Στρατηγικό Σχέδιο Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας

1. Αποστολή Τμήματος
Tο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας καλλιεργεί την πρωτογενή έρευνα αλλά και τη
διδασκαλία του ανθρώπινου παρελθόντος στον μεσογειακό και ευρωπαϊκό χώρο. Στην
Κύπρο, αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο μελέτης της ιστορίας και αρχαιολογίας της
μεγαλονήσου, του ευρύτερου ελληνικού κόσμου, της Ανατολικής Μεσογείου και της
Ευρώπης. Είναι επίσης βασικός φορέας ανάδειξης και διαφύλαξης της κυπριακής
πολιτισμικής κληρονομιάς. Το Τμήμα εστιάζει στη διαμόρφωση ατόμων με ήθος,
επαγγελματισμό και κριτική σκέψη, δημιουργικότητα και ικανότητα για διάλογο,
συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην επιστημονική, κοινωνική και πολιτισμική
ανάπτυξη της Κύπρου και στην ενεργό ένταξή της στον ευρύτερο διεθνή χώρο.

2. Aνάλυση ΔΑΕΑ - SWOT Analysis
ΘΕΤΙΚΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΑ
Αδυναμίες (Weaknesses)

Δυνάμεις (Strengths)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κέντρο αριστείας και προώθησης της ιστορίας και
αρχαιολογίας της Κύπρου
Καλλιέργεια της έρευνας του ελληνικού, ευρύτερου
Μεσογειακού και ευρωπαϊκού κόσμου
Ποιότητα επιστημονικού δυναμικού
Υψηλή ποιότητα έρευνας, με διεθνή διάχυση
Λειτουργία μιας σημαντικής αρχαιολογικής βιβλιοθήκης
Λειτουργία ερευνητικών εργαστήριων και συλλογών
Ικανότητα εξασφάλισης ανταγωνιστικών ερευνητικών
προγραμμάτων και εξωτερικής χρηματοδότησης
Τοπική και διεθνής δικτύωση
Ουσιαστική επιρροή στην κοινωνία
Σύνδεση δεξιοτήτων ιστορικών επιστημών με ευρύ
φάσμα επαγγελματικών επιλογών
Δέσμευση για συνεχή βελτίωση

• Μειωμένη ευελιξία του προγράμματος σπουδών
• Χαμηλό επίπεδο νέων φοιτητών/τριών σε συνάρτηση με
το σύστημα και τα κριτήρια εισδοχής
• Δυσκολία σωστής χρήσης της ελληνικής γλώσσας από
τους/τις φοιτητές/τριες
• Αδυναμία προσέλκυσης ξενόγλωσσων φοιτητών/τριών
από το εξωτερικό
• Περιορισμένος αριθμός υποτροφιών για μεταπτυχιακές
και διδακτορικές σπουδές για την προσέλκυση άριστων
υποψήφιων, ειδικά από το εξωτερικό
• Περιορισμένη σε αριθμό γραμματειακή στήριξη
• Απουσία διοικητικού λειτουργού για θέματα ερευνητικών
προγραμμάτων
• Έλλειψη μόνιμης, κοινής στέγασης του Τμήματος

Ευκαιρίες (Opportunities)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προσέλκυση, καλλιέργεια και αξιοποίηση αξιόλογων
νέων ερευνητών/τριών
Διεθνοποίηση έρευνας και διδασκαλίας
Δυνατότητες που προσφέρει η εξ αποστάσεως και η
υβριδική διδασκαλία
Προσέλκυση φοιτητών/τριών από άλλες χώρες
Προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών
(ελληνόφωνων όσο και αγγλόφωνων)
Δημιουργία δικτύων διεθνών συνεργασιών / συμμετοχή
σε τέτοια δίκτυα
Δυνατότητες αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων
και διασύνδεση με πολιτισμικούς φορείς
Δια βίου μάθηση
Προσφορά επαγγελματικών/επιμορφωτικών
μαθημάτων σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς

Απειλές (Threats)
•

•
•
•

•
•
•
•

Μη επαρκής στελέχωση σε σχέση με τις ανάγκες του
αντικειμένου / μη πλήρωση θέσεων μετά από
αφυπηρετήσεις ή αποχωρήσεις
Έλλειψη ουσιαστικής διασύνδεσης του προγράμματος
του Τμήματος με άλλα προγράμματα σπουδών του ΠΚ
Προσφορά μαθημάτων γνωστικών αντικειμένων του
Τμήματος από άλλα τμήματα του ΠΚ
Προσφορά από ιδιωτικά πανεπιστήμια προγραμμάτων
σπουδών χωρίς τις βασικές προϋποθέσεις ελέγχου
ποιότητας
Χρονοβόρες και άκαμπτες διαδικασίες ΔΙΠΑΕ, που
δυσχεραίνουν οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις
Φθίνουσα ποιότητα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Φθίνων αριθμός εισερχομένων φοιτητών/τριών
Περιορισμοί διεθνών βάσεων βιβλιογραφίας και
αναφορών (citations) όσον αφορά τις ανθρωπιστικές
σπουδές

•
•
•

Ελλιπής ερευνητική χρηματοδότηση στη βασική έρευνα
στις ανθρωπιστικές σπουδές
Συνεχής μείωση της κρατικής χορηγίας στον
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου
Αδυναμία της τοπικής κοινωνίας να αποσυνδέσει το
πτυχίο του Τμήματος από συγκεκριμένες
επαγγελματικές προοπτικές (π.χ. Μέση Εκπαίδευση)

