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1.

Πρόλογος
‘εν δίκη χρόνου’

Με την ολοκλήρωση δύο χρόνων δουλειάς επανερχόµαστε µε έναν απολογισµό του
έργου της Πρυτανείας, αναγνωρίζοντας, βεβαίως, ότι πρόκειται για απολογισµό του
έργου που επιτελούµε ολόκληρη η κοινότητα µέσα από συλλογικές προσπάθειες.
Η εκλεγµένη ηγεσία του ιδρύµατος έχει επίγνωση ότι είµαστε υπόλογοι στην
πανεπιστηµιακή κοινότητα για ότι έχουµε πράξει και ότι, ενδεχοµένως, δεν έχουµε
πράξει. Οι εξαγγελίες υλοποιούνται σταδιακά ενώ ενδεχόµενες αλλαγές πλεύσης
απαιτούν συλλογική έγκριση.

2.

Οι αρχές της Πρυτανείας

Σε έναν οργανισµό όπως αυτόν του Πανεπιστηµίου Κύπρου, που αποτελείται από
εξειδικευµένο, ικανό, φιλόδοξο και απαιτητικό προσωπικό, οι αρχές που διέπουν τη
λήψη αποφάσεων είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Επαναλαµβάνουµε και πάλι αυτούς τους
θεµελιώδεις ηθικούς κανόνες, που αποτελούν πλέον τη βάση της λειτουργίας σε όλα τα
επίπεδα λήψης αποφάσεων του Πανεπιστηµίου µας.
•

∆ιοίκηση στη βάση αρχών και όχι µε άτεγκτη προσήλωση στις διαδικασίες.

•

Σταθερότητα στις παραδοσιακές ακαδηµαϊκές αρχές κατά τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων: αξιοκρατία, δικαιοσύνη, δηµοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες.

•

Προσήλωση στην ποιότητα, στον προγραµµατισµό και στην οµαδική εργασία.

•

Ανάδειξη των συναδέλφων που λύνουν προβλήµατα και βοηθούν τους άλλους,
συµβάλλοντας στην επίτευξη των µακροχρόνιων κοινών στόχων.

•

Εποικοδοµητικός διάλογος, σε όλα τα επίπεδα, για να επιτυγχάνεται η λήψη
ορθολογικών αποφάσεων.

•

Η ηγεσία του Πανεπιστηµίου οφείλει να λέει αυτά που πρέπει να ακούγονται και
όχι αυτά που είναι επιθυµητά να ακούγονται .
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Με αυτές τις αρχές κινηθήκαµε συλλογικά, µε την Σύγκλητο και τις Επιτροπές, µε τη
στενή συνεργασία των Κοσµητόρων, την ενεργό υποστήριξη του ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης
και Οικονοµικών και των Υπηρεσιών που προΐσταται, και την εποικοδοµητική στάση
του Συµβουλίου.

3.

Η προώθηση του έργου του Πανεπιστηµίου

Ο θεσµός του Πρυτανικού Συµβουλίου και η δηµιουργία του Τοµέα Ανάλυσης και
Στρατηγικού Σχεδιασµού συµβάλλουν πλέον ουσιαστικά στο έργο του Πανεπιστηµίου.
Με τη λειτουργία του Πρυτανικού Συµβουλίου έχει επιταχυνθεί σηµαντικά η
διεκπεραίωση του έργου του Πανεπιστηµίου ενώ παράλληλα διευκολύνεται η λειτουργία
της Συγκλήτου, η οποία εστιάζεται πλέον σε θέµατα πολιτικής.
Ο Τοµέας Ανάλυσης και Στρατηγικού Σχεδιασµού προσφέρει τον επιτελικό µηχανισµό
υποστήριξης των συλλογικών σωµάτων, επιτρέποντας τη χάραξη µακροχρόνιας
στρατηγικής σε θέµατα που αφορούν τόσο στη λειτουργία, όσο και στην ανάπτυξη του
Πανεπιστηµίου. Ο Τοµέας έχει στελεχωθεί µε τρεις λειτουργούς και συµβάλλει
ουσιαστικά στην επίτευξη τριών στρατηγικών στόχων: την προώθηση της εκστρατείας
«Πανεπιστήµιο Κύπρου 2010: ∆ιάκριση στην Ευρώπη» προς εξεύρεση οικονοµικών
πόρων, την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε τους αποφοίτους και τους αποδήµους, και
την επικοινωνία του Πανεπιστηµίου µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Η άµεση δηµοσιοποίηση των αποφάσεων του Πρυτανικού Συµβουλίου και της
Συγκλήτου, µέσω του διαδικτύου, έχουν περαιτέρω συµβάλει στη διαφάνεια, στην
καλύτερη ενηµέρωση της πανεπιστηµιακής κοινότητας, και στην αποτελεσµατικότητα
του οργανισµού.

4.

Όραµα και Στρατηγικός Σχεδιασµός

Οι θεσµικές αλλαγές που αναφέρονται πιο πάνω έχουν γίνει ιδιαίτερα αισθητές όσον
αφορά την ικανότητα του Πανεπιστηµίου να κινηθεί συλλογικά και να αναπτύξει
στρατηγικό τρόπο σκέψης, διατυπώνοντας οράµατα, θέτοντας µακροχρόνιους κοινούς
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στόχους, αποφεύγοντας µε αυτό τον τρόπο την παγίδα της απλής διεκπεραίωσης των
καθηµερινών λειτουργιών.
Αποτολµήσαµε τη διατύπωση του Οράµατος του Πανεπιστηµίου Κύπρου και την
επεξεργασία ενός µακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου. Η άσκηση για τη διατύπωση ενός
κοινού Οράµατος µε την ενεργό ανάµειξη όλης της κοινότητας - ακαδηµαϊκών, φοιτητών
και διοικητικών - αποτέλεσε µια µακρά και προκλητική διαδικασία. Η συλλογική
προσπάθεια ευοδώθηκε µε τη διατύπωση ενός φιλόδοξου µεν αλλά εφικτού οράµατος σε
ένα συνοπτικό και περιεκτικό κείµενο. Η διατύπωση του Οράµατος καλύπτει όλες τις
πτυχές των πολύπλευρων δραστηριοτήτων του Πανεπιστηµίου, όσον αφορά την έρευνα,
τη διδασκαλία και την κοινωνική προσφορά, αλλά αναφέρεται και στο είδος του
οργανισµού που φιλοδοξούµε να οικοδοµήσουµε. Το κείµενο που ετοίµασε η Επιτροπή
Προγραµµατισµού Ανάπτυξης (Παράρτηµα Ι) βρίσκεται ενώπιον της Συγκλήτου και του
Συµβουλίου για τελική έγκριση.
Ταυτόχρονα µε το Όραµα, η Επιτροπή επεξεργάσθηκε και το µακροχρόνιο στρατηγικό
σχεδιασµό για το Πανεπιστήµιο. Το ολοκληρωµένο κείµενο µε τίτλο, «Στρατηγικό
Σχέδιο Ανάπτυξης 2004-2020» θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη του Πανεπιστηµίου µας
για την επόµενη δεκαετία και θα επιφέρει την αναβάθµιση του ερευνητικού και του και
διεθνή χαρακτήρα του Πανεπιστηµίου σε βάθος χρόνου.

5.

Έρευνα και Ερευνητική Πολιτική

5.1

Πολιτική Έρευνας

Η Νέα Πολιτική Έρευνας που εγκρίθηκε κατά το περασµένο ακαδηµαϊκό έτος έχει πλέον
τεθεί σε εφαρµογή. Η Νέα Πολιτική έχει ενισχύσει τον θεσµό των ατοµικών ερευνητικών
δραστηριοτήτων και κυρίως έχει εισαγάγει νέους τύπους ερευνητικών προγραµµάτων.
Συγκεκριµένα τα Προγράµµατα Μικρού Μεγέθους αφορούν τη βασική έρευνα, τα
Προγράµµατα Μεσαίου Μεγέθους διατηρούν ξεχωριστές δεξαµενές πόρων για τις
διαφορετικές Σχολές ούτως ώστε να µην αδικούνται οι µικρότερες Σχόλες, και τα µεγάλα
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∆ιεπιστηµονικά Προγράµµατα τα οποία µπορεί να προσελκύσουν µέχρι 240.000 Λ.Κ.
για ένα διάστηµα τεσσάρων ετών και προωθούν τις συνεργασίες.
Σηµαντική καινοτοµία της Νέας Πολιτικής Έρευνας αποτελεί ο θεσµός για την
εναρκτήρια χρηµατοδότηση («start-up funds») των νέων συναδέλφων, ο οποίος
ενδυναµώνει την ικανότητα του Πανεπιστηµίου να ελκύει άριστο ακαδηµαϊκό
προσωπικό και επιτρέπει την οµαλή επαναδραστηριοποίηση τους στο νέο, για αυτούς,
περιβάλλον του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Ήδη, αρκετά νέα µέλη το ακαδηµαϊκού
προσωπικού επωφελούνται αυτής της καινοτοµίας.
Η σταδιακή εφαρµογή της Νέας Πολιτικής επιτυγχάνει την ισόρροπη υποστήριξη τόσο
των ατοµικών ερευνητικών δραστηριοτήτων όσο και των µεγάλων διεπιστηµονικών
προγραµµάτων. Επιδιώκει, παράλληλα, την ισορροπία µεταξύ βασικής έρευνας, η οποία
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο ενός πανεπιστηµίου, και της εφαρµοσµένης έρευνας που
επιδιώκουν ορισµένοι επιστηµονικοί κλάδοι και την οποία αναµένει η κοινωνία. Τέλος, η
Νέα Πολιτική επιδεικνύει

