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Πανεπιστήμιο της Διασποράς 

1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, κάθε χρόνο προνοεί στον προϋπολογισμό του 

κονδύλι αναφορικά με το Πανεπιστήμιο της Διασποράς. 

2. Στόχος του έργου είναι να προσελκύσει αξιόλογους ακαδημαϊκούς από το 

εξωτερικό για να εργαστούν, αρχικά για 1-4 εβδομάδες, στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις/συνθήκες εκείνες, 

ώστε στη συνέχεια να συνάψουν ερευνητικές συνεργασίες με τους ερευνητές 

του Πανεπιστημίου και εκείνοι που το επιθυμούν να επαναπατριστούν και να 

ενταχθούν στο ακαδημαϊκό δυναμικό του Ιδρύματος, ως μόνιμα μέλη ΔΕΠ.  

3. Το Γραφείο του Πρύτανη ζητά, μέσα Ιανουαρίου, από τα Τμήματα να 

υποβάλουν τις εισηγήσεις τους (συμπληρώνοντας το έντυπο που φαίνεται 

στο Παράρτημα 1) αναφορικά με τα άτομα που προτείνουν να προσκληθούν 

στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου της Διασποράς. Οι εισηγήσεις, οι οποίες 

πρέπει να υποβληθούν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, πρέπει να περιλαμβάνουν 

βιογραφικό σημείωμα του προτεινόμενου ατόμου καθώς και δισέλιδο έγγραφο 

συνεργασίας. 

4. Το έγγραφο συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει  το σκοπό για τον οποίο 

προσκαλείται ο συγκεκριμένος ακαδημαϊκός, δηλαδή διδασκαλία ή έρευνα ή 

συνδυασμό των δυο, καθώς και σύντομη περιγραφή, ως ακολούθως: 

Διδασκαλία: 
o   Μάθημα/διαλέξεις που θα προσφέρει 
o   Σε ποιους θα απευθύνεται, π.χ. μεταπτυχιακούς φοιτητές, προπτυχιακούς 
φοιτητές, κα 
o   Ώρες διδασκαλίας, κλπ. 
 
Έρευνα: 
o   Σε ποιον τομέα/αντικείμενο και με ποια μέλη ΔΕΠ θα συνεργαστεί 
o   Δυνατότητα από κοινού συγγραφής και υποβολής ερευνητικής πρότασης 
(σε ποιον οργανισμό και σε ποια θεματολογία). 

5. Επιτροπή αποτελούμενη από τους Κοσμήτορες των Σχολών, και της οποίας 

προεδρεύει ο Πρύτανης ή ένας εκ των Αντιπρυτάνεων, εξετάζει τις εισηγήσεις 

των Τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω κριτήρια, και υποβάλει την 

εισήγηση της στην Επιτροπή Προγραμματισμού Ανάπτυξης. 

 Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, με αξιόλογο ερευνητικό έργο (publications, 

citations, high h-index, patents, grants, βραβεία). 

 Δεν έχουν ξεπεράσει το όριο αφυπηρέτησης.  
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 Δεν έχουν ήδη κάποια άλλη σχέση όπως adjunct professors, 

επισκέπτες καθηγητές σε προηγούμενα χρόνια, με το Τμήμα. 

6. Η Επιτροπή Προγραμματισμού Ανάπτυξης υποβάλει τις εισηγήσεις της στη 

Σύγκλητο, για έγκριση, μέχρι τέλος Απριλίου. 

7. Τα Τμήματα αποστέλλουν πρόσκληση στα άτομα που έχουν εγκριθεί. Δείγμα 

της πρόσκλησης φαίνεται στο Παράρτημα 2. 

8. Τα άτομα προσκαλούνται να περάσουν στο Πανεπιστήμιο από 1 εβδομάδα 

έως 1 μήνα, σε όποια χρονική περίοδο συμφωνηθεί με το Τμήμα, εντός όμως 

του έτους, στο οποίο έχει προνοηθεί το σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό.  

9. Το Πανεπιστήμιο καταβάλει σε κάθε άτομο που θα προσκληθεί (ανάλογα με 

τη θέση που κατέχει), το ποσό που προ-αποφασίζεται και εγκρίνεται από το 

Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται η αγορά 

αεροπορικού εισιτηρίου καθώς και τα έξοδα διαμονής, σίτισης και 

μετακίνησης. Νοείται ότι σε περίπτωση που άτομα προσκληθούν για λιγότερο 

από ένα μήνα, το ποσό μειώνεται ανάλογα. 

10. Το Τμήμα δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να καλύψει επιπρόσθετα έξοδα του 

προσκεκλημένου, όπως αγορά αεροπορικού εισιτηρίου, από τα ίδια έσοδα 

του Τμήματος. 

