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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Τα συμβόλαια για την έναρξη της ανέγερσης του Κέντρου

κή και συνεχή της υποστήριξη. «Είμαι βέβαιος», πρόσθεσε, «ότι

Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» υπέγραψαν την

το Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου θα είναι το

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2011, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η κοι-

αρχιτεκτονικό στολίδι της Πανεπιστημιούπολης, τοποθετώντας την

νοπραξία εταιρειών J&P και J&P Avax Joint Venture. Εκ μέρους

Κύπρο στο διεθνή χάρτη των χωρών με κτήρια υψηλής αρχιτεκτονι-

του Πανεπιστημίου Κύπρου υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής

κής αισθητικής και λειτουργικότητας».

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους της εταιρείας ο Διευ-

Ο δωρητής κ. Δάκης Ιωάννου στο δικό του σύντομο χαιρετιΣυνεχίζεται στη σελίδα 2

θύνων Σύμβουλός κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης.
Η υπογραφή των συμβολαίων, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου κ. Χάρης
Χαραλάμπους, σηματοδοτεί την έναρξη ανέγερσης ενός πολύ
σπουδαίου έργου. Ο κ. Χαραλάμπους ευχαρίστησε θερμά την
οικογένεια Ιωάννου, η οποία κατατάσσεται στους ευεργέτες του
Πανεπιστημίου, για την πολύτιμη δωρεά της, ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία μας δίδει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε την
ανέγερση του εν λόγω κτηρίου.
Όπως ανέφερε ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, το νέο κτήριο «της στέγης της γνώσης» θα αποτελεί
ένα κομβικό σημείο της Πανεπιστημιούπολης των μελλοντικών
10.000 φοιτητών σε θέματα πληροφόρησης, ενώ θα εξυπηρετεί
όλους του επιστήμονες και ερευνητές της Κύπρου ως η κύρια
ερευνητική της βιβλιοθήκη. Ο Πρύτανης ευχαρίστησε επίσης
εγκάρδια την οικογένεια Ιωάννου για την ευγενή δωρεά και την

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
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πολύτιμη στήριξή τους αλλά και την Πολιτεία για την ουσιαστι-
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ΝΕΑ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
«ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»
Συνεχίζεται από τη σελίδα 1

O Πρύτανης, κλείνοντας την τελετή υπογραφής των συμβο-

σμό ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου που με χαρά αγκάλια-

λαίων, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι στις σημερινές ημέρες που

σε τη δωρεά της αείμνηστης μητέρας του Έλλης Ιωάννου, ώστε να

υπάρχει απογοήτευση και μεμψιμοιρία που τα πράγματα δεν

φθάσουμε σήμερα στο σημείο αυτό, παρά τις διάφορες δυσκολίες.

πηγαίνουν τόσο καλά, ένα τέτοιο έργο ανοίγει μια νέα σελίδα

Εκ μέρους της κοινοπραξίας που θα κατασκευάσει το έργο,

και δίνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας στον τόπο μας, στους νέους αν-

ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης διαβεβαίωσε ότι η ιστορία και η

θρώπους, στους φοιτητές, στους επιστήμονες γενικότερα αλλά

εμπειρία της εταιρείας προεξοφλούν ότι θα εκτελεσθεί ένα

και σε ολόκληρη την κοινωνία. «Το Πανεπιστήμιο σήμερα δείχνει

ποιοτικά άριστο έργο, εντός του προγραμματισμένου χρόνου

ότι παρά την κρίση, συνεχίζει τη δυναμική του αναπτυξιακή πορεία

ολοκλήρωσης. Σημείωσε, επίσης, χαρακτηριστικά ότι η ευθύ-

και αυτή η πορεία θα συνεχιστεί. Σε καιρούς κρίσης», κατέληξε, «τα

νη της εταιρείας είναι ακόμη μεγαλύτερη, αφού το έργο θα

σύγχρονα κράτη επενδύουν στην παιδεία, στη γνώση και στους νέ-

φέρει το όνομα του Στέλιου Ιωάννου, ενός εκ των ιδρυτικών

ους ανθρώπους, γι αυτό και εγώ σήμερα χαίρομαι ιδιαίτερα για τους

μελών της.

φοιτητές μας».

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 - 2012
Με τους Professional Sinnerz υποδέχτηκε το Πανεπιστήμιο
τους νεοεισερχόμενους φοιτητές
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου υποδέχτηκε τους νεοεισερχόμενούς του φοιτητές για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά με hip hop ρυθμούς και το μουσικό
συγκρότημα Professional Sinnerz. Η μασκότ του
Πανεπιστημίου Κύπρου, η Σοφία η Μέλισσα ήταν
εκεί για να ξεσηκώσει όσους παρευρέθηκαν, ενώ
έκπληξη και ενθουσιασμό προκάλεσε η συμμετοχή του χορευτικού ομίλου. Με κέφι και αμεσότητα
οι Professional Sinnerz κέρδισαν τους φοιτητές με
τις γνωστές επιτυχίες τους και τη σκηνική τους παρουσία.
Λίγα λόγια με συμβουλευτικό χαρακτήρα είπαν
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κύριος Χάρης Χαραλάμπους. Ο Πρύτανης,
ευχόμενος στους πρωτοετείς φοιτητές καλή αρχή
και καλές επιδόσεις, τόνισε ότι κατά τη φοιτητική
τους πορεία θα βιώσουν σημαντικές αλλαγές και εξελίξεις και θα
κληθούν να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες εποχές. Εξέφρασε ακόμα την χαρά του για την έναρξη των εργασιών για την ανέγερση
της Βιβλιοθήκης «Στέλιου Ιωάννου», την οποία θα μπορούν να
απολαύσουν ως τελειόφοιτοι των προπτυχιακών τους σπουδών.
Οι υποστηρικτές της εκδήλωσης PwC και Τράπεζα Κύπρου
ήταν παρόντες για να ευχηθούν στους φοιτητές καλή αρχή. Η
Τράπεζα Κύπρου έδωσε την ευκαιρία, στους φοιτητές να μάθουν
περισσότερα για τα ξεχωριστά προνόμια της φοιτητικής κάρτας
και να διεκδικήσουν πλούσια δώρα μέσω κλήρωσης, ενώ η PwC
ενημέρωνε τους φοιτητές για τους επαγγελματικούς τίτλους ACA
και ACCA. Την εκδήλωση δρόσισαν τα αναψυκτικά Λουξ και ο καφές Pokka.

ΝΕΑ
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Καθώς το Πανεπιστήμιo μεγαλώνει τόσο σε αριθμό προσωπικού όσο και σε κτηριακές εγκαταστάσεις η ανάγκη για νέους
τρόπους άμεσης επικοινωνίας γίνεται εντονότερη. Αυτό αφορά
όχι μόνο στην επικοινωνία μεταξύ μελών του ίδιου του Πανεπιστημίου αλλά και με άτομα ανά την υφήλιο. Επιπλέον, οι νέες
τεχνολογίες τις οποίες καλείται να προωθήσει ένα σύγχρονο
ακαδημαϊκό ίδρυμα, αρωγός της ανάπτυξης της κοινωνίας, αποκαλύπτουν μια νέα πραγματικότητα στον τρόπο μοντέρνας επικοινωνίας, την τηλεδιάσκεψη.
Τηλεδιάσκεψη είναι η αμφίδρομη επικοινωνία (ήχου, εικόνας
και στις περισσότερες περιπτώσεις και δεδομένων), σε πραγματικό χρόνο, μεταξύ δύο σημείων, χρησιμοποιώντας την υποδομή του δικτύου. Τα δεκατέσσερα νέα συστήματα τηλεδιάσκεψης
που έχουν εγκατασταθεί πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αυτή τη στιγμή υπάρχουν εγκα-

δίνουν αυτή τη δυνατότητα στην πανεπιστημιακή κοινότητα και

τεστημένα συνολικά 16 συστήματα τηλεδιάσκεψης ανάμεσα

ανοίγουν καινούρια κανάλια επικοινωνίας προς όλες τις κατευ-

στα οποία τα 14 έχουν εγκατασταθεί πρόσφατα, βάσει σχετικού

θύνσεις.

ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού. Τα συστήματα αυτά, χρησιμο-

Ανάμεσα στα ποικίλα πλεονεκτήματα που έχει να προσφέρει

ποιούν εξ ολοκλήρου την υφιστάμενη υποδομή του IP δικτύου

η τηλεδιάσκεψη μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα εξής:

του Πανεπιστημίου. Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφονται τα

 Δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένων παρουσιάσεων με ει-

κτήρια καθώς και οι αίθουσες στις οποίες υπάρχουν εγκατεστη-

κόνα, ήχο, προβολή δεδομένων και αμφίδρομη επικοινωνία.

μένα συστήματα τηλεδιάσκεψης.

 Δίνει ξεχωριστό νόημα στις συναντήσεις, όπου η ύπαρξη

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

οπτικής επαφής είναι σημαντική.
 Άμεση ανταλλαγή δεδομένων για σχολιασμό και μείωση του

Α/Α

χρόνου συνεννόησης σε σχέση με συμβατικά μέσα επικοινω-

1

νίας, π.χ. τηλέφωνο, e-mail.

2

 Ενδυνάμωση των προσωπικών σχέσεων των ατόμων που
συνδιασκέπτονται.

Κτήριο
ΣΟΕΔ - Πανεπιστημιούπολη

Αίθουσα
FEB01/B223
FEB02/114

3

Αρχιτεκτονική – Οδός Λήδρας

305

4

Green Park

GP314

 Μείωση κόστους για επαγγελματικά και εκπαιδευτικά ταξίδια,

5

Θεοφανίδης

412

στις περιπτώσεις όπου κάποιο άτομο έχει την δυνατότητα να

6

Αντωνίου

304

‘’παρευρεθεί’’ σε μια συνάντηση ή παρουσίαση μέσω τηλεδι-

7

Κεντρικά Κτίρια Καλλιπόλεως

Α106

άσκεψης αντί της φυσικής παρουσίας.

8

Αθηνά

AT206

 Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας (έναντι των

9

συμβατικών μέσων) για ανθρώπους με προβλήματα ακοής,

10

ομιλίας και όρασης ή κινητικά προβλήματα.

11

114
Αναστάσιος Γ. Λεβέντης

115
B109

12

ΕΜΑ

EM106

Περαιτέρω, οι χρήσεις που μπορούν να έχουν τα συστήμα-

13

ΘΕΕ02 - Πανεπιστημιούπολη

001

τα τηλεδιάσκεψης σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι πολλές. Πιο

14

Αρσαλίδου – Παράρτημα Στροβόλου

120

κάτω αναφέρονται μερικές από αυτές:

15

Κεντρικά Κτίρια Καλλιπόλεως - Νέα Πτέρυγα

EB107

 Απομακρυσμένες παρουσιάσεις και παραδόσεις μαθημάτων

16

Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων

014

σε φοιτητές από καθηγητές του εξωτερικού.
 ‘’Εικονικές’’ εκπαιδευτικές συναντήσεις ανάμεσα σε φοιτητές
δύο απομακρυσμένων ιδρυμάτων.
 Συναντήσεις μεταξύ ακαδημαϊκών από διαφορετικά ακαδημαϊκά ιδρύματα.
 Παρουσιάσεις εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς το προσωπικό του Πανεπιστημίου από εκπαιδευτές του εξωτερικού.

Οποιοδήποτε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορεί
να χρησιμοποιήσει τα συστήματα τηλεδιάσκεψης, αφού προηγουμένως ενημερώσει τους κατά τόπους λειτουργούς υποστήριξης των πληροφορικών συστημάτων.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνούν με τις Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης και Πολυμέ-

 Συναντήσεις με ιδρύματα, οργανισμούς και εταιρείες της

σων του Τομέα Δικτύων της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστη-

χώρα μας και του εξωτερικού που αφορούν την ανάπτυξη

μάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση noc@ucy.ac.cy ή στο τηλέ-

του Πανεπιστημίου.

φωνο 2289 4444.

4
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Ηγετικά στελέχη του Κολοσσού Honeywell στο Εργαστήριο
Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου
Στις 18 και 30 Μαΐου 2011 αντίστοιχα, ο Jim Bratcher (Υπεύθυνος Τμήματος
Αγοράς για την Εμπορική Ανάπτυξη της
Honeywell, Εξειδικευμένα Υλικά) και ο
Ανδρέας Κραμβής (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Honeywell, Εξειδικευμένα Υλικά) επισκέφθηκαν το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου για να διερευνήσουν την δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασίας σε τομείς που αφορούν την Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία. Τα στελέχη της
Honeywell ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής
Τεχνολογίας και ενημερώθηκαν για τις
δραστηριότητες της ομάδας Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα,
τα ηγετικά στελέχη της Honeywell ενημερώθηκαν για τις δοκι-

σε κτίρια φωτοβολταϊκά συστήματα. Μετά το τέλος της επίσκε-

μές υψηλής τεχνολογίας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που

ψής τους, εξέφρασαν πολύ θετικά σχόλια για τις δραστηριότητες

εφαρμόζονται για τον χαρακτηρισμό, την αξιολόγηση και την

που διεξάγονται στο χώρο του ερευνητικού εργαστηρίου φωτο-

παρακολούθηση διαφορετικών τεχνολογιών φωτοβολταϊκών

βολταϊκής τεχνολογίας και διατύπωσαν το ενδιαφέρον τους για

συστημάτων κρυσταλλικού πυριτίου, λεπτής μεμβράνης, και συ-

σύναψη συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας Honeywell και του

στημάτων συγκεντρώσεως καθώς επίσης και άλλων καινοτόμων

Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου

τεχνολογιών, όπως τα οργανικά, ευέλικτα και τα ενσωματωμένα

Κύπρου.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΞΦΟΡΔΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ
Δυο ερευνητές της αγγλο-αμερικανικής ιδεαλιστικής φιλοσοφίας, η Δρ Σταματούλα Παναγάκου (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
και ο Δρ W. J. Mander (Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης) συνεργάζονται στη διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο, British
Idealism and the Concept of the Self το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Harris Manchester College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, από τις 27-29 Αυγούστου 2013. Το συνέδριο θα διερευνήσει την έννοια του εαυτού και της ατομικότητας σε όλες τις
εκφάνσεις της φιλοσοφίας των Βρετανών ιδεαλιστών (λογική,
μεταφυσική, αισθητική, ηθική, θρησκεία, ιστορία, κοινωνική και
πολιτική σκέψη). Οι επιστημονικές ανακοινώσεις θα καλύψουν

για τη φιλοξενία του συνεδρίου. Οι διοργανωτές της συνάντησης

ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

στοχεύουν στη θεμελίωση μιας διαρκούς ερευνητικής συνεργα-

Η ανταπόκριση της διεθνούς φιλοσοφικής κοινότητας στο κά-

σίας Οξφόρδης – Κύπρου, ενώ στα μελλοντικά τους σχέδια είναι

λεσμα των διοργανωτών είναι ιδιαίτερα συγκινητική. Στοχαστές

η έκδοση ενός συλλογικού τόμου με επιλογή δοκιμίων από τις

από όλο τον κόσμο (Αμερική, Αυστραλία, Βρετανία, Ινδία, Ισρα-

επιστημονικές ανακοινώσεις του συνεδρίου. Η Δρ Παναγάκου

ήλ, Ιταλία, Καναδά και Νέα Ζηλανδία) θα συναντηθούν με σκοπό

έχει ήδη αναπτύξει διασυνδέσεις με σημαντικά βρετανικά φι-

την παρουσίαση του έργου τους, την ανταλλαγή απόψεων, και

λοσοφικά κέντρα όπως: το PSA British Idealism Specialist Group

την ενδυνάμωση της έρευνας στο χώρο της αγγλο-αμερικανικής

(στο οποίο διετέλεσε συμπρόεδρος από το 1999 έως το 2008),

ιδεαλιστικής φιλοσοφίας. Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το

το Centre for the History of Philosophy (Yorkshire), το Centre for

οποίο υπήρξε ένα από τα πιο σπουδαία κέντρα καλλιέργειας και

Idealism and New Liberalism (University of Hull), και το British

άνθησης του βρετανικού ιδεαλισμού, είναι ένας ιδανικός τόπος

Idealism and Collingwood Centre (Cardiff University).

