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Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Τελετή Αναγόρευσης του Κα
θηγητή Χριστόφορου Α. Πισσαρίδη σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, στις 12 Φεβρουαρίου 2009.
Την προσωπικότητα και το έργο του τιμωμένου παρουσίασε ο Καθηγη
τής Λούης Ν. Χριστοφίδης, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επι
στημών και Διοίκησης. Ακολούθησε ανάγνωση του ψηφίσματος από
τον Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, πε
ριένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο του Πανεπιστημίου Κύπρου
από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθ. Σταύρο Α. Ζένιο και
αντιφώνηση του Καθηγητή Χριστόφορου Α. Πισσαρίδη.
Συνεχίζεται στη σελίδα 2

ΕΔΡΑ ΟΥΝΕΣΚΟ για την
ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΕΔΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Το Ίδρυμα ΘΕΤΙΣ για την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής

Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ για την ισότητα και την ενδυνάμωση των

κληρονομιάς της Κύπρου, αναπτύσσοντας πιο ουσιαστικά τη

φύλων έχει πρόσφατα ιδρυθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με

συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε να

κάτοχο της έδρας την Αν. Καθηγήτρια κ. Μαίρη Κουτσελίνη

χορηγήσει τη χρηματοδότηση επώνυμης Έδρας Ενάλιας Αρ

του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής. Η έδρα αυτή είναι μεγά

χαιολογίας στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας. Πέραν

λης σπουδαιότητας για την περιφερειακή ανάπτυξη και συν

της χρηματοδότησης της έδρας, η οποία ανέρχεται στο ποσό

εργασία. Γεωγραφικά και ιστορικά, στο σταυροδρόμι τριών

του μισού εκατομμυρίου ευρώ, η συμφωνία προνοεί για τη

ηπείρων, όπου η Ανατολή συναντά τη Δύση, η Κύπρος αποτε

διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας καθώς και την από κοινού

λεί γέφυρα διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών. Η έδρα

διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και εκδηλώσεων που να

της ΟΥΝΕΣΚΟ, σε μια περιοχή προγραμματικής προτεραιότη

στοχεύουν στην προβολή των αποτελεσμάτων της διεξαγο

τας για την ΟΥΝΕΣΚΟ, όπως η ισότητα και η ενδυνάμωση των

μένης έρευνας.

φύλων, στοχεύει μέσω του πολιτιστικά ποικίλου και ικανού

Η συμφωνία υπογράφηκε στις 13 Ιανουαρίου 2009 από τον

δικτύου συνεργασίας της να προτείνει και να εφαρμόσει ένα

Πρόεδρο του ΘΕΤΙΣ κ. Άδωνη Παπαδόπουλο και τον Πρύτα

νέο πρότυπο με βάση το οποίο να μπορούν να εξετασθούν

νη, Καθηγητή Σταύρο Ζένιο. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπου

τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί της

λο «…με τον ενάλιο πλούτο που διαθέτει η Κύπρος και τις

περιοχής μέσω της προοπτικής του φύλου. Η ενδυνάμωση

δυνατότητες πρωτότυπης έρευνας πεδίου, δίνεται στο Πα

των γυναικών και των φύλων σημαίνει την ενδυνάμωση των

νεπιστήμιο Κύπρου η δυνατότητα να αποκτήσει σημαντικό

Συνεχίζεται στη σελίδα 2

Συνεχίζεται στη σελίδα 3
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ΕΔΡΑ ΟΥΝΕΣΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Συνεχίζεται από τη σελίδα 1
φωνών τους, έτσι ώστε να εκφραστούν και να ακουστούν σχετικά

Α. Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης όπως

με εκείνα τα μεγάλα ζητήματα, τα οποία προς το παρόν προσεγγί

Το Università di Roma Tre – Department of Sciences of Education,

ζονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προοπτική του φύλου.