ευαισθησία

στην

διαφορετικότητα

των γνωστικών

αντικειµένων που θεραπεύουν οι διάφορες Σχολές.
5.2

Ερευνητικά Κονδύλια

Για την εφαρµογή της Νέας Πολιτικής Έρευνας διατέθηκε κονδύλι ύψους σχεδόν
2.000.000 Λ.Κ. από τον προϋπολογισµό του 2004. Το 40% των κονδυλίων έχει
κατανεµηθεί σε ατοµικές ερευνητικές δραστηριότητες, ενώ υποστήριξης έχουν τύχει και
25 Ερευνητικά Προγράµµατα µικρού και µεσαίου µεγέθους. Το κονδύλι που είχε
εγκριθεί για πρώτη φορά πέρσι για την υποστήριξη της εφαρµοσµένης έρευνας σε
θέµατα που αφορούν την Κυπριακή κοινωνία και είχε κατανεµηθεί σε αριθµό
ερευνητικών προγραµµάτων συνεχίζει να διατίθεται και φέτος (100.000 Λ.Κ.).
Επιπρόσθετα µε τα πιο πάνω συνεχίζεται η υποστήριξη των Ερευνητικών
Προγραµµάτων από το Ίδρυµα Λεβέντη µε διαδικασίες που έχουν εναρµονισθεί µε τις
εσωτερικές µας διαδικασίες, διευκολύνοντας έτσι την υποβολή των προτάσεων.
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5.3

Υπηρεσία Έρευνας, ∆ιεθνών και ∆ηµοσίων Σχέσεων

Για την υλοποίηση της Νέας Πολιτικής Έρευνας και την καλύτερη υποστήριξη των
αυξηµένων ερευνητικών δραστηριοτήτων της Πανεπιστηµιακής κοινότητας, η Υπηρεσία
έχει στελεχωθεί από πέρσι µε δυο νέους Λειτουργούς, χρηµατοδοτούµενους από το
Ειδικό Ταµείο Ανάπτυξης Έρευνας, το οποίο δηµιουργείται από τα υπερ-κεφαλικά των
εξωτερικών ερευνητικών προγραµµάτων. Έτσι, πέρα από την αυξηµένη διοικητική
υποστήριξη αναφορικά µε τη διαχείριση των κρατικών κονδυλιών, το Γραφείο Στήριξης
Έρευνας υποστηρίζει τους ακαδηµαϊκούς στην εξασφάλιση πληροφοριών προς ετοιµασία
των ερευνητικών προτάσεων. Ήδη εξυπηρετεί αρκετούς συναδέλφους µε την παροχή
πληροφοριών αλλά και την παροχή βοήθειας στον καταρτισµό προτάσεων για το Ίδρυµα
Προώθησης Έρευνας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ταυτόχρονα, το Γραφείο συνδράµει στη διεκπεραίωση και την αξιολόγηση των
εσωτερικών ερευνητικών προτάσεων. Έτσι, για πρώτη φορά φέτος, εξασφαλίσθηκαν
πέραν των 90 αξιολογήσεων για τα ερευνητικά προγράµµατα από διεθνείς αξιολογητές
σε διάστηµα µικρότερο των πέντε µηνών. Το 70% των αξιολογήσεων εξασφαλίσθηκαν
εντός του επιδιωκόµενου διαστήµατος των τριών µηνών και ο στόχος όπως τουλάχιστον
το 90% των προτάσεων να αξιολογούνται εντός µιας τριµηνίας φαίνεται εφικτός.

6.

Ευρωπαϊκή Προοπτική

Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει νέους ορίζοντες για το
Πανεπιστήµιο, αλλά και προαγγέλλει µεγάλες προκλήσεις. Με µεθοδική δουλειά
µπορούµε να µετατρέψουµε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες και να επιτύχουµε τη διάκριση
του Πανεπιστηµίου Κύπρου µεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων.
Το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον έχει βρει το Πανεπιστήµιο κατάλληλα προετοιµασµένο.
Ήδη πείσαµε την Πολιτεία να τροποποιηθεί η Νοµοθεσία ούτως ώστε να µας επιτραπεί
να προσφέρουµε µεταπτυχιακά προγράµµατα σε διεθνείς γλώσσες. Και οι διαδικασίες
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κατακύρωσης των προσφορών για την απόκτηση εξοπλισµού εναρµονίζονται µε τις
ευρωπαϊκές οδηγίες.
Οι προσπάθειες µας περιστρέφονται γύρω από τρεις κύριους άξονες, ούτως ώστε το
Πανεπιστήµιο Κύπρου να καταστεί ουσιαστικός φορέας σύνδεσης της Κυπριακής
κοινωνίας µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς: τη δηµιουργία Γραφείου του Πανεπιστηµίου
στις Βρυξέλλες, την εναρµόνιση µε τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης
Εκπαίδευσης, και την προώθηση προγραµµάτων δια-πανεπιστηµιακής συνεργασίας.
6.1

Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας του Πανεπιστηµίου στις Βρυξέλλες

Έχει δηµιουργηθεί Γραφείο του Πανεπιστηµίου στις Βρυξέλλες σε συνεργασία µε την
Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (EUA). Το Γραφείο έχει στελεχωθεί µε Λειτουργό
και διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή. Ήδη µεριµνά για την πληροφόρηση του
ακαδηµαϊκού προσωπικού για τα Προγράµµατα και τα ∆ίκτυα Συνεργασίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αρκετούς συναδέλφους.
Το Γραφείο αυτό, αποτελεί επέκταση της Υπηρεσίας Έρευνας, ∆ιεθνών και ∆ηµοσίων
Σχέσεων και ασχολείται µε προγράµµατα για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει
σηµαντική χρηµατοδότηση σε θέµατα έρευνας, διδασκαλίας, πολιτισµού, κινητικότητας
φοιτητών και ακαδηµαϊκών, κ.λπ. Με το Γραφείο αυτό οι διεθνείς µας σχέσεις τίθενται
σε νέα βάση αφού το Πανεπιστήµιο Κύπρου αποκτά πρεσβευτή στην έδρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα επίσηµα εγκαίνια του Γραφείου θα γίνουν σε συνεργασία µε τον Επίτροπο κ. Μάρκο
Κυπριανού τον προσεχή Φεβρουάριο σε συνδυασµό µε επίσηµη επίσκεψη φοιτητών και
µελών της Πανεπιστηµιακής κοινότητας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
6.2

Εναρµόνιση µε τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ως Πανεπιστήµιο συµµετέχουµε ενεργά στα βήµατα όπου διαµορφώνεται η ευρωπαϊκή
εκπαιδευτική πολιτική: στην Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων και στην Ένωση των
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Πανεπιστηµίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών. Η επίσκεψη της Επιτρόπου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέµατα Παιδείας και Πολιτισµού στο Πανεπιστήµιο το 2003
έδωσε την ώθηση ούτως ώστε η ακαδηµαϊκή κοινότητα να προβληµατιστεί για τη
∆ιαδικασία της Bologna και να πάρει αποφάσεις.
Η απόφαση της Συγκλήτου για υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) τίθεται σε εφαρµογή. Έχουν τροποποιηθεί σχετικά οι
Κανόνες για προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα και οι αρµόδιες Επιτροπές
επεξεργάζονται τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του ECTS σε όλα µας τα
προγράµµατα µέχρι το 2005 σύµφωνα µε τις αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου του
Βερολίνου. Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα της νεοσύστατης Πολυτεχνικής Σχολής ήδη
ακολουθούν το Ευρωπαϊκό Σύστηµα ενώ το Παράρτηµα ∆ιπλώµατος (Diploma
Supplement) θα χορηγηθεί στους απόφοιτους από τη φετινή χρονιά.
Ο στόχος που θέσαµε να διεκδικήσουµε µέχρι το 2006 το ECTS Label, πιστοποιώντας
έτσι την υποδειγµατική εφαρµογή του ECTS, φαίνεται εφικτός.
6.3

∆ιαπανεπιστηµιακά προγράµµατα συνεργασίας

Η εισαγωγή διαπανεπιστηµιακών µεταπτυχιακών προγραµµάτων αποτελεί µέρος της
Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη δηµιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης
εκπαίδευσης.

Το

Στρατηγικό

Σχέδιο

του

Πανεπιστηµίου

έχει

εντάξει

τα

διαπανεπιστηµιακά προγράµµατα στις προτεραιότητές του µαζί µε τους αυξηµένους
στόχους για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα ούτως ώστε οι µεταπτυχιακοί φοιτητές να
αποτελούν το 25% του συνόλου των φοιτητών µας. Το θεσµικό πλαίσιο που επιτρέπει τη
λειτουργία διαπανεπιστηµιακών προγραµµάτων έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο και δυο
προγράµµατα βρίσκονται σε λειτουργία: το διδακτορικό πρόγραµµα στην Οικονοµική
Πολιτική, µε πανεπιστήµια της Ευρώπης και των ΗΠΑ, και το µεταπτυχιακό στην
Μαθηµατική Παιδεία µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών.
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Η σχετική νοµοθεσία που εγκρίθηκε πρόσφατα, µας επιτρέπει να προσφέρουµε
µεταπτυχιακά προγράµµατα σε διεθνείς γλώσσες και είναι ιδιαίτερα ευέλικτη για τα
διαπανεπιστηµιακά

προγράµµατα

ευρωπαϊκής

συνεργασίας.

