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Διοικητικό Προσωπικό 
ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.: 
 
Σόφη Πέτρου,  
Λειτουργός Πανεπιστημί-
ου 
Σκεύη Βασιλείου, Γενι-
κός Γραφέας (Σ) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 
 
Χαρούλα Αγγελή-
Βαλανίδη, Πρόεδρος-
Διευθύντρια 
 
Χριστόδουλος Σοφο-
κλέους:  Αντιπρόεδρος-
Αναπλ. Διευθυντής 
 
Εκπρόσωποι Σχολών: 
Φρύνη Κακογιάννη 
Ντοά, Εκπρόσωπος 
Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών 
 
Νικόλας Διέτης, Εκπρό-
σωπος Ιατρικής Σχολής 
 
Γεώργιος Αρχοντής, 
Εκπρόσωπος Σχολής 
Θετικών και Εφαρμοσμέ-
νων Επιστημών 
 
Σταυρούλα Φιλίππου, 
Εκπρόσωπος Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών 
και Επιστημών της Αγω-
γής 
 
Νικόλαος Τσάκας, Εκ-
πρόσωπος Σχολής Οικο-
νομικών Επιστημών και 
Διοίκησης 
 
Μαρία Φιλοκύπρου, 
Εκπρόσωπος Πολυτεχνι-
κής Σχολής 
 
Νατάσσα Κωνσταντινί-
δου, Εκπρόσωπος Φιλο-
σοφικής Σχολής 
——————————— 
Μενέλαος Μενελάου,  
Προϊστάμενος Υπηρεσίας 
Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριμνας 
——————————— 
Εκπρόσωποι Φοιτη-
τών: 
 
Κυριάκος Ιωάννου, 
Εκπρόσωπος Προπτυ-
χιακών Φοιτητών 
Παναγιώτης Ευσταθίου, 
Εκπρόσωπος Μεταπτυ-

Ενημερωτικά 
Δελτία 

Διαβάστε τα προη-
γούμενα τεύχη του 
ενημερωτικού δελ-
τίου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Υπεύθυνος Ύλης: Συμβούλιο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 

Αξιολογήσεις 
μαθημάτων 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.. 

Οι διδάσκοντες 
έχουν πρόσβαση 

στα αποτελέσματα 
των αξιολογήσεων 

μέσω του  
Συστήματος  
Διαχείρισης  

Ερωτηματολογίων 
Αξιολόγησης 
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Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) 
Κεντρικά, Οδός Καλλιπόλεως, Πτέρυγα Α’, Γραφεία 104 & 105 

Τηλ.:2289-4546 Fax:2289-4548, Email: kedima@ucy.ac.cy 

ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ 
ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.  

 
Σύμφωνα με απόφα-
ση της Ε.Ο.ΚΤ.Α. 
(Συνεδρία 02/2020), 
το Κέντρο Διδασκα-
λίας και Μάθησης 
έχει μεταστεγαστεί 
στα: 
 
Κεντρικά (οδός 
Καλλιπόλεως) 
Πτέρυγα Α’ 
Γραφεία 104 & 105 
 

7η ανοιχτή συνάντηση διδακτικού προσωπικού 

Ανοιχτή συνάντηση διδακτικού προσωπικού: 
Μέχρι σήμερα το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. έχει διοργανώσει 6 συναντήσεις του 
διδακτικού προσωπικού κατά τις οποίες συζητούνται θέματα που 
απασχολούν το διδακτικό προσωπικό και στη συνέχεια οι τοποθετή-
σεις και εισηγήσεις που απορρέουν από κάθε συνάντηση αποστέλ-
λονται στις Πρυτανικές Αρχές. 
Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση του 
Covid-19 οι συναντήσεις είχαν αναβληθεί.  
Το Κέντρο όμως προτίθεται να διεξάγει διαδικτυακά την επόμενη 
συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Εαρινό Εξάμηνο 2020-
2021. Οι διδάσκουσες/διδάσκοντες θα ενημερωθούν σύντομα για το 
θέμα που θα καλυφθεί στην 7η συνάντηση και πώς θα μπορούν να 
συμμετέχουν. 

2ο Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας 

2η προκήρυξη Διδακτικών Επινοήσεων 

Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας: 
Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα έχει ενημερωθεί για τη νέα πολιτική 
του Βραβείου Ποιοτικής Διδασκαλίας. Στις αποφοιτήσεις 2022 ανα-
μένεται να απονεμηθούν 7 βραβεία—ένα βραβείο ανά Σχολή.  
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 
2021 διεξάγεται η ψηφοφορία από όσους έχουν δικαίωμα ψήφου: 
(α) όλες/όλοι οι τελειόφοιτοι/αποφοιτούντες προπτυχιακοί φοιτή-
τριες/τές ΚΑΙ οι μεταπτυχιακοί φοιτήτριες/τές επιπέδου Μάστερ: μέ-
χρι 3 υποψήφιες/ους (μπορούν να ψηφίσουν διδάσκουσες/
διδάσκοντες που ανήκουν σε οποιοδήποτε Τμήμα/Σχολή), και  
(β) οι Προέδροι των Τμημάτων/Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής: μέχρι 
2 υποψήφιους (οι Προέδροι Τμημάτων μπορούν να ψηφίσουν μόνο 
διδάσκουσες/διδάσκοντες που ανήκουν στο Τμήμα τους και η/ο Κο-
σμήτορας της Ιατρικής Σχολής μόνο διδάσκουσες/διδάσκοντες που 
ανήκουν στη Σχολή της/του). Διευκρινίζεται ότι κανένας δεν μπορεί 
να προτείνει την/τον εαυτό του ως υποψήφια/ο.  
Στη συνέχεια θα δημιουργηθεί το shortlist και θα ενημερωθούν οι 
υποψήφιες/οι βραβευθέντες για να υποβάλουν τα δικά τους τεκμή-
ρια προς υποστήριξη της υποψηφιότητας τους. 
Όλες οι διαδικασίες διεξάγονται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας που 
έχει σχεδιάσει το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. και έχει υλοποιήσει η ΥΠΕ. 

Διδακτικές Επινοήσεις: 
Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. έχει λάβει κατανομή 42 χιλιάδων ευρώ για τις Διδακτι-
κές Επινοήσεις. Θα χρηματοδοτηθούν: 
(α) προτάσεις μικρού μεγέθους (διάρκειας μέχρι 8 εβδομάδες): ποσό 
μέχρι €3000 
(β) προτάσεις μεσαίου μεγέθους (διάρκειας μέχρι ενός εξαμήνου): 
ποσό μέχρι €6000 
(γ) προτάσεις μεγάλου μεγέθους (διάρκειας μέχρι δύο εξαμήνων): 
ποσό μέχρι €10000 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 30 Απριλίου 2021  
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