Τμήματος του.

17

Ενέκρινε το αίτημα της Καθηγήτριας Μ. Κ. για έναρξη της εγκεκριμένης άδειας της άνευ
απολαβών της την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και όχι την 1η Ιουλίου 2020, νοουμένου ότι δεν θα
υπάρχει παράλληλη απασχόληση σε άλλο πανεπιστήμιο για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο
και θα είναι παρούσα στην αξιολόγηση του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος
Επιστημών Αποκατάστασης στις 27 Ιουλίου 2020.
Η Σύγκλητος υποβάλλει θετική εισήγηση στην Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων και
Προαγωγών & Κανονισμών και Κανόνων για επικύρωση της απόφασης.

18

Ενέκρινε το αίτημα του Δρ. Κ. Α., μέλους ΕΕΠ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, για
παραχώρηση άδειας άνευ αποδοχών για την περίοδο από 1 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 31
Αυγούστου 2021 και υποβάλλει θετική εισήγηση στην Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων
και Προαγωγών & Κανονισμών και Κανόνων για επικύρωση της απόφασης.

19

Ενέκρινε το αίτημα του Καθηγητή Χ. Δ. του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ για παραχώρηση
Σαββατικής Άδειας για το Εαρινό Εξάμηνο 2021 (περίοδος από 1/1/2021-30/6/2021).

20

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 63ης Συνεδρίας της Σχολής Γεωτεχνικών και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος (Μέρος Β), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2020.

21

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 20ης Συνεδρίας της Σχολής Επιστημών Υγείας (Μέρος Β), η
οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2020.

22

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 93ης Συνεδρίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Μέρος
Β), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2020.

23

Αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την απονομή
διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου
στους εξής:



24

Α. Χ. του Τμήματος Νοσηλευτικής.
Μ. Τ. του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Συζήτησε εισήγηση της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας για την αναδιαμόρφωση του
λεκτικού του εντύπου Annex I, το οποίο συμπληρώνεται από τους Προέδρους Τμημάτων κατά
τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για εκλογή και ανέλιξη ακαδημαϊκού προσωπικού και
εξουσιοδότησε τον Πρύτανη, σε συνεργασία με την Εσωτερική Νομικό Σύμβουλο, να
διαμορφώσει το λεκτικό που θα περιλαμβάνεται στο Annex I.
Το θέμα θα επανέλθει στην επόμενη συνεδρία για λήψη τελικής απόφασης.



25

Έλαβε γνώση εισηγήσεων της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ως προς την επανεξέταση
της διαδικασίας χορήγησης σαββατικής άδειας, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν εξαιτίας
της πανδημίας.
Η Σύγκλητος ευχαρίστησε τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας για τις εισηγήσεις που
υπέβαλε όμως επειδή δεν φαίνεται να προκύπτουν σοβαρά προβλήματα στον προγραμματισμό
των Σαββατικών Αδειών των μελών ΔΕΠ ως εκ τούτοι οι εισηγήσεις μπορούν να συζητηθούν
μεταγενέστερα αναλόγως και των συνθηκών με την πανδημία.