Italy

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει να λειτουρ

Το Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias,

γήσει όχι μόνο ως κέντρο αριστείας για την τοπική ανάπτυξη σε

Portugal κ.λπ.

θέματα ενδυνάμωσης του φύλου, αλλά και ως δυναμικός πόλος
σύμπραξης μεταξύ εδρών, δικτύων και ομάδων εργασίας για την

Β. Κυβερνητικοί Οργανισμοί όπως

επίτευξη των δύο στόχων της ΟΥΝΕΣΚΟ σχετικά με την παγκόσμια

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας και Πο

προτεραιόητα της ισότητας των φύλων. Συγκεκριμένα, οι στόχοι

λιτισμού

αυτοί όπως περιγράφονται στο Εγκεκριμένο Πρόγραμμα και Προ

Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (OMBUDSMAN) κ.ά.

ϋπολογισμό της ΟΥΝΕΣΚΟ του 2008 – 2009 και στη Μεσοπρόθε
σμη Στρατηγική της του 2008-2013 αναφέρονται: α) στην πλήρη

Γ. Μη κυβερνητικοί Οργανισμοί όπως

εφαρμογή της στρατηγικής της επικρατούσας τάσης για το φύλο

Το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου

σε όλα τα μέρη του προγράμματος της ΟΥΝΕΣΚΟ - εκπαίδευση,

Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Κύπρου κ.λπ. και

φυσικές επιστήμες, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, πο
λιτισμό και επικοινωνία, και ενημέρωση, και β) στην εξασφάλιση

Δ. Η Ατομική συμμετοχή

ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών θε

Reza Eslam i Somea, The Center for Human Rights, Peace and De

ωρούνται προτεραιότητα στα προγράμματά της, ειδικά στο επίπε

mocracy, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Iran

δο των χωρών. Αυτοί οι στόχοι αποτελούν απαραίτητη συνθήκη
για την επίτευξη των συμφωνημένων σε διεθνές επίπεδο στόχων

Το δίκτυο της Έδρας είναι προσεχτικά σχεδιασμένο στο να συμ

ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων όλων των Στόχων Ανάπτυξης

βάλει, ανεξάρτητα από τις γεωγραφικές θέσεις, στη συνεργα

της Χιλιετίας.

σία Βορρά - Νότου και Νότου - Νότου, για την προώθηση ενός

Για την επίτευξη των στόχων της, η έδρα αναλαμβάνει ένα σύστημα

δημιουργικού διαλόγου και δράσης για τα προβλήματα και τις

δραστηριοτήτων έρευνας, κατάρτισης, ενημέρωσης και τεκμηρίω

αρνητικές στάσεις στην κοινωνικοοικονομική, εκπαιδευτική και

σης στο πεδίο των γυναικείων σπουδών και των σπουδών φύλου.

πολιτική σφαίρα. Από αυτήν την άποψη, το δίκτυο συνεργασίας

Ιδρύματα, ακαδημαϊκοί, κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργα

επιδιώκει να εντοπίσει τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής

νισμοί στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή συνερ

ώστε να ενεργήσει ως μια δημιουργική δεξαμενή σκέψεων που

γάζονται και δραστηριοποιούνται στο ζήτημα της ισότητας των

υποστηρίζει την ανάπτυξη τοπικών πόλων για τη μείωση της

φύλων. Συγκεκριμένα, στο δίκτυο συνεργασίας της έδρας περι

διάστασης θεωρίας πράξης στην ισότητα και την ενδυνάμωση

λαμβάνονται μεταξύ άλλων:

των φύλων.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Συνεχίζεται από τη σελίδα 1
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ομιλία του Καθηγητή Χριστό

τα αμερικανικά πανεπιστήμια είναι πρώτα στη χρηματοδότη

φορου Α. Πισσαρίδη, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα : Το Πανεπι-

ση, εν τούτοις είναι σπάταλα. Αντίθετα, «η Σουηδία έχει από

στήμιο στη Σημερινή Οικονομία. Βαθύς γνώστης των πανεπι

δοση το 217% της Αμερικής αλλά ξοδεύει μόνο το 57% της

στημιακών πραγμάτων ανά το παγκόσμιο αλλά και της στενής

Αμερικής κατά φοιτητή».

