ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΕΕΩΝ
1. κοπός
Η Επηηξνπή Δηεζλψλ Σρέζεσλ αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηε ζχλαςε, πξνψζεζε θαη βειηίσζε ησλ δηεζλψλ
ζπλεξγαζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πξνβνιή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ζην δηεζλή ρψξν. Επίζεο, είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ
θαηαξηηζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε
άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα/ νξγαληζκνχο ζηελ Κχπξν.
2. ΤΣΑΗ
Η Επηηξνπή απαξηίδεηαη απφ ηνλ Αληηπξχηαλε Δηεζλψλ Σρέζεσλ,
Οηθνλνκηθψλ θαη Δηνίθεζεο, Πξφεδξν (ex-officio), 1 κέινο ηεο Επηηξνπήο
Σπνπδψλ (ex-officio), 4 κέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηα νπνία
νξίδνληαη απφ ηε Σχγθιεην, έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ θαη ηνλ
Πξντζηάκελν ηεο Υπεξεζίαο Έξεπλαο θαη Δηεζλψλ Σρέζεσλ, ν νπνίνο
εθηειεί θαη ρξέε Γξακκαηέα ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Ο Αληηπξφεδξνο
εθιέγεηαη απφ ηελ Επηηξνπή.
3. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
3.1.

Η Επηηξνπή ζπλέξρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Έθηαθηε ζπλεδξία δχλαηαη
(κπνξεί) λα ζπγθιεζεί είηε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Επηηξνπήο ή αλ
δεηεζεί απφ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο Επηηξνπήο.

3.2.

Τν ήκηζπ ησλ κειψλ ηεο Επηηξνπήο ζπλ έλα αθφκε κέινο,
απνηεινχλ απαξηία. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απιή
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ.

3.3.

Η Επηηξνπή φηαλ ην θξίλεη ρξήζηκν κπνξεί λα δεηήζεη ηελ
παξνπζία άιισλ κειψλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ζηηο
ζπλεδξίεο ηεο, αιιά ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.

4. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ
Η Επηηξνπή ζπληνλίδεη ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο, πξνεηνηκαζίαο,
δηεμαγσγήο, ζχλαςεο θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο.
…/2

-2Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Επηηξνπή:
(α)

Εηζεγείηαη πνιηηηθή γηα ηε δηακφξθσζε ησλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

(β)

Καζνξίδεη ηα πιαίζηα ζχλαςεο Δηκεξψλ Σπκθσληψλ Σπλεξγαζίαο κε
άιια Παλεπηζηήκηα θαη Οξγαληζκνχο.

(γ)

Είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο,
ππνβνιήο θαη επηινγήο πξνηάζεσλ γηα δηεζλείο ζπλεξγαζίεο.

(δ)

Είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηηο δηεζλείο
ζπλεξγαζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηελ Επξσπατθή Έλσζε, ζηελ αληαιιαγή πξνζσπηθνχ θαη θνηηεηψλ
θαη ζηελ αλαγλψξηζε δηδαθηηθψλ κνλάδσλ.

(ε)

Καζνξίδεη ηα πιαίζηα ζπκκεηνρήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ζε
Δηεζλή Δίθηπα θαη Οξγαληζκνχο.

(ζη) Αμηνινγεί ηελ πξφνδν ησλ εγθεθξηκέλσλ
παξαθνινπζεί ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δηαρείξηζε.

ζπλεξγαζηψλ,

θαη

(δ)

Είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ θαηαξηηζκφ θξηηεξίσλ επηινγήο θνηηεηψλ θαη
πξνζσπηθνχ γηα αληαιιαγέο, θαζψο θαη γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ
αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ.

(ε)

Πξνβάιιεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ζην δηεζλή
ρψξν.

(ζ)

Ελεκεξψλεη ηε Σχγθιεην γηα
πξνγξάκκαηα θαη ζπλεξγαζίεο.

(η)

Υπνβάιεη ζηε Σχγθιεην πξνηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε «Δηκεξψλ
Σπκθσληψλ»,
«Επξσπατθψλ
Πξνγξακκάησλ»,
«Σπλδξνκέο,
Σπλεηζθνξέο θαη Αληηπξνζψπεπζε ζε Παλεπηζηήκηα θαη άιινπο
Οξγαληζκνχο» θαη «Σπκκεηνρή ζε Πξνγξάκκαηα θαη Πξσηνβνπιίεο
ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο».

ζέκαηα

πνπ

αθνξνχλ

δηεζλή