ΝΕΑ

Πανεπιστήμιο και επιχειρηματικός κόσμος: Χορηγία PwC
για την Τελετή Έναρξης του Νέου Ακαδημαϊκού έτους
Ο κύριος Μάριος Μελανίδης, Επιχειρησιακός Διευθυντής

απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου κατέχουν ποσοστό συμ-

του Τμήματος Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της PwC, σε

μετοχής στα επαγγελματικά προγράμματα της PwC, ACA και

συνάντησή του με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Κα-

ACCA 37% των Κύπριων εκπαιδευόμενων λογιστών για το 2011,

θηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, παρέδωσε στις 5 Σεπτεμβρί-

ενώ το ποσοστό αυτό ανέφερε ότι το 2012 αναμένεται να ανέλ-

ου 2011 επιταγή αξίας €1.500 ευρώ, ως χορηγία για την Τελετή

θει στο 43%. Η συμμετοχή των φοιτητών του Πανεπιστημίου

έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2011- 2012 που πραγματοποι-

ήταν έντονη και στο καλοκαιρινό πρόγραμμα εργασίας με ποσο-

ήθηκε τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011 στο Αθλητικό Κέντρο.

στό 42%. Αναμφισβήτητα το αυξανόμενο ποσοστό στελέχωσης

Κατά την συνομιλία τους ο κύριος Μελανίδης εξέφρασε την

της PwC από απόφοιτους του Πανεπιστημίου αποδεικνύει την

ευαρέσκειά του για την άρτια συνεργασία με τους απόφοιτους

εμπιστοσύνη που επιδεικνύει ο επιχειρηματικός κόσμος στην

του Πανεπιστημίου και αναγνώρισε την υψηλή τους απόδοση

ποιοτική κατάρτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

και ικανότητα. Αναφερόμενος σε ιστορικά στοιχεία είπε ότι οι

Επιμορφωτικά Σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
για τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας
σε Μετανάστες ή/και άλλους Ξενόγλωσσους
Κατακυρώθηκε στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής o διαγω-

μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης, που θα επιλεγούν ως δυνητι-

νισμός που διεξήγαγε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

κοί εκπαιδευτές για το εν λόγω πρόγραμμα, σε μεθόδους διδα-

Κύπρου για την ανάπτυξη και την υλοποίηση επιμορφωτικών

σκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς και ξενόγλωσ-

σεμιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτών για τη διδασκαλία των

σους, καθώς και η εξοικείωσή τους με μεθόδους διδασκαλίας

Ελληνικών σε αλλοδαπούς και ξενόγλωσσους στο πλαίσιο του

της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες. Το πρόγραμμα θα αποσκο-

Έργου «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Με-

πεί παράλληλα στη γνωριμία με μεθοδολογίες διδακτικής της

τανάστες ή/και άλλους Ξενόγλωσσους Κατοίκους της Κύπρου».

ελληνικής και κυπριακής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

Τα σεμινάρια του προγράμματος, που συγχρηματοδοτείται

Θέματα όπως: Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πραγματοποιηθούν στο

της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης γλώσσας, Διαπολιτισμική Εκ-

Πανεπιστήμιο Κύπρου το δεύτερο εξάμηνο του 2011 και θα επα-

παίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Εκπαιδευτική Ψυχολογία,

ναληφθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

θα αποτελέσουν επιμέρους θέματα του προγράμματος.

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Πρώην φοιτήτρια Erasmus και ένα μέλος του προσωπικού
του Πανεπιστημίου Κύπρου ορίζονται Πρεσβευτές του
Erasmus της Κύπρου
Πρώην φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου που έλαβε μέ-

μαϊκή χρονιά 2003-2004 στο Πανεπιστήμιο Roma Tre Ιταλίας και

ρος στο Πρόγραμμα Erasmus Σπουδές και ένα μέλος του διοικη-

την κυρία Μαρία Χατζηματθαίου, Γραφέα της Υπηρεσίας Έρευ-

τικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, που έλαβε μέρος

νας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία

στο Πρόγραμμα Erasmus Κατάρτιση Προσωπικού, είναι ανάμεσα

συμμετείχε στο Πρόγραμμα Erasmus Κατάρτιση Προσωπικού

στα άτομα που έχει επιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Πρε-

στην εταιρεία SOP Hilmbauer στη Βιέννη τον Ιούλιο 2010.

σβευτές Erasmus για την Κύπρο που θα κληθούν επίσημα στους

Τα άτομα αυτά επιλέγηκαν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου μετά

εορτασμούς για τα 25α γενέθλια του Προγράμματος το 2012. Οι

από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του Ιδρύμα-

εορτασμοί θα πραγματοποιηθούν το πρώτο μισό του 2012 στη

τος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Κύπρου, ως

Δανία η οποία θα προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

άτομα τα οποία με την εμπειρία Erasmus που είχαν, επηρέασαν

Ένωσης.

το Πρόγραμμα Erasmus ή επηρεάστηκαν από αυτό.

Πρόκειται για την κυρία Σταυρούλα Αντωνίου, απόφοιτο του

Οι εμπειρίες τους θα δημοσιευθούν στη ιστοσελίδα της Ε.Ε.

Τμήματος Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, που

και θα καταγραφούν σε ειδικό αναμνηστικό βιβλίο το οποίο θα

έλαβε μέρος στο Πρόγραμμα Erasmus Σπουδές κατά την ακαδη-

εκδοθεί από την Ε.Ε.
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ΝΕΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
Την επιμόρφωση δεκαέξι ομογενών δασκάλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανέλαβε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για
5η συνεχή χρονιά, το οποίο σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου, διεξήγαγε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα από
τις 12 μέχρι τις 27 Ιουλίου 2011.
Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, οι ομογενείς δάσκαλοι,
τους οποίους συνόδευε ο Διευθυντής της Ελληνικής Παιδείας της
Αρχιεπισκοπής Αμερικής Δρ Ιωάννης Ευθυμιόπουλος, παρακολούθησαν μαθήματα στις σύγχρονες μεθόδους διδακτικής προ-

ομογένεια με διάφορες δράσεις του. Πέραν του Προγράμματος

σέγγισης, για μια επιτυχημένη διδασκαλία για την ελληνική γλώσ-

Επιμόρφωσης των δασκάλων από την ομογένεια της Αμερικής,

σα και για μαθήματα ιστορίας, πολιτισμού και θρησκευτικών. Τα

το Πανεπιστήμιο οργανώνει εδώ και 8 χρόνια το Ελεύθερο Πα-

μαθήματα παρέδωσαν οι ακαδημαϊκοί του Τμήματος Επιστημών

νεπιστήμιο στην Ομογένεια του Λονδίνου, ενώ συνεργάζεται

της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, κυρία Έλενα Ιωαννίδου,

στενά με την παροικία στην Μαριούπολη της Ουκρανίας και με

κυρία Έλενα Ξενή, κυρία Έλενα Κυριακίδη, κυρία Μαρίνα Φιλίπ-

την παροικία της Αυστραλίας. Στο πλαίσιο της πολιτικής του, το

που, κ. Μάκης Σέπος και κ. Σταύρος Φωτίου, καθώς επίσης η κυ-

Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει επίσης υιοθετήσει την εισδοχή των

ρία Μαρία Παπαλεοντίου, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

παιδιών των Ομογενών με ειδικά κριτήρια, ενώ το Σχολείο Ελ-

Παράλληλα με το πρόγραμμα των μαθημάτων οι συμμετέχον

ληνικής Γλώσσας τους προσφέρει μαθήματα Ελληνικών. Παράλ-

τες πραγματοποίησαν επισκέψεις σε ιερούς και αρχαιολογικούς

ληλα, κάθε καλοκαίρι πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο. σε

χώρους της Κύπρου και επισκέφτηκαν τον Αρχιεπίσκοπο και τη

συνεργασία με τη ΝΕΠΟΜΑΚ, το Πρόγραμμα Discover Cyprus,

Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

στο οποίο δίνεται η ευκαιρία σε ομογενείς φοιτητές να γνωρί-

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται κοντά στην ελληνική

σουν την Κύπρο.

ΚΟΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΕΝΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
Υπογράφηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2011 συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης, στο πλαίσιο της κοινής τους πρωτοβουλίας «Ενεργά για την Ενέργεια». Τη συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του
Πανεπιστημίου ο Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους του ανθρωπιστικού, μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης ο Πρόεδρός του κ. Νάσος Κτωρίδης.
Η συμφωνία προνοεί την παροχή μιας υποτροφίας, με την
ονομασία «Υποτροφία Ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης» για ένα
διδακτορικό φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, του οποίου
η έρευνα θα εστιάζεται στην ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά,
ηλιοθερμικά, ηλιακά υλικά). Η υποτροφία που χορηγεί το Ίδρυμα
Αθανάσιος Κτωρίδης θα καλύπτει τα δίδακτρα μέχρι και τέσσερα
ακαδημαϊκά έτη.
Όπως δήλωσε ο κ. Κτωρίδης, «η πρωτοβουλία ‘Ενεργά για την
Ενέργεια’ φιλοδοξεί να κτίσει γνώση, αλλά και έργα τα οποία θα συν
εισφέρουν στην ενεργειακή ανάπτυξη της Κύπρου». Υπογράμμισε

με σήμερα, να προωθήσουμε έναν τομέα στρατηγικό, σύγχρονο και

δε ότι η υποτροφία δεν είναι παρά μόνο το πρώτο βήμα προς την

καινοτόμο ο οποίος έχει μεγάλες προοπτικές σε επίπεδο έρευνας.

πραγματοποίηση ενός μεγαλόπνοου οράματος.

Είμαι βέβαιος ότι η υποτροφία που παρέχεται από το Ίδρυμα Αθα-

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής

νάσιος Κτωρίδης θα αξιοποιηθεί στο έπακρο από άριστους φοι-

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ευχαρίστησε το Ίδρυμα Αθανάσιος

τητές και μέσα από αυτή θα κατατεθούν ερευνητικές προτάσεις οι

Κτωρίδης και σημείωσε ότι τέτοιου είδους χειρονομίες από ιδρύ-

οποίες θα συνδράμουν στην ανάπτυξη του τόπου. Επιδίωξή μας»,

ματα, οργανισμούς, εταιρείες και ιδιώτες συμβάλλουν ουσιαστι-

κατέληξε, «είναι να αναχθεί η Κύπρος σε ένα πράσινο νησί, το οποίο

κά στην επιτέλεση του έργου του Πανεπιστημίου. Όπως ανέφερε

θα εκμεταλλευτεί, προς όφελος όλων, τον άνεμο και ειδικά τον ήλιο

ο Πρύτανης, «Στόχος μας είναι, με τη συνεργασία που εγκαινιάζου-

που διαθέτει σε αφθονία».

ΝΕΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ-ΚΕΝΘΕΑ
Υπογράφηκε στις 21 Ιουλίου 2011 συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΚΕΝΘΕΑ. Τη συμφωνία
υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους του ΚΕΝΘΕΑ ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας.
Η συμφωνία προνοεί, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία στην
ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για
την προώθηση των στόχων του ΚΕΝΘΕΑ, από το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα, το Τμήμα Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου θα αναλαμβάνει την εξωτερική εποπτεία των

Επιτροπής ΚΕΝΘΕΑ. Η εν λόγω Συντονιστική Επιτροπή, η οποία

Προγραμμάτων, ενώ θα τοποθετεί ανά εξάμηνο πέντε φοιτητές

θα απαρτίζεται από πέντε μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητι-

του διδακτορικού της κλινικής ψυχολογίας για κλινική άσκηση

κού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα προωθεί την

στις δομές του ΚΕΝΘΕΑ.

υλοποίηση των προνοιών της συμφωνίας.