Ήδη

το

Τµήµα

Πληροφορικής ετοιµάζει κοινό πρόγραµµα µε το Imperial College του Λονδίνου και το
Πανεπιστήµιο της Λισσαβόνας. Το Τµήµα ΕΠΑ προετοιµάζει την υποβολή πρότασης για
την ένταξη του µεταπτυχιακού προγράµµατος στην Μαθηµατική Παιδεία στα
Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ERASMUS MUNDUS σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο
του Cambridge. Η δυνατότητα συµµετοχής στο ERASMUS MUNDUS διερευνάται και
από πολλά άλλα Τµήµατα ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συνεργασίες επέδειξαν οι
Πρεσβείες της Γαλλίας και της Ολλανδίας και η Υπάτη Αρµοστεία του Ηνωµένου
Βασιλείου σε συνεργασία µε το British Council.
Γνωρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ενθαρρύνει την προσέλκυση φοιτητών από τον
διεθνή χώρο, και έχοντας επίγνωση της πλεονεκτικής θέσης της Κύπρου ως το
προωθηµένο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Αραβικό κόσµο, έχουµε συστήσει ad
hoc επιτροπή για να διατυπώσουµε την πολιτική µας για συνεργασίες στην ευρύτερη
περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής. Η µετεξέλιξη του Τµήµατος
Τουρκικών Σπουδών σε Τµήµα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών αποτελεί ένα
πρώτο µικρό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση.

7.

Παρεµβάσεις για Ενίσχυση των Φοιτητών

7.1

Κανονισµοί φοίτησης

Παρ’ όλες τις µεγάλες προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε ως Πανεπιστήµιο, είχαµε για
πολλά χρόνια καθηλωθεί λόγω µιας εσωτερικής διελκυστίνδας µεταξύ της ακαδηµαϊκής
και της φοιτητικής κοινότητας, µε αποκορύφωµα την κρίση που οδήγησε στην
παραίτηση του τέως Πρύτανη. Μετά από επίπονες προσπάθειες η Σύγκλητος, σε ειδική
συνεδρία στις 12 Νοέµβριου 2003, διαµόρφωσε µια απόφαση που αποτελείται από πέντε
σηµεία δίνοντας ολοκληρωµένες λύσεις στα προβλήµατα. Τρία από τα πέντε αυτά
σηµεία ρυθµίζουν τα θέµατα φοίτησης συµπεριλαµβανοµένου του θέµατος των
διαγραφών. Τα άλλα δυο ρυθµίζουν τα θέµατα εκπροσώπησης των φοιτητών.
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Είδαµε µε ιδιαίτερη ικανοποίηση τους εκπροσώπους των φοιτητών να εµπλέκονται σε
έναν εποικοδοµητικό διάλογο στη Σύγκλητο για επίλυση αυτών των δύσκολων
προβληµάτων. Γνωρίζουµε ότι ο διάλογος δεν ήταν εύκολος. Ολόκληρη η κοινότητα
επεδίωξε κοινούς στόχους και συναινετικές λύσεις.
Βεβαίως σε τέτοιες περιπτώσεις κάποιοι δε µένουν ευχαριστηµένοι- είτε µεταξύ των
ακαδηµαϊκών είτε µεταξύ των φοιτητών. Η απόφαση όµως της Συγκλήτου µε τη
σύµφωνη γνώµη της ΦΕΠΑΝ και σχεδόν την απόλυτη οµοφωνία των ακαδηµαϊκών
µελών έστειλε ένα ηχηρό µήνυµα µε πολλούς αποδέκτες. Απέδειξε ότι το Πανεπιστήµιο
γνωρίζει να διαχειρίζεται τα του οίκου του καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον.
Είµαστε λοιπόν αισιόδοξοι ότι η πρόκληση που αντιµετωπίζουµε για την προώθηση των
Κανονισµών προς έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα αντιµετωπισθεί µε
επιτυχία και οι Κανονισµοί θα εγκριθούν αυτούσιοι.
7.2

Χρήση Νέων Τεχνολογιών Τηλεµάθησης στη ∆ιδασκαλία

Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής αποτελούν ίσως τη µεγαλύτερη δύναµη
αλλαγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει αριθµό
πιλοτικών προγραµµάτων και έχει αναπτύξει σχέδιο δράσης που στοχεύει στην
αποτελεσµατική εισαγωγή τεχνολογιών τηλεµάθησης. Οι σύγχρονες τεχνολογίες
απεγκλωβίζουν τους φοιτητές από τον χώρο του αµφιθεάτρου ή του εργαστηρίου και
επαναπροσδιορίζουν τις απόψεις περί διδασκαλίας και παιδαγωγικής.
Ολοκληρώθηκε η µελέτη της ad hoc επιτροπής για την εισαγωγή εργαλείων
τηλεµάθησης στο πλαίσιο της διαδικασίας διδασκαλίας και µάθησης. Αρχίζοντας από τη
διοργάνωση ηµερίδας

προς ενηµέρωση της Πανεπιστηµιακής κοινότητας και την

εξασφάλιση της κατάλληλης τεχνικής υποστήριξης, διεξήχθη σε πιλοτική βάση
πρόγραµµα χρήσης εργαλείων e-learning σε αριθµό µαθηµάτων. Η ad hoc επιτροπή
αξιολόγησε τις εµπειρίες των ακαδηµαϊκών και υπέβαλε στη Σύγκλητο ολοκληρωµένη
εισήγηση αναφορικά µε την πολιτική τηλεµάθησης. Αναµένονται οι σχετικές αποφάσεις
εντός του τρέχοντος εξαµήνου.
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Ταυτόχρονα, έχουµε θέσει σε λειτουργία το ασύρµατο δίκτυο τηλεπικοινωνίας
διευκολύνοντας την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήµατα τόσο στον κεντρικό χώρο
του Πανεπιστηµίου όσο και στην Πανεπιστηµιούπολη. Και µε τις ενέργειες της
Επιτροπής

Πληροφορικών

Συστηµάτων

έχει

εξασφαλισθεί

αριθµός

φορητών

υπολογιστών για χρήση από 30 φοιτητές. Οι υπολογιστές χρησιµοποιήθηκαν από δυο
Τµήµατα του Πανεπιστηµίου στα πλαίσια πιλοτικών προγραµµάτων. Με την
ολοκλήρωση των προγραµµάτων αξιολογήθηκε η εµπειρία τόσο από τους χρήστες όσο
και από µια ad hoc επιτροπή, και πρόνοιες για την χρήση των 30 φορητών υπολογιστών
από όλη την κοινότητα περιλαµβάνονται στην πολιτική τηλεµάθησης.
7.3

∆ηµιουργία Ραδιοφωνικού Σταθµού

Η επιτροπή που συστάθηκε, αποτελούµενη από εκπροσώπους του Συµβουλίου, της
Συγκλήτου και των φοιτητών, εξασφάλισε τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών από
συµβουλευτικό οίκο για την προετοιµασία µελέτης αναφορικά µε τη δηµιουργία
ραδιοφωνικού σταθµού. Η µελέτη έχει ολοκληρωθεί, εγκρίθηκε από τα αρµόδια σώµατα
του Πανεπιστηµίου και έχουν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις για εξασφάλιση άδειας
λειτουργίας Μικρού Τοπικού Ραδιοφωνικού Σταθµού από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης.
Έχει ήδη εγγραφεί Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Ραδιοφωνικός
Σταθµός Πανεπιστηµίου Κύπρου Λτδ» και την εµπορική επωνυµία «Πανεπιστηµιακή
Φωνή», και επιτεύχθηκε κατ’ αρχάς συµφωνία για υποστήριξη της προσπάθειάς µας από
το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου (ΡΙΚ), το οποίο αναµένεται να παράσχει τεχνική
υποστήριξη και εκπαίδευση στα άτοµα (φοιτητές κυρίως) που θα λειτουργούν το
Ραδιοφωνικό Σταθµό.
7.4

Οικονοµική Στήριξη των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Με συγκεκριµένες παρεµβάσεις του Πανεπιστηµίου το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών
Κύπρου (ΙΚΥΚ) έχει αρχίσει τη διαδικασία θεσµοθέτησης προγράµµατος υποτροφιών
για ∆ιδακτορικούς φοιτητές ενώ βελτιώνεται σηµαντικά το πρόγραµµα υποτροφιών του
ΙΚΥΚ για φοιτητές επιπέδου Μάστερ.
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Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει επεξεργασθεί σχέδιο υποτροφιών για
µεταπτυχιακούς φοιτητές, το οποίο θα τεθεί ενώπιον της Συγκλήτου προς έγκριση, ενώ
αυξήθηκε η χρηµατοδότηση ανά µονάδα απασχόλησης µεταπτυχιακών φοιτητών σε
θέσεις βοηθών διδασκαλίας από 800 Λ.Κ. σε 1.000 Λ.Κ.
7.5

∆ηµιουργία Πανεπιστηµιακού Βιβλιοπωλείου

Η µελέτη της δηµιουργίας Πανεπιστηµιακού Βιβλιοπωλείου ξεκίνησε από ad hoc
επιτροπή τη χρονιά που πέρασε. Πρόκειται για ένα δύσκολο και φιλόδοξο εγχείρηµα το
οποίο απαιτεί λεπτοµερή και τεκµηριωµένη µελέτη πριν να είµαστε έτοιµοι να πάρουµε
συγκεκριµένες αποφάσεις. Στόχος είναι όπως µε την ολοκλήρωση των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Πανεπιστηµιούπολης, όπου θα στεγάζονται οι φοιτητικές
δραστηριότητες, να έχουµε έτοιµη την πλήρη µελέτη για τη λειτουργία του
Βιβλιοπωλείου.

8.