3. Υφιστάμενη Κατάσταση Τμήματος
Πίνακας 1: Κατάσταση Τμήματος

Κατάσταση Τμήματος
Δείκτης

Διεθνής Κατάταξη:
1. Times H.E.
2. Shanghai
3. QS

Τιμή δείκτη για
το έτος 2019
ή
2018/2019

Τιμή δείκτη για
το έτος 2020
ή
2019/2020

Τιμή δείκτη για
το έτος 2021
ή
2020/2021

ΣΤΟΧΟΣ**
δείκτη για το
έτος 2022 ή
2021/2022

1

1

1

1

7

7

7

8

0

0

0

0

Αριθμός προσφερόμενων προπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών
Αριθμός προσφερόμενων συμβατικών
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (μάστερ
και διδακτορικά)
Αριθμός προσφερόμενων
αυτοχρηματοδοτούμενων μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών (μάστερ και
διδακτορικού επιπέδου)
Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών πλήρους
φοίτησης (ισοδύναμο πλήρους φοίτησης - FTE)
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών επιπέδου
μάστερ πλήρους φοίτησης (ισοδύναμο πλήρους
φοίτησης - FTE)
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών διδακτορικού
επιπέδου πλήρους φοίτησης (ισοδύναμο πλήρους
φοίτησης - FTE)
Αριθμός διεθνών φοιτητών όλων των επιπέδων
και ετών φοίτησης
Λόγος (Αρ. διεθνών φοιτητών όλων των επιπέδων
και ετών φοίτησης : Αρ. ημεδαπών φοιτητών όλων
των επιπέδων και ετών φοίτησης)
Αριθμός μελών ΔΕΠ*

Times H.E., QS

120,4

106,27

109,13

105,27

124,87

Times H.E., QS

55,72

40,78

48,22

40,28

46,83

41

51.51

Times H.E., QS

36,44

31,78

23,17

25,11

33

32,28

36.3

119,63

137.35

Times H.E., QS

41

46

58

64

Times H.E., QS

41:188

46:154

58:151

64:166

Times H.E., QS

16

17

18

20

* Μέλη ΔΕΠ = Υπηρετούν στις 4 βαθμίδες: Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή, Λέκτορα
** Ο ΣΤΟΧΟΣ για το έτος 2022 να τεθεί όπου εφαρμόζεται

Κατάσταση Τμήματος
Διεθνής Κατάταξη:
1. Times H.E.
2. Shanghai
3. QS

Λόγος (Αρ. μελών ΔΕΠ* : Αρ. Φοιτητών πλήρους
φοίτησης (ισοδύναμο πλήρους φοίτησης - FTE)
όλων των επιπέδων και ετών φοίτησης))

Τιμή δείκτη για
το έτος 2019
ή
2018/2019

Τιμή δείκτη για
το έτος 2020
ή
2019/2020

Τιμή δείκτη για
το έτος 2021
ή
2020/2021

ΣΤΟΧΟΣ** δείκτη
για το έτος 2022
ή
2021/2022

Times H.E., QS

16 : 195.69

17 : 175.59

18 : 198.80

δ/ε

Αριθμός διεθνών μελών ΔΕΠ*

Times H.E., QS

9

10

11

δ/ε

Λόγος (Αρ. διεθνών μελών ΔΕΠ* : Αρ. ημεδαπών
μελών ΔΕΠ*)

Times H.E., QS

9:7

10:7

11:7

δ/ε

Αριθμός μελών ΕΕΠ

0

0

0

0

Αριθμός ερευνητών (ΕΕΕ, μεταδιδακτορικοί
ερευνητές, κ.ά.)

8

10

14

22

92:16

97:17

69:18

93:20

1

1

1

3

17,37

19,35

19,71

19,8

Μέσος Όρος

15,11

15,23

14,33

15,5

Ελάχιστος

10,28

10,56

9,59

12

7,70

7,16

7,37

7,5

Δείκτης

Λόγος (Αρ. δημοσιεύσεων 1: Αρ. μελών ΔΕΠ*)
Αριθμός Διοικητικού Προσωπικού (γραφείς,
λειτουργοί, λογιστικοί λειτουργοί, τεχνικοί
εργαστηρίων, κ.ά.)
Μέγιστος
Βαθμός εισερχόμενων
φοιτητών μέσω παγκυπρίων
εξετάσεων

Times H.E.

Μέσος όρος βαθμού αποφοίτησης φοιτητών (GPA)
Ποσοστό αποτυχιών σε μαθήματα τμήματος
προπτυχιακού επιπέδου ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο

1

19,57

10,58

23,35

8,78

22,90

12,52

Όσον αφορά τις δημοσιεύσεις, εδώ και πιο κάτω, το χρονικό πλαίσιο είναι το ημερολογιακό έτος, και όχι το ακαδημαϊκό (άρα: 2019, 2020, 2021, 2022).

18

Κατάσταση Τμήματος
Διεθνής Κατάταξη:
1. Times H.E.
2. Shanghai
3. QS

Τιμή δείκτη για
το έτος 2019
ή
2018/2019

Τιμή δείκτη για
το έτος 2020
ή
2019/2020

Τιμή δείκτη για
το έτος 2021
ή
2020/2021

ΣΤΟΧΟΣ** δείκτη
για το έτος 2022
ή
2021/2022

Times H.E., QS

12

10

6

15

Αριθμός εξερχόμενων φοιτητών – Erasmus

4

5

2

6

Αριθμός προπτυχιακών αποφοίτων

34

14

26

30

Times H.E., QS

598

612

638

668

Times H.E., QS

135

149

159

170

Times H.E., QS

36

42

44

48

Λόγος (Αρ. αποφοίτων διδακτορικού επιπέδου :
Αρ. προπτυχιακών αποφοίτων) για το έτος
αναφοράς

Times H.E., QS

7:34

6:14

2:26

4:30

Λόγος (Αρ. μελών ΔΕΠ* : Αρ διδακτορικών
αποφοίτων) για το έτος αναφοράς

Times H.E., QS

16:7

17:6

18:2

20:4

Συνολικός αριθμός εξωτερικών ερευνητικών
προγραμμάτων για τη δεκαετία μέχρι το έτος
αναφοράς (ΙΣΑ και ΕΜΑ)

