ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
1. ΣΚΟΠΟΣ
Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων (ΕΔΣ) αποτελεί το θεσμικό όργανο του
Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) για την προώθηση του στρατηγικού στόχου για
Διεθνοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΣ διαμορφώνει πολιτική, και γενικότερα
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη σύναψη, προώθηση και
ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών του ΠΚ, καθώς, επίσης, και στην
προβολή του ΠΚ στον διεθνή χώρο. Επίσης, η ΕΔΣ καταρτίζει το θεσμικό
πλαίσιο συνεργασίας του ΠΚ με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και
οργανισμούς στην Κύπρο. Η ΕΔΣ υποστηρίζει δραστηριότητες που έχουν
ως στόχο την ανάπτυξη των Διεθνών Σχέσεων του ΠΚ.
2. ΣΥΣΤΑΣΗ
Η Επιτροπή απαρτίζεται από 10 μέλη: τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων,
Οικονομικών και Διοίκησης, Πρόεδρο (ex-officio), 1 μέλος της Επιτροπής
Προπτυχιακών Σπουδών (ex-officio), 1 μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού
από τις ακόλουθες Σχολές του ΠΚ: ΣΘΕΕ, ΣΚΕΕΑ, ΠΟΛ, ΣΑΕ, ΣΟΕΔ και ΦΣ,
Ιατρική, τα οποία ορίζονται από τη Σύγκλητο, έναν εκπρόσωπο των
φοιτητών και τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων, ο
οποίος εκτελεί χρέη Γραμματέα χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο Αντιπρόεδρος
εκλέγεται από την ΕΔΣ.
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
3.1.

Η ΕΔΣ συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους. Έκτακτη συνεδρία δύναται (μπορεί) να συγκληθεί
είτε από τον Πρόεδρο της είτε, εφόσον αυτό ζητηθεί, από τρία (6)
τουλάχιστον μέλη της ΕΔΣ.

3.2.

Το ήμισυ των μελών της ΕΔΣ συν ένα ακόμη μέλος, αποτελούν
απαρτία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των
παρόντων.

3.3.

Η ΕΔΣ μπορεί, όταν το κρίνει χρήσιμο, να ζητήσει ή/και να επιτρέψει
την παρουσία άλλων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στις
συνεδρίες της, αλλά, νοείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΕΔΣ υποστηρίζει και συντονίζει τη διαδικασία προετοιμασίας, έγκρισης,
σύναψης, υλοποίησης και διεκπεραίωσης των διεθνών και τοπικών
συνεργασιών του ΠΚ, και μεριμνά για την αξιολόγησή τους.
Ειδικότερα, η ΕΔΣ:
(α)

Διαμορφώνει πολιτική και καταρτίζει προτάσεις για τις διεθνείς
συνεργασίες του ΠΚ, και ιδιαιτέρως για θέματα που αφορούν στον
Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

(β)

Καταρτίζει και προωθεί την Πολιτική του ΠΚ για Προσέλκυση Φοιτητών
από τον Διεθνή Χώρο καθώς και την Πολιτική του ΠΚ για Διεθνοποίηση.

(γ)

Καθορίζει το πλαίσιο σύναψης Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας με
άλλα Πανεπιστήμια και Οργανισμούς, τις οποίες και εξετάζει.

(δ)

Συντονίζει τις διαδικασίες επιλογής, προώθησης, υποβολής και
σύναψης προτάσεων και συμφωνιών για διεθνείς συνεργασίες.

(ε)

Καθορίζει το πλαίσιο συμμετοχής του ΠΚ σε διεθνή και τοπικά Δίκτυα και
Οργανισμούς, και αξιολογεί τέτοιες συμμετοχές ανά τακτά χρονικά
διαστήματα.

(στ) Αξιολογεί την πρόοδο των εγκεκριμένων
παρακολουθεί την οικονομική τους διαχείριση.

συνεργασιών,

και

(ζ)

Προωθεί τη διεθνή κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού, και
υποστηρίζει τις αντίστοιχες διαδικασίες ανταλλαγών και τοποθετήσεων.

(η)

Προωθεί την προβολή του ΠΚ στον διεθνή χώρο.

(θ)

Διαχειρίζεται τα άρθρα του Προϋπολογισμού, και υποβάλλει εισηγήσεις
για την κατανομή τους, που αφορούν στα ακόλουθα:
i. Διμερείς Συμφωνίες
ii. Συνδρομές, Συνεισφορές και Αντιπροσώπευση σε Πανεπιστήμια και
άλλους Οργανισμούς

(ι) Παρακολουθεί και υποστηρίζει τη δημιουργία και τη λειτουργία
ινστιτούτων στο ΠΚ (όπως π.χ., Aula Cervantes και Ινστιτούτο
Κομφούκιος), τα οποία και αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
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