Σημειώνεται ότι με τη συμφωνία αυτή το Πανεπιστήμιο Κύ-

Τόσο ο Πρύτανης όσο και ο Πανιερότατος τόνισαν τα σημαν

πρου θα συμμετέχει στο Γενικό Συμβούλιο του ΚΕΝΘΕΑ με έναν

τικά οφέλη τα οποία θα αποκομίσει η κυπριακή κοινωνία από τη

εκπρόσωπο της Πρυτανείας και ένα μέλος της Συντονιστικής

συνεργασία των δύο ιδρυμάτων.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΗ
Συμπληρώνονται φέτος πέντε χρόνια από τον αδόκητο θάνατο της επιστήμονος, παιδαγωγού, μητέρας και
καλλιτέχνιδος Στέλλας Πιτσιλλή (1976-2006). Το Θεατρικό
Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου υπενθυμίζει την
παρουσία της φέρνοντας στη μνήμη της πανεπιστημιακής κοινότητας την «τίμια μορφή» της Στέλλας δια μέσου
αυτού του μικρού αφιερώματος το οποίο στηρίζεται στην
αναδημοσίευση ορισμένων κειμένων που είδαν το φως
της δημοσιότητας πριν από πέντε χρόνια και με τα οποία
φωτίζονται πολλές και σημαντικές πλευρές του σπουδαίου αυτού ανθρώπου και αποφοίτου του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Κάθε φορά που παίζεται επί σκηνής το «Χρονικό της Κύπρου» του Λεοντίου Μαχαιρά, η ιδρυτική αυτή και σπουδαία θεατρική παράσταση, έρχεται στη σκέψη όλων των
μελών του Θ.Ε.ΠΑ.Κ., αλλά κι ενός μεγάλου μέρους του φιλότεχνου κοινού που παρακολουθεί ανελλιπώς εδώ και 15
χρόνια τη δράση του Θ.Ε.ΠΑ.Κ., η μορφή αλλά και το ήθος
που εξέπεμπε η Στέλλα, η πρώτη διδάξασα τον κεντρικό
γυναικείο ήρωα του έργου, τη θρυλική Ελεωνόρα της Αρραγωνίας, τη Ρήγαινα της Κύπρου επί μια δεκαετία (13591369 μ.Χ.). Η Στέλλα Πιτσιλλή είναι διαρκώς παρούσα στην
Αξιοθέα τόσο με τη μνημείωσή της στην «Αίθουσα Στέλλας
Πιτσιλλή», όσο και με τη συχνή αναφορά σε αυτήν και στον
ακέραιο χαρακτήρα της, αλλά κυρίως στο ήθος με το οποίο
«ποιούσε» όχι μόνο το ρόλο μιας σημαντικής μορφής της
ιστορίας της Κύπρου αλλά και το ρόλο της ως εκπαιδευτικού και μητέρας.
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Καλοκαιρινό Σχολείο Erasmus:
Reconfiguring Values and Knowledge for Sustainable Communities
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 21 Αυγούστου το Καλοκαιρινό Σχολείο Reconfiguring Values and Knowledge for Sustainable
Communities που διοργανώθηκε στον Αγρό. Στη διάρκεια των
τριών εβδομάδων εντατικών μαθημάτων του Καλοκαιρινού
Σχολείου οι φοιτητές ανέπτυξαν ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις προσεγγίζοντας περιβαλλοντικά προβλήματα και άλλα
θέματα της αειφόρου ανάπτυξης μέσα από διεπιστημονικό διάλογο. Με εργαστήρια, εργασίες και προσωπικές σημειώσεις τους
εξέτασαν θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης υπό το πρίσμα διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, όπως
η αρχιτεκτονική, η περιβαλλοντική μηχανική, η εκπαίδευση, οι
ανθρωπιστικές επιστήμες, η γεωγραφία, οι πολιτιστικές σπουδές, οι οικονομικές σπουδές και οι νομικές σπουδές. Διαλέξεις

νομική, η λογοτεχνία, οι περιβαλλοντικές σπουδές, οι οικονομι-

και σεμινάρια εστίασαν σε θέματα όπως οι κλιματικές αλλαγές,

κές σπουδές και η διοίκηση, και από διαφορετικές χώρες, όπως

η οικολογική ασφάλεια, η ιστορία και η πολιτική της αειφόρου

η Λιθουανία, η Ρωσία, η Νορβηγία, η Ιρλανδία, η Ινδία, το Πακι-

ανάπτυξης, το περιβάλλον και η τεχνολογία, ο άνθρωπος και

στάν, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα και η Κύπρος. Από το Πα-

το περιβάλλον, η αειφόρος ανάπτυξη και τα νησιά, το αγροτι-

νεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχαν 9 φοιτητές.

κό και αστικό περιβάλλον. Οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να

Το Καλοκαιρινό Σχολείο διοργάνωσε η Σχολή Ανθρωπιστικών

καταγράψουν τις προσωπικές τους απόψεις σε ημερολόγιο και

Επιστημών σε συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπι-

να προβληματιστούν για το πώς μπορούν να διαφοροποιήσουν

στημίου Κύπρου στο πλαίσιο του Erasmus Intensive Program. Τα

τις απόψεις τους και να εξετάσουν τον τρόπο σκέψης τους γύρω

συνεργαζόμενα πανεπιστήμια ήταν το Mykolas Romeris από τη

από το ρόλο του ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον. Επίσης, οι

Λιθουανία και το Πανεπιστήμιο Queen’s του Belfast. Από το Πανε-

ομαδικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις τους έδωσαν τη

πιστήμιο Κύπρου συμμετείχαν οι, Αναστασία Νικολoπούλου από

δυνατότητα να τεθούν ερωτήσεις γύρω από τη μετάδοση προ-

το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, Παναγιώτα Πύλα από το Τμήμα

συσκευασμένων γνώσεων και τη διαδικασία της μάθησης για τις

Αρχιτεκτονικής και Μαρίνα Νεοφύτου από το Τμήμα Πολιτικών

επιπτώσεις της ανθρώπινης παρέμβασης στο δομημένο και φυ-

Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Επίσης διαλέξεις σε

σικό περιβάλλον.

θέματα αρχιτεκτονικής και περιβάλλοντος έδωσαν οι, Ανδρέας

Τα μαθήματα διεξήχθησαν στον Αγρό με τη συμμετοχή 8 καθηγητών και 23 μεταπτυχιακών και τεταρτοετών φοιτητών από
διαφορετικούς κλάδους, όπως η γεωγραφία, η αρχιτεκτονική, η

Σαββίδης και Σωκράτης Στρατής από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής.
Το πρόγραμμα του Καλοκαιρινού Σχολείου είναι στην ιστοσελίδα www.ucy.ac.cy/erasmus-ip

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΛΛΗ ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟ
Βραβείο ύψους €1.700 απονεμήθηκε εις μνήμην της Έλλης
Παναγιώτη Μαλλή από το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έλλης Μαλλή
«Η Παναγία της Λύσης», στον Κυριάκο Σεργίου, απόφοιτο του
Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής. Το Βραβείο απονέμεται
κάθε χρόνο σε εκτοπισμένο τελειόφοιτο του Πανεπιστημίου Κύπρου που σημειώνει την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση.
Η απονομή του Βραβείου έγινε τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου,
από το σύζυγο της εκλιπούσας κύριο Παναγιώτη Μαλλή, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Κώσταντίνου Χριστοφίδη, του Αντιπρύτανη Καθηγητή Αθανάσιου Γαγάτση, του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων
Επιστημών Καθηγητή Ευστάθιου Παπαροδίτη, της Ανώτερης
Λειτουργού της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
(ΥΣΦΜ) Χρυσάνθης Λοϊζίδου και της Λειτουργού του Γραφείου
Φοιτητικής Ζωής της ΥΣΦΜ Μάρθας Ιωάννου.

ΕΡΕΥΝΑ

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΚΕΑΔ)
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟ
Το Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο (ΚΕΑΔ) ανα-

προς την Ερευνητική και Εκπαιδευτική κοινότητα της Κύπρου και

κοινώνει ότι έχει αναβαθμίσει την διασύνδεση του με το πανευ-

τη διασύνδεσή της με το GEANT (http://www.geant.net/pages/

ρωπαϊκό ερευνητικό και ακαδημαϊκό δίκτυο υψηλών επιδόσεων

home.aspx), με 40 εκατομμύρια χρήστες, σε 8000 ερευνητικά,

GEANT σε 1 Gbps με τον κόμβο που βρίσκεται στο Λονδίνο. Το

ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε 40 χώρες της Ευρώ-

ΚΕΑΔ σύντομα θα εγκαταστήσει και δεύτερη σύνδεση στο παν

πης και της ευρύτερης περιοχής, με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες

ευρωπαϊκό δίκτυο GEANT μέσω Φρανκφούρτης με εύρος ζώνης

και διασυνδέσεις πέραν των 100 Gbps στο κορμό του δικτύου. Οι

επίσης 1Gbps.

υπηρεσίες που παρέχονται υποστηρίζονται από την Κυπριακή Δη-

Το Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο (ΚΕΑΔ) δημιουργήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για να
παρέχει την απαραίτητη ηλεκτρονική υποδομή και υπηρεσίες

μοκρατία καθώς και από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο (ΠΠ7) της Ε.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα του ΚΕΑΔ www.cynet.ac.cy .

Pos matome griko
Pos matome griko ονομάζεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα

αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας της γλώσσας διαρ-

έρευνας με συντονιστή την Agenzia per il patrimonio culturale

θρωμένου σε έξι επίπεδα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο,

Euromediterraneo (http://www.agenziaeuromed.it/internet/), στο

για την διδασκαλία των γλωσσών. Η πρόταση προβλέπει επί-

οποίο συμμετέχει το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπου-

σης την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που θα απευθύνεται

δών του Πανεπιστημίου Κύπρου με εκπροσώπους τις Αναπλη-

σε παιδιά και σε ενήλικες και θα διατίθεται σε έντυπη (βιβλία)

ρώτριες Καθηγήτριες γλωσσολογίας Μαριλένα Καρυολαίμου

και ηλεκτρονική (multimedia CD-ROM και διαδίκτυο) μορφή

και Μαριάννα Κατσογιάννου. Πρόκειται για μία ιταλο-ελληνική

για διάφορα επίπεδα εκμάθησης της διαλέκτου. Εκτός από την

συνεργασία που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος

ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας ειδικά προσαρμοσμένης στη δι-

Lifelong Learning Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρό-

δασκαλία της διαλέκτου, απώτερος στόχος του προγράμματος

γραμμα αφορά την προώθηση της ελληνικής διαλέκτου γκρίκο,

είναι η ενίσχυση του κύρους της, τόσο εντός όσο και εκτός της

που μιλιέται στην περιοχή του Σαλέντο (Απουλία). Η γκρίκο είναι

περιοχής όπου χρησιμοποιείται. Δίνεται επομένως ιδιαίτερη

μία από τις δύο σύγχρονες ποικιλίες της κατωιταλικής, διαλεκτι-

έμφαση στη διάλεκτο ως φορέα πολιτισμού, όπως αυτός εκ-

κής μορφής της ελληνικής γλώσσας, που σήμερα μιλιέται ακόμα

δηλώνεται σήμερα μέσα από την προφορική παράδοση που

σποραδικά σε ορισμένα σημεία της Νότιας Ιταλίας.

σώζεται στα τραγούδια, τους χορούς και τα πανηγύρια τις πε-

Πρώτος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός

ριοχής του Σαλέντο.
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ΕΡΕΥΝΑ

ΠΡΩΤΟ ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Ο πιο δυναμικός ερευνητικός φορέας στην Κύπρο είναι το

Οργανισμός ΤΑΛΩΣ. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου για ακόμη μια

Πανεπιστήμιο Κύπρου, σύμφωνα και με τα τελευταία αποτελέ-

φορά επιβεβαιώνει πως η έντονη ερευνητική δραστηριότητα

σματα του European Research Ranking (βλ. δικτυακό κόμβο

του ακαδημαϊκού προσωπικού και των ερευνητών συμβάλλει

www.researchranking.org) για το 2010. Συγκεκριμένα, για το

ουσιαστικά στην προσέλκυση ανταγωνιστικών προγραμμάτων.

2010 το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στην εκατοντάδα των

Σημειώνεται ότι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν δέκα

200-300 των καλύτερων (στη βάση του μεγέθους απορροφη-

ερευνητικά κέντρα, 76 ερευνητικά εργαστήρια και 11 έδρες. Η

τικότητας χρηματοδοτήσεων από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο)

χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα

ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη, ενώ το 2009 βρισκόταν

(εθνικά και ευρωπαϊκά), για το 2010, έφτασε στα 14 εκατομμύ-

η

στην εκατοντάδα των 800-900. Η Κύπρος κατατάσσεται στην 25

ρια ευρώ και στην αναλογία 1:3,5(€). Δηλαδή, κάθε ευρώ που

θέση από το σύνολο των 133 χωρών που συμμετέχουν στο 7ο

επενδύεται από τον κρατικό προϋπολογισμό στο Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Πλαίσιο. Σε εθνικό επίπεδο πρώτο με σημαντική δι-

Κύπρου, αποφέρει 3,5 € από εξωτερικές πηγές. Κατά το 2010

αφορά είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ακολουθεί το The Cyprus

υλοποιούνταν από το Πανεπιστήμιο 99 ευρωπαϊκά προγράμμα-

Institute, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και ο Αναπτυξιακός

τα και 238 το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Η έκρηξη στο Μαρί ήταν έκρηξη της αναξιοκρατίας
του Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη,

ποιοτικά παιδείας. Να μετατρέψουμε την

μοιράζονται το όραμά τους. Αυτό τους

Πρύτανη

κρίση σε μια ευκαιρία αναμόρφωσης των

οδηγεί στην αποστασιοποίηση. Συνεπώς,

πνευματικών θεσμών της δημοκρατίας.

το ζητούμενο είναι μια ηγεσία που να

Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διά-

Πρέπει να αποδείξουμε εκ νέου την ανω-

εμπνέει, που θα ξανακτίσει το Κράτος και

στημα η αξιοπιστία των πολιτών προς το

τερότητα του δημοκρατικού πολιτεύμα-

τους θεσμούς του και θα αντισταθεί στη

πολιτικό σύστημα έχει φτάσει στο ναδίρ.

τος και να διαψεύσουμε όσους ισχυρίζον

διαφθορά. Όταν αρχίσει αυτή η διαδικα-

Φτάσαμε σε αυτό το δυσάρεστο σημείο

ται ότι η δημοκρατία είναι ένα καθεστώς

σία αναγέννησης, ο κόσμος θα επιστρέ-

των μετρίων.

ψει στην πολιτική.

γιατί όλα αυτά τα χρόνια διορίζονται σε
θέσεις-κλειδιά και ηγούνται οργανισμών

Πιστεύω πως στα χρόνια που έπονται

Αυτή η διαδικασία αποτελεί σαφώς μέ-

άνθρωποι οι οποίοι επιλέγηκαν χωρίς κα-

θα ζήσουμε μιαν αλλαγή του πολιτικού

ρος του ρόλου που έχουν να διαδραματί-

νένα αξιοκρατικό κριτήριο. Ουσιαστικά, η

και κομματικού σκηνικού της Κύπρου. Σε

σουν τα πανεπιστήμια και γενικά οι πνευμα-

έκρηξη που έγινε στο Μαρί αποκάλυψε το

αυτή τη διαδικασία σημαντικό ρόλο θα

τικοί άνθρωποι αυτού του τόπου. Δεν είναι

βάθος της διακομματικής παρακμής και

κληθεί να διαδραματίσει η «Κοινότητα

δυνατόν, για παράδειγμα, οι Ημικρατικοί Ορ-

της κρίσης του κράτους. Φτάσαμε, λοιπόν,

των Πολιτών». Η νέα γενιά έχει την υπο-

γανισμοί να μην έχουν στα Συμβούλιά τους

σε αυτό το σημείο γιατί όλα αυτά τα χρόνια

χρέωση να πάρει τη μοίρα της στα χέρια

εμπειρογνώμονες.

οι άξιοι και ικανοί μπαίνουν στο περιθώριο

της. Οι νέοι δεν εμπιστεύονται την πολιτι-

Το όφελος της αξιοποίησης της εμπειρο-

και μαρτυράμε μια ανακύκλωση ανθρώ-

κή και τους πολιτικούς γιατί αντιλαμβάν

γνωμοσύνης είναι πολύ μεγάλο. Το κόστος

πων-αξιωματούχων, την οποία η κοινωνία

ονται ότι εκείνοι που τους κυβερνούν δεν

της μη αξιοποίησής της είναι τεράστιο.