25

19

25

25

Συνολικός αριθμός εσωτερικών ερευνητικών
προγραμμάτων για τη δεκαετία μέχρι το έτος
αναφοράς (ΙΣΑ και ΕΜΑ)

8

7

9

11

Δείκτης
Αριθμός εισερχόμενων φοιτητών – Erasmus

Συνολικός αριθμός αποφοίτων προπτυχιακού
επιπέδου μέχρι το έτος αναφοράς (από 1995/96)
Συνολικός αριθμός αποφοίτων μεταπτυχιακού
επιπέδου (μάστερ) μέχρι το έτος αναφοράς (από
1997/98)
Συνολικός αριθμός αποφοίτων διδακτορικού
επιπέδου μέχρι το έτος αναφοράς (από 1997/98)

Κατάσταση Τμήματος
Διεθνής Κατάταξη:
1. Times H.E.
2. Shanghai
3. QS

Δείκτης
Αριθμός επιτυχημένων
ερευνητικών προτάσεων
(εσωτ. και εξωτ.) σε σύγκριση
με τις υποβληθείσες
προτάσεις του Τμήματος για
την περίοδο 2017-2021 (ΙΣΑ
και ΕΜΑ)

Τιμή δείκτη για
το έτος 2019
ή
2018/2019

Τιμή δείκτη για
το έτος 2020
ή
2019/2020

Έργα

23

Προτάσεις

47

% επιτυχίας

49%

Αριθμός εναρκτήριας χρηματοδότησης μέχρι το
έτος αναφοράς
Αριθμός δημοσιεύσεων με διεθνή κρίση (σε
citation index journals)

Τιμή δείκτη για
το έτος 2021
ή
2020/2021

ΣΤΟΧΟΣ** δείκτη
για το έτος 2022
ή
2021/2022

5

6

7

9

33

35

30

29

Αριθμός δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων και
άλλους συλλογικούς τόμους

23

19

21

28

Αριθμός μονογραφιών

4

1

3

8

Συλλογικού έργου

8

9

5

15

Ειδικού τεύχους

3

1

2

Επιστημονικού περιοδικού

5

6

6

2

Αριθμός ετεροαναφορών (Google Scholar) 2

1997

2071

2136

2150

Αριθμός υποτροφιών για νεοεισερχόμενους
προπτυχιακούς φοιτητές

0

0

0

0

Αριθμός επιμελειών

Times H.E., Shanghai,
QS

Οι τιμές είναι ενδεικτικές και δίνονται εδώ με πολύ σοβαρές επιφυλάξεις, δεδομένων των περιορισμών των διεθνών βάσεων βιβλιογραφίας και ετεροαναφορών (citations)
όσον αφορά τις ανθρωπιστικές σπουδές γενικά και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις στα ελληνικά ειδικότερα.

2

9

Αριθμός υποτροφιών για νεοεισερχόμενους
μεταπτυχιακούς φοιτητές (ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ)
Αριθμός υποτροφιών για νεοεισερχόμενους και
υφιστάμενους διδακτορικούς φοιτητές
(ΕΥΑΓΟΡΑΣ)

-

1

0

2 μερικές

0

δ/ε

-

3

1
μερική

3+1
μερική

0

δ/ε

Αριθμός δράσεων πολιτισμικής συνεισφοράς
1. Αρχαιολογικά προγράμματα πεδίου

17

13

13

13

2. Συνεργασίες με μη πανεπιστημιακούς φορείς

28

22

27

26

3. Συμμετοχές σε επιτροπές/συμβούλια
πολιτιστικών ιδρυμάτων

14

14

18

18

4. Προσφορά εμπειρογνωμοσύνης

28

24

28

30

5. Δημόσιες διαλέξεις

86

36

66

52

6. Προβολή πολιτιστικών θεμάτων στα ΜΜΕ

105

90

61

57

7. Εκπαιδευτικές εκδρομές και ξεναγήσεις

13

13

5

14

10

4. Στόχοι & Δράσεις/Έργα Τμήματος
Πίνακας 2: Καθορισμός Στόχων Τμήματος

Καθορισμός Στόχων
Στρατηγικός Στόχος
Πανεπιστημίου

Λειτουργικός Στόχος Πανεπιστημίου

Δράση/Έργο Τμήματος προς
υλοποίηση Στόχου

Ημερομηνία
έναρξης

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

Στρατηγική Επιδίωξη 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς αναγνώρισης ανάμεσα στα καλύτερα
Πανεπιστήμια του κόσμου

Α1. Βελτίωση της ποιότητας της
διδασκαλίας και διασύνδεσή της με
την έρευνα

Α.
Αριστεία στη
διδασκαλία και τη
μάθηση
Α2. Εμπλουτισμός του τμήματος με
ακαδημαϊκό προσωπικό νέων
ειδικοτήτων σε τομείς αιχμής

1. Επιτυχής πιστοποίηση όλων των
προγραμμάτων σπουδών του τμήματος
(ΔΙΠΑΕ)
2. Εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων
σπουδών (νέα μαθήματα, νέο περιεχόμενο,
μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης)
3. Από κοινού περιοδική συζήτηση θεμάτων
διδασκαλίας και αξιολόγησης
4. Προώθηση διατμηματικών προγραμμάτων
διδασκαλίας και προσφορά μαθημάτων σε
άλλες σχολές

14/5/2019 24/9/2020

Δεν εξαρτάται από
το Τμήμα 3

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

1. Ετοιμασία πενταετούς στρατηγικού
προγράμματος ανάπτυξης του Τμήματος,
λαμβάνοντας υπόψη (α) τις
αφυπηρετήσεις/αποχωρήσεις ακαδημαϊκού
προσωπικού, (β) την αναθεώρηση των
προγραμμάτων σπουδών όλων των
επιπέδων / την εισαγωγή νέων ελκυστικών
γνωστικών αντικειμένων, κ.ά.