11. Για την καταβολή πληρωμής του ατόμου που έχει προσκληθεί, το Τμήμα 

αποστέλλει στο Γραφείο του Πρύτανη:  

1.Βεβαίωση υπογραμμένη από τον Πρόεδρο του Τμήματος, στην οποία  

αναφέρεται το όνομα και ο τίτλος του ατόμου και η χρονική διάρκεια που 

απασχολήθηκε στο Τμήμα. 

2. Αντίγραφο του ηλεκτρονικού του εισιτηρίου [και αν είναι δυνατό την κάρτα 

επιβίβασης (boarding pass) προς Κύπρο]. 

3. Το έντυπο για έμβασμα εκτός Κύπρου, συμπληρωμένο από το άτομο που 

προσκλήθηκε. 

12. Το Γραφείο του Πρύτανη αποστέλλει τα σχετικά έγγραφα στο Λογιστήριο για 

πληρωμή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ: ……………………………………………………………………………………….. 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ  

………………………………….......................................................................................... 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……/……/…… .. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ/ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: …………………………………………………... 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ: ……/..…./…..… 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 

………………………………………………………………………………………………….. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ/ ΤΙΤΛΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

………………………………………………………………………………………………….. 

ΑΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ: ……… ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:……… h-index:……… 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΩΝ/ GRANTS 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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ΠΑΤΕΝΤΕΣ/ΒΡΑΒΕΙΑ/ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

----------------------------       --------------- 

Υπογραφή Προέδρου Τμήματος     Ημερομηνία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

SAMPLE  

Nicosia, date  

 

Dear  

Subject: Invitation to top-class scientists of Cypriot Diaspora to collaborate with the 

University of Cyprus in the achievement of its vision to become an outstanding 

academic institution in the region and a reference point for the world-wide research 

community  

With this letter, I am delighted to inform you that the University of Cyprus (UCY) has 

just initiated/launched, among others, the “University of Diaspora” Project that aims 

to invite top-class Cypriot scientists/professors from abroad to teach or carry out 

research at the leading university of their home country.  

With this Project the University of Cyprus is determined to attract the best overseas 

Cypriot scientists, who may choose either to come back permanently or for a short-

term visit. For this purpose the University is about to announce a number of new 

faculty positions.  Interested scholars are also given the option to use summers or 

sabbatical leaves to teach or conduct research at the UCY independently or 

cooperatively with the UCY faculty. At this point, please let me open a short 

parenthesis and inform you for something that I am very proud of; recently, the 

University of Cyprus had a significant success that encouraged all the faculty 

members and made us try harder to reach the top. In particular, The Times Higher 

Education World University Rankings 2015-2016 list, ranked the University of Cyprus 

among the top #351 - 400 Universities in the world, the top-200 Universities in 

Europe, the top 55 Young Universities (under 50) and as the top Greek-speaking 

University together with the University of Crete. Obviously, this is a significant 

achievement for our academic institution, which has done remarkably well in its 25-

year-old history.  

However, a key strategic goal for the upcoming decade is to be included in the list 

with the top 200 Universities in the world and the “University of Diaspora” Project 

constitutes one of the main actions taken to achieve this goal. Furthermore, your 

participation to the University’s activities – teaching, research, innovation – will add 

value to our community, offering our students a unique teaching experience and our 

researchers the opportunity to collaborate with top class academics.  

I am confident that the facilities of the University Campus and the infrastructure 

development in progress are additional incentives for joining our community.  Our 

facilities allow top-class scientists to continue to produce high quality research, giving 

them the opportunity to transfer their knowledge in their home country and contribute 

to Cyprus long-term growth path in –hopefully - its post – solution era. The 
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organization of workshops, conferences and forums involving a greater academic 

and not only network constitute another synergy that will contribute towards that 

direction. 

In addition, the University is examining ways with which the academic institution and 

the State will honor top-class scientists of the Cypriot Diaspora, expressing the 

gratitude of the university’s community and the society for their decisiveness and 

willingness to continue to develop their support and offer to the benefit of the Cypriot 

society. One of the ways considered is the promotion of their teaching and research 

work to the local and regional community via all channels the University has in place.    

With those synergies in place knowledge transfer, dissemination of expertise and 

research results in and to other countries and international markets are certainly 

being facilitated.  

At this stage the University can compensate you with the amount of € (amount based 

on the Rector’s Council decision – write accordingly) (air travel, accommodation and 

other expenses are included in this amount) for a period of (one month or 2 weeks – 

write accordingly) 

I am certain that distinguished Cypriot professors from abroad, like yourself, will 

evaluate the invitation and that you will respond positively to this invitation. 

Yours sincerely,  

 

 

 

Chairman of the Department 

 

Cc.: UCY Rector’s Office 

 