δεν μπορεί να ανεχτεί πια. Σήμερα, είναι
ανάγκη να δούμε το κράτος από την αρχή.
Πρέπει, καταρχήν, να δούμε πως θα
διασφαλιστεί η ορθολογιστική και αξιοκρατική επιλογή των μελών των Επιτροπών έτσι ώστε να έχουν ως γνώμονα το
κοινό καλό, και όχι την εξυπηρέτηση των
κομματικών συμφερόντων. Πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την πένθιμη εποχή σε
μια δημοκρατική άνοιξη που να μπορεί
να καταλήξει στην ανοικοδόμηση του
καταρρέοντος κράτους, της ρημαγμένης
οικονομίας, και της αμφισβητούμενης

ΑΠΟΨΕΙΣ

Εισηγήσεις για μέτρα οικονομικής πολιτικής
του Καθηγητή Λούη Χριστοφίδη, Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομι-

μελλοντική απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα και την ευημε-

κών Επιστημών και Διοίκησης

ρία μας. Η επιλεκτική εφαρμογή της ΑΤΑ πρέπει να αποφευχθεί γιατί θα αλλάξει τους σχετικούς πραγματικούς μισθούς

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε όλοι τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα και νοιαζόμαστε για τις πιθανές επιπτώσεις στην

με απρόβλεπτο τρόπο και χωρίς την έρευνα που απαιτείται
από μία ανοικτή συζήτηση για τους σχετικούς μισθούς.

οικονομία μας. Στο πνεύμα αυτό παραθέτω πιο κάτω ένα πακέτο

4. Η μέθοδος φορολογίας της ακίνητης περιουσίας που έχουμε

θεμάτων και μέτρων τα οποία φρονώ ότι θα βοηθήσουν το κοι-

στην Κύπρο είναι προβληματική. Τα έσοδα του κράτους κα-

νωνικό σύνολο μακροχρόνια.

θορίζονται από τις συναλλαγές και όχι από την ιδιοκτησία.
Επιβαρύνουμε και αποτρέπουμε τις συναλλαγές (πράγμα που

1. Χρειάζεται βελτίωση της ικανότητας του τραπεζικού τομέα

δεν βοηθά την οικονομία) και επιτρέπουμε την ακίνητη ιδιο-

ώστε να απορροφήσει τις δυσμενείς εξελίξεις στην Ελλάδα

κτησία με πολύ μικρή φορολογική επιβάρυνση. Το φορολογι-

και αλλού. Τα έσοδα από την πρόσφατη φορολόγηση των κα-

κό βάρος πρέπει να πέφτει περισσότερο στις μεγάλες ακίνη-

ταθέσεων πρέπει να αποδοθούν εξ ολοκλήρου στον τραπε-

τες περιουσίες και λιγότερο στις συναλλαγές. Ένα θετικό από-

ζικό τομέα γιατί οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι πιο άμεσοι

τοκο μίας τέτοιας αλλαγής θα είναι όχι μόνο η αύξηση αλλά

από εκείνους του δημοσιονομι-

και η σταθεροποίηση των εσόδων

κού ελλείμματος. Ενδείκνυται,

του κράτους.

επίσης, συγκράτηση των τρα-

5. Το συνταξιοδοτικό πρόβλημα

πεζικών απολαβών ή και μετα-

πρέπει να ρυθμιστεί. Το προσδό-

τροπή αυξήσεων σε μετοχικό

κιμο ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά

κεφάλαιο, αυξάνοντας έτσι τη

και οι νέες γενιές καλούνται να

συμμετοχή και την εσωτερική

συντηρήσουν τους πρεσβυτέρους

εποπτεία.

τους για μακρές περιόδους που

2. Μείωση των κρατικών εξόδων.

δεν έχουν προβλεφθεί από τα διά-

Η δομή της κρατικής μηχανής

φορα σχέδια, και για τις οποίες οι

πρέπει να εξεταστεί με σκοπό

πρεσβύτεροι δεν έχουν πληρώσει.

τη δραστική απλοποίηση των

Ένα τέτοιο σχήμα είναι και άδικο

διαδικασιών μας, την ανάθεση

και, πιθανώς, μη βιώσιμο. Η κυβέρ-

ευθυνών σε κομβικά σημεία,

νηση πρέπει να επανεξετάσει το

και τη διαφάνεια. Πολλές δρα-

επίπεδο εισφορών και απολαβών

στηριότητες του κράτους μπο-

καθώς επίσης και το όριο αφυπη-

ρούν να απλοποιηθούν ή και

ρέτησης. Το όριο αφυπηρέτησης

να καταργηθούν μειώνοντας το

θα μπορούσε να αυξηθεί σταδια-

διοικητικό μας κόστος και με-

κά, εκτός μόνο για άτομα που συ-

ταφέροντας ανθρώπινους πό-

νταξιοδοτούνται σύντομα ή είναι

ρους εκεί που είναι πιο χρήσιμοι

σε επαγγέλματα όπου ισχύουν

και πιο αποδοτικοί - υπάρχουν

υψηλοί κίνδυνοι και ειδικοί λόγοι.

όντως περιπτώσεις δημόσιων

Ο αριθμός θέσεων εργασίας δεν

υπαλλήλων οι οποίοι εργάζον

είναι δεδομένος. Οι απόφοιτοί μας

ται σκληρά και δεν έχουν την απαραίτητη στήριξη. Τέτοιες

δεν πρέπει να ανησυχούν ότι για να βρουν δουλειά πρέπει

εξοικονομήσεις θα επιτρέψουν στο κράτος να συνεχίσει το

πρώτα κάποιος να βγει με σύνταξη ή να αποβιώσει.

αναπτυξιακό του έργο και τον εθνικό στόχο της αναδόμησης
της οικονομίας μας προς τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων αυτής της φύσης θα βαρύνει
άμεσα όλους μας αλλά θα μας αφήσει σε πολύ καλύτερη μοίρα

3. Το κρατικό μισθολόγιο μπορεί επίσης να μειωθεί παγώνοντας

μακροχρόνια. Η άμεση οικονομική στενότητα που θα αισθαν-

τις απολαβές μας για μία περίοδο δύο ετών. Επίσης εξοικο-

θούμε σε ατομικό επίπεδο θα μειωθεί σταδιακά, αφού ο τιμά-

νομήσεις μπορεί να επιτευχθούν βελτιώνοντας τη στόχευση

ριθμος θα ακολουθήσει μία λιγότερο ανοδική τάση και αφού η

των κοινωνικών βοηθημάτων. Ένα πάγωμα των μισθών θα

αυξημένη ανταγωνιστικότητα θα μεγεθύνει την εθνική πίτα. Η

βελτιώσει τα δημόσια οικονομικά αλλά και θα περιορίσει τις

βιωσιμότητα των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων μας θα

μισθολογικές απαιτήσεις στον ιδιωτικό τομέα, αυξάνοντας

βελτιωθεί και οι νέες γενιές θα επωφεληθούν.

έτσι την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας, τη
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Tελετή απονομής βραβείων στους φοιτητές και φοιτήτριες
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2011, η τελετή απονομής

Χατζησωτηρίου Φώτος, Λοίζου Άντια, Παντέχης Δημήτρης, Αν-

βραβείων στους φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Οικονομι-

δρέου Αθηνά, Βραβεία Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων

κών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου που

(€500).

διακρίθηκαν για τις υψηλές επιδόσεις τους κατά την ακαδημαϊκή

Αλογδιανάκη Άννα Μαρία, Αντωναρόπουλος Ιωάννης, Λυσάν-

χρονιά 2010-2011. Κατά τη διάρκεια της τελετής απηύθυναν σύ-

δρου Λουκία, Ματθαίου Ηλιάνα, Παντελή Χριστιάνα, Χατζησω-

ντομους χαιρετισμούς ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου

τηρίου Φώτος, Βραβείο Αρχής Ανάπτυξης Ανρώπινου Δυναμικού

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο Κοσμήτορας της Σχο-

(€2,500).

λής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Καθηγητής Λούης

Χαραλάμπους Κωνσταντίνος, Σάββα Ελευθέριος, Χατζηκωνστα-

Χριστοφίδης, η τελειόφοιτη κυρία Μαρία Κκουτά εκ μέρους των

ντούρας Γιάννης, Βραβείο Laiki Cyprialife Ltd – Ομίλου Μαρφίν

φοιτητ(ρι)ών της Σχολής, ο κύριος Κωνσταντίνος Χρυσοστομί-

Λαϊκή (€1,000).

δης εκ μέρους των φοιτητ(ρι)ών του Προγράμματος MBA και ο

Κκουτά Μαρία, Βραβείο της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομο-

κύριος Γιώργος Κουφάρης, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Χρη-

σπονδίας (€2000).

ματιστηρίου Αξιών Κύπρου εκ μέρους των χορηγών των βραβεί-

Άππιου Ευγενία, Βραβείο του Τμήματος Οικονομικών (€700).

ων της Σχολής.

Μιχαηλίδου Νικολέττα, Βραβείο του Τμήματος Οικονομικών

Ακολούθησε η απονομή των βραβείων στους πρωτεύσαντες

(€500).

φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και

Νεοφύτου Νικολέττα, Αποστόλου Ελένη, Κωνσταντίνου Αθηνά,

Διοίκησης από εκπροσώπους των οργανισμών που προσέφεραν

Βραβεία Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (€1,500).

τα βραβεία. Την εκδήλωση παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, ο

Κωνσταντίνου Μαρία, Βραβείο Τράπεζας Κύπρου (€1000).

Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Χάρης Χαραλάμπους και οι Αντι-

Αντωνιάδη Φλώρα Άννα, Παναγιώτου Ανδρούλλα, Βραβεία

πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Αθανάσιος

Έδρας Marfin Laiki Bank (€1,000).

Γαγάτσης και Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας, επίσημοι προ-

Παρασκευόβ Σαριμπέκ, Κρασάς Αδάμος, Δημητρίου Ιωάννης,

σκεκλημένοι, μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσω-

Βραβεία Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου εις μνήμην του τέως Προέ-

πικού του Πανεπιστημίου, φοιτητές και φοιτήτριες, και πλήθος

δρου ΧΑΚ Άκη Κλεάνθους (€1,500).

κόσμου.

Κκουτά Μαρία, Άππιου Ευγενία, Μιχαηλίδου Νικολέττα, Παναγιώτου Μαρινέλλα, Χριστοδούλου Άντρη, Βραβεία Κυπριακής

Τα βραβεία έχουν απονεμηθεί ως εξής:

Τράπεζας Αναπτύξεως (€600).
Χατζηπολυδώρου Άντρια, Βραβείο Ροταριανού Ομίλου Αμμοχώ-

Κκουτά Μαρία, Βραβείο της PricewaterhouseCoopers Ltd, για την

στου (€350).

τελειόφοιτη φοιτήτρια με την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση σε

Άππιου Ευγενία, Βραβείο εις Μνήμην του απόφοιτου του Τμήματος

όλη τη Σχολή (€3,500).

Οικονομικών Παύλου Κλώνη (€400).

Σάββα Ελευθέριος, Βραβείο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου εις

Κατσαντώνης Κωνσταντίνος, Βραβείο PricewaterhouseCoopers

μνήμην του τέως Προέδρου ΧΑΚ Άκη Κλεάνθους (€1,500).

Ltd (€1,000).

Καουρμά Θεοφυλία, Βραβείο Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-

Βανέζη Ιουλία, Βραβείο Coca-Cola Hellenic (€2,000).

ματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (€1,700).

Παλαιογιάννη-Μπέλλου Άρτεμις, Λουκά Γεώργιος, Κωνσταντίνος

Βακανά Μαρίνα, Βραβείο της Deloitte Ltd (€1,500).

Χρυσοστομίδης, Βραβεία Τράπεζας Κύπρου (€6,000).

Λαζάρου Αντρούλα, Γεωργίου Έλένα, Βραβείο της Deloitte Ltd

Πίττα Στέλλα, Ναθαναήλ Αναστάσης, Βραβεία Ελληνικής Τράπε-

(€1,500).

ζας (€3,400).

Παντελή Χριστιάνα, Βραβείο της PricewaterhouseCoopers Ltd
(€1,000).
Λαζάρου

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης ευχαριστεί
Αντρούλα,

Βραβείο του Institute of Chartered

Accountants in England and Wales (€400).

τους ανωτέρω οργανισμούς και τα άτομα που έχουν στηρίξει το
έργο της.

Ταουσιάνης Ζήνωνας, Βραβείο της Ernst and Young Chartered
Accountants (€1,000).

Οι βραβευθέντες φοιτητές αποτελούν ένα μικρό μέρος των

Τσόκκος Παύλος, Βραβείο της Τράπεζας Κύπρου (€1,000).

φοιτητών που με τον ένα ή άλλο τρόπο έχουν διακριθεί κατά τη

Μετόχη ‘Αννα, Βραβείο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (€500).

διάρκεια των σπουδών τους. Η Σχολή συνεχώς αναζητεί τρό-

Σάββα Ελευθέριος, Χατζηκωνσταντούρας Γιάννης, Βραβεία του

πους αναγνώρισης των επιτεύξεων όλων των διακριθέντων φοι-

Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Δημοσίων Υπαλλήλων Λευκωσίας

τητών της.

(€1,000).
Χατζησωτηρίου Φώτος, Βραβείο RAI Consultants Public Ltd (€350).
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ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011 στην Αίθουσα

Β. ΒΡΑΒΕΙA ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ

Β108 του κτηρίου Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λε-

ΣΠΟΥΔΩΝ

βέντης», η τελετή βράβευσης των φοιτητών της Σχολής Ανθρω-

1. Ελένη Χαραλάμπους, Βραβείο για την Ψηλότερη Γενική Βαθμολο-

πιστικών Επιστημών, οι οποίοι πρώτευσαν κατά την ακαδημαϊκή

γία στην Κατεύθυνση Ιστορία – Πολιτική (€450 και τιμητική πλακέτα)

χρονιά 2010 – 2011. Κατά την εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό

2. Νικολέτα Θωμά, Βραβείο για την Ψηλότερη Γενική Βαθμολογία

ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου κ. Χάρης Χα-

στην Κατεύθυνση Γλωσσολογία – Λογοτεχνία (€450 και τιμητική

ραλάμπους και ο Κοσμήτορας της Σχολής Καθηγητής Ανδρέας

πλακέτα)

Παπαπαύλου. Οι δύο ομιλητές εξήραν την ακαδημαϊκή αριστεία

3. Φαίδρα Αβρααμίδου, Αριστείο στη Γλωσσολογία – Λογοτεχνία

των φοιτητών και το ήθος τους και απένειμαν συγχαρητήρια και

Λυγία Αριστοτέλους, Αριστείο στη Γλωσσολογία – Λογοτεχνία

στις οικογένειές τους για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους,

Δέσποινα Κνέκνα, Αριστείο στη Γλωσσολογία – Λογοτεχνία

αποτέλεσμα της οποίας ήταν και η βράβευσή τους.