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2021-22

Έχουν κατατεθεί οι φάκελοι για όλα τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για έξι (6) προγράμματα, εκκρεμεί η διαδικασία για τα
υπόλοιπα πέντε (5). Η ολοκλήρωσή της εξαρτάται από το ΔΙΠΑΕ.

3

11

Καθορισμός Στόχων
Στρατηγικός Στόχος
Πανεπιστημίου

Λειτουργικός Στόχος Πανεπιστημίου

Α3. Προσέλκυση άριστων προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών φοιτητών

4

Δράση/Έργο Τμήματος προς υλοποίηση
Στόχου
1. Αναθεώρηση υφιστάμενων ή/και
ανάπτυξη νέων Προγραμμάτων
Σπουδών/Κατευθύνσεων ώστε να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
τοπικής και διεθνούς αγοράς εργασίας
και να είναι ελκυστικά προς τους φοιτητές
2. Αναθεώρηση και επικαιροποίηση της
ιστοσελίδας Τμήματος σχετικά με το
περιεχόμενο των Προγραμμάτων
Σπουδών, τη λειτουργία, τη δομή και τα
μαθήματα που περιλαμβάνουν
3. Ενημέρωση σχολείων/μαθητών και σχολικών
συμβούλων επαγγελματικού
προσανατολισμού
4. Περαιτέρω προώθηση του θεσμού Erasmus
5. Αναθεώρηση μέσης και χαμηλότερης
βαθμολογίας εισαγωγής ανά πρόγραμμα 4
6. Διοργάνωση ημέρας γνωριμίας (open day) με
το Τμήμα και τα Προγράμματα Σπουδών που
προσφέρει ετησίως, κάθε Ιανουάριο
7. Προσφορά μαθημάτων / προγραμμάτων
σπουδών από κοινού με πανεπιστήμια του
εξωτερικού
8. Ενίσχυση του θεσμού της συνεποπτείας
διδακτορικών διατριβών

Ημερομηνία
έναρξης

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΧΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22
ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25
ΧΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

Όσον αφορά την εισαγωγή φοιτητών στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μέσω Παγκυπρίων Εξετάσεων, το Τμήμα θα ήθελε να έχει λόγο στην όλη διαδικασία.
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Καθορισμός Στόχων
Στρατηγικός Στόχος
Πανεπιστημίου

Λειτουργικός Στόχος Πανεπιστημίου

Α4. Ανάπτυξη υποδομής, μηχανισμών και
προγραμμάτων για υβριδική ή/και εξ
αποστάσεως εκπαίδευση

Α5. Δημιουργία μηχανισμών εργασιακής
εμπειρίας και οργανικής
διασύνδεσής της με τα προγράμματα
σπουδών

Α6. Ενίσχυση της ακαδημαϊκής
αυτονομίας

Δράση/Έργο Τμήματος προς
υλοποίηση Στόχου

Ημερομηνία
έναρξης

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

1. Στρατηγικός προγραμματισμός για την
προσφορά αριθμού μαθημάτων στο πλαίσιο
ανοικτής, υβριδικής και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης
2. Διεκδίκηση οικονομικής και τεχνολογικής
υποστήριξης από το ΠΚ ΕΕ21 - ΧΕ22
α. Ετοιμασία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού
β. Επιμόρφωση διδακτικού προσωπικού
1. Ερωτηματολόγια προς υφιστάμενους
φοιτητές/τριες και αποφοίτους για τη
διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής τους
από τη διδασκαλία και το συσχετισμό των
σπουδών τους με επαγγελματική
αποκατάσταση
2. Ερωτηματολόγια προς πιθανούς εργοδότες
3. Συνεργασία με οργανισμούς, ιδρύματα και
εταιρείες στην Κύπρο και στο εξωτερικό για
τοποθέτηση φοιτητών/τριων στα πλαίσια
των προγραμμάτων σπουδών (internships)
4. Ενημέρωση της ιστοσελίδας του Τμήματος
με κατάλογο οργανισμών/εταιρειών που
απασχολούν αποφοίτους
1. Διεκδίκηση δικαιώματος καθορισμού
βάσης εισαγωγής στο προπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
2. Διεκδίκηση μεγαλύτερης ευελιξίας στον
σχεδιασμό και υλοποίηση νέων προγραμμάτων
σπουδών και στην αναθεώρηση υφισταμένων
(απεγκλωβισμός της διαδικασίας από το ΔΙΠΑΕ)

ΕΕ 2020-21

ΧΕ 2022-23

ΕΕ 2020-21

ΧΕ 2022-23

ΕΕ 2020-21

ΧΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22
ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2021-22
ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2021-22
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Καθορισμός Στόχων
Στρατηγικός Στόχος
Πανεπιστημίου

Λειτουργικός Στόχος Πανεπιστημίου

Β.
Ανάπτυξη έρευνας
και καινοτομίας

Β1. Ενίσχυση, υποστήριξη και
βιώσιμη ανάπτυξη της
έρευνας

Β2. Διαφύλαξη και ενίσχυση των
ερευνητικών πεδίων διαχρονικής αξίας

Δράση/Έργο Τμήματος προς υλοποίηση
Στόχου

1. Υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων
[προσωπικά, συλλογικά, μικρά, μεσαία,
μεγάλα] με στόχο τόσο πρωτογενή έρευνα όσο
και δημιουργία ερευνητικών εργαλείων
2. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας
σε άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά,
μονογραφίες σε έγκριτους εκδοτικούς οίκους,
πρακτικά συνεδρίων, συλλογικούς τόμους,
καταλόγους εκθέσεων, εγκυκλοπαίδειες,
λεξικά, μελέτες, τράπεζες δεδομένων κ.ά.
3. Διεκδίκηση θέσεως Διοικητικού Λειτουργού για
υποστήριξη σε θέματα έρευνας / διαχείρισης
ερευνητικών προγραμμάτων
4. Διεκδίκηση αύξησης κονδυλίων βιβλιοθήκης
5. Διεκδίκηση αύξησης ερευνητικών κονδυλίων
1. Διεκδίκηση πλήρωσης κενωθεισών θέσεων
λόγω αφυπηρετήσεων και αποχωρήσεων
2. Διασύνδεση και εμπλοκή με μη
πανεπιστημιακούς, πολιτισμικούς φορείς
3. Συνέχιση ανάληψης δράσεων πολιτισμικής
συνεισφοράς
4. Διοργάνωση ημερίδων για το ιστορικό και
αρχαιολογικό έργο του ΠΚ κάθε χρόνο κατά το
εαρινό εξάμηνο

