ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 132
1 Ιουλίου 2020
Η Σύγκλητος:
1

Ενημερώθηκε την παραίτηση του Καθηγητή Ανδρέα Κατσιώτη και του Καθηγητή Ανδρέα
Σαββίδη από τις θέσεις του Ερευνώντα Λειτουργού και του Αναπληρωτή Ερευνώντα
Λειτουργού, αντίστοιχα.
Αποφάσισε όπως ορίσει εκ νέου τον Καθηγητή Ανδρέα Κατσιώτη στη θέση του Ερευνώντα
Λειτουργού και δεσμεύεται ότι το Πανεπιστήμιο θα παρέχει την όποια στήριξη χρειάζεται στο
έργο του, η οποία εννοείται ότι θα εμπίπτει εντός του επιτρεπόμενου νομοθετικού πλαισίου.

2

Έλαβε γνώση των πρακτικών των 147ης και 148ης συνεδριών του Πρυτανικού Συμβουλίου, οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαΐου 2020 και 10 Ιουνίου 2020 αντίστοιχα.

3

Ενημερώθηκε για την εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ασπασίας Παπαδήμα στη θέση
της Αντιπροέδρου του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.

4

Αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία θα έχουν αριθμό νέων εγγεγραμμένων
φοιτητών από 6 και πάνω, οι οποίοι αποδέχτηκαν την προσφορά θέσης και κατέβαλαν
προκαταβολή, θα προσφερθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και τα σχετικά
μαθήματα θα αποτελούν μέρους του διδακτικού φόρτου των ακαδημαϊκών μελών.
Επισημαίνεται ότι για προγράμματα με 6 ή 7 νεοεισερχόμενους φοιτητές, τα έξοδα
πληρωμής Ειδικών Επιστημόνων ύψους μέχρι €5,200 και για τα δύο εξάμηνα, θα
καλύπτονται από τα ίδια έσοδα του Τμήματος.
2. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία θα έχουν αριθμό νέων εγγεγραμμένων
φοιτητών κάτω των 6, οι οποίοι αποδέχτηκαν την προσφορά θέσης και κατέβαλαν
προκαταβολή, θα τεθούν σε αναστολή ως προς την εισδοχή νέων φοιτητών για το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Διευκρινίζεται δε, ότι:
 Αν κάποιο Τμήμα αποφασίσει να προσφέρει κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με
αριθμό νεοεισερχόμενων φοιτητών κάτω των 6, το Τμήμα δύναται να το πράξει
επωμιζόμενο το συνολικό οικονομικό κόστος που προκύπτει, από τα ίδια έσοδα του
Τμήματος. Σημειώνεται ότι η διδασκαλία στα εν λόγω προγράμματα δεν θα αποτελεί
μέρος του διδακτικού φόρτου των ακαδημαϊκών μελών.
 Οι υφιστάμενοι φοιτητές των εν λόγω μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα έχουν το
δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλα συναφή προγράμματα και σχετική πίστωση
μαθημάτων, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Τμήματος.
 Τα μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που θα ανασταλούν, θα
πρέπει να ολοκληρωθούν με οποιοδήποτε αριθμό φοιτητών και δεν θα αποτελούν
μέρους του διδακτικού φόρτου των ακαδημαϊκών μελών.
Η απόφαση προωθείται στο Συμβούλιο για λήψη της τελικής απόφασης.



Αποφάσισε ότι η προσπάθεια προσέλκυσης φοιτητών στα μεταπτυχιακά προγράμματα
συνεχιστεί μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.
Αποφάσισε όπως η Επιτροπή Σπουδών, Βιβλιοθήκης και Φοιτητής Ζωής, υπό τον συντονισμό
του ΑΑΥ, υποβάλει στη Σύγκλητο πλαίσιο για την προσφορά των μεταπτυχιακών
προγραμμάτων. Το πλαίσιο θα αποφασιστεί πριν την προκήρυξη των μεταπτυχιακών
προγραμμάτων της ακαδημαϊκής χρονιάς 2021/2022.
5