Έλενα Παναγή, Αριστείο στη Γλωσσολογία – Λογοτεχνία

Τα βραβεία χρηματοδοτήθηκαν από τα τρία Τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, δηλαδή το τμήμα Αγγλικών Σπου-

Γ. ΒΡΑΒΕΙA ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟ-

δών, το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών και το Τμή-

ΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

μα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών. Στο πλαίσιο της εκ-

1. Βραβεία ΑΜΟΠA 2011

δήλωσης, το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών απένειμε για πρώτη φορά

(α) Αφροδίτη Παπαϊωάννου, Βραβείο για την καλύτερη διπλωματι-

βραβείο το οποίο έχει θεσμοθετήσει σε ετήσια βάση εις μνήμη του

κή εργασία στη λογοτεχνία (κουπόνι αγοράς βιβλίων αξίας €250

Αναπληρωτή Καθηγητή Παύλου Παύλου o οποίος έφυγε από τη

συν βιβλία αξίας €100)

ζωή πέρσι. Το βραβείο θα απονέμεται στο μεταπτυχιακό φοιτητή

(β) Ελένη Χριστοφόρου, Βραβείο για την καλύτερη διπλωματική

ή φοιτήτρια του Τμήματος που θα λάβει την ψηλότερη βαθμολογία

εργασία στη γλωσσολογία (κουπόνι αγοράς βιβλίων αξίας €250

για διατριβή στο γνωστικό αντικείμενο του εκλιπόντος.

συν βιβλία αξίας €100)

Επίσης, για τους φοιτητές του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και

(γ) Γιάννης Παναγίδης, Διεθνές βραβείο για την ευγλωττία στη

Σύγχρονων Γλωσσών, ειδικά βραβεία χρηματοδότησαν ο Σύνδε-

γαλλική γλώσσα (κουπόνι αγοράς βιβλίων αξίας €300 που προ-

σμος των μελών του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα της Γαλ-

σφέρει η ΑΜΟΠΑ Κύπρου και βιβλία αξίας €200 που προσφέρει

λίας (ΑΜΟΠΑ) και ο κύριος Λάμπης Κωνσταντινίδης και Οικογένεια.

ο διεθνής Σύνδεσμος ΑΜΟΠΑ)

Ευχαριστίες προς τους χορηγούς εξέφρασαν τόσο ο Κοσμήτορας
της Σχολής όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. Τα βραβεία που απονεμήθηκαν έχουν ως ακολούθως:

2. Βραβείο Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού Λάμπη Γ. Κωνσταντινίδη και Οικογένειας
(α) Βαλεντίνα Κωνσταντίνου, Βραβείο για την καλύτερη επίδοση

Α. ΒΡΑΒΕΙA ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Ευαγγελία Λειβαδά, Βραβείο για την Ψηλότερη Γενική Βαθμολογία (€300 και τιμητική πλακέτα)
2. Παρασκευή Χατζηευθυμίου, Βραβείο για την 2η Ψηλότερη Γενι-

στο Πρόγραμμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (€500)
(β) Τασούλα Μιχαλοπούλου, Βραβείο για την καλύτερη μελέτη στο
θέμα του Γαλλικού Πολιτισμού στο Πρόγραμμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (€500)

κή Βαθμολογία (€200 και τιμητική πλακέτα)
3. Καλιόπη Γεωργίου, Βραβείο για την 3η Ψηλότερη Γενική Βαθμολογία (€200 και τιμητική πλακέτα)
4. Άντια Μαυρομάτη, Βραβείο εις μνήμη του Αν. Καθηγητή Παύλου Παύλου (€500 και τιμητική πλακέτα)

3. Βραβεία Χρηματοδοτούμενα από το Τμήμα Γαλλικών
Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών
(α) Κυριακή Κωνσταντίνου, Βραβείο Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επιπέδου Μάστερ στις Γαλλικές Σπουδές (€850)
(β) Μαρία Οδυσσέως, Βραβείο για την καλύτερη διπλωματική εργασία στον τομέα της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού (€300)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ετήσια Έκθεση του Τμήμα-

κτονικής και τις δραστηριότητες του τμήματος. Κατά τη διάρκεια

τος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Μαΐου

της έκθεσης παρουσιάστηκε το έργο των φοιτητών Προπτυχια-

2011 στον Ισόγειο Εκθεσιακό Χώρο του Κτιρίου του Τμήματος

κού κύκλου καθώς και οι διπλωματικές εργασίες για το Ακαδημα-

στην οδό Λήδρας 68 στη Λευκωσία. Στόχος της Ετήσιας έκθεσης

ϊκό Έτος 2010-11. Στην έκθεση παρευρέθηκαν εκλεκτοί προσκε-

ήταν να προβάλει την εξελικτική πορεία των φοιτητών αρχιτε-

κλημένοι, ακαδημαϊκοί, αρχιτέκτονες και φοιτητές.
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής βραβείων στους φοι-

Πολυχρονίδου Παντελίνα €500

τητές και τις φοιτήτριες της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-

Κυριαζής Γιώργος €500

στημίου Κύπρου που διακρίθηκαν για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις

Παλατέ Σάββια €500

τους κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2010-2011.

Βραβείο «Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου» ύψους €2000

Βραβεία ύψους άνω των 15.000 ευρώ απονεμήθηκαν σε πρω-

Καλλής Ανδρόνικος €510

τεύσαντες φοιτητές και φοιτήτριες της Πολυτεχνικής Σχολής από

Βραβείο «Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύ-

διάφορους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Η αξιέπαινη αυτή χει-

πρου στη μνήμη του Αρχιτέκτονα Σταύρου Οικονόμου» ύψους €510

ρονομία αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών των φοιτητών
και φοιτητριών της Σχολής, οι οποίοι εργάστηκαν με ιδιαίτερο

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

μόχθο, ζήλο, και ενθουσιασμό στo πλαίσιo της ευγενούς άμιλλας

και Μηχανικών Περιβάλλοντος

και της συναδελφοσύνης. Οι χορηγοί προσέφεραν διάφορα χρη-

Δαρείου Ευσταθία €1700

ματικά ποσά επιβραβεύοντας, μεταξύ άλλων, την ακαδημαϊκή

Βραβείο «Τσιμεντοποιίο Βασιλικού Λτδ» ύψους €1700

επίδοση, το ήθος, και την κοινωνική προσφορά στην ακαδημα-

Νικόλας Γαβριήλ €500

ϊκή κοινότητα.

Βραβείο «Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου» ύψους €500

Οι βραβευθέντες και οι χορηγοί των βραβείων που απενεμή-

Άννα Κυριάκου €510

θησαν κατά τη διάρκεια της τελετής βραβείων, που πραγματοποι-

Βραβείο από το «Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτό-

ήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011, στο αμφιθέατρο Β108, κτήριο

νων» ύψους €510

Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, στην Πανεπιστη-

Πανάρετος Παναρέτου €500

μιούπολη ήταν οι εξής:

Βραβείο από «Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου» ύψους €500

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Χριστοφόρου Ηλίας €800

και Μηχανικών Υπολογιστών

Χριστοδούλου Μαρία €500

Βραχίμης Στέλιος €500

Παναγιώτου Ιωάννα €400

Παντελή Αντρέας €500

Βραβείο «Τσιμεντοποιία Βασιλικού» ύψους €1700

Βραβείο από τη “CYTA” ύψους €1000

Μιχαηλίδου Σοφία €200

Μάριος Τομάζου €280

Βραβείο από «Εταιρεία Anaxagoras Pneumatics Ltd» ύψους €200

Νεοφύτου Ξάνθος €160

Ευαγγελίδης Παύλος €400

Δώρα από «Εταιρεία Sprel Ltd» αξίας ύψους €440

Οικονομίδη Ευα Αθηνά €600

Αντρέας Παντελή €150

Καστανιάς Παναγιώτης €300

Αντρέας Προδρόμου €150

Βουτουρής Χρυσοβαλάντης €200

Βραβείο από «Signal Generix Ltd» ύψους €300

Βραβείο από την «Εταιρεία Cyprus Import Corporation Ltd» ύψους

Λουκάς Θεοδούλου €170

€1500

Βραβείο από «Συντεχνία Επιστημονικού Προσωπικού Αρχής Ηλε-

Χατζηζόρζης Μάριος €300

κτρισμού» ύψους €170

Βραβείο από «Εταιρεία Κατσαμπάς Χριστοφόρου και συνεργάτες»

Γιάννης Αργυρού €1000

ύψους €300

Βραβείο «Ροταριανού Ομίλου Λευκωσία – Λευκοθέα» ύψους €1000

Παντελή Σωτήρης €100
Βραβείο από Εταιρεία «Sprel Ltd» ύψους €100

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου κ. Χάρης

Παντελή Σωτήρη €170

Χαραλάμπους, ο Κοσμήτορας και οι Πρόεδροι της Πολυτεχνικής

Βραβείο από «Συντεχνία Επιστημονικού Προσωπικού Αρχής Ηλε-

Σχολής συνεχάρηκαν όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες που

κτρισμού» ύψους €170

πρώτευσαν και τους ευχήθηκαν να συνεχίσουν την επιτυχημένη

Μιχαηλίδου Σοφία €200

τους πορεία και στο μέλλον. Επίσης, εξέφρασαν τις θερμές τους

Βραβείο από εταιρεία «Anaxagoras Pneumatics» ύψους €200

ευχαριστίες προς όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις που
χρηματοδότησαν τα βραβεία της Σχολής.

Τμήμα Αρχιτεκτονικής:
Αγγελίδου Αναστασίου €2000
Βραβείο «Eτήσιο βραβείο Λάμπρου και Θάλειας Δαυίδ Διάκρισης
στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση», ύψους €2000
Καλλής Ανδρόνικος €500
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2010-2011
Βραβεία ύψους άνω των 13.000 ευρώ απονεμήθηκαν σε πρω-

Χριστιάνα Α. Τσιουρτή,

τεύσαντες φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Θετικών και Εφαρ-

Βραβείο «Μάριου Τσακαλάκη – Marfin Laiki», ύψους €1000.

μοσμένων Επιστημών από διάφορους οργανισμούς και επιχει-

Φώτος Σ. Φραγκούδης,

ρήσεις. Η αξιέπαινη αυτή χειρονομία αποτελεί αναγνώριση των

Βραβείο «Συντεχνίας Επιστημονικού Προσωπικού Αρχής Ηλεκτρι-

προσπαθειών των φοιτητών και φοιτητριών της Σχολής οι οποίοι

σμού Κύπρου (ΣΕΠΑΗΚ)», ύψους €350.

εργάστηκαν με ιδιαίτερο μόχθο, ζήλο, και ενθουσιασμό στο πλαί-

Χριστιάνα Α. Τσιουρτή, 1ο

σιο της ευγενούς άμιλλας και της συναδελφοσύνης. Οι χορηγοί

Βραβείο Μεταπτυχιακού Προγράμματος Master Τμήματος, ύψους €680.

προσέφεραν διάφορα χρηματικά ποσά επιβραβεύοντας μεταξύ

Παναγιώτης Βουτουρής, 2ο

άλλων την ακαδημαϊκή επίδοση, το απαράμιλλο ήθος, την κοινω-

Βραβείο Μεταπτυχιακού Προγράμματος Master Τμήματος, ύψους €340.

νική συμβολή, και την προσφορά στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Φώτος Σ. Φραγκούδης, Έλλη Γ. Ζαβού, Αντριανή Σ. Στυλιανού,
Θεόδωρος Α. Ιωάννου και Χρυστάλλα Α. Σοφοκλέους,

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών:

Αριστεία Τμήματος Πληροφορικής, ύψους €1000 (€200 έκαστος).

Νικολέττα Πετρίδου,

Ζήνων Ν. Ζένιου,

Βραβείο «C. Georgiou (Lab Supplies) Ltd», ύψους €400.

Βραβείο Εξαιρετικής και Αξιέπαινης Προσπάθειας εις μνήμη Πολύ-

Ευτυχία Κυριάκου,

βιου Πολυβίου», ύψους €500.

Βραβείο “Biotronics Ltd” ύψους €300.
Άντρη Κωνσταντίου,

Τμήμα Χημείας:

Βραβείο Medisell Co Ltd” ύψους €200.

Μαρία Ευσταθίου,

Άννα Αγαθαγγέλου, Τιμοθέα Κωνσταντίνου, Κατερίνα-Μαρία

Βραβείο «Medochemie Ltd”, ύψους €500.

Όθωνος, Παναγιώτα Δημοσθένους και Γιώργος Μιχαήλ,

Χριστιάνα Κίτσιου,

Έπαινος από το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών.

Βραβείο «Εις μνήμη Κύπρου Ιωάννου», ύψους €500.
Μαρία Ευσταθίου (€100) και Κατερίνα Μαξούτη (€400),

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής:

Βραβείο «Συμβουλίου Εγγραφής Χημικών», ύψους €500.

Ηλιάνα Χρίστου και Παναγιώτα Τούλουπου,

Μάριος Κυπριανού,

Βραβείο ACNielsen Cyprus LTD, ύψους €1700.

Βραβείο «Biotronics Ltd”, ύψους €400.

Κυριάκος Σεργίου,

Μάριος Κυπριανού,

Βραβείο “Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας” ύψους €1000.

Βραβείο «C Georgiou (Lab Supplies) Ltd, ύψους €300.

Κυριάκος Σεργίου,

Αλεξάνδρα Λάμπρου,

Βραβείο “Στέλιου Πηχωρίδη” ύψους €500.

Βραβείο «Φαρμακευτικής Οργάνωσις Κύπρου», ύψους €250.

Χριστόδουλος Σάββα,

Πολυξένη Πασχαλίδου και Άννα Κωνσταντίνου,

Βραβείο “Rose and Irving Saff”, ύψους $500.

Βραβείο «MEDISELL CO LTD», ύψους €200.

Τμήμα Πληροφορικής:

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκη-

Φώτος Σ. Φραγκούδης (€1200) και Έλλη Γ. Ζαβού (€800),

σης, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας και οι Πρόεδροι της Σχολής

Βραβείο «Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας Λτδ», ύψους

Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών συγχάρηκαν όλους τους

€2000.

φοιτητές και φοιτήτριες που πρώτευσαν και τους ευχήθηκαν να

Φώτος Σ. Φραγκούδης,

συνεχίσουν την πετυχημένη τους πορεία και στο μέλλον. Επίσης,

Βραβείο «CYTA», ύψους €1000.

εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις που χρηματοδότησαν τα βραβεία της
Σχολής.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου

θυναν χαιρετισμούς ο πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

Κύπρου οργάνωσε στον Πρωταρά, από τις 5-11 Ιουνίου 2011,

Αντρέας Δημητρίου και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου

διεθνές συνέδριο με τίτλο, Computational Complex Analysis and

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, οι οποίοι τόνισαν τη με-

Approximation Theory (CCAAT 2011).

γάλη προσφορά του Νικόλα Παπαμιχαήλ στην επιστήμη, στο Πα-

Το συνέδριο οργανώθηκε προς τιμή του Ομότιμου Καθηγη-

νεπιστήμιο Κύπρου και στην ανώτατη εκπαίδευση της Κύπρου.

τή και Πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Νικόλα Πα-

Αποκορύφωμα του Συνεδρίου ήταν το δείπνο που πραγμα-

παμιχαήλ. Σ’ αυτό έλαβαν μέρος σύνεδροι από 24 διαφορετικές

τοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου στον αίθριο χώρο της Πανεπιστημι-

χώρες, ανάμεσά τους κορυφαίοι επιστήμονες στους τομείς της

ούπολης, όπου ο πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, οι

Υπολογιστικής Μιγαδικής Ανάλυσης και Θεωρίας Προσέγγισης.