συνάρτησης που υπάρχει μεταξύ πανεπιστημίου και κοινωνί

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων,

ας, ο κ. Πισσαρίδης υποστηρίζει ότι «η καλή πανεπιστημιακή

ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργος

έρευνα βοηθά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου». Όπως

Βασιλείου, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέας

τονίζει όμως στη συνέχεια με βάση τα στατιστικά στοιχεία που

Δημητρίου, ο πρώην Υπουργός Εργασίας κ. Ιάκωβος Αριστεί

έχει συγκεντρώσει, δεν αρκεί τα πανεπιστήμια να εξασφα

δου, εκπρόσωποι των κομμάτων, πρώην Δήμαρχοι και πλήθος

λίζουν υψηλή χρηματοδότηση για την έρευνα, αλλά κυρίως

κόσμου. Η όλη εκδήλωση αναμεταδόθηκε ζωντανά από το

πρέπει να την «εξοικονομούν» ορθά ώστε να έχει την καλύ

Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου, UCY VOICE, στους

τερη δυνατή απόδοση. Καθώς αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ

95,2 FM.
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ΕΔΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Συνεχίζεται από τη σελίδα 1

την διαπραγμάτευση επί μέρους ερευνητικών ζητημάτων, τα

προβάδισμα σε σχέση με άλλα Ιδρύματα της Ευρώπης και του

οποία απασχολούν και άλλους κλάδους της ιστορίας και της

Μεσογειακού χώρου».

αρχαιολογίας (ναυσιπλοΐα, ναυπηγική, εμπόριο, μεταφορές,
οικονομία, τοπογραφία παράκτιων οικισμών, πολεμικές ανα

Η Ενάλια Αρχαιολογία

μετρήσεις στη θάλασσα κ.λπ.).

Το ειδικό αντικείμενο της Ενάλιας Αρχαιολογίας είναι η ναυτική

2. να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες της αρχαιολογικής εργα

δραστηριότητα κατά την αρχαιότητα μέσα από τη μελέτη των

σίας στη θάλασσα, ακόμη και αν οι ίδιοι δεν ειδικευτούν στον

πηγών (εικονογραφία, αρχαία κείμενα) και των υλικών καταλοί

συγκεκριμένο κλάδο, γεγονός που θα τους δώσει τη δυνατό

πων -καταβυθισμένοι οικισμοί, λιμάνια, ναυάγια. Διαμορφώθηκε

τητα λήψης των σωστών αποφάσεων όταν θα κατέχουν σχε

ως ιδιαίτερος κλάδος της αρχαιολογίας τα τελευταία πενήντα
χρόνια, δηλαδή από τη στιγμή που ήταν δυνατή η άσκηση της

τικές θέσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.
3. να προχωρήσουν σε σχετικές ειδικότητες, μελετώντας εις

αρχαιολογικής έρευνας πεδίου στο βυθό της θάλασσας.

βάθος αντικείμενα της ναυτικής ή της υποβρύχιας αρχαιολο

Η σταδιακή ανακάλυψη πολυάριθμων υλικών καταλοίπων που

γίας. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η μελέτη και κατ’ επέ

σχετίζονται με τη ναυτική δραστηριότητα έχει καταστήσει ανα

κταση η προστασία και ανάδειξη των μνημείων του εναλίου

γκαία τη δημιουργία ειδικών υπηρεσιών για την προστασία και

πλούτου της Μεσογείου.