Βελτίωση της ∆ιοίκησης του Ιδρύµατος

Η βελτίωση του συστήµατος διοίκησης του Πανεπιστηµίου εξαρτάται τόσο από
εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες. Έχουν γίνει συστηµατικές
προσπάθειες και προς τις δυο κατευθύνσεις.
8.1

Προϋπολογισµός Βάσει Ενός “Κοινωνικού Συµβολαίου”

Η έγκριση του Προϋπολογισµού του Πανεπιστηµίου βάσει ενός µακροχρόνιου
Κοινωνικού Συµβολαίου αποτελεί πλέον πραγµατικότητα. Έχει ικανοποιήσει ένα αίτηµα
που θέταµε εδώ και µια δεκαετία. Και επιβράβευσε τους µεθοδικούς χειρισµούς και τη
συνετή επιχειρηµατολογία του Πανεπιστηµίου κατά την τελευταία διετία.
Η συγκεκριµένη εισήγηση που υποβάλαµε για την κατάρτιση του προϋπολογισµού στη
βάση ενός Κοινωνικού Συµβολαίου έγινε κατ’ αρχάς αποδεκτή από τον Υπουργό
Οικονοµικών. Η επιτροπή που συστήθηκε από τον Υπουργό, στην οποία το
Πανεπιστήµιο διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο, επεξεργάστηκε τις λεπτοµέρειες και το
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Κοινωνικό Συµβόλαιο εγκρίθηκε σε ειδική συνεδρία της Συγκλήτου, εγκρίθηκε από το
Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου και από το Υπουργικό Συµβούλιο.
Οι πρόνοιες του Κοινωνικού Συµβολαίου βασίστηκαν στη διεθνή πρακτική που
ακολουθείται από τα Πανεπιστήµια άλλων ανεπτυγµένων χωρών καθώς και στις
ιστορικές εµπειρίες του Πανεπιστηµίου µας. Συγκεκριµένα, το Κοινωνικό Συµβόλαιο
διασφαλίζει αναλογία φοιτητών προς µέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού 12.7:1, και
αναλογία ακαδηµαϊκού προς διοικητικό προσωπικό 1.2:1. Επιπρόσθετοι δείκτες,
βασισµένοι στον αριθµό µελών του προσωπικού και άλλους συναφείς παράγοντες,
καθορίζουν τα ερευνητικά κονδύλια, τον εξοπλισµό, την υποδοµή και τα λειτουργικά
έξοδα. Οι δείκτες θα υπόκεινται σε συνεχή αξιολόγηση και προσαρµογή όπου χρειάζεται.
Γενική είναι η εκτίµηση ότι οι δείκτες είναι αρκετά ικανοποιητικοί και ανταποκρίνονται
στους στρατηγικούς στόχους και το όραµα του Πανεπιστηµίου.
Ο θετικός αντίκτυπος από την υπογραφή του Κοινωνικού Συµβολαίου γίνεται ήδη
αισθητός στους προϋπολογισµούς των τελευταίων δυο χρόνων. Αυτό διαφαίνεται από
την εξασφάλιση 23 και 26 νέων θέσεων ακαδηµαϊκού προσωπικού για το 2003 και 2004
αντίστοιχα, και 23 και 25 νέων θέσεων αντίστοιχα, διοικητικού προσωπικού για την ίδια
περίοδο. Οι αυξήσεις αυτές συγκρίνονται ιδιαίτερα ευνοϊκά µε τις θέσεις προσωπικού
που µας παραχωρούσε η Πολιτεία πριν την υπογραφή του Συµβολαίου, που ήταν κατά
µέσο όρο 13 θέσεις διοικητικού προσωπικού ετησίως.
8.2

Προϋπολογισµός 2004

Ως αποτέλεσµα του Κοινωνικού Συµβολαίου ο προϋπολογισµός του 2004 ενεκρίθη µε
σηµαντικές αυξήσεις σε σχέση µε προηγούµενα χρόνια.
Πέραν των αυξήσεων στις θέσεις ακαδηµαϊκού και διοικητικού προσωπικού, σηµαντικές
αυξήσεις παρατηρήθηκαν στα κονδύλια που αφορούν σε ακαδηµαϊκά θέµατα. Ο
προϋπολογισµός αυξήθηκε από 35 εκατοµµύρια Λ.Κ. το 2003 σε 39 περίπου
εκατοµµύρια Λ.Κ. κατά το 2004. Η αύξηση, ύψους 9%, ξεπερνά κατά πολύ τον ετήσιο
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ρυθµό ανάπτυξης της Κυπριακής οικονοµίας - περιλαµβανοµένου του πληθωρισµού. Σε
συνδυασµό και µε την αύξηση ύψους σχεδόν 14% κατά την προηγούµενη χρονιά
παρατηρούµε µια σηµαντική βελτίωση στην ικανότητα του Πανεπιστηµίου όπως πείθει
για τις πραγµατικές του ανάγκες, στηριγµένο στους µακροχρόνιους στόχους του
Κοινωνικού Συµβολαίου.
8.3

Μεταρρύθµιση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Έχουµε ακολουθήσει από την αρχή της θητείας της Πρυτανείας αποφασιστική πολιτική
προς την κατεύθυνση της µεταρρύθµισης των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. Αποφύγαµε έτσι
την παγίδα της αδράνειας, ένα σύνηθες φαινόµενο σε µεγάλους οργανισµούς που
βρίσκονται µπροστά στην αναγκαιότητα για αλλαγές.
Ολοκληρώθηκε η µετεξέλιξη της Υπηρεσίας Οικονοµικών και Προσωπικού σε δύο
Υπηρεσίες, στην Υπηρεσία Οικονοµικών και την Υπηρεσία Προσωπικού. Η Υπηρεσία
Οικονοµικών θα µπορέσει έτσι να ανταποκριθεί πιο αποτελεσµατικά στις αυξηµένες
ανάγκες, ιδίως λόγω της αυξήσεως των ερευνητικών κονδυλιών από εξωτερικές πηγές. Η
δε Υπηρεσία Προσωπικού θα µπορέσει να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο της ως µια
σύγχρονη υπηρεσία ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού συµβάλλοντας στη προσέλκυση,
ανάπτυξη και εκπαίδευση του προσωπικού του Πανεπιστηµίου.
Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η µελέτη αναφορικά µε το σχέδιο µεταρρύθµισης των
διοικητικών υπηρεσιών. Το σχέδιο άρχισε µε εισήγηση του ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και
Οικονοµικών αφού προηγουµένως το Συµβούλιο υιοθέτησε τρεις βασικές αρχές:
•

Προσφορά κινήτρων και αναβαθµισµένων κλιµάκων για ανάθεση αυξηµένων
καθηκόντων στο προσωπικό, στοχεύοντας στην ικανοποίηση του προσωπικού
στο χώρο εργασίας του.

•

Εισαγωγή πιο εκσυγχρονισµένων µοντέλων ουσιαστικής κρίσης του προσωπικού
για εξασφάλιση αναβαθµισµένων κλιµάκων στοχεύοντας στην αύξηση της
παραγωγικότητας και της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών.
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•

Αποσύνδεση της ετήσιας αξιολόγησης του ∆ιοικητικού Προσωπικού από το
σύστηµα ανέλιξής του.

Η αρµόδια επιτροπή έχει επεξεργασθεί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο το οποίο έχει
παρουσιαστεί στους Κοσµήτορες των Σχολών και Προέδρους των Τµηµάτων, τους
Προϊστάµενους των Υπηρεσιών και στο διοικητικό προσωπικό και βρίσκεται υπό
συζήτηση εντός του Πανεπιστηµίου.
8.4

Οργανωτική ∆οµή του Πανεπιστηµίου

Η σαφής αποτύπωση της οργανωτικής δοµής του Πανεπιστηµίου αποτελεί ένα
σηµαντικό εργαλείο διοίκησης. Αφενός επιτρέπει σε όλα τα µέλη του προσωπικού να
γνωρίζουν πως ο δικός τους ρόλος συµβάλλει στην ευρύτερη οργανωτική δοµή,
επιτυγχάνοντας έτσι την ικανοποίηση που πηγάζει από την γνώση ότι το έργο του καθ΄
ενός από µας αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης, πιο φιλόδοξης, προσπάθειας. Αφετέρου
επιτρέπει στην ηγεσία και τη διοίκηση του Πανεπιστηµίου να ενεργοποιεί αποδοτικά και
αποτελεσµατικά τους διαθέσιµους οργανωτικούς πόρους.
Η Επιτροπή Ολικής Ποιότητας έχει ολοκληρώσει τη δηµιουργία του οργανογράµµατος
του Πανεπιστηµίου, µια εκκρεµότητα που ανέµενε λύση για µια δεκαετία. Η πρόταση
διατυπώθηκε µε επανατροφοδότηση από όλη την κοινότητα, µε ιδιαίτερα θετική
συµµετοχή των διοικητικών υπηρεσιών, και βρίσκεται ενώπιον της Συγκλήτου και του
Συµβουλίου προς έγκριση.
8.5