Πρυτανικές αρχές και οι σύνεδροι τίμησαν τον πρώην Πρύτανη

Στην τελετή έναρξης του συνεδρίου παρευρέθηκαν και απηύ-

του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Levant Energy Forum 2011
σύνεδροι από μικρότερες εταιρείες και

μα την μη ύπαρξη εθνικών εταιρειών πε-

οργανισμούς της Κύπρου και του εξωτε-

τρελαίου στο Λίβανο και στην Κύπρο. Ο

ρικού.

πρόεδρος του Φόρουμ Sean Evers έθεσε

Μεταξύ των ομιλητών, ο πρώην πρω-

το ερώτημα προς τις εταιρείες κατά πόσο,

θυπουργός του Λιβάνου Fuad Siniora

λόγω των απειριών της Κύπρου στα θέ-

περιέγραψε και τόνισε με έμφαση τη δια-

ματα αυτά, θα ήταν λογικό να επιδείξουν

δικασία δημιουργίας επιστημονικού Συμ-

κάποια ανοχή σε διορθωτικά μέτρα.

Στις 23 Ιουνίου η εταιρεία The Gulf

βουλίου Πετρελαίου στο Λίβανο το οποίο

Ο Καθηγητής Π. Παπαναστασίου ανα-

Intelligence διοργάνωσε στο Πανεπιστή-

θα δημιουργηθεί μετά από προκήρυξη

φέρθηκε στις πολιτικές, οικονομικές, τε-

μιο Κύπρου το Levant Energy Forum 2011.

για εκδήλωση ενδιαφέροντος από επι-

χνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις

Το Φόρουμ διοργανώθηκε ως ανταλλαγή

στήμονες του Λιβάνου του εξωτερικού

που θα αντιμετωπίσουν οι εταιρείες και οι

απόψεων και εμπειριών μεταξύ Λιβάνου

οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία στη βιομη-

χώρες της περιοχής στην εκμετάλλευση

και Κύπρου. Στο Φόρουμ έλαβαν μέρος

χανία Πετρελαίων και είναι αδιάβλητου

των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πε-

πολλοί σύνεδροι από τη βιομηχανία εκ-

χαρακτήρα. Τόνισε με έμφαση ότι ο χειρι-

τρελαίων της κοιλάδας της Λεβαντίνης.

μετάλλευσης Πετρελαίων-Φυσικού αε-

σμός του θέματος θα πρέπει να γίνεται με

Ο Π. Παπαναστασίου παρουσίασε σε άρ-

ρίου. Αξιοσημείωτες ήταν οι παρουσίες

πλήρη διαφάνεια για την αποφυγή φαινο-

θρο στον ημερήσιο τύπο τις απόψεις που

πολλών συνέδρων από τη Shell με εξει-

μένων διαφθοράς που έχουν παρατηρη-

ακούστηκαν στο Φόρουμ και εισηγήθηκε

δίκευση σε LNG, της Δανέζικης εταιρείας

θεί σε άλλες χώρες. Ο Dr Walid Khadduri,

την λήψη συγκεκριμένων μέτρων από

Maersk Oil και φυσικά η εκπροσώπηση

πρώην αρχισυντάκτης και τώρα σύμ-

την πολιτεία για την ορθή διαχείριση του

σε ψηλό βαθμό της Noble Energy. Στο

βουλος του περιοδικού Middle East

θέματος ώστε να αποδώσει τα μέγιστα

Φόρουμ συμμετείχαν επίσης και πολλοί

Economic Survey, ανέφερε ως μειονέκτη-

οικονομικά οφέλη προς την Κύπρο.
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
Πέραν των χιλίων διακοσίων αποφοίτων έλαβαν τα πτυχία

ωσε την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης στο έργο του Παν

τους από το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά τη διάρκεια των τριών

επιστημίου, καθώς το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε συμπλη-

Τελετών Αποφοίτησης του ιδρύματος που πραγματοποιήθηκαν

ρωματικό προϋπολογισμό για την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής

στις 28, 29 και 30 Ιουνίου 2011. Οι 1206 απόφοιτοι παρέλαβαν

η οποία αναμένεται να λειτουργήσει το 2013, ενώ αναφέρθηκε

το τίτλο σπουδών τους παρουσία συγγενών και φίλων, μελών

και στην έναρξη των εργασιών για τη βιβλιοθήκη του Πανεπι-

της πανεπιστημιακής κοινότητας, κοινωνικών και πολιτειακών

στημίου Κύπρου.

φορέων. Στο χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-

Την Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011, απονεμήθηκαν 479 τίτλοι σε

πρου Κωνσταντίνος Χριστοφίδης χαιρέτισε τη νέα γενιά ερευνη-

απόφοιτους της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών

τών, μηχανικών, οικονομολόγων, κοινωνιολόγων, αρχαιολόγων,

Αγωγής, της Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής Σχολής. Στην τελετή

και επιστημόνων του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα φέρουν

χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώ-

το νησί στο επίκεντρο των επιστημονικών εξελίξεων: «Απόντες,

πων, κ. Γιαννάκης Ομήρου, ο οποίος αναγνώρισε την αξία του

από στιγμές που συνάρπαζαν τον κόσμο γιατί δεν μας το επέ-

Πανεπιστημίου Κύπρου ως το σπίτι της ελεύθερης σκέψης, της

τρεπαν οι τότε πολιτικές και ιστο-

έρευνας, της δημιουργικής διδα-

ρικές συνθήκες, σήμερα, έχουμε

σκαλίας, της αναζήτησης και της

την ιστορική ευθύνη να είμαστε

μάθησης. Αναγνώρισε ακόμη το

παρόντες στη νέα επιστημονική

διεθνή χαρακτήρα του Πανεπι-

επανάσταση που συντελείται»

στημίου και τους άρτιους μηχα-

ανέφερε χαρακτηριστικά τονί-

νισμούς κοινωνικής λογοδοσίας

ζοντας την αδήριτη ανάγκη θε-

και αυτοδιαχείρισής του, χαρα-

μελίωσης ισχυρών ερευνητικών

κτηρίζοντας το Πανεπιστήμιο Κύ-

δομών.

πρου ως υπόδειγμα διαφάνειας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλί-

Στην

τελετή

αποφοίτησης

ου του Πανεπιστημίου Κύπρου

των μεταπτυχιακών φοιτητών,

κ. Χάρης Χαραλάμπους τόνισε

κατά την οποία απονεμήθηκαν

το σημαντικό ρόλο που διαδρα-

είκοσι τρεις Διδακτορικοί Τίτλοι

ματίζει το Πανεπιστήμιο ως κα-

και διακόσια πενήντα-ένα Μετα-

ταλύτης αλλαγής, προόδου και

πτυχιακά Διπλώματα Μάστερ σε

εκσυγχρονισμού της κοινωνίας

συνολικά διακόσιους εβδομήντα

καινοτομώντας και καλλιεργώ-

τέσσερις μεταπτυχιακούς φοιτη-

ντας ταλαντούχους νέους κριτικά

τές και φοιτήτριες, ομιλία εκφώ-

σκεπτόμενους.

νησε ο Δρ Ανδρέας Αδάμ, Καθη-

Ο Κυριάκος Αντωνίου και η

γητής Επεμβατικής Ακτινολογίας

Μαριλένα Τριμιθιώτη εκπροσω-

στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου,

πώντας την Φοιτητική Ένωση του

με θέμα, Ο διαφανής ασθενής. Ο

Πανεπιστημίου Κύπρου εξέφρα-

Πρόεδρος της Συμβουλευτικής

σαν τις ευχαριστίες της Ένωσης στους καθηγητές και την οικογέ-

Επιτροπής για την Ίδρυση Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο

νειά τους για τη στήριξή που τους παρείχαν κατά τη διάρκεια των

Κύπρου συνεχάρη τους απόφοιτους και παρουσίασε τα οφέλη

σπουδών τους και τα εφόδια που τους παρείχαν. Απευθυνόμενοι

ίδρυσης Ιατρικής σχολής αναφέροντας ότι το μακροπρόθεσμο

στη Πολιτεία την κάλεσαν να στηρίξει τους νέους στον αγώνα

όφελος είναι πολύ μεγαλύτερο από το αναγκαίο κόστος εκκίνη-

τους για επαγγελματική καταξίωση εμπρός στην οικονομική κρί-

σης. Χαρακτηρίζοντας την ιατρική ως διευθυντή ορχήστρας που

ση και την ανεργία που μαστίζει τη νέα γενιά.

φέρνει κοντά πολλές και διαφορετικές δεξιότητες είπε χαρακτη-

Στην κεντρική τελετή αποφοίτησης, την Τρίτη 28 Ιουνίου

ριστικά: «Η Ιατρική Σχολή θα φέρει επαναστατικές αλλαγές στην

2011, απονεμήθηκαν τίτλοι σπουδών σε 453 αποφοίτους από

ιατρική φροντίδα στην Κύπρο και θα συμβάλει στην βελτίωση

τις Σχολές Ανθρωπιστικών Επιστημών, Θετικών και Εφαρμοσμέ-

της ποιότητας ζωής των Κυπρίων ασθενών και των οικογενει-

νων Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης. Κατά

ών τους. Θα συμβάλει σημαντικά στην αποφυγή περιττών εξό-

την τελετή χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Κυπριακής

δων για την Κύπρο, μειώνοντας το ποσοστό των ασθενών που

Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας, ο οποίος επέδωσε και τα

θα αποστέλλονται στο εξωτερικό για θεραπεία. Παράλληλα θα

βραβεία του Προέδρου της Δημοκρατίας στους πρωτεύσαντες,

συνεισφέρει στην Κυπριακή οικονομία, ελκύοντας εταιρείες που

Κυριάκο Σεργίου (Πτυχίο Μαθηματικών) και Ελευθέριο Σάββα

ασχολούνται με την Ιατρική έρευνα και την υψηλού επιπέδου

(Πτυχίο Μάρκετιγκ). Στην ομιλία του ο Πρόεδρος επαναβεβαί-

περίθαλψη.».
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Στις 18 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του
Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου ‘ΝΗΡΕΑΣ’ και το Εργαστήριο
Μηχανικής Περιβάλλοντος ‘ΓΑΙΑ’ του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου) εκδήλωση
με θέμα «Έλεγχος και Προστασία των υδάτινων πόρων από μικρούς μαθητές».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιo του Διεθνούς
εκπαιδευτικού προγράμματος World Water Monitoring Day, υπό
την εποπτεία του οργανισμού Water Environment Federation
και του International Water Association (IWA). Πρόκειται για ένα
διεθνές εκπαιδευτικό και ενημερωτικό πρόγραμμα με θέμα την
προστασία των υδάτινων πόρων, που έχει ως στόχο την ενεργό
συμμετοχή νεαρών ερευνητών στην παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτινων σωμάτων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν

σεις τους σχετικά με την καθαρότητα της λίμνης και την ύπαρξη

γύρω στις 85 χώρες παγκοσμίως, και είναι η δεύτερη συνεχόμε-

ζώων και ψαριών μέσα σε αυτή.

νη χρονιά που λαμβάνει μέρος η Κύπρος.

Κατά το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, τα παιδιά

Στη δραστηριότητα συμμετείχαν 30 παιδιά, ηλικίας 5-12 χρο-

επισκέφτηκαν τα εργαστήρια, όπου εκεί υπολογίστηκαν οι μέσοι

νών. Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και συζήτηση σχετικά με

όροι των παραμέτρων που μετρήθηκαν και από τις 7 ομάδες των

τη σημασία του νερού για τον άνθρωπο και τους ζωντανούς ορ-

παιδιών, ενώ παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους

γανισμούς καθώς και τη σημασία του ελέγχου του με στόχο την

υδρόβιους μικροοργανισμούς που περιέχονταν μέσα στο νερό

προστασία της ποιότητάς του. Οι μικροί ερευνητές ενημερώθη-

της λίμνης με τη βοήθεια μικροσκοπίου υψηλής ευκρίνειας. Πα-

καν για τις διάφορες παραμέτρους της ποιότητας του νερού που

ράλληλα απονεμήθηκαν στα παιδιά πιστοποιητικά συμμετοχής

θα τους ζητούνταν να μετρήσουν στη συνέχεια.

στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και αναμνηστικά δωρά-

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης περιελάμβανε μετάβαση

κια.

των παιδιών στο Πάρκο «Αγίου Γεωργίου» της Αθαλάσσας, όπου

Το τελικό συμπέρασμα της εκδήλωσης αυτής, που ήταν και ο

πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία νερού από τη λίμνη. Τα παι-

κύριος στόχος της, ήταν ότι αποδείχτηκε πως τα παιδιά μπορούν

διά αρχικά μέτρησαν οπτικά την παράμετρο της θολερότητας

να συμμετάσχουν με ενεργό τρόπο σε τέτοιου είδους ερευνητι-

του νερού της λίμνης, η οποία ήταν αυξημένη. Στη συνέχεια μέ-

κές δραστηριότητες, καθοριστικές για την προστασία του περι-

τρησαν τη θερμοκρασία, το διαλυμένο οξυγόνο και το pH του

βάλλοντος. Το ενδιαφέρον τους και η ευαισθητοποίησή τους για

νερού, και παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό του διαλυμένου οξυ-

το πρόβλημα της ρύπανσης και μόλυνσης των υδάτων, έδωσε

γόνου που υπάρχει στη λίμνη είναι μειωμένο, ενώ το pH είναι

στην ερευνητική ομάδα τη δύναμη να συνεχίσει να πραγματο-

στην ουδέτερη περιοχή και η θερμοκρασία σε φυσιολογικά για

ποιεί τη δραστηριότητα αυτή, ώστε κάθε χρόνο όλο και περισ-

την εποχή επίπεδα. Πριν την αποχώρηση των μικρών ερευνητών

σότερα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο

από το χώρο του πάρκου, οι ομάδες κατέγραψαν τις παρατηρή-

πρόγραμμα αυτό.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑ ΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου τίμησε την
Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011, με την
ευκαιρία της πρώτης συνεδρίας της Συγκλήτου, τους αφυπηρετήσαντες Δώρο
Μιχαήλ, διατελέσαντα Ανώτερο Λειτουργό στην Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών
Σχέσεων και τον Καθηγητή Jack Burston,
διατελέσαντα Διευθυντή του Κέντρου
Γλωσσών, ως ένδειξη αναγνώρισης και
εκτίμησης για την πολυετή προσφορά
τους στο έργο του Πανεπιστημίου.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ TEAM BUILDING ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA
Πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου το ετήσιο εκπαιδευτικό διήμερο του Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο, Team Building Seminar με τη συμμετοχή
των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος για την
ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012. Στόχοι του σεμιναρίου, ήταν η
καλύτερη γνωριμία των νέων φοιτητών με τους καθηγητές του
Προγράμματος και η προώθηση του ομαδικού κλίματος μεταξύ
των φοιτητών το οποίο θα τους βοηθήσει στην μετέπειτα συνεργασία τους κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

υποβλήθηκαν κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων εισδοχής.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι φοιτητές αντιμετώπισαν

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει δύο

διάφορες σωματικές και πνευματικές προκλήσεις, στο πλαίσιο

ακροατήρια μερικής φοίτησης στην Αγγλική και Ελληνική γλώσ-

ασκήσεων που τους δόθηκαν από έμπειρους εκπαιδευτές και

σα, τα οποία απευθύνονται σε εργαζόμενους επαγγελματίες και

συμβούλους. Οι δραστηριότητες αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία

ένα ακροατήριο πλήρους φοίτησης, στην Αγγλική γλώσσα.