τη διαχείρισή τους σε όλες σχεδόν τις μεσογειακές χώρες. Σε
πολλές από αυτές, όπως η Κύπρος, προκύπτουν σοβαρές αδυνα

Η άσκηση της Ενάλιας Αρχαιολογίας σχετίζεται άμεσα και με

μίες στελέχωσης των υπηρεσιών, διότι οι αρχαιολόγοι δεν έχουν

άλλους κλάδους των θαλασσίων ερευνών (γεωφυσικές έρευνες,

την κατάλληλη εκπαίδευση. Επομένως, οι ενάλιες αρχαιότητες

ωκεανογραφία) καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογικών μεθόδων

προστατεύονται πλημμελώς και προβάλλονται σχεδόν αποκλει

εντοπισμού και καταγραφής υποβρυχίων στοιχείων. Οι συνερ

στικά από ερασιτέχνες δύτες που τις ανακαλύπτουν τυχαία.

γασίες για την εφαρμογή νέων μεθόδων στον τομέα αυτόν είναι

Μία από τις κύριες αιτίες του προβλήματος είναι ότι λίγα πα

όλο και συχνότερες, καθώς η ανάγκη για βελτίωση των ερευνη

νεπιστήμια έχουν ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στον κλάδο.

τικών δυνατοτήτων γίνεται όλο και επιτακτικότερη. Επομένως,

Επιπλέον, στα περισσότερα πανεπιστήμια από αυτά, τα μαθή

η ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων ενάλιας αρχαιολογίας

ματα Ενάλιας Αρχαιολογίας προσφέρονται στο πλαίσιο μόνο

μπορεί να προωθήσει συνεργασίες με άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπι

μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να μην δίνεται η

στήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα.

ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν καν σε επαφή με το αντικεί

Η Κύπρος διαθέτει ενάλιο αρχαιολογικό πλούτο, γεγονός το

μενο. Εντούτοις τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες από

οποίο μπορεί να δώσει στο Πανεπιστήμιο σημαντικό προβά

πανεπιστήμια μεσογειακών χωρών, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία,

δισμα σε σχέση με άλλα ιδρύματα της Ευρώπης,, τα οποία ανα

να εντάξουν μαθήματα με συναφές περιεχόμενο στο πρόγραμ

πτύσσονται στον κλάδο έχοντας περιορισμένες δυνατότητες

μα των βασικών σπουδών. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της

πρωτότυπης έρευνας πεδίου, κυρίως για τους αρχαίους χρό

ανάγκης να εντάσσονται ζητήματα της Ενάλιας Αρχαιολογίας

νους. Η Ερευνητική Μονάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου ήδη

στις προπτυχιακές σπουδές των ιστορικών και των αρχαιολόγων,

έχει ξεκινήσει την έρευνα ενός σημαντικότατου ναυαγίου των

ασχέτως της ειδικότητας που θα επιλέξουν σε επόμενο επίπεδο

κλασσικών χρόνων στα ανοικτά του Μαζωτού, η οποία έχει ήδη

των σπουδών τους. Με τον τρόπο αυτόν οι νέοι επιστήμονες

ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο, και αναμένεται ότι πολύ σύ

αποκτούν τη δυνατότητα:

ντομα θα ανακοινωθεί και σε όλα τα σχετικά διεθνή επιστημο

1. ν α αξιολογήσουν καλύτερα ευρήματα από τη θάλασσα κατά

νικά περιοδικά.
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Στην καρδιά του Παρισιού, στο πιο ιστο

βόννης και του Τμήματος Νεοελληνικών

τητας που σε ορισμένα σημεία θυμίζουν

ρικό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου

Σπουδών της INALCO (Institut National

τη δραματουργική τέχνη του Σαίξπηρ.

της Σορβόννης, στο περίφημο Richelieu,

des langues et civilisations orientales).