Ημερομηνία
έναρξης

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΧΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22
ΧΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22
ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25
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Καθορισμός Στόχων
Στρατηγικός Στόχος
Πανεπιστημίου

Λειτουργικός Στόχος Πανεπιστημίου

Β3. Ενίσχυση της δυνατότητας του
Τμήματος να προσελκύει διεθνώς
άριστο προσωπικό

B4. Προσέλκυση άριστων ερευνητών

Δράση/Έργο Τμήματος προς υλοποίηση
Στόχου

Ημερομηνία
έναρξης

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

1. Ανάπτυξη και καλλιέργεια διεθνών συνεργασιών
μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων, ανταλλαγών,
συλλογικών εκδόσεων, συνεργασίας σε
αρχαιολογικές έρευνες, ανασκαφών,
συνεργασίας σε ερευνητικά προγράμματα, κ.ά.
2. Στόχευση και εξασφάλιση χορηγιών,
υποτροφιών και ερευνητικών προγραμμάτων
για την προώθηση της έρευνας, τόσο ατομικών
όσο και συλλογικών
3. Προσέλκυση εξωτερικής χρηματοδότησης με
σκοπό τη δημιουργία εδρών
4. Προσέλκυση ξένων ακαδημαϊκών για διαλέξεις,
διδασκαλία, ερευνητικές συνεργασίες κλπ.
5. Ενίσχυση των ανταλλαγών Erasmus σε επίπεδο
ακαδημαϊκού προσωπικού
6. Ανάπτυξη κοινών μεταπτυχιακών
προγραμμάτων με πανεπιστήμια του
εξωτερικού

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2022-23

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21
ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25
ΕΕ 2022-23

1. Λειτουργία κατάλληλα εξοπλισμένων
ερευνητικών εργαστηρίων / ερευνητικών
δικτύων τα οποία θα αποτελέσουν πόλο έλξης
ερευνητών
2. Προσφορά μεταδιδακτορικών υποτροφιών
3. Στρατηγικός προγραμματισμός για τη
δημιουργία προοπτικών εργοδότησης
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Καθορισμός Στόχων
Στρατηγικός Στόχος
Πανεπιστημίου

Λειτουργικός Στόχος Πανεπιστημίου
Β6. Ίδρυση νέων Ακαδημαϊκών και
Ερευνητικών Οντοτήτων

Β7. Επιτάχυνση της κτηριακής,
πληροφορικής και εργαστηριακής
ανάπτυξης του Πανεπιστημίου

Γ. Διεθνοποίηση

Γ1. Προσέλκυση και αποτελεσματική
στήριξη διεθνών φοιτητών/τριών
σε υφιστάμενα ή νέα προγράμματα
σπουδών

Δράση/Έργο Τμήματος προς
υλοποίηση Στόχου

Ημερομηνία
έναρξης

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

1. Σχεδιασμός και ίδρυση νέων ερευνητικών
εργαστηρίων

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2022-23

1. Διεκδίκηση κοινής στέγασης Τμήματος και
Φιλοσοφικής Σχολής στην
Πανεπιστημιούπολη
2. Διεκδίκηση ενισχυμένης πληροφορικής
στήριξης σε θέματα διδασκαλίας και έρευνας
3. Διεκδίκηση αγοράς κατάλληλου λογισμικού
για σκοπούς υβριδικής διδασκαλίας
4. Διεκδίκηση συνεχούς επιμόρφωσης σε
προγράμματα, λογισμικά, εφαρμογές που
μας αφορούν (π.χ Τurnitin, νέο banner, κ.ά.)
5. Διεκδίκηση καλύτερης πληροφορικής
στήριξης όσον αφορά τεχνογνωσία σχετική
με ερευνητικά προγράμματα
1. Προσφορά μαθημάτων/προγραμμάτων
σπουδών στην αγγλική γλώσσα
2. Προώθηση Προγράμματος Σπουδών στον
Ελληνικό Πολιτισμό (αγγλόφωνο) από τα
τρία τμήματα της ΦΣ
3. Προώθηση του θεσμού της συνεποπτείας
4. Διερεύνηση προοπτικών εξ αποστάσεως
μάθησης/φοίτησης για φοιτητές/τριες του
εξωτερικού
5. Διοργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων
γνωριμίας και ένταξης διεθνών
φοιτητών/τριών στην πανεπιστημιακή
κοινότητα ετησίως

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2021-22

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21
ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25
ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25
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Καθορισμός Στόχων

Λειτουργικός Στόχος Πανεπιστημίου

Γ2. Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών για
την ενίσχυση της κινητικότητας
φοιτητών/τριών και αποφοίτων

Γ3. Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών για
την ενίσχυση της κινητικότητας
ακαδημαϊκού προσωπικού και
ερευνητών

Δ. Διασύνδεση με
τους απόφοιτους, τη
βιομηχανία και
άλλους εξωτερικούς
οργανισμούς

Δ1. Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών
με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα,
ινστιτούτα, κυβερνητικές υπηρεσίες,
επιχειρήσεις και πολιτιστικά
ιδρύματα