Αποφάσισε όπως:
1. Εγκρίνει το πλαίσιο των Κανόνων για Ομότιμους Καθηγητές που υποβλήθηκε από την
Επιτροπή Νομοθετικών Θεμάτων.
2. Οι Ομότιμοι Καθηγητές δύνανται να επιβλέπουν υποψηφίους διδάκτορες, υφιστάμενους και
νέους και να συμμετέχουν ως μέλη εξεταστικών επιτροπών για διδακτορικές διατριβές.
3. Οι Ομότιμοι Καθηγητές δύνανται να προσφέρουν διδακτικό έργο.
4. Οι Ομότιμοι Καθηγητές δύνανται να συνεχίσουν να διευθύνουν ερευνητικά προγράμματα
του Πανεπιστημίου και να προσελκύουν νέα ερευνητικά προγράμματα ή να συμμετέχουν
σε τέτοια.
5. Οι Ομότιμοι Καθηγητές δεν δύνανται να συμμετέχουν σε ειδικές επιτροπές ως εσωτερικά
μέλη για εκλογή και ανέλιξη μελών ακαδημαϊκού προσωπικού.
Το τελικό κείμενο των Κανόνων που θα περιλαμβάνει τις πρόνοιες των πιο πάνω αποφάσεων,
θα υποβληθεί στην επόμενη συνεδρία της Συγκλήτου για επικύρωση.



6

Ενημερώθηκε για την εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Μαρίας Καπαρδή ως
εκπροσώπου της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας στη Σύγκλητο.

7

Ενημερώθηκε για την εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Μαρίας Καρανικόλα ως
εκπροσώπου της Σχολής Επιστημών Υγείας στη Σύγκλητο.

8

Ενημερώθηκε για την εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Κάκιας Πετεινού στη θέση της
Προέδρου του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης.

9

Ενημερώθηκε για την εκλογή του Αναπληρωτή Καθηγητή Ανδρέα Χαραλάμπους και της
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Κατερίνας Λαμπρινού στις θέσεις του Προέδρου και της
Αντιπροέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής.

10

Αποφάσισε όπως οι αλλαγές στα διαγράμματα μαθήματος και στο πρόγραμμα σπουδών του
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, που
εγκρίθηκαν στην 130η συνεδρία της Συγκλήτου, εφαρμοστούν άμεσα τον Σεπτέμβρη με την
έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 2020/2021.

11

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 4ης Συνεδρίας της Επιτροπής Σπουδών, Βιβλιοθήκης και
Φοιτητικής Ζωής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2020.

12

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 26ης συνεδρίας της Επιτροπής Στρατηγικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου 2020.

13

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 37ης συνεδρίας της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας, η
οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2020.

14

Ενέκρινε εισηγήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας σχετικά με τη διαδικασία για:
i.
Έγκριση Νέων Προγραμμάτων Σπουδών.
ii.
Υποβολή Αιτήσεων για Προγραμματική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση στο Φορέα ΔΙΠΑΕ.
iii.
Αλλαγές σε Υφιστάμενα Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών.
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για κάθε νέο πρόγραμμα σπουδών, ο Συντονιστής του προγράμματος συμπληρώνει την
«Αίτηση για Αξιολόγηση-Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών» του Φορέα ΔΙΠΑΕ (έντυπο
200.1) και το έντυπο μελέτης βιωσιμότητας το οποίο εγκρίθηκε κατά την 90η Συνεδρία της
Συγκλήτου.
Το νέο πρόγραμμα σπουδών, στη συνέχεια, υποβάλλεται στα ακόλουθα Σώματα και Επιτροπές
του Πανεπιστημίου για έγκριση:








Συμβούλιο Τμήματος κατόπιν εισήγησης/ έγκρισης από Τμηματική Επιτροπή Ποιότητας
Συμβούλιο Σχολής
Συγκλητική Επιτροπή Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Συγκλητική Επιτροπή Σπουδών, Βιβλιοθήκης και Φοιτητικής Ζωής
Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας
Σύγκλητος
Συμβούλιο

Η αίτηση για Αξιολόγηση‐Πιστοποίηση του νέου Προγράμματος Σπουδών, ακολούθως,
υποβάλλεται στον Φορέα ΔΙΠΑΕ.
Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας διευκρινίζει ότι οι αρμόδιες Επιτροπές εξετάζουν την
Αίτηση για Αξιολόγηση- Πιστοποίηση του νέου Προγράμματος Σπουδών (έντυπο 200.1)
εστιάζοντας στα ακόλουθα:




Επιτροπή Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης-μελέτη βιωσιμότητας
(προτεινόμενος αριθμός φοιτητών, προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων).
Επιτροπή Σπουδών, Βιβλιοθήκης και Φοιτητικής Ζωής-δομή προγράμματος.
Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας-αίτηση για Αξιολόγηση- Πιστοποίηση του νέου
Προγράμματος Σπουδών και συμπλήρωση του Παραρτήματος 5-Κριτήρια και Δείκτες
Ποιότητας.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ
ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΠΑΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Ο Συντονιστής του προγράμματος σπουδών συμπληρώνει την «Αίτηση για ΑξιολόγησηΠιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών» του Φορέα ΔΙΠΑΕ (έντυπο 200.1) και το έντυπο
μελέτης βιωσιμότητας το οποίο εγκρίθηκε κατά την 90η Συνεδρία της Συγκλήτου.
Το πρόγραμμα, στη συνέχεια, υποβάλλεται στα ακόλουθα Σώματα και Επιτροπές του
Πανεπιστημίου για έγκριση:
 Συμβούλιο Τμήματος κατόπιν εισήγησης/ έγκρισης από Τμηματική Επιτροπή Ποιότητας
 Συμβούλιο Σχολής
 Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας






Σύγκλητος
Συμβούλιο

Η αίτηση για επαναξιολόγηση‐ πιστοποίηση υφιστάμενου προγράμματος σπουδών, ακολούθως,
υποβάλλεται στον Φορέα ΔΙΠΑΕ, τουλάχιστον 16 μήνες πριν τη λήξη της πιστοποίησής του.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι προτεινόμενες αλλαγές σε υφιστάμενα πιστοποιημένα ή υπό αξιολόγηση/ πιστοποίηση
προγράμματα σπουδών υποβάλλονται στα ακόλουθα Σώματα και Επιτροπές του Πανεπιστημίου
για έγκριση πριν την εφαρμογή τους:
 Συμβούλιο Τμήματος κατόπιν εισήγησης/ έγκρισης από Τμηματική Επιτροπή Ποιότητας
 Συμβούλιο Σχολής
 Συγκλητική Επιτροπή Σπουδών, Βιβλιοθήκης και Φοιτητικής Ζωής
 Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας
 Σύγκλητος (Ενημέρωση Φορέα ΔΙΠΑΕ εκεί που χρειάζεται)
Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας διευκρινίζει ότι στις περιπτώσεις όπου οι αλλαγές σε
υφιστάμενα προγράμματα σπουδών αφορούν τη δομή τους, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας που καθορίζονται από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ (έντυπο 200.1παράρτημα 5).
15

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 78ης συνεδρίας της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας, η
οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2020.

16

Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας για τη διαδικασία και το έντυπο
ενημέρωσης της Επιτροπής για τις υποβληθείσες ερευνητικές προτάσεις εξωτερικής
χρηματοδότησης.

17

Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας σχετικά με την έγκριση της
πολιτικής αρνητικών/θετικών υπολοίπων των Ερευνητικών Έργων, με τις ακόλουθες
τροποποιήσεις:
i. Στο σημείο Β(1)(3) το ποσό €1.000 να αντικατασταθεί με το ποσό €4.000.
ii. Στο σημείο Γ(3) το ποσό €100 να αντικατασταθεί με το ποσό €500.
Η Πολιτική θα ισχύσει αναδρομικά και για τα Ερευνητικά Έργα που έχουν ολοκληρωθεί από
την 1η Ιανουαρίου 2017.
Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον ΑΑΥ να προωθήσει άμεσα το θέμα
στην Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου για λήψη τελικής απόφασης.



18

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 41ης, 42ης και 43ης Συνεδριών της Επιτροπής Οργάνωσης
και Ανάπτυξης Κτιριακών Υποδομών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 5 Ιουνίου 2019, 2
Σεπτεμβρίου 2019 και 30 Οκτωβρίου 2019 αντίστοιχα.

19

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 77ης συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού
και Υποδομών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2020.

20

Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών για
ενισχύσεις/μεταφορές κονδυλίων για τον προϋπολογισμό 2020 και εξουσιοδοτεί τον ΑΟιΠΑ να
προωθήσει άμεσα το θέμα στην Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου για λήψη τελικής
απόφασης.