Η δραματική προσαρμογή και η σκηνο

ακούστηκε η αυθεντική μεσαιωνική κυ

Αξίζει να σημειωθεί ότι την αποστολή του

θεσία του έργου είναι του Μιχάλη Πιερή,

πριακή διάλεκτος, η υπέροχη γλώσσα του

Θ.Ε.ΠΑ.Κ. στήριξε γενναιόδωρα (με την

οι μουσικές γέφυρες του Ψαραντώνη, η

Λεοντίου Μαχαιρά. Παραστάθηκαν τα

κάλυψη των εξόδων μετάβασης και δια

μουσική των χορικών και των τραγου

πάθη της “γλυκείας χώρας Κύπρου”, τα πα

νυκτέρευσης), ο Kύπριος ευρωβουλευτής

διών του Ευαγόρα Καραγιώργη, ο σκη

θήματα των φραγκοκυπριωτών ρηγάδων

Γιαννάκης Μάτσης, ο οποίος αναγνωρί

νικός διάκοσμος και η ενδυματολογική

της, και “εξηγήθηκαν» τα βάσανα και οι ελ

ζοντας την προσφορά του Πολιτιστικού

επιμέλεια του Χρίστου Λυσιώτη. Την ευ

πίδες του λαού της Κύπρου, των τοπικών

Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου

θύνη της παραγωγής και την επιμέλεια

Ρωμαίων, όπως αποκαλεί ο Μαχαιράς τους

θέλησε να αξιοποιήσει την παρουσία

ήχου την έχει η Σταματία Λαουμτζή, την

Ελληνοκύπριους της εποχής του.

του Θεατρικού Εργαστηρίου σε μια ευ

τεχνική υποστήριξη ο Αργύρης Χατζηνι

Η συνεχής αναγνώριση της σημασίας των

ρωπαϊκή πόλη με την παρουσίαση ενός

κολάου και ο Αλέκος Χριστοδούλου.

ερευνητικών παραστάσεων του Θεατρι

από τα έργα που έχει ανεβάσει, το οποίο

κού Εργαστηρίου Πανεπιστημίου Κύπρου

προβάλλει την ιστορία και τον πολιτισμό

(Θ.Ε.ΠΑ.Κ.) που αφορούν σε έργα της νε

της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτής της απο

οελληνικής και της κυπριακής γραμματεί

στολής τα μέλη του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. επισκέφθη

ας έχει ως αποτέλεσμα την προβολή της

καν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις

ιστορίας και του πολιτισμού της Κύπρου

Βρυξέλλες.

σε διεθνές επίπεδο. Μετά την Κύπρο και

Το έργο αποτελεί δραματική διασκευή

την Ελλάδα, η ιστορική αυτή παράσταση

του σημαντικότερου κειμένου της με

LÉONCE MACHAIRAS

του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. παρουσιάστηκε στο Μό

σαιωνικής κυπριακής γραμματείας, το

ναχο και στο Λονδίνο, ενώ έχει ήδη γίνει

οποίο αναφέρεται στην ιστορική τύχη

“CHRONIQUE DU DOUX
PAYS DE CHYPRE”

αποδεκτή πρόσκληση για παρουσίασή

της Κύπρου, ενώ παράλληλα αφηγείται

της στη Βενετία το 2010, στο πλαίσιο των

με γλαφυρό τρόπο τις ερωτικές και πο

εορτασμών για τα 500 χρόνια από το θά

λιτικές περιπέτειες του σημαντικότερου

νατο της Κατερίνας Κορνάρο.

Βασιλιά του κυπριακού ρηγάτου, του Πέ

Η παράσταση στο Παρίσι πραγματοποι

τρου Α’ Λουζινιανού (1329-1369 μ.Χ.). Το

ήθηκε ύστερα από πρόσκληση του Ινστι

κείμενο, μολονότι αφηγηματικό, περιέχει

τούτου Νεοελληνικών Σπουδών της Σορ

πολλές δραματικές σκηνές υψηλής ποιό

Institut Néo-hellénique à la Sorbonne Institut National des langues
et civilisations orientales
(Section de grec moderne et
Centre d’études balkaniques)

Adaptation dramatique et mise
en scène de Michalis Piéris
Représentée par l'Atelier théâtral de l'Université de Chypre
(Θ.Ε.ΠΑ.Κ)

le samedi 14 février 2009 à 16h00
dans
l'Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne
(entrée gratuite)

Η αφίσα της παράστασης του Θ.Ε.ΠΑ.Κ.