Πανεπιστηµιούπολη

Έχουν παραδοθεί τα πρώτα κτήρια στο χώρο της Πανεπιστηµιούπολης. Η Σχολή
Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών στεγάζεται πλέον στις δικές της εγκαταστάσεις
και οι φοιτητικές εστίες έχουν δεχθεί τους πρώτους ένοικους. Βεβαίως η µετακόµιση
ενός µεγάλου µέρους της κοινότητας σε νέες εγκαταστάσεις δε µπορούσε παρά να φέρει
στην επιφάνεια κάποια προβλήµατα. Η συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών µε τις
Πρυτανικές Αρχές, τον Κοσµήτορα της Σχολής, τους Προέδρους των εµπλεκόµενων
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Τµηµάτων και τους εκπροσώπους των φοιτητών µας επέτρεψε να προωθήσουµε την
επίλυση των προβληµάτων. Οι Κοσµήτορες των εµπλεκόµενων Σχολών θα µετέχουν στις
Επιτροπές που χαράσσουν πολιτική αναφορικά µε την Πανεπιστηµιούπολη, ούτως ώστε
να ελαχιστοποιούνται τα προβλήµατα στο µέλλον.
Τα έργα για το κεντρικό κτήριο που θα στεγάζει την ηγεσία του Πανεπιστηµίου
(Πρυτανεία, Σύγκλητο και Συµβούλιο) και τις ∆ιοικητικές Υπηρεσίες προχωρούν
κανονικά και αναµένεται η ολοκλήρωση του κτηρίου και η παράδοσή του στην
Πανεπιστηµιακή κοινότητα µέχρι το τέλος του 2005. Εκφράζοντας την εκτίµηση µας ως
Πανεπιστήµιο για τη γενναιόδωρη υποστήριξη του Ιδρύµατος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης,
ύψους 6.500.000 Ευρώ, έχει αποφασισθεί όπως το κτήριο φέρει την ονοµασία ‘Κτήριο
Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης’.
Πέραν των πολλών έργων που προγραµµατίζονται ήδη στην Πανεπιστηµιούπολη
ολοκληρώθηκε σχεδόν και ο σχεδιασµός της ‘Βιβλιοθήκης Στέλιου Ιωάννου’ από τον
διεθνούς φήµης αρχιτεκτονικό οίκο Atelier Jean Novel. Η έναρξη του έργου αυτού
κατέστη δυνατή λόγω της γενναιόδωρης χειρονοµίας της κ. Έλλης Ιωάννου, η οποία
πέραν της δωρεάς ύψους 3.000.000 Λ.Κ. έχει επίσης αναλάβει τα έξοδα του αρχιτέκτονα.
Ως αποτέλεσµα της δωρεάς ο σχεδιασµός έχει προχωρήσει γρηγορότερα από ότι αρχικά
προβλεπόταν και ελπίζουµε ότι θα προχωρήσουµε σύντοµα µε την άµεση ανάθεση του
έργου, µόλις η Πολιτεία εγκρίνει το προτεινόµενο σχέδιο.
8.6

Βελτίωση της Ενδοπανεπιστηµιακής Επικοινωνίας

Με την άµεση δηµοσιοποίηση των αποφάσεων του Πρυτανικού Συµβουλίου και της
Συγκλήτου µέσω του διαδικτύου επιτυγχάνεται η πληρέστερη ενηµέρωση της κοινότητας
και βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητα του οργανισµού, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η
διαφάνεια.
Οι Πρυτανικές Αρχές έχουν τακτικές συναντήσεις µε όλα τα Τµήµατα του
Πανεπιστηµίου, την Ένωση Ακαδηµαϊκού Προσωπικού, τις ∆ιοικητικές Υπηρεσίες, την
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Ένωση ∆ιοικητικού Προσωπικού, και τη ΦΕΠΑΝ. Έχει καθιερωθεί ετήσια σύσκεψη
των Προϊσταµένων των Υπηρεσιών µε τους Κοσµήτορες των Σχολών και τους
Πρόεδρους των Τµηµάτων µε στόχο τον καλύτερο συντονισµό των παρεχοµένων
διοικητικών υπηρεσιών µε το επιτελούµενο ακαδηµαϊκό έργο.
Έχει επίσης καθιερωθεί µηνιαία σύσκεψη µε τους Κοσµήτορες των Σχολών και
πραγµατοποιούνται τακτικές συναντήσεις µε τους Προϊσταµένους των Υπηρεσιών. Οι
συναντήσεις

αυτές

συµβάλλουν

στον

καλύτερο

συντονισµό

του

έργου

του

Πανεπιστηµίου και αντιµετωπίζουν προδραστικά δυσκολίες και προβλήµατα, πριν αυτά
πάρουν διαστάσεις που να δυσχεραίνουν την αντιµετώπισή τους.
Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην ενδοπανεπιστηµιακή επικοινωνία διαδραµατίζει το
ενηµερωτικό δελτίο του Πανεπιστηµίου Κύπρου Κοινότητα, το οποίο
τακτική

βάση

ανά

διµηνία.

Περαιτέρω

δηµιουργήθηκε

ειδική

εκδίδεται σε
ιστοσελίδα

(http://www.ucy.ac.cy/~discus/) για την προώθηση του ελεύθερου διαλόγου ανάµεσα στα
µέλη της κοινότητας σε θέµατα που τους αφορούν.
9.

Στρατηγικές Πρωτοβουλίες

Η µακροχρόνια ανάπτυξη και η διάκριση του Πανεπιστηµίου διεθνώς, δε στηρίζεται
τόσο στη συνετή διαχείριση των καθηµερινών µας υποθέσεων ή τη συνεχή βελτίωση των
διοικητικών υπηρεσιών, όσο στο δυναµισµό µας να αναλαµβάνουµε µακροχρόνιες
στρατηγικές πρωτοβουλίες, όπως αυτές που περιγράφονται πιο κάτω, µε όραµα και
µεθοδικότητα.
9.1

Πανεπιστήµιο Κύπρου 2010: ∆ιάκριση στην Ευρώπη

Μετά από προετοιµασία ενός έτους άρχισε επίσηµα, στις 21 Οκτωβρίου 2003, η
εκστρατεία για εξεύρεση οικονοµικών πόρων από ιδιωτικές χορηγίες. Έχει δηµιουργηθεί
Γραφείο Εξεύρεσης Οικονοµικών Πόρων καθώς και µη κερδοσκοπικό Ίδρυµα Στήριξης
του Πανεπιστηµίου Κύπρου για αποτελεσµατική διαχείριση της εκστρατείας. Συστάθηκε
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επίσης Εθνική Επιτροπή Στήριξης του Πανεπιστηµίου αποτελούµενη από σηµαίνοντες
παράγοντες της κυπριακής κοινωνίας.
Η προεργασία που οδήγησε στην εξαγγελία της εκστρατείας απέφερε ήδη σηµαντικά
οφέλη από τον πρώτο χρόνο της εκστρατείας. Η θετική δυναµική συνεχίζεται και
εντείνεται κατά το δεύτερο χρόνο.
•

∆ωρεά συνολικού ύψους 6.5 εκατοµµυρίων Ευρώ από το Ίδρυµα Αναστάσιος Γ.
Λεβέντης

•

∆ωρεά ύψους πέραν των 3 εκατοµµυρίων Λ.Κ. από την κ. Έλλη Ιωάννου

•

∆ηµιουργία επώνυµης ‘Έδρα Λαϊκής Τράπεζας στις Ευρωπαϊκές Σπουδές’

•

∆ωρεά συλλογής 18 έργων τέχνης από τον Ανδρέα και τη Μαίρη Λαδόµµατου,
αξίας 107.400 Λ.Κ.

•

∆ωρεά 100 συνολικά υποτροφιών από το Ίδρυµα Ωνάση προς στήριξη του
Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας από πέρσι µέχρι το 2006.

•

∆ωρεές από το Ίδρυµα Λητώ Παπαχριστοφόρου και Σ.Π.Ε. Αγλαντζιάς για τη
δηµιουργία

Βρεφοκοµικού

και

Νηπειοκοµικού

Σταθµού

στην

Πανεπιστηµιούπολη
•

∆ωρεές από την ΑΤΗΚ και την ΙΒΜ για τη δηµιουργία εργαστηρίων στα νέα
κτήρια της Σχολής Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών

•

Μικρότερες δωρεές ύψους πέραν των 15.000 Λ.Κ.

9.2

Ηλεκτρονικό Πανεπιστήµιο (η-πανεπιστήµιο)

Έχουµε

θέσει

ως

στρατηγικό

στόχο

την

εφαρµογή

µεθόδων

Ηλεκτρονικού

Πανεπιστηµίου στο Πανεπιστήµιο Κύπρου µε σκοπό τη συµβολή στην ανάπτυξη της
Κοινωνίας

της Πληροφορίας.

Πρωταρχικός στόχος είναι η δηµιουργία µίας

διαδικτυακής πύλης πληροφοριών µέσα από την οποία θα προσφέρεται µε άµεση
πρόσβαση, διοικητική υποστήριξη προς όλη την Πανεπιστηµιακή Κοινότητα, και τους
συνεργάτες του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα για
υποστήριξη της διδασκαλίας και της µάθησης. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη θα
προσφέρεται κυρίως µέσω ασύρµατης επικοινωνίας.
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Για το σκοπό αυτό, κατακυρώσαµε πρόσφατα προσφορά στην εταιρεία ΙΒΜ για την αγορά
συµβουλευτικών υπηρεσιών για την ετοιµασία των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών
που αφορούν το η-Πανεπιστήµιο. Μαζί µε την τεχνογνωσία των εµπειρογνωµόνων της ΙΒΜ

θα έχουµε στην διάθεση µας και την εµπειρογνωµοσύνη ειδικών για την εφαρµογή της
τεχνολογίας σε Πανεπιστήµια της Ιταλίας (Bocconi) και των ΗΠΑ (University of
Pennsylvania). Με την υποστήριξη των εξωτερικών συµβούλων, οι αρµόδιες επιτροπές
θα επεξεργασθούν τη δηµιουργία πλατφόρµας επί της οποίας θα υλοποιούνται έργα που
αφορούν νέες τεχνολογίες. Συγκεκριµένα στοχεύουµε στη δηµιουργία µιας διαδικτυακής πύλης πληροφοριών (internet portal) µέσα από την οποία θα διατίθενται
υπηρεσίες προς τους φοιτητές, το ακαδηµαϊκό και το διοικητικό προσωπικό. Οι
υπηρεσίες αυτές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
•

∆ιοικητικές Υπηρεσίες (e-Administrationon), που αφορούν την Πανεπιστηµιακή
κοινότητα, όπως για παράδειγµα οι εγγραφές φοιτητών, οι δηλώσεις µαθηµάτων,
η καταχώρηση και η αποστολή της βαθµολογίας, η διαχείριση των
προγραµµάτων, η αρχειοθέτηση, η προώθηση θεµάτων στο λογιστήριο κ.λπ.