21

Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας για τη Διαδικασία
Επιχορήγησης Διδακτορικών Φοιτητών για παρουσίαση σε συνέδριο.
Σύμφωνα με την εν λόγω διαδικασία, κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια δικαιούται να αιτηθεί
επιχορήγηση μέχρι του ποσού των €1,000 για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με
παρουσίαση (προφορική παρουσίαση ή παρουσίαση αφίσας) σε επιστημονικό συνέδριο. Η
παρουσίαση πρέπει να πραγματοποιείται αφού προηγουμένως ο/η φοιτητής/τρια ολοκληρώσει
με επιτυχία την περιεκτική εξέταση και προτού ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του διδακτορικού
προγράμματος.
Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι:
 Η επιχορήγηση μέχρι του ποσού των €1,000 αφορά την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με
παρουσίαση (προφορική παρουσίαση ή παρουσίαση αφίσας) σε ένα ή περισσότερα
επιστημονικά συνέδρια, και
 Η εν λόγω διαδικασία καλύπτει ενεργούς διδακτορικούς φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς την περιεκτική εξέταση μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2018.
Εξουσιοδότησε τον ΑΑΥ να ενημερώσει άμεσα την πανεπιστημιακή κοινότητα για την πιο
πάνω απόφαση.

22

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 94ης συνεδρίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Μέρος
Α), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2020.

23

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 21ης συνεδρίας της Σχολής Επιστημών Υγείας (Μέρος Α), η
οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2020.

24

Ενέκρινε την αναθεώρηση των όρων εντολής και της σύνθεσης της Επιτροπής Νομοθετικών
Θεμάτων. Η σύνθεση της Επιτροπής διαμορφώνεται ως εξής:
 Πρύτανης (Πρόεδρος)
 Αντιπρυτάνεις
 1 Μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού από κάθε Σχολή
 1 Φοιτητής
 Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Γραμματέας)
Στην Επιτροπή θα μετέχει επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Εσωτερική Νομικός Σύμβουλος.

25



Ενέκρινε την εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για ορισμό της Αντιγόνης
Παρμαξή και της Άννας Νικολάου στις θέσεις των Συντονίστριας και Αναπληρώτριας
Συντονίστριας, αντίστοιχα, του Δικτύου Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης. Σημειώνεται
ότι όλα τα ακαδημαϊκά μέλη που υπέβαλαν το ενδιαφέρον τους θα αξιοποιηθούν για τις ανάγκες
του Δικτύου, αν και εφόσον το επιθυμούν.

26

Ενέκρινε την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ακαδημαϊκού ημερολογίου για το ακαδημαϊκό
έτος 2020/2021 και καθόρισε το πλαίσιο διεξαγωγής των μαθημάτων του Φθινοπωρινού
Εξαμήνου στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό:
i.
Στην περίπτωση που δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή μαθημάτων με οποιαδήποτε φυσική
παρουσία (αν υπάρξει νέο κύμα ή/και έξαρση των κρουσμάτων).
ii.
Στην περίπτωση που επιτρέπεται η φυσική παρουσία αλλά απαιτείται η τήρηση κάποιων
αποστάσεων στις αίθουσες/εργαστήρια/χώρους διεξαγωγής των μαθημάτων (μικρότερα
ακροατήρια).
Εξουσιοδοτεί το Πρυτανικό Συμβούλιο να καθορίσει τις λεπτομέρειες αναλόγως των
δεδομένων που θα διαμορφωθούν.
Εξουσιοδοτεί τον ΑΑΥ να ενημερώσει άμεσα την πανεπιστημιακή κοινότητα για την πιο πάνω
απόφαση.

27

Ενέκρινε την αντικατάσταση εκπροσώπων της Σχολής Επιστημών Υγείας σε Συγκλητικές
Επιτροπές, ως εξής:




Στην Επιτροπή Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ορίζει την Επίκουρη
Καθηγήτρια Μερόπη Μπουζίκα σε αντικατάσταση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας
Ευριδίκης Παπασταύρου.
Στην Επιτροπή Νομοθετικών Θεμάτων ορίζει τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αναστάσιο
Μερκούρη σε αντικατάσταση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ευριδίκης Παπασταύρου.
Στην Επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας ορίζει τη Λέκτορα Έλενα Θεοδώρου σε
αντικατάσταση του Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνου Μακρή.

28

Αποφάσισε όπως ορίσει Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη δημιουργία Τμήματος και
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσιας Υγείας.

29

Ενέκρινε την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου για διορισμό του Ιατροσυμβουλίου για το
ακαδημαϊκό έτος 2020/2021.

30

Αποφάσισε όπως το θέμα καθορισμού πλαισίου πολιτικής αντικατάστασης ηλεκτρονικών
υπολογιστών με μη συμβατικούς φορητούς υπολογιστές παραπεμφθεί στην Επιτροπή
Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών και το θέμα πληρωμής των τιμολογίων προς την
προμηθεύτρια εταιρεία στην Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου.