Δράση/Έργο Τμήματος προς υλοποίηση
Στόχου

1. Ανάπτυξη διαπανεπιστημιακών
προγραμμάτων σπουδών, π.χ. με
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Erasmus
Mundus, ΥUFE κ.ά.
2. Ενίσχυση του θεσμού της συνεποπτείας
διδακτορικών διατριβών
3. Ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών/τριων
στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus, ΥUFE
και Erasmus Placements.
1. Προώθηση ανταλλαγών στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus
2. Προσέλκυση ξένων ακαδημαϊκών για διαλέξεις,
διδασκαλία, ερευνητικές συνεργασίες κλπ
(Πανεπιστημίο Διασποράς, Επισκέπτες
Καθηγητές Σύντομης Διάρκειας)
1. Διασύνδεση και εμπλοκή με μη
πανεπιστημιακούς φορείς (Τμήμα Αρχαιοτήτων,
Υπουργείο Παιδείας, [εκπαιδευτικά εγχειρίδια,
προγράμματα σπουδών, Πολιτιστικές
Υπηρεσίες], Υπουργείο Εξωτερικών, Κρατικό
Αρχείο, Γραφείο Τύπου & Πληροφοριών,
Κυπριακή Επιτροπή UNESCO, Υφυπουργείο
Τουρισμού, Σύνδεσμος Ξεναγών, ΜΜΕ,
Μουσεία, Πινακοθήκες)

Ημερομηνία
έναρξης

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25
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Καθορισμός Στόχων
Στρατηγικός Στόχος
Πανεπιστημίου

Λειτουργικός Στόχος Πανεπιστημίου

Δ2. Ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου
μάθησης, επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
στον κρατικό και ιδιωτικό τομέα

Δ3. Ανάπτυξη και αξιοποίηση συνεργειών
με τοπικά πανεπιστήμια για
μεγιστοποίηση του κοινωνικού
οφέλους

Δ4. Ενίσχυση της ουσιαστικής συμμετοχής
των αποφοίτων στην ανάπτυξη και τα
δρώμενα του Τμήματος μέσω της
συνεχούς ενημέρωσης και της
προσφοράς υπηρεσιών

Δράση/Έργο Τμήματος προς υλοποίηση
Στόχου

Ημερομηνία
έναρξης

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

1. Προσφορά εμπειρογνωμοσύνης
2. Διοργάνωση Σχολής Ξεναγών και συμμετοχή
σε επιμορφωτικά προγράμματα του World
Federation of Tourist Guide Association
3. Προώθηση προσφοράς επιμορφωτικών
σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής
και Μέσης Εκπαίδευσης κάθε δύο χρόνια
4. Προώθηση προσφοράς επιμορφωτικών
προγραμμάτων για επαγγελματίες ξεναγούς
1. Συνεργασία με Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου και ΤΕΠΑΚ για δημόσιες διαλέξεις
(δια ζώσης και εξ αποστάσεως)
2. Συνεργασία με τοπικά πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα για διοργάνωση
συνεδρίων και άλλων δράσεων
1. Δημιουργία και διατήρηση ενημερωμένου
μητρώου αποφοίτων του Τμήματος
2. Εμπλοκή αποφοίτων σε επιστημονικές
ημερίδες, συνέδρια, στην ημερά γνωριμίας,
κ.λπ.
3. Διοργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων,
εκπαιδευτικών εκδρομών με συμμετοχή
αποφοίτων
4. Αξιοποίηση της ιστοσελίδας του Τμήματος
ως εργαλείου ενημέρωσης/επαφής

ΧΕ 2021-22
ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25
ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2022-23

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2021-22
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Ε1. Συνεχής αναβάθμιση των
υφιστάμενων και προσφορά νέων
προγραμμάτων σπουδών και
διασύνδεσή τους με τις απαιτήσεις
της διεθνούς αγοράς εργασίας και την
κοινωνία της γνώσης

Ε. Ενίσχυση της
απασχολησιμότητας
των φοιτητών και
αποφοίτων
Ε2. Αναβάθμιση των γλωσσικών
ικανοτήτων, των κριτικών και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της
επαγγελματικής δικτύωσης των
φοιτητών και των αποφοίτων

Δράση/Έργο Τμήματος προς υλοποίηση
Στόχου

Ημερομηνία
έναρξης

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

1. Ερωτηματολόγια προς υφιστάμενους
φοιτητές/τριες και εργοδότες
2. Ετήσιες συναντήσεις Συμβουλίου του
Τμήματος για συζήτηση/αξιολόγηση των
προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2021-22

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

1. Καταγραφή απαιτούμενων δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που χρειάζεται η αγορά εργασίας
και που πρέπει να αναπτύξουν οι φοιτητές
κατά τη φοίτηση – ενσωμάτωση σχετικών
δραστηριοτήτων σε μαθήματα
2. Eνσωμάτωση δραστηριοτήτων με στόχο την
καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως ενίσχυση
συγγραφικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη κριτικής
σκέψης, ικανότητας διαλόγου και
επιχειρηματολογίας, κ.λπ.
3. Εισαγωγή προπαρασκευαστικού μαθήματος για
ανάγνωση και κατανόηση κειμένων και
συγγραφή ακαδημαϊκού δοκιμίου
4. Συζήτηση των μεθόδων αξιολόγησης των
μαθημάτων (π.χ. γραπτές και προφορικές
εξετάσεις, εργασίες, συμμετοχή στο μάθημα,
κατ’ οίκον προετοιμασία, κλπ.) και συστηματική
ανατροφοδότηση
5. Συνεργασία με το ΚΕΔΙΜΑ για προσφορά
μαθήματος αναβάθμισης των γλωσσικών
ικανοτήτων

ΧΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2022-23

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2022-23
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Λειτουργικός Στόχος Πανεπιστημίου

Δράση/Έργο Τμήματος προς
υλοποίηση Στόχου

Ημερομηνία
έναρξης

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

Στρατηγική Επιδίωξη 2: Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη Πανεπιστημίου Κύπρου
Α1. Προσέλκυση δωρεών, χορηγιών και
άλλης εξωτερικής χρηματοδότησης

Α. Ανάπτυξη νέων και
ενίσχυση
υφιστάμενων πηγών Α2. Διεύρυνση των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων/υπηρεσιών του ΠΚ
εσόδων