•

Σχολές /Τµήµατα (e-Faculty / e-Departments), που αφορούν τις υπηρεσίες που στηρίζουν
το διοικητικό έργο µίας Σχολής ή ενός Τµήµατος όπως για παράδειγµα πρόσβαση στο
αρχείο, στήριξη των διαδικασιών προετοιµασίας ωρολογίου προγράµµατος, µετεγγραφές
ή βράβευση φοιτητών, κ.λπ.

•

Βιβλιοθήκη (e-Library), που αφορά τον κύκλο εργασιών της βιβλιοθήκης, τόσο
σε επίπεδο λειτουργών όσο και σε επίπεδο µελών της βιβλιοθήκης, όπως την
αναζήτηση υλικού και δανεισµό, τόσο από την τοπική βιβλιοθήκη όσο και από
βιβλιοθήκες του εξωτερικού, κλπ.

•

Ηλεκτρονική Εκπαίδευση ή Τηλεµάθηση (e-Learning), που αφορά υπηρεσίες προς
το ακαδηµαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές µε σκοπό την υποστήριξη της
διδασκαλίας µαθηµάτων µέσα από προσωπικούς υπολογιστές µε διαδραστικό και
πολυµεσικό τρόπο.

Ταυτόχρονα, επεξεργαζόµαστε την πολιτική ασφάλειας των συστηµάτων µας ούτως
ώστε να διασφαλίζουµε προσωπικά δεδοµένα ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που
αφορούν την έρευνα του καθενός, µε τη χρήση εύχρηστων και ανοικτών συστηµάτων
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που να µην περιορίζουν το έργο µας. Γι΄ αυτό έχουµε και πάλι εξασφαλίσει
εξειδικευµένες υπηρεσίες από ευρωπαϊκή εταιρεία µε ευρεία εµπειρία σε ανάλογα
θέµατα. Σε πρώτη φάση οι σύµβουλοι καταγράφουν τις ανάγκες της πανεπιστηµιακής
κοινότητας αφενός για ασφάλεια και αφετέρου για την ελεύθερη πρόσβαση.
9.3

Στρατηγικό Σχέδιο ∆ηµοσίων Σχέσεων

Έχει διεξαχθεί µελέτη αγοράς σε παγκύπρια κλίµακα, σε συνεργασία µε ιδιωτική
εταιρεία, µε διπλό στόχο: Πρώτο, να αποτυπώσει την εικόνα που έχουν διάφορες
κοινωνικές οµάδες για το Πανεπιστήµιο και δεύτερο να διαπιστώσει τις προοπτικές
επιτυχίας της εκστρατείας εξεύρεσης οικονοµικών πόρων. Το δεύτερο σκέλος της
µελέτης έδωσε τα απαραίτητα στοιχεία για το σχεδιασµό της εκστρατείας ‘Πανεπιστήµιο
Κύπρου 2010: ∆ιάκριση στην Ευρώπη’. Το πρώτο σκέλος της µελέτης αναλύθηκε από την
Επιτροπή ∆ηµοσίων Σχέσεων και µε βάση τα αποτελέσµατα καταρτίσθηκε στρατηγικό
Σχέδιο ∆ηµοσίων Σχέσεων που στοχεύει στη βελτίωση της εικόνας του Πανεπιστηµίου
εντός της κυπριακής κοινωνίας, διευκολύνοντας έτσι το έργο µας. Καθορίσθηκε
µηχανισµός υλοποίησης του Σχεδίου και αποφασίσθηκε όπως η µελέτη επαναληφθεί
µετά διετίας για να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητα του σχεδίου.
9.4

Γραφείο Αποφοίτων (Alumni Office)

∆ηµιουργήθηκε Γραφείο Αποφοίτων µε στόχο να καταστούν οι απόφοιτοι µας ενεργά
µέλη της Πανεπιστηµιακής κοινότητας. Πραγµατοποιήθηκαν µε επιτυχία δυο κοινωνικές
εκδηλώσεις των αποφοίτων, το περιοδικό Ενδείκτης και το ενηµερωτικό δελτίο
Κοινότητα φιλοξενούν µόνιµη στήλη για θέµατα αποφοίτων, και έχουν διενεργηθεί
εκλογές για την ανάδειξη εξαµελούς συµβουλευτικού σώµατος αποφοίτων. Παράλληλα
έχουµε επεξεργασθεί πακέτο προνοµίων, τα οποία προσφέρονται στους απόφοιτους, για
να εξυπηρετήσουµε τις ανάγκες αυτής της συνεχώς διευρυνόµενης οµάδας υποστηρικτών
του Πανεπιστηµίου.
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9.5

Άνοιγµα προς Απόδηµους

Θεωρούµε ότι το Πανεπιστήµιο Κύπρου είναι Πανεπιστήµιο της κοινωνίας όλων των
Κυπρίων, όπου αυτοί και αν βρίσκονται, στη µητρόπολη του Ελληνισµού ή τις παροικίες
του Λονδίνου, της Βόρειας Αµερικής ή της Αυστραλίας. Με επισκέψεις και εκδηλώσεις
στο Λονδίνο και στην Αθήνα έχουν συναφθεί δεσµοί µε τις παροικίες. Συγκεκριµένα, το
Ελεύθερο Πανεπιστήµιο λειτουργεί για δεύτερο χρόνο στο Λονδίνο σε συνεργασία µε
την Κυπριακή Αδελφότητα και έχει απευθείας κάλυψη από τη Hellenic TV και το
London Greek Radio. Παράλληλα, η εκτελεστική επιτροπή της Νεολαίας Αποδήµων
Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ) πραγµατοποίησε δεύτερη κατά συνεχεία χρονιά επίσκεψη στο
Πανεπιστήµιο. Το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της
ΝΕΠΟΜΑΚ και από το περασµένο

καλοκαίρι προσφέρονται µε µεγάλη επιτυχία

προγράµµατα, τα οποία παρακολουθούν απόδηµοι από την Αυστραλία.
Παράγοντες των απόδηµων, τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα, αναµειγνύονται
ενεργά στην εκστρατεία εξεύρεσης οικονοµικών πόρων.
Προς υποστήριξη των αναγκών των αποδήµων µας έχουν εκδοθεί ενηµερωτικά φυλλάδια
στην Αγγλική: ‘Learning Greek at the University of Cyprus’ και ‘Information for Cypriot
repatriates, Cypriots leaving abroad and Greeks of the Diaspora’.
9.6

Κέντρο Στήριξης ∆ιδασκαλίας και Μάθησης

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη λειτουργία του Κέντρου. Έχει διορισθεί
∆ιευθυντής, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής και Συµβούλιο του Κέντρου, και έχει
εξασφαλισθεί βασική διοικητική υποστήριξη. Το Κέντρο αναµένεται να προσφέρει
υπηρεσίες από το επόµενο εξάµηνο, αρχίζοντας µε επιµορφωτικά σεµινάρια
απευθυνόµενα στους µεταπτυχιακούς φοιτητές και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, οι
οποίοι προσφέρουν βοηθητικό διδακτικό έργο. Τα σεµινάρια, που θα δοθούν από
εξειδικευµένο προσωπικό, είναι ανοικτά για όλα τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού
και ιδιαίτερα τους νεότερους συναδέλφους.
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9.7

Κέντρο Γλωσσών

Έχει εγκριθεί το θεσµικό πλαίσιο για την λειτουργία του Κέντρου Γλωσσών. Το Κέντρο
τίθεται σε λειτουργία πάνω σε προσωρινή βάση µε το διορισµό προσωρινού ∆ιευθυντή
και έχει τροχοδροµηθεί η διαδικασία για πλήρωση της θέσης του ∆ιευθυντή του Κέντρου
µέσω του προϋπολογισµού του 2004.
9.8

Κέντρο Επιστηµονικής Επιµόρφωσης, Ανάπτυξης

και Αξιολόγησης

(ΚΕΠΕΑΑ)
Το ΚΕΠΕΑΑ έχει αναπτύξει σηµαντική δράση, συµβάλλοντας στην κοινωνική
προσφορά του Πανεπιστηµίου. Με ιδιαίτερη επιτυχία συµπληρώθηκε πρόσφατα ο τρίτος
κύκλος των επιµορφωτικών προγραµµάτων για στελέχη της Εθνικής Φρουράς µε θέµα,
‘Στρατηγική και ∆ιοίκηση’. Βρισκόµαστε στο δεύτερο κύκλο µαθηµάτων εκµάθησης της
Αγγλικής, Γαλλικής ή Τουρκικής γλώσσας πάλι για τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς και
προσφέρθηκαν για δεύτερη φορά προγράµµατα επιµόρφωσης για τη Συντεχνία των
Τραπεζικών υπαλλήλων. Μεγάλο ενδιαφέρον επεδείχθη για τα προγράµµατα
επιµόρφωσης στην Νεώτερη Ιστορία της Κύπρου που παρακολουθήσαν εκπαιδευτικοί
και ήδη συζητούνται επιπλέον προγράµµατα προς την ίδια κατεύθυνση.
Ταυτόχρονα αυξάνονται τα αιτήµατα προς το ΚΕΠΕΑΑ για παροχή υπηρεσιών σε
θέµατα αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού από τις τοπικές αρχές,
οργανώσεις και οργανισµούς.
9.8

Εκκολαπτήριο Ιδεών ∆ΙΟΓΕΝΗΣ

Το Εκκολαπτήριο, που είχε διεκδικήσει επιτυχώς το Πανεπιστήµιο από το Υπουργείο
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, άρχισε τη λειτουργία του. Έχει εγγραφεί
εταιρεία δηµοσίου δικαίου µε την ονοµασία ∆ΙΟΓΕΝΗΣ, διορίσθηκε ∆ιοικητικό
Συµβούλιο

και

ανέλαβε

καθήκοντα

ο

∆ιευθυντής

του

Εκκολαπτηρίου.