31

Ενέκρινε την παραχώρηση τριών υπεράριθμων θέσεων και υποτροφιών σε φοιτητές από την
Αφρικής και άλλες Τρίτες Χώρες για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021.

32

Αποφάσισε την εκχώρηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων της στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Όλες
οι προηγούμενες αποφάσεις που υπήρχαν σχετικά με το θέμα ανακαλούνται.

33

Ενέκρινε την προσθήκη παραγράφου στο Annex I το οποίο συμπληρώνεται και υπογράφεται
από τους Προέδρους Τμημάτων κατά τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για εκλογή και ανέλιξη
ακαδημαϊκού προσωπικού, ως εξής:
«Επιβεβαιώνω ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται πιο πάνω στον πίνακα, περιέχουν τα
στοιχεία που κατατέθηκαν στο Συμβούλιο Τμήματος σχετικά με το θέμα αυτό από τα παρόντα



μέλη ΔΕΠ. Όσο αφορά τα απόντα μέλη ΔΕΠ, τα στοιχεία επιβεβαιώθηκαν μετά από επικοινωνία
που είχα μαζί τους και σχετική πληροφόρηση που μου έδωσαν οι ίδιοι».
34

Ενέκρινε την παραίτηση του Γ. Χ. από τη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα
ΕΣΔΙ. Η Σύγκλητος υποβάλλει θετική εισήγηση στην Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων και
Προαγωγών & Κανονισμών και Κανόνων για επικύρωση της απόφασης.

35

Ενέκρινε την έκθεση πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του Καθηγητή Ε. Ζ., του Τμήματος
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, η οποία παραχωρήθηκε για την περίοδο από 1/7/2019 μέχρι
31/12/2019.

36

Ενέκρινε την έκθεση πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του Επίκουρου Καθηγητή Ε. Κ., του
Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, η οποία παραχωρήθηκε για την περίοδο από
1/7/2019 μέχρι 31/12/2019.

37

Ενέκρινε την παραίτηση του Ι. Π. από τη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα
ΓΕΔΙΠ. Η Σύγκλητος υποβάλλει θετική εισήγηση στην Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων
και Προαγωγών & Κανονισμών και Κανόνων για επικύρωση της απόφασης.

38

Ενέκρινε το αίτημα του Αναπληρωτή Καθηγητή Ν. Μ. του Τμήματος Νοσηλευτικής για
παραχώρηση Σαββατικής Άδειας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021.

39

Ενέκρινε την έκθεση πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας
Μ. Κ., του Τμήματος Νοσηλευτικής, η οποία παραχωρήθηκε για την περίοδο από 1/7/2019
μέχρι 31/12/2019.

40

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 94ης Συνεδρίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Μέρος
Β), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2020.

41

Έλαβε γνώση των πρακτικών της 21ης Συνεδρίας της Σχολής Επιστημών Υγείας (Μέρος Β), η
οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2020.

42

Ενέκρινε τα αιτήματα για προσωρινή διακοπή φοίτησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2019/2020, ως
εξής:
A/A
1
2
3
4



Αριθμός Μητρώου Φοιτητή
11744
3620
1662
2599

43

Αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την απονομή
διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στην κ. Μ.
Κ. του Τμήματος Νοσηλευτικής. Η Σύγκλητος συγχαίρει την κ. Μ. Κ., την Επιτροπή και την
Επιβλέπουσα Ακαδημαϊκό Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικατερίνη Λαμπρινού για την επιτυχή
ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών.

44

Επικύρωσε:

i.
ii.
iii.
iv.
v.



Τον κατάλογο με τους 335 προπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους
το Εαρινό Εξάμηνο 2019/2020.
Τον κατάλογο με τους 126 μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ που
ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το Εαρινό Εξάμηνο 2019/2020.
Tους βραβευθέντες στους οποίους θα απονεμηθούν τα δύο βραβεία του Προέδρου της
Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019/2020.
Tον απόφοιτο με την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση της Σχολής Γεωτεχνικών
Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος στον οποίο θα απονεμηθεί το βραβείο του
Δήμου Λεμεσού για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019/2020.
Τους πρωτεύσαντες προπτυχιακούς αποφοίτους ανά Πρόγραμμα Σπουδών στους
οποίους θα απονεμηθεί χρηματικό βραβείο από το Πανεπιστήμιο.