από τους συμμετέχοντες μέσω ομαδικής προσπάθειας και είχαν

Το εύρος των ακαδημαϊκών μαθημάτων και εμπειριών που

ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των φοιτη-

προσφέρονται στους φοιτητές του Προγράμματος ΜΒΑ αποτε-

τών και την κατανόηση βασικών αρχών διοίκησης όπως ηγε-

λούν βασικά συστατικά για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος

σία, προγραμματισμός, καταμερισμός εργασίας, συντονισμός,

ανταλλαγής ιδεών με σκοπό τη προώθηση της γνώσης και και-

και αλληλοεκτίμηση. Το ενδιαφέρον που έχει επιδειχθεί για το

νοτομικών πρακτικών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και την βελτί-

μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ στην έκτη χρονιά λειτουργίας

ωση της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυνα-

του ήταν μεγάλο, όπως φάνηκε από τον αριθμό αιτήσεων που

μικού της κυπριακής αγοράς.

Αναγόρευση του Καθηγητή Γιώργου Κωνσταντινίδη
σε επίτιμο διδάκτορα
Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανε-

τι πολλές θεωρίες στα οικονομικά υποδεικνύουν. Δύο κύριες

πιστημίου Κύπρου αναγόρευσε επίτιμο διδάκτορα τον Γιώργο

θεωρίες που έχει αναπτύξει ο κ. Κωνσταντινίδης είναι η θεωρία

Κωνσταντινίδη, Καθηγητή χρηματοοικονομικής στη φημισμένη

του habit formation, δηλαδή της απόκτησης συνηθειών, και η

Σχολή Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Η τελετή

θεωρία του τι συμβαίνει όταν οι επενδυτές δεν μπορούν να δα-

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011 στην Αίθου-

νειστούν όσο θα ήθελαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους και αντι-

σα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

μετωπίζουν μόνιμη αβεβαιότητα στους μισθούς τους. Και οι δύο

Το έργο και τη δράση του τιμώμενου παρουσίασε ο Καθηγη-

θεωρίες διδάσκονται πλέον ευρέως σε πανεπιστήμια ως πιθανές

τής του Τμήματος Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του

εξηγήσεις των υπερ-αποδόσεων των μετοχών σε σχέση με ομό-

Πανεπιστημίου Κύπρου Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, ο οποίος ανέ-

λογα για μακροπρόθεσμους επενδυτικούς ορίζοντες.

φερε, μεταξύ άλλων, ότι ο καθηγητής Γιώργος Κωνσταντινίδης

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Κοσμήτορας της Σχολής Οι-

κατέχει την έδρα Leo Melamed στον τομέα της χρηματοοικονο-

κονομικών Επιστημών και Διοίκησης ανέγνωσε το Ψήφισμα της

μικής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου

αναγόρευσης, ενώ ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Κα-

του Σικάγου. Διδάσκει στο Σικάγο από το 1978 και στη διάρκεια

θηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ανέλαβε χρέη τελετάρχη.

των τριών δεκαετιών που ακολούθησαν κατάφερε να αποκτήσει
ένα από τα διεθνώς αναγνωρισμένα ονόματα στον τομέα του.
«Η σχέση του με το Πανεπιστήμιό μας», πρόσθεσε ο κ. Μιχαηλίδης, «όχι μόνο κάνει την Κύπρο γνωστή ερευνητικά στο ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό διεθνές πεδίο της ερευνητικής δραστηριότητας
στη χρηματοοικονομική, αλλά δίνει και σε όλους τους συναδέλφους πίστη για πραγμάτωση του στόχου τον οποίον έχει θέσει η
Σχολή να βρίσκεται στις πρώτες 100 του κόσμου μέχρι το 2020».
Βασική ερευνητική δραστηριότητα του Γιώργου Κωνσταντινίδη είναι η ενασχόληση με το γιατί, μακροπρόθεσμα, οι μετοχές στο χρηματιστήριο δίνουν αποδόσεις μεγαλύτερες από το
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ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2010-2011
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011 στην Αίθουσα Ε002 στα κτήρια του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στη Λε-

Λευκοθέα εις μνήμην Μιχαηλίνας Κεφάλα και Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη ύψους €1.000

ωφόρο Καλλιπόλεως 75 η τελετή βράβευσης των φοιτητών της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής που

Νίκη Θεοδώρου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής €850

διακρίθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Πέτρος Δημητρίου, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Χρηματικά ποσά ύψους €9.505 παραχωρήθηκαν υπό τη μορφή βραβείων σε φοιτητές που διακρίθηκαν για την ακαδημαϊκή

€850 Βραβείο Ανδρέα Καραγιάν εις μνήμην Καρμέλας Καραγιάν
ύψους €1.700

τους επίδοση, το ήθος, καθώς και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα και εκδηλώσεις ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού

Κύπρος Σάββα, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

χαρακτήρα.

Βραβείο Νεολαίας Δημοκρατικού Κόμματος “Υποτροφία Σπύρου

Οι βραβευθέντες φοιτητές έχουν ως ακολούθως:

Κυπριανού” ύψους €1.700

Μαρία Φωτίου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Υποτροφία εις μνήμην της εκπαιδευτικού Πόπης Παπαχριστοφό-

Κυριακούλα Μαυρή, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής , Βραβείο Πα-

ρου-Κυριακοπούλου ύψους €1.700

γκύπριας Ομοσπονδίας Ελλήνων Δασκάλων ύψους €855

Φωτεινή Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Αλέξανδρος Μιχαήλ Χατζηλύρας, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτι-

Βραβείο εις μνήμην των αδελφών εκπαιδευτικών Λητώς Παπαχρι-

κών Επιστημών

στοφόρου και Πόπης Παπαχριστοφόρου-Κυριακοπούλου ύψους

Βραβείο Δημοσιογραφίας Σταύρου Αγγελίδη ύψους €850

€1.700
Μιχαέλα Σιαματά, Τμήμα Ψυχολογίας
Παντελίτσα Καρνάου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Βραβείο Καλύτερης Ακαδημαϊκής Επίδοσης Συνδέσμου Ψυχολόγων

Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς Ροταριανού Ομίλου Λευκωσία-

Κύπρου

ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011
Μετά από σχετική έγκριση της Συγκλήτου το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. διεξή-

συναντήσεις που είχαν με τα συμβούλια των Τμημάτων συζήτη-

γαγε τις αξιολογήσεις μαθημάτων ηλεκτρονικά μέσω του συστή-

σαν τη διαδικασία που ακολουθείται και έλαβαν ανατροφοδότη-

ματος BannerWeb.

ση από τους διδάσκοντες και τους εκπροσώπους των φοιτητών.

Συνολικά για όλα τα Τμήματα, το Αθλητικό Κέντρο, και το Κέν
τρο Γλωσσών συμπληρώθηκαν 9,280 ερωτηματολόγια για 807
ακροατήρια. Το γενικό ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 36%.

Στις συναντήσεις προτάθηκαν συγκεκριμένοι τρόποι ενθάρρυνσης των φοιτητών για συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.
Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. βρίσκεται στη διάθεση της πανεπιστημιακής

Για το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης συμπλη-

κοινότητας για οποιεσδήποτε εισηγήσεις για βελτίωση της δια-

ρώθηκαν 414 ερωτηματολόγια για 46 ακροατήρια με ποσοστό

δικασίας με σκοπό την αύξηση του ποσοστού ανταπόκρισης των

ανταπόκρισης 54%.

φοιτητών.

Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω αξιολογήσεις, το Τμήμα Οικονομικών, μετά από δική του πρωτοβουλία, επέλεξε να αξιολογηθούν τα φροντιστήρια του Τμήματος σε ξεχωριστό Φύλλο Αξιολόγησης για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Για τα φροντιστήρια συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά 260 ερωτηματολόγια για
19 ακροατήρια με ποσοστό ανταπόκρισης 40%.
Το Συμβούλιο του Κέντρου κρίνει τα ποσοστά ανταπόκρισης
ως ικανοποιητικά. Σε μελέτες που έγιναν σε άλλα πανεπιστήμια
που χρησιμοποιούν σε ηλεκτρονική μορφή τα άλλοτε έντυπα
ερωτηματολόγια αξιολόγησης, φάνηκε το ποσοστό ανταπόκρισης να αυξάνεται στο χρόνο (παρά το ότι αρχικά μειώνεται).
Εκπρόσωποι του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. σε πρόσφατες
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΛΟΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΧΝΙΩΤΗΣ

Το βραβείο John Vanderkamp

Ο πολιτικός μηχανικός Στέλιος

για το καλύτερο επιστημονικό άρ-

Αχνιώτης εξελέγη, χωρίς ανθυποψή-

θρο που δημοσιεύθηκε κατά το 2010

φιο, στη θέση του προέδρου του Επι-

στο διεθνούς κύρους επιστημονικό

στημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου

περιοδικό Canadian Public Policy/

Κύπρου για την τριετία 2011-2014,

Analyse de Politiques απονεμήθηκε

σε εκλογές που πραγματοποιήθηκαν

στον Καθηγητή Λούη N. Χριστοφίδη,

στις 5 Ιουνίου. Ο Στέλιος Αχνιώτης

Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών

εργάζεται από το Νοέμβριο 1997,

Επιστημών και Διοίκησης του Πανε-

στο Γραφείο Ανάπτυξης της Πανεπι-

πιστημίου Κύπρου. Το άρθρο που διακρίθηκε φέρει τον τίτλο,

στημιούπολης και στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου

“The Economic Returns to the Knowledge and Use of a Second

Κύπρου. Κατέχει τη θέση Ανώτερου Μηχανικού και είναι επικε-

Official Language: English in Quebec and French in the Rest-of-

φαλής του Τομέα Κατασκευών και Διεύθυνσης Έργων.

Canada”, εγράφηκε δε σε συνεργασία με τον R. Swidinsky, του

Ο κ. Αχνιώτης κατάγεται από το κατεχόμενο Καλό Χωριό Σο-

Πανεπιστημίου του Guelph του Καναδά. Η κριτική επιτροπή

λέας. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπι-

απαρτιζόταν από εμπειρογνώμονες σε διάφορα επιστημονικά

στήμιο Θεσσαλονίκης (1984). Μετά από μεταπτυχιακές σπουδές

πεδία.

στο Πανεπιστήμιο του Manchester – UMIST (ΗΒ) απέκτησε τον

Ο Καθηγητής Λούης Χριστοφίδης είναι Ομότιμος Καθηγητής

τίτλο M.Sc in Construction Project Management (1996). Κατά

στο Πανεπιστήμιο του Guelph στον Καναδά, Research Associate

την περίοδο1984-1990 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα σε αρχι-

του CESifo Γερμανίας, Research Fellow του IZA της Γερμανίας και

τεκτονικό γραφείο. Από το 1990 μέχρι το 1997 διατηρούσε ιδιω-

κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και ιδρύματα προώθησης της

τικό τεχνικό γραφείο παρέχοντας υπηρεσίες Συμβούλου Μελε-

έρευνας. Διετέλεσε εξωτερικός κριτής σε πανεπιστήμια και σύμ-

τητή και Διευθυντή Έργου για έργα στη Κύπρο και το εξωτερικό.

βουλος κυβερνητικών οντοτήτων της Κύπρου, του Καναδά και

Είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύ-

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνά του επικεντρώνεται στο αν-

πρου με πολύχρονη συμμετοχή στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβού-

θρώπινο κεφάλαιο, τον καθορισμό των μισθών και άλλων προ-

λιο. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου για δύο διετίες, όπως και για

νοιών των συλλογικών συμβάσεων, τη δυσκαμψία των μισθών,

την τρέχουσα περίοδο Δεκ. 2009-Νοεμβρ. 2011. Από το 1999 διετέ-

τις πρόνοιες των προγραμμάτων κοινωνικών ασφαλίσεων και τις

λεσε μέλος του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής

αλληλοεπιδράσεις τους με την αγορά εργασίας.

του ΕΤΕΚ, όπου κατά την περίοδο 2005-2011 κατείχε τη θέση του

Πληροφορίες: τηλ.: 2289 3610/12

Γενικού Γραμματέα. Κατά την ίδια περίοδο ανέπτυξε ιδιαίτερη δράση με συμμετοχή σε αρκετές ομάδες εργασίας, επιτροπές και άλλες
δραστηριότητες του Επιμελητηρίου. Εκπροσώπησε το ΕΤΕΚ στο
Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας για σειρά ετών.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Μία από τις δέκα υποτροφίες αριστείας για με-

καιούχων γίνεται αποκλειστικά από Επιτροπή αξιο

ταπτυχιακές σπουδές, χορηγήθηκε από το Πανεπι-

λόγησης του Πανεπιστημίου του Cergy-Pontoise

στήμιο του Παρισιού Cergy-Pontoise (UCP), στην

(UCP).

απόφοιτη του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και

Σημειώνεται ότι κατά την επιλογή δίνεται προ-

Σύγχρονων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου

τεραιότητα στους ξένους φοιτητές των πανεπιστη-

Βαλεντίνα Κωνσταντίνου. Συγκεκριμένα, η υποτρο-

μίων ή/και Διδακτορικών Σχολών (Βραζιλία, Κίνα,

φία, ύψους 7000 Ευρώ, δόθηκε στη διακριθείσα

Ιαπωνία, Κύπρος) που έχουν συνάψει συνεργασία

φοιτήτρια για απόκτηση Master 2.

με το Cergy-Pontoise .

Τα κριτήρια για την επιλογή είναι η ακαδημαϊ-

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες

κή αριστεία καθώς επίσης και οι δυνατότητες για

αριστείας:

έρευνα του υποψηφίου. Η επιλογή των άριστων δι-

html

http://www.n.u-cergy.fr/article11805.
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3 Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ
Η Διδακτορική Διατριβή του κ. Χρίστου Μ. Καλαμαρά με
τίτλο, «Μηχανιστικές και Κινητικές Μελέτες της Αντίδρασης
Water-Gas Shift με τη χρήση Operando Μεθοδολογίας και
Δυναμικές Ισοτοπικές Τεχνικές» έλαβε το 3ο Ευρωπαϊκό Βραβείο καλύτερης Διατριβής που υπεβλήθη τα τρία τελευταία
χρόνια στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια του Πανευρωπαϊκού
Συνεδρίου Κατάλυσης (EuropaCat-X) που διεξήχθη στη Γλασκώβη, από τις 28 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2011.
Η εν λόγω Διδακτορική Διατριβή επιλέγηκε από την Ελληνική Καταλυτική Εταιρεία ως η καλύτερη Διατριβή στο
επιστημονικό πεδίο της Κατάλυσης (Ελλάδα-Κύπρος) για
την περίοδο 2009-2011, και εκπροσώπησε την Ελλάδα στον
Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό του European Federation of Catalysis

κών δραστηριοτήτων στον τομέα της κατάλυσης σε Ευρωπαϊκό

Societies (EFCATS).