1. Προσέγγιση ιδρυμάτων και χορηγών στην
Κύπρο και στο εξωτερικό για εξασφάλιση
υποτροφιών
2. Αξιοποίηση διασυνδέσεων για εξασφάλιση
δωρεών ερευνητικών αρχείων, συλλογών,
βιβλίων, κ.λ.π.
1. Παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε
επαγγελματίες (π.χ., φιλόλογους, ξεναγούς,
διπλωμάτες, ιστορικούς τέχνης,
αρχιτέκτονες, συντηρητές, κ.ά.)
2. Συμμετοχή σε δράσεις τύπου «Meet the
experts» – επισκέψεις σε σχολεία
3. Καλύτερη προώθηση των μεταπτυχιακών
προγραμμάτων για προσέλκυση
φοιτητών/τριών, π.χ. με τη διοργάνωση
διαδικτυακής ημέρας γνωριμίας (open day)
4. Αναθεώρηση υφιστάμενων
προγραμμάτων σπουδών με στόχο την
προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριων

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25
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Καθορισμός Στόχων
Στρατηγικός Στόχος
Πανεπιστημίου

Γ. Πρότυπο
αποτελεσματικής
διοίκησης

Λειτουργικός Στόχος Πανεπιστημίου

Γ1. Ενίσχυση της αποδοτικότητας

Γ2. Ενίσχυση της ευελιξίας στη
διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων

Δράση/Έργο Τμήματος προς υλοποίηση
Στόχου
1. Διεκδίκηση ενίσχυσης γραμματειακής
υποστήριξης του Τμήματος
2. Διεκδίκηση Διοικητικού Λειτουργού για
υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων
3. Καταγραφή καθηκόντων διοικητικού
προσωπικού και σχετική ενημέρωση μελών ΔΕΠ
του Τμήματος
4. Καταγραφή διοικητικών καθηκόντων και
προσφοράς έργου προς το Τμήμα από τα μέλη
του ακαδημαϊκού προσωπικού με σκοπό την
ισότιμη κατανομή φόρτου εργασίας
5. Ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου των
συναδέλφων στις μη μόνιμες βαθμίδες
6. Κατάλληλη στέγαση του Τμήματος
7. Επένδυση στην απαραίτητη τεχνική και
τεχνολογική υποδομή και στη συντήρησή της
1. Ισότιμη συμμετοχή διοικητικού προσωπικού
του Τμήματος στη διεκπεραίωση εργασιών που
αφορούν τις ανάγκες του Τμήματος, των
φοιτητών/τριών και μελών ΔΕΠ

Ημερομηνία
έναρξης

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

ΕΕ 2020-21

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2020-21

ΧΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25
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Καθορισμός Στόχων
Στρατηγικός Στόχος
Πανεπιστημίου

Λειτουργικός Στόχος Πανεπιστημίου

Ε1. Βελτίωση συστημάτων διοίκησης
ανθρώπινου δυναμικού και
ενίσχυση της αξιοκρατίας και της
χρηστής διοίκησης αλλά και της
ισότιμης συμμετοχής φύλων σε
όλες τις επιτροπές λήψης
αποφάσεων, όλες τις διοικητικές
και ακαδημαϊκές βαθμίδες

Ε. Καλλιέργεια
επιθυμητής
κουλτούρας
προσωπικού

Ε2. Προαγωγή ενός εργασιακού
περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις

Ε3. Ενίσχυση συνεργειών μεταξύ
μελών ΔΕΠ από διαφορετικά
Τμήματα και Σχολές

Δράση/Έργο Τμήματος προς υλοποίηση
Στόχου
1. Ισότιμη συμμετοχή φύλων σε όλες τις
επιτροπές λήψης αποφάσεων (ειδικές
επιτροπές πρόσληψης/ανέλιξης ακαδημαϊκού
προσωπικού/ΕΕΔ, τριμελείς/πενταμελείς
επιτροπές Μάστερ / Διδακτορικού, κ.λπ.)
2. Ισότιμη συμμετοχή φύλων στην εκπροσώπηση
του Τμήματος στα σώματα λήψης αποφάσεων
του ΠΚ
3. Ισότιμη συμμετοχή όλων των βαθμίδων στα
σώματα λήψης αποφάσεων
4. Διεκδίκηση ισότιμης παροχής / αύξησης
γονικής άδειας και αναγνώρισής της στις
ανελίξεις
1. Διεκδίκηση πρόνοιας και ευελιξίας σε θέματα
υγείας (και μάλιστα σε περίπτωση που
προκύψουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου)
2. Πολιτική μηδενικής ανοχής σε θέματα
σεξουαλικής παρενόχλησης και οποιασδήποτε
μορφής διάκρισης (φυλετικής ή άλλης,
εκφοβισμού, συγκαταβατικής συμπεριφοράς,
κ.λπ.)
1. Ενίσχυση διατμηματικών μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών
2. Συνδιοργάνωση θεματικών ημερίδων /
επιστημονικών συνεδρίων
3. Προώθηση διεπιστημονικών ερευνητικών
προγραμμάτων και συνεργασιών, καθώς και
κοινών δημοσιεύσεων.

Ημερομηνία
έναρξης

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2021-22

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25
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Καθορισμός Στόχων
Στρατηγικός Στόχος
Πανεπιστημίου

Λειτουργικός Στόχος Πανεπιστημίου

Δράση/Έργο Τμήματος προς
υλοποίηση Στόχου

Ημερομηνία
έναρξης

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2021-22

ΕΕ 2020-21

ΕΕ 2024-25

Στρατηγική Επιδίωξη 3: Φορέας πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς
Α1. Καταρτισμός μακροπρόθεσμης
πολιτισμικής στρατηγικής για
ενίσχυση υφιστάμενων και
ανάπτυξη νέων πολιτισμικών
δράσεων.

