ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 2/2019/ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ (TAKTIKH)
16 Ιανουαρίου 2019 9:00 πμ - 12:30 μμ
• Αποφάσισε όπως οι Τελετές Αποφοίτησης των Μεταπτυχιακών και των Προπτυχιακών
Φοιτητών Ιουνίου 2019 πραγματοποιηθούν ως εξής:
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019: Ιατρική Σχολή, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Σχολή
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019: Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών,
Πολυτεχνική Σχολή
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής,
Φιλοσοφική Σχολή
Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019: Τελετή Αποφοίτησης Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η συνεδρία της Συγκλήτου για έγκριση των καταλόγων των αποφοίτων θα
πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 2019.
• Ενέκρινε το αίτημα του Τμήματος Νομικής για αύξηση του αριθμού θέσεων στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος από 30 σε 43.
• Ενέκρινε το μνημόνιο που υπεγράφη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Φυσικής)
για προσφορά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Simulation in Multiscale
Physical and Biological Systems (STIMULATE) κοινού διδακτορικού προγράμματος
ανάμεσα στα Πανεπιστήμια Κύπρου, Rome Tor Vergata και Wuppertal.
• Ενέκρινε ως εκπρόσωπο της Πολυτεχνικής Σχολής στην Επιτροπή Προπτυχιακών
Σπουδών, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεοδώρα Κυράτση.
• Ενέκρινε κατ’ εξαίρεση το αίτημα για προσφορά μικρού ακροατηρίου στο
προπτυχιακό σεμινάριο ΒΝΕ413.
• Ενημερώθηκε για την έγκριση από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών της
εισήγησης του Τμήματος Πληροφορικής για αναθεώρηση των κριτηρίων εισδοχής
φοιτητών με τη Διαδικασία των Εξετάσεων GCE/IGCSE.
• Ενέκρινε το αίτημα του Τμήματος Πληροφορικής, για αναθεώρηση του προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών του Τμήματος και εισαγωγή της Πρακτικής Άσκησης.
• Ενέκρινε το αίτημα του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής, για αναθεώρηση του
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος και εισαγωγή της Πρακτικής
Άσκησης.
• Ενέκρινε (με τροποποιήσεις) τις εισηγήσεις της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών,
για παροχή κινήτρων ώστε οι άριστοι φοιτητές να αποδεχτούν τη θέση τους στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
o Συγκεκριμένα αποφάσισε την παραχώρηση μέχρι πέντε (5) υποτροφιών, ύψους
€3.000, στους πρώτους επιτυχόντες των Παγκύπριων Εξετάσεων ανά πρόγραμμα
σπουδών, νοουμένου ότι η βαθμολογία που εξασφάλισαν δεν θα είναι
χαμηλότερη από 18,5.
• Ενέκρινε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου μάστερ της Ιατρικής Σχολής με τίτλο:
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάστερ στη Μεθοδολογία της Ιατρικής Έρευνας.
• Ενέκρινε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου μάστερ της Ιατρικής Σχολής με τίτλο:

•

•

•

•
•

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Ακριβείας στην Κλινική Πράξη.
Αποφάσισε όπως για την Κατανομή των Ερευνητικών Δραστηριοτήτων για το έτος
2019 θα εφαρμοστεί η μέχρι τώρα ισχύουσα διαδικασία, ενώ παράλληλα η Επιτροπή
Έρευνας θα ετοιμάσει ολοκληρωμένη πρόταση για τον τρόπο κατανομής των
Ερευνητικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2020 και μετά.
Αποφάσισε όπως τα πρακτικά των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου Κύπρου
πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του Προέδρου του εκάστοτε Σώματος και
να τηρούνται στο αρχείο κάθε οντότητας.
Ανακαλείται το μέρος της απόφασης της Συγκλήτου (Συνεδρία αρ. 21/2018,
5/9/2018) σύμφωνα με το οποίο «Το Νηπιαγωγείο και ο Βρεφοκομικός Σταθμός
«Λητώ Παπαχριστοφόρου» του ΠΚ λειτουργούν τις ημέρες των τελετών αποφοίτησης
για φύλαξη των μικρών παιδιών κατόπιν δήλωσης ενδιαφέροντος».
Ενέκρινε τον προτεινόμενο αριθμό εισακτέων προπτυχιακών φοιτητών μέσω των
παγκύπριων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Σύνολο: 1.217).
Ενέκρινε το διορισμό των ακόλουθων Εκπροσώπων της Συγκλήτου στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών:
o Καθηγήτρια Βασιλική Κασσιανίδου
o Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευαγγελία Σαμίου
Σημειώνεται ότι για σκοπούς έγκαιρης ενημέρωσης όλα τα πιο πάνω αποτελούν
συνοπτική καταγραφή των αποφάσεων του Σώματος και σε καμία περίπτωση δεν
αντικαθιστούν τα επικυρωμένα πρακτικά.