Πραγµατοποιήθηκαν διερευνητικές επαφές µε επινοητές, τόσο στην Κύπρο όσο και στο
Λονδίνο, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που ενδεχοµένως να αναπτύξουν τις ιδέες τους
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µέσω του Εκκολαπτηρίου. Τα Εκκολαπτήρια Ιδεών αναµένεται να συµβάλουν
ουσιαστικά στη σύνδεση της έρευνας µε τη ντόπια βιοµηχανία και τις δυνάµεις της
οικονοµίας.
∆υο προτάσεις έχουν επιλεγεί από το ∆ΙΟΓΕΝΗΣ µέσω των διαδικασιών του και
αναµένεται η χρηµατοδότησή τους από το αρµόδιο Υπουργείο ούτως ώστε να
δραστηριοποιηθούν εντός του εκκολαπτηρίου µας.

10.

Πανεπιστήµιο και Κοινωνία

Το Πανεπιστήµιο καθίσταται σταδιακά ένας ορατός φορέας αλλαγής και προόδου,
στοχεύοντας στον εκσυγχρονισµό της κυπριακής κοινωνίας. Προς την κατεύθυνση αυτή
έχουµε τακτικές επαφές µε τα Κόµµατα και τις αρµόδιες επιτροπές της Βουλής των
Αντιπροσώπων, προβαίνοντας σε παρεµβάσεις σε θέµατα της αρµοδιότητας του
Πανεπιστήµιου.
Ο αντίκτυπος από τις προδραστικές ενέργειες του Πανεπιστηµίου και από το νηφάλιο
δηµόσιο λόγο που αρθρώνει η κοινότητά µας είναι ήδη ορατός. Ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας διαβουλεύθηκε µε την Πρυτανεία για το διορισµό των µελών του
Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου και για πρώτη φορά στην ιστορία του Πανεπιστηµίου η
εισήγηση της Συγκλήτου για το διορισµό του Προέδρου του Συµβουλίου έγινε αποδεκτή
(νέος Πρόεδρος, από τον περασµένο Ιούλιο, είναι ο κ. Κίκης Λαζαρίδης, Πρόεδρος του
Συγκροτήµατος της Λαϊκής Τράπεζας και Μέλος της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής).
Υποβλήθηκε πρόταση προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού για τη δηµιουργία
Εθνικού Συµβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Υπουργικό Συµβούλιο υιοθέτησε, σε
µεγάλο βαθµό, την εισήγηση του Πανεπιστηµίου και στο Συµβούλιο µετέχει, εκτός από
τον εκάστοτε Πρύτανη, ακόµη ένα µέλος του ακαδηµαϊκού προσωπικού. Θετικής
αντιµετώπισης έτυχε και η εισήγηση του Πανεπιστηµίου για την αναγκαιότητα του
Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων, και θεωρούµε σηµαντική τη συµµετοχή
ακαδηµαϊκών σε αυτό το βήµα χάραξης οικονοµικής πολιτικής του Κράτους.
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Η Σύγκλητος µελέτησε το θέµα της λειτουργίας των Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων και
υπέβαλε πρόταση δέκα σηµείων τα οποία πρέπει να περιέχονται στο Νόµο που θα διέπει
τη λειτουργία τους. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού υιοθέτησε τις εισηγήσεις του
Πανεπιστηµίου, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό ενσωµατώθηκαν στο Νοµοσχέδιο που θα
κατατεθεί στη Βουλή. Το θέµα της λειτουργίας δεύτερου Κρατικού Πανεπιστηµίου
επίσης απασχόλησε τη Σύγκλητο και οι προτάσεις µας επί του θέµατος έχουν γίνει
αποδέκτες από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού.
Τέλος, έχουµε υποβάλει εισήγηση για τη ∆ηµιουργία Εθνικού Φορέα ∆ιασφάλισης και
Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Ο Υπουργός έχει υιοθετήσει ως
θέµα αρχής την πρότασή µας και έχει ήδη καλέσει ευρεία σύσκεψη µε στόχο την
υλοποίησή της.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση είδαµε την Επιτροπή για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση να
υιοθετεί αυτούσιες τις προτάσεις του Πανεπιστηµίου αναφορικά µε τα τρία αυτά θέµατα
(Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ιδιωτικά Πανεπιστήµια, Εθνικός Φορέας
∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης). Η συµβολή του
Πανεπιστηµίου στην επιτροπή υπήρξε σηµαντική, µε τη συµµετοχή τριών µελών του
ακαδηµαϊκού προσωπικού, καταδεικνύοντας την αυξηµένη εκτίµηση του κοινωνικού
ρόλου του Πανεπιστηµίου από την Πολιτεία.
Για την περαιτέρω ενίσχυση των καλών σχέσεων του Πανεπιστηµίου µε το ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον λειτουργούν, Ελεύθερο Πανεπιστήµιο στη Λεµεσό από πέρσι, σε
συνεργασία µε το ∆ήµο Αµµοχώστου, και από φέτος Ελεύθερο Πανεπιστήµιο στην
Πάφο. Για την καλύτερη προβολή του έργου του Πανεπιστηµίου πραγµατοποιήθηκαν
εκδηλώσεις στο Λονδίνο και την Αθήνα. Παράλληλα συµφωνήθηκε µε το ΡΙΚ όπως
εγκαινιασθεί πρόγραµµα, µε τη νέα σειρά προγραµµάτων, µε θέµατα που θα
παρουσιάζουν ή θα πραγµατεύονται καθηγητές του Πανεπιστηµίου.
Η πολιτιστική παρέµβαση του Πανεπιστηµίου, η οποία ήδη βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα
µε το έργο του Πολιτιστικού Κέντρου και του ΘΕΠΑΚ, αναµένεται να βελτιωθεί ακόµη
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περισσότερο µε την δηµιουργία του Πολιτιστικού Οργανισµού του Πανεπιστηµίου
Κύπρου (ΠΟ.ΠΑ.Κ) και να επεκταθεί στους τοµείς των εικαστικών τεχνών, της
µουσικής και του κινηµατογράφου. Η Επιτροπή Προγραµµατισµού Ανάπτυξης
επεξεργάζεται σχετική µελέτη που ετοίµασε ειδική επιτροπή.
Ανταποκρινόµενοι σε αίτηµα των αρχών της κοινότητας Πεδουλά και του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισµού αναλάβαµε τη διεξαγωγή µελέτης αναφορικά µε την χρήση της
υποδοµής του Γυµνασίου Πεδουλά. Το Γυµνάσιο έχει τεθεί από φέτος εκτός λειτουργίας,
και η υποδοµή του φαίνεται να προσφέρεται για την υποστήριξη δραστηριοτήτων του
Πανεπιστηµίου, οι οποίες µε τη σειρά τους θα συνεισφέρουν στην αναζωογόνηση της
περιοχής. Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί Ειδική Επιτροπή για τη µελέτη και την
υποβολή ολοκληρωµένης πρότασης για την αξιοποίηση της υποδοµής της περιοχής
Μαραθάσας, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνάδουν µε το έργο του
Πανεπιστηµίου και παράλληλα συµβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. Έχει
ετοιµασθεί σχετική µελέτη σκοπιµότητας και η Επιτροπή επεξεργάζεται τη µελέτη για
την υποβολή συγκεκριµένης πρότασης στα συλλογικά Σώµατα.
Τέλος, γίνεται µια συστηµατική προσπάθεια προβολής του έργου των συναδέλφων αφού
έγινε αντιληπτό, µέσα από την έρευνα αγοράς, ότι κοινωνικά ωφέλιµο έργο παράγεται
χωρίς αυτό να γίνεται ευρέως γνωστό. ∆ηµιουργήθηκε Γραφείο Επικοινωνίας και
προσλήφθηκε Λειτουργός, η οποία µεριµνά για την προβολή του έργου του
Πανεπιστηµίου και την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου ∆ηµοσίων Σχέσεων.

11.

Απολογισµός

Το πρόγραµµα της εκλεγµένης ηγεσίας του ιδρύµατος αποτελεί ένα συµβόλαιο το οποίο
µας δεσµεύει όλους. ∆εν έχουµε διαπιστώσει την ανάγκη για οποιαδήποτε µετατόπιση
από θέσεις που είχαν συλλογικά συµφωνηθεί µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες. Έτσι
προβαίνουµε σε έναν απολογισµό για το πώς υλοποιούνται οι εξαγγελίες,
επαναλαµβάνοντας ταυτόχρονα και τους άµεσους στόχους µας.

Πρυτανεία Πανεπιστηµίου Κύπρου 2002-2006

28
Στόχος 1. Καθορισµός του Οράµατος του Πανεπιστηµίου και του Στρατηγικού Σχεδίου
Ανάπτυξης 2004-2020. Η Επιτροπή Προγραµµατισµού Ανάπτυξης ολοκλήρωσε το έργο
της διατύπωσης το Οράµατος του Πανεπιστηµίου µέσα από µια διαδικασία διαλόγου µε
την κοινότητα. Παράλληλα, διαµόρφωσε και το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την
επόµενη δεκαετία.