Α. Ενίσχυση της
πολιτισμικής
συνεισφοράς

Α2. Διαφύλαξη και προβολή της
ιστορίας και της αρχαιολογίας ως
ερευνητικών πεδίων διαχρονικής
αξίας

1. Κωδικοποίηση υφιστάμενης πολιτισμικής
στρατηγικής του Τμήματος και προώθησή
της στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου
(α) για ενημέρωση (β) για τις δικές τους
υποστηρικτικές ενέργειες / δράσεις
1. Διοργάνωση ημερίδων / διαλέξεων για το
ευρύτερο κοινό
2. Συνεργασία με ΜΜΕ (έντυπα και
ηλεκτρονικά) για προβολή θεμάτων
ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
3. Δημόσια έκφραση των θέσεων του Τμήματος
για θέματα που άπτονται της πολιτισμικής
κληρονομιάς, της προστασίας και της
ανάδειξής της
4. Παρουσία και παρουσίαση του Τμήματος και
των δράσεών του στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης
5. Διερεύνηση της προοπτικής δημιουργίας
σχετικών podcasts ή/και blog για θέματα
σχετικά με την ιστορία και αρχαιολογία
6. Εκπροσώπηση του Τμήματος, για την
προσφορά εμπειρογνωμοσύνης, σε κέντρα
λήψης αποφάσεων που αφορούν την
παιδεία και τον πολιτισμό
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Καθορισμός Στόχων
Στρατηγικός Στόχος
Πανεπιστημίου

Λειτουργικός Στόχος Πανεπιστημίου

Δράση/Έργο Τμήματος προς υλοποίηση Στόχου
1.
2.
3.
4.

Β1. Ανάδειξη της επιστημονικής
κουλτούρας μέσω δράσεων
επιστημονικής επικοινωνίας
και συμμετοχής του κοινού

Β. Ουσιαστική
παρέμβαση στην
κοινωνία και στην
πολιτεία

5.
6.
7.
8.

Β3. Βέλτιστη αξιοποίηση
εμπειρογνωμοσύνης
ακαδημαϊκού προσωπικού προς
όφελος της κοινωνίας και της
πολιτείας

Συμμετοχή σε ελεύθερα Πανεπιστήμια
Διοργάνωση δημόσιων διαλέξεων
Συμμετοχή στη «Βραδιά του Ερευνητή»
Διοργάνωση επισκέψεων σε αρχαιολογικούς
χώρους και μνημεία, π.χ. σε συνεργασία με
τον Όμιλο Αρχαιολογίας του ΠΚ
Εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων σε διάφορα
ερευνητικά προγράμματα
Προγραμματισμός διαφόρων δράσεων στο
πλαίσιο της λεγόμενης «Δημόσιας
Αρχαιολογίας»
Ετοιμασία ενημερωτικού υλικού (έντυπου και
ηλεκτρονικού): ενημερωτικά φυλλάδια,
podcasts, κ.λπ.
Προγραμματισμός για επισκέψεις/διαλέξεις
μελών ΔΕΠ ή άλλου ακαδημαϊκού
προσωπικού σε σχολεία στην Κύπρο

1. Διατήρηση καταλόγου των κυβερνητικών
τμημάτων/υπηρεσιών/οργανισμών/ερευνητικών κέντρων, στα οποία τα μέλη του
Τμήματος έχουν προσφέρει
εμπειρογνωμοσύνη/συμβουλευτικές υπηρεσίες
2. Διερεύνηση τρόπων/προοπτικής
συστηματοποίησης της παροχής
εμπειρογνωμοσύνης, ιδίως σε σώματα λήψης
αποφάσεων για θέματα παιδείας και
πολιτισμικής κληρονομιάς.

Ημερομηνία
έναρξης

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

ΧΕ 2021-22
ΧΕ 2021-22
ΧΕ 2021-22
ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25
ΕΕ 2024-25
ΕΕ 2024-25
ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2021-22

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2024-25

ΧΕ 2021-22

ΕΕ 2021-22
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4. Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας (Key Success Factors)
1. Ενεργή και δημόσια στήριξη των ανθρωπιστικών σπουδών από τις αρχές του ΠΚ και την
Πολιτεία
2. Κατάλληλο, ήρεμο και δημιουργικό εργασιακό κλίμα μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και
σεβασμού της διαφορετικότητας, της σημασίας και της συνεισφοράς του κάθε
γνωστικού αντικειμένου
3. Πλήρωση κενωθεισών θέσεων που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία του
προγράμματος σπουδών του Τμήματος και των άλλων τμημάτων της ΦΣ, και
συγκεκριμένα των θέσεων στον Νεότερο Πολιτισμό (κενή από το 2013), στην Κλασική
Αρχαιολογία (κενή από το 2014), στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία (κενή από το 2015) και
στην Αρχαία Ιστορία (κενή από τον Ιανουάριο 2021)
4. Νέες θέσεις σε γνωστικά πεδία αιχμής για το Τμήμα, όπως είναι η Νεότερη και
Σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου, η Ευρωπαϊκή Ιστορία (16ος -18ος αι.), η Βυζαντινή Ιστορία,
η Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, η Περιβαλλοντική Αρχαιολογία, η
Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής, η Αρχαιολογία της Αιγύπτου και η Ιστορία της
Ισλαμικής Τέχνης
5. Ενίσχυση της διοικητικής υποστήριξης του Τμήματος με ένα/μια γραφέα και ένα/μια
διοικητικό λειτουργό ο/η οποίος/α θα προσφέρει στήριξη στα ερευνητικά προγράμματα
των μελών του Τμήματος
6. Γόνιμη συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής σε πνεύμα
συναντίληψης
7. Κατάλληλη και ενιαία στέγαση του Τμήματος και της Φιλοσοφικής Σχολής και παρουσία
στην Πανεπιστημιούπολη
8. Βελτίωση της υποδομής: επένδυση από το ΠΚ σε φοιτητικές εστίες και προσπάθεια
βελτίωσης των αστικών συγκοινωνιών
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