επίπεδο. Η διοργάνωση πανευρωπαϊκού συνεδρίου κατάλυσης

Η Διδακτορική Διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ετε-

κάθε δυο χρόνια, γνωστό ως EuropaCat, καθώς και η απονομή

ρογενούς Κατάλυσης του Τμήματος Χημείας υπό την επίβλεψη

βραβείων σε επιστήμονες και ιδρύματα που έχουν προάγει την

του Καθηγητή Άγγελου Μ. Ευσταθίου. Καινοτομία της Διατριβής

επιστήμη της Κατάλυσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι επίσης μέ-

αποτελεί η χρήση πρωτοποριακών δυναμικών ισοτοπικών τεχνι-

ρος των δραστηριοτήτων του EFCATS.

κών για την απόκτηση σημαντικών μηχανιστικών πληροφοριών

Η Διατριβή του κ. Χρίστου Μ. Καλαμαρά επιλέγηκε ως η 3η

που αφορούν τη βιομηχανική αντίδραση Water-Gas Shift για πα-

καλύτερη Διατριβή από 6 Διατριβές οι οποίες προκρίθηκαν στο

ραγωγή υδρογόνου.

τελικό στάδιο αξιολόγησης από ειδική επιστημονική επιτροπή

To EFCATS είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατάλυσης η

κορυφαίων διεθνώς επιστημόνων στο πεδίο της Κατάλυσης. Στη

οποία ιδρύθηκε το 1993 και αποτελείται σήμερα από 25 ευρω-

φωτογραφία παρουσιάζονται υπό μορφή ανηρτημένης ανακοί-

παϊκές χώρες-μέλη. Ένας από τους στόχους του EFCATS είναι ο

νωσης (poster) τα κύρια ευρήματα της Διδακτορικής Διατριβής

συντονισμός και η ορθολογιστική προώθηση των επιστημονι-

που παρουσιάστηκαν στο EuropaCat-X.

Βραβείο Αρχιτεκτονικής σε ευρωπαϊκό Διαγωνισμό
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτονικής

ανταποκρίνεται στο συντακτικό σχεδιασμού του στατικού συ-

Μάριος Κ. Φωκάς, σε συνεργασία με τον Αιμίλιο Μιχαήλ, Ειδικό

στήματος και του υλικού χρήσης, επιτυγχάνοντας αυξημένο

Επιστήμονα του Τμήματος, την υποψήφια Διδάκτορα Αντωνία

βαθμό προκατασκευής των δομικών και οικοδομικών στοιχεί-

Σοφοκλέους και τον φοιτητή Διπλώματος Αρχιτεκτονικής Γιώρ-

ων, τυποποίηση της συνδεσμολογίας των στοιχείων και μείωση

γο Τρύφωνος, έχει αποσπάσει το 3ο βραβείο στον Ευρωπαϊκό Αρ-

των διατομών των κύριων δομικών μελών και του ιδιοβάρους

χιτεκτονικό Διαγωνισμό για τη “Μελέτη Κατασκευής της Πεζογέ-

της κατασκευής, βάσει της αντίστοιχης μείωσης των καμπτικών

φυρας στη Λεωφόρο Τάσσος Παπαδόπουλος στο Δήμο Πάφου”.

καταπονήσεων του κύριου φορέα.

Η προτεινόμενη πεζογέφυρα στοχεύει μέσω της μορφής και

Η κατασκευή ανταποκρίνεται στη βιωματική, οπτική αντί-

της λειτουργίας της στην σύνδεση της οικιστικής περιοχής στο

ληψη και λειτουργία της πεζογέφυρας μέσω της καμπυλότητας

νότιο τμήμα του οδικού άξονα με το δημόσιο χώρο στο βόρειο

των κύριων δομικών της στοιχείων και της προαναφερόμενης

τμήμα. Μέσω της συγκεκριμένης γεωμετρικής ανάπτυξης της

βελτιστοποίησης της λειτουργίας του δομικού συστήματος.

κατασκευής, επιδιώκεται η αρμονική ένταξη της πεζογέφυρας

Ακολουθώντας βασικά κριτήρια χωροθέτησης, λειτουργίας και

στον περιβάλλοντα χώρο, προάγοντας τη γενικότερη ροή κίνη-

μορφολογικής ανάπτυξης, το τεχνολογικά προηγμένο σχεδια-

σης μεταξύ των εκατέρωθεν περιοχών διαφορετικής συγκρό-

στικό αντικείμενο επιδιώκει να αποτελέσει σημείο αναφοράς

τησης. Η προτεινόμενη τοπιοτέχνηση, η μορφοποίηση των επι-

του ευρύτερου αστικού ιστού, λαμβάνοντας χαρακτηριστικά

πέδων εδάφους και τα στοιχεία διακίνησης των χρηστών στους

εκθέματος. Το παραπάνω ενισχύεται μέσω της κατασκευαστικής

προσκείμενους χώρους έδρασης της πεζογέφυρας, ενισχύουν

ειλικρίνειας του προϊόντος, τόσο ως προς την ιδιοσύστασή του

την κατευθύνουσα ιδέα ανάπτυξης ενός εναέριου συνδετικού

όσο και ως προς την οικοδομική του επίλυση, αντανακλώντας

στοιχείου – περάσματος των εκατέρωθεν περιοχών.

έτσι τον χαρακτήρα μιας σύγχρονης πολιτιστικής ανάπτυξης

Επιπλέον η δομική σύσταση της μεταλλικής κατασκευής

στην περιοχή.
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ΝΙΚΗΤΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010
«Βραβείο Έρευνας

ξει την επίλυση σύνθετων προβλημάτων με σύγχρονες υπολο-

Νίκος Συμεωνίδης» τιμήθηκε ο

Με το

γιστικές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένου του παραλληλισμού

Δρ Σταύρος Κάσινος του τμήμα-

των αριθμητικών κωδίκων. Η ποιότητα των αποτελεσμάτων του

τος Μηχανικών Μηχανολογίας

Έργου με το οποίο έθεσε ο Δρ Κάσινος την υποψηφιότητά του

και Κατασκευαστικής του Πανε-

είναι εξαιρετική. Ενδεικτικά αναφέρονται ο μεγάλος αριθμός

πιστημίου Κύπρου.

εξαιρετικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, όπως

Η Επιτροπή Αξιολόγησης

το Journal of Computational Physics, Physics of Fluids, Chemical

που συστάθηκε στο πλαίσιο του

Reviews, η διοργάνωση Σεμιναρίων / Σχολείων Βραχείας Διάρ-

Διαγωνισμού «Βραβείο Έρευ-

κειας και Διεθνή Συνέδρια κυρίως στην Κύπρο και η ανάπτυξη

νας Νίκος Συμεωνίδης» επέλεξε ανάμεσα σε πολλούς εξαιρε-

σημαντικών ερευνητικών συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρι-

τικούς υποψήφιους τον Δρα Σταύρο Κάσινο για το ερευνητικό

σμένους ερευνητές στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι οποίες

έργο του με τίτλο, “Transfer of knowledge for the creation of a

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και σημα-

multidisciplinary core of excellence in the computational sciences

ντική χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου της ομάδας, την

at the University of Cyprus”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε κάτω από

εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την

το Πρόγραμμα “Marie Curie”, του 6ου Προγράμματος Πλαισίου

εμπορική εκμετάλλευση των αριθμητικών τεχνικών που έχουν

για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, της Ευρωπαϊκής

αναπτύξει. Επίσης με τις μέχρι σήμερα επιτυχίες του, ο Δρ Κάσι-

Επιτροπής.

νος έχει συμβάλει στην προσέλκυση από το εξωτερικό αξιόλο-

Ο Δρ Κάσινος με την ερευνητική εμπειρία που έχει αποκτήσει

γων επιστημόνων στην Κύπρο.    

στο Πανεπιστήμιο Stanford και στη NASA, στη μοντελοποίηση

Η ερευνητική σταδιοδρομία του Δρος Κάσινου, η οποία ξεκί-

τυρβώδους ροής, έχει κατορθώσει σε ένα πολύ σύντομο χρο-

νησε με το πέρασμά του από κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνη-

νικό διάστημα, κατά την εργασία του στην Κύπρο, να υλοποι-

τικά ιδρύματα, οι εξαιρετικές δημοσιεύσεις του σε υψηλού επι-

ήσει ερευνητική δραστηριότητα στους δύο σχετικά νεότερους

πέδου επιστημονικά περιοδικά και η συγκρότηση και λειτουργία

αλλά πολύ σημαντικούς τομείς της Νανορευστομηχανικής και

βιώσιμης ερευνητικής ομάδας στην Κύπρο με διεθνή εμβέλεια

Πολυδιαστατικών Προσομοιώσεων με τη χρήση της μοριακής

αναδεικνύουν ένα ερευνητή διεθνούς επιπέδου, ο οποίος βρί-

δυναμικής, και της Περιβαλλοντικής Ρύπανσης, και να επιδιώ-

σκεται στο μέσο μιας λαμπρής ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας.

ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γεωργιάδης Σάββας, Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, από 01/08/2011
Κωνσταντινίδου Άννα-Αναστασία, Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας, από 11/07/2011
Ξιούρος Κώστας, Λέκτορας, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, από 01/08/2011
Πανταζοπούλου Σταυρούλα, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών

Σπουδών και Φιλοσοφίας, από 01/05/2011
Παπασάββας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από 01/05/2011
Φιλίππου Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής, από 01/06/2011
Χρίστου Μιράντα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της
Αγωγής, από 01/05/2011

Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, από 01/08/2011
Περγαντής Σπύρος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, από
01/06/2011

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κουτσούγερα Φωτεινή, Λέκτορας, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών,
από 26/08/2011

ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Βαρσαμοπούλου Παρασκευή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, από 01/06/2011
Γιαπιντζάκης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, από 01/06/2011

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Κρικίδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, από 01/06/2011 μέχρι 30/06/2011

Θεοχάρης Θεοχαρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλε-

Χαραλάμπους Θεμιστοκλής, Λέκτορας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων

κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, από

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, από 01/06/2011 μέ-

01/07/2011
Νικολάου Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, από 01/06/2011
Ξενής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κλασικών

χρι 30/06/2011
Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, από
01/06/2011 μέχρι 30/06/2011
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ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Gries Th. Stefan, Καθηγητής, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, από

Σοφιοπούλου Μαρίνα, Μηχανικός (Πολιτικής Μηχανικής), Τεχνικές Υπηρεσίες, 01-08-2011
Φιλίππου

04/06/2011 μέχρι 10/06/2011

Ανδρέας,

Βοηθός

Μηχανογράφησης,

ΠΛΗ,

01/07/2011
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Χαραλάμπους Αθανασία, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Νηπια-

(ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ)

γωγός), Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου»

Αβρααμίδου Χριστίνα, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Γενικά Διοι-

και Βρεφοκομικό Σταθμό, 01/07/2011

κητικά Θέματα), Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης, 01/07/2011

(Μηχανολογίας), Τεχνικές Υπηρεσίες, 01/05/2011

Αναξαγόρου Βαλανίδου Έλενα, Μηχανικός (Πολιτικής Μηχανικής), Τεχνικές Υπηρεσίες, 01-08-2011
Δημητρίου

Φλώρα,

Βοηθός

Βιβλιοθήκης,

Χαραλάμπους Κωνσταντίνος, Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών
Χαραλάμπους Μικαέλλα, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Βιβλιοθήκη, 22/08/2011

Βιβλιοθήκη,
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

01/08/2011
Eμμανουήλ Μαριάννα, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Διαχείριση
Βάσεων Δεδομένων), Βιβλιοθήκη, 15/07/2011
Ηλιάδου Μαργαρίτα, Βοηθός Λειτουργός Πανεπιστημίου (Νηπιαγωγός), Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό, 22/08/2011

(ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)
Μαγείρου

Κωνσταντίνα,

Βοηθός

Γραφείου,

ΜΑΣ

από

22/08/2011
Πολυκάρπου Μαρία, Βοηθός Γραφείου, Νεοελληνικό Σπουδαστήριο Πετρώνδα από 05/07/2011

Κοντοζή Γεωργία, Βοηθός Λειτουργός Πανεπιστημίου (Νηπιαγωγός), Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου»

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

και Βρεφοκομικό Σταθμό, 22/08/2011

Αγαπίου Χρύσω, Λογιστής 1ης Τάξης, ΥΑΔ από 15/07/2011

Κουκουνίδου Βασιλική, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα
Βιβλιοθήκης), Βιβλιοθήκη, 15/07/2011
Κωνσταντίνου Ευφροσύνη, Βοηθός Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκη,

Κοντοζή Αντρούλλα, Γενικός Γραφέας, Τμήμα ΑΓΓ από
04/08/2011
Κυρίλλου Μαρία, Γενικός Γραφέας (Σ) από 18/07/2011
Μουσικού Βασιλική, Γενικός Γραφέας (Σ), ΗΜΜΥ από

01/08/2011
Μανώλη Μαίρη, Βοηθός Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκη, 01/08/2011
Μούσα Ηλιάνα, Βοηθός Λειτουργός Πανεπιστημίου (Νηπιαγω-

01/08/2011
Χάνσον Λώρα, Γενικός Γραφέας (Σ) από 10/08/2011

γός), Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και
Βρεφοκομικό Σταθμό, 22/08/2011
Όθωνος Δέσπω, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής), Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 01/06/2011

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τσιουτσιούμη Ιωάννα, Βοηθός Μηχανογράφησης, Υπηρεσία
Πληροφορικών Συστημάτων, 01-07-2011.

Παναγιώτου Βαρβάρα, Βοηθός Λειτουργός Πανεπιστημίου
(Νηπιαγωγός), Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό, 22/08/2011
Παπαδόπουλος Λοΐζος, Βοηθός Μηχανογράφησης, ΠΛΗ,
01/07/2011

ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ιωάννου Μαίρη, Βοηθός Βιβλιοθήκης (Φοιτήτρια Πρακτικής
Άσκησης), 31/08/2011

Παπαηρακλέους Ελένη, Βοηθός Μηχανογράφησης με Σύμβαση, Υπηρεσία Ονοματοδοσίας, Υπηρεσία Πληροφορικών Συ-

Κωνσταντίνου Ηλέκτρα, Βοηθός Γραφείου, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 28/05/2011
Ταντελέ Άντρη, Βοηθός Γραφείου, Οικονομικές Υπηρεσίες,

στημάτων, 01-08-2011.
Παπαχριστοφόρου Ανδρέας, Τεχνικός Ηλεκτρολογίας/ Ηλε-

31/08/2011

κτρονικής, Τεχνικές Υπηρεσίες, 02/05/2011
Προδρόμου Παρασκευή, Βοηθός Λειτουργός Πανεπιστημίου
(Νηπιαγωγός), Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό, 22/08/2011
Σακκά Ελένη, Βοηθός Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκη, 01/08/2011
Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.new.ucy.ac.cy/koinotita
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