Τόσο το κείµενο για το Όραµα του Πανεπιστηµίου όσο και το

‘Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2004-2020’ έχουν τεθεί ενώπιον των Συλλογικών
Σωµάτων προς συζήτηση και έγκριση.
Στόχος 2. Υιοθέτηση του προϋπολογισµού βάσει ενός ‘Κοινωνικού Συµβολαίου’: Έχει
συµφωνηθεί το Κοινωνικό Συµβόλαιο µε πολύ ευνοϊκούς όρους για το Πανεπιστήµιο και
έχει τεθεί σε εφαρµογή, τόσο για την έγκριση του Προϋπολογισµού του 2004, όσο και
για την κατανοµή των διαθέσιµων πόρων εντός του Πανεπιστηµίου. Το Κοινωνικό
Συµβόλαιο εφαρµόσθηκε επίσης για τον καταρτισµό του Προϋπολογισµού του 2005.
Στόχος 3. Μεταρρύθµιση των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών: Ολοκληρώθηκε η ετοιµασία ενός
πλήρους σχεδίου µεταρρύθµισης των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει τεθεί προς
συζήτηση ενώπιον των εµπλεκοµένων. Οι τελικές προτάσεις θα τεθούν εντός του έτους
ενώπιον της Συγκλήτου και του Συµβουλίου για τη λήψη των τελικών αποφάσεων.
Στόχος 4. Κανονισµοί και Κανόνες φοίτησης: Έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία και µε
συναίνεση η διαδικασία εντός του Πανεπιστηµίου, οι Κανονισµοί έχουν τύχει
επεξεργασίας από τη Γενική Εισαγγελία και αναµένεται η έγκρισή τους από την
Πολιτεία.
Στόχος 5. Αποτύπωση της οργανωτικής δοµής του Πανεπιστηµίου: Έχει ολοκληρωθεί η
ετοιµασία του οργανογράµµατος των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, το οποίο βρίσκεται
ενώπιον της Συγκλήτου και του Συµβουλίου προς έγκριση.
Στους πιο πάνω στόχους προσθέτουµε για την τρέχουσα ακαδηµαϊκή χρονιά:

Πρυτανεία Πανεπιστηµίου Κύπρου 2002-2006

29
Στόχος 6. Επαναξιολόγηση από την EUA: Πέρσι ολοκληρώθηκε η ανάλυση

των

εισηγήσεων που κατέθεσε η επιτροπή αξιολόγησης του European University Association,
και υλοποιούνται οι αποφάσεις που αφορούν αποκλειστικά το Πανεπιστήµιο ενώ
προωθούνται οι αποφάσεις που αναφέρονται στην Πολιτεία. Έχουµε ζητήσει από την
EUA να επισκεφθούν και πάλι το Πανεπιστήµιο στα πλαίσια του προγράµµατος ‘TwoYear Follow Up’. Στόχος µας είναι όπως παραµείνουµε σταθεροί στο δρόµο που
χαράξαµε ως αποτέλεσµα της αξιολόγηση, και η επαναξιολόγηση θα συµβάλει ακριβώς
στο να διαπιστώσουµε κατά πόσο προχωρούµε στο σωστό δρόµο µε τις µεταρρυθµίσεις
που κρίθηκαν αναγκαίες προ διετίας.

12.

Προοπτικές

Εκτιµούµε ότι το έργο των Πρυτανικών Αρχών πραγµατοποιείται µε την ενεργό
υποστήριξη ολόκληρης της πανεπιστηµιακής κοινότητας, ακαδηµαϊκών, διοικητικών και
φοιτητών. ´Eχουµε, όµως, επίγνωση ότι όσο προχωρούµε, µέσα από συλλογικές
διαδικασίες, στα µεταρρυθµιστικά βήµατα που περιγράφονται πιο πάνω, µας καταδιώκει,
ως Πανεπιστήµιο, η γνώµη του Νικολό Μακιαβέλι:
«Τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο, πιο αβέβαιο, πιο επικίνδυνο από το να πάρει κανείς την
πρωτοβουλία της εισαγωγής νέων θεσµών και εθίµων. Γιατί ο µεταρρυθµιστής έχει
εχθρούς όλους εκείνους που έχουν άµεσο και απόλυτο συµφέρον να διατηρούνται οι παλιοί
θεσµοί και βρίσκει απρόθυµους φίλους εκείνους που θα ωφεληθούν από τους νέους
θεσµούς».
Τα Πανεπιστήµια, ως ένας σηµαντικός θεσµός διανοητικού κεφαλαίου στις σύγχρονες
κοινωνίες, βρίσκονται συνεχώς προ σηµαντικών προκλήσεων. Όπως αποδείξαµε όµως
κατ’ επανάληψη, διαθέτουµε ως Πανεπιστηµιακή κοινότητα, τις δεξιότητες, το σθένος
και τη θέληση για να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις. Γνωρίζοντας ότι τα µεγάλα
επιτεύγµατα δεν κατακτώνται χωρίς κόπους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το κείµενο που ακολουθεί βρίσκεται υπό συζήτηση ενώπιον της Πανεπιστηµιακής
κοινότητας, πριν υποβληθεί για τελική έγκριση στα συλλογικά σώµατα.
Ι.α.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου στοχεύει να καταστεί ένα πρωτοπόρο ερευνητικό ίδρυµα,
επιτυγχάνοντας διεθνή επιστηµονική διάκριση εντός του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου
Ανωτάτης Εκπαίδευσης, προσφέροντας σύγχρονα και ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά
προγράµµατα, και αναγνωριζόµενο ως κέντρο αριστείας στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου.
Το όραµα της Πανεπιστηµιακής κοινότητας για το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της
Κύπρου αναδείχθηκε µέσα από τον προβληµατισµό και το διάλογο ολόκληρης της
κοινότητας – ακαδηµαϊκού, διοικητικού προσωπικού και φοιτητών – µε την ολοκλήρωση
της πρώτης δεκαετίας ζωής του Πανεπιστηµίου και µε την ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ι.β.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η Αποστολή µας είναι:
Έρευνα
1.

Η δηµιουργία ενός οργανισµού µε ενεργό συµµετοχή στον ενιαίο ευρωπαϊκό
χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, που να διακρίνεται διεθνώς και να
αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου.

2.

Να προωθούµε την πρωτότυπη, βασική και εφαρµοσµένη, έρευνα σε ένα ευρύ
φάσµα επιστηµονικών περιοχών, µε τρόπο που να συµβάλει σηµαντικά και
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οµοιόµορφα κατά Τµήµατα και Σχολές, στην επέκταση της επιστηµονικής
γνώσης διεθνώς.
3.

Να συνεισφέρουµε, µέσω της έρευνας, στην αναβάθµιση της τεχνολογίας, την
εδραίωση της κοινωνίας της γνώσης και της οικονοµίας παροχής υπηρεσιών, στη
βελτίωση του περιβάλλοντος και της υγείας, στη βελτίωση της κοινωνικής
οργάνωσης και στην αυτοπραγµάτωση του ατόµου, στην ευρωπαϊκή πορεία της
χώρας και στη µελέτη και κατανόηση της πλούσιας ελληνικής της παράδοσης,
αλλά και στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης της χώρας µε τον κόσµο της
Μέσης Ανατολής και διεθνώς.
∆ιδασκαλία

4.

Να προσφέρουµε πρωτοποριακή µεταπτυχιακή εκπαίδευση που να καθιστά τους
φοιτητές κοινωνούς και ενεργούς µετόχους των διεθνών επιστηµονικών
εξελίξεων.

5.

Να προσφέρουµε εξειδικευµένα µεταπτυχιακά προγράµµατα προσαρµοσµένα
στις ανάγκες ενός σύγχρονου και απαιτητικού εργασιακού περιβάλλοντος.

6.

Να προσφέρουµε σύγχρονη και πολύπλευρη προπτυχιακή εκπαίδευση που να
οδηγεί στην απόκτηση δεξιοτήτων και ευέλικτων γνώσεων υψηλού επιπέδου, να
προετοιµάζει τους απόφοιτους για µεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήµια
διεθνούς κύρους και να καλλιεργεί την προοπτική της δια βίου µάθησης.

7.

Να επιδιώκουµε συνεργασίες µε ευρωπαϊκά ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλα διεθνή ερευνητικά κέντρα, µε στόχο την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών
και ερευνητικών προγραµµάτων και την ανταλλαγή ακαδηµαϊκών και φοιτητών.

8.

Να δηµιουργήσουµε µια πολυσυλλεκτική φοιτητική κοινότητα, όπου νέοι
άνθρωποι να καλλιεργούν την κριτική και πρωτότυπη σκέψη, να διαπλάθουν
ήθος και να ολοκληρώνουν το χαρακτήρα τους.

Πρυτανεία Πανεπιστηµίου Κύπρου 2002-2006

32
Κοινωνική Προσφορά
9.

Να προσφέρουµε ένα βήµα διαλόγου, αλληλοκατανόησης και συνεργασίας των
κοινοτήτων και µειονοτήτων του νησιού, µε επίγνωση της παράδοσης και των
πρόσφατων ιστορικών βιωµάτων.

10.

Να συµβάλουµε στην αναβάθµιση της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής
ζωής της Κύπρου, δρώντας ως καταλύτης στον εκσυγχρονισµό της Κυπριακής
κοινωνίας και µετέχοντας ουσιαστικά σε θέµατα χάραξης πολιτικής.

11.

Να ενισχύουµε και να επεκτείνουµε πρωτοβουλίες για συνεργασίες µε
οικονοµικούς οργανισµούς µε στόχο την καινοτοµία και την οικονοµική
εκµετάλλευση της νέας γνώσης, συµβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη.
Εργασιακό Περιβάλλον

12.

Να προσφέρουµε ένα πρότυπο συνθηκών εργασίας που να ελκύει και να διατηρεί
άρτια καταρτισµένο, δυναµικό και ενθουσιώδες ακαδηµαϊκό και διοικητικό
προσωπικό, ικανό για κριτική σκέψη και ανάληψη πρωτοβουλιών.

13.

Να δηµιουργήσουµε ένα ευέλικτο, αποτελεσµατικό και ευχάριστο εργασιακό
περιβάλλον που να αποτελεί πρότυπο οργανισµού και που να ενθαρρύνει τις
προσπάθειες του διοικητικού προσωπικού για συνεισφορά στους κοινούς
στόχους.
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