Τo Αμφιθέατρο Richelieu βρίσκεται στο ιστορικό κεντρικό κτήριο της Σορβόννης, φέρει το όνομα του περίφημου πρωθυπουργού του Λουδοβίκου ΙΓ’, του
καρδινάλιου Ρισελιέ (1585-1642), ο οποίος εξελέγη πρύτανης της Σορβόννης και έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την ανακαίνιση και επέκταση των κτηρίων του
Πανεπιστημίου.
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ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΒΑ

Με την τελετή αποφοίτησης των ογδόντα

αντεπεξέλθουν στη νέα τάξη πραγμάτων.

την Ελληνική γλώσσα.

εννέα πρώτων φοιτητών του Μεταπτυ

Κύριος ομιλητής στην τελετή αποφοίτη

(β) Το πλήρους φοίτησης Μεταπτυχιακό

χιακού Προγράμματος MBA, που έλαβε

σης ήταν ο Δρ Χριστόφορος Πισσαρίδης,

Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

χώραν στις 13 Φεβρουαρίου 2009, στο

Καθηγητής Οικονομικών στο London

(MBA) στην Αγγλική διάρκειας ενός έτους.

Αθλητικό Κέντρο στην Πανεπιστημιούπο

School of Economics και κάτοχος της

Τα Προγράμματα ΜΒΑ του Πανεπιστη

λη, το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέδωσε

έδρας Norman Sosnow στα Οικονομικά

μίου Κύπρου απευθύνονται σε άτομα

στον επιχειρηματικό κόσμο τη νέα γενιά

καθώς επίσης και επίτιμος Διδάκτορας

που, ανεξάρτητα με το ακαδημαϊκό τους

διοικητικών στελεχών τα οποία είναι άρ

του Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης

υπόβαθρο, θέλουν να επενδύσουν στην

τια καταρτισμένα ώστε να αντιμετωπί

του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ανάπτυξη και αξιοποίηση των προσω

σουν τις προκλήσεις της εποχής μας.

Το πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου

πικών, διευθυντικών και ηγετικών τους

Στην τελετή αποφοίτησης παρέστησαν

Κύπρου δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές

δεξιοτήτων. Απευθύνονται όμως και σε

μεταξύ άλλων οι Υπουργοί Οικονομικών

το Σεπτέμβριο του 2006 και σήμερα προ

οργανισμούς που θέλουν να επενδύσουν

και Άμυνας, πρώην Υπουργοί, Βουλευτές,

σφέρει τα ακόλουθα δύο προγράμματα:

στο ανθρώπινο τους δυναμικό.

εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών κομ

(α) Το μερικής φοίτησης Επαγγελματικό

Για περισσότερες πληροφορίες για το

μάτων, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπε

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκη

ζας καθώς επίσης και πλήθος κόσμου.

Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), με βραδινές δια

ση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστη

Κατ’ αυτήν, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις

λέξεις και συνολική διάρκεια 2 έτη. Το

μίου Κύπρου μπορείτε να επισκεφθεί

προκλήσεις της διεθνούς οικονομικής

Πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε επαγ

τε την ιστοσελίδα του Προγράμματος

κρίσης που βιώνουμε σήμερα, καθώς

γελματίες που αυτή τη στιγμή εργάζονται

www.mba.ucy.ac.cy ή να επικοινωνήσε

επίσης και την ετοιμότητα των αποφοί

και επιθυμούν να βελτιώσουν τις ηγετικές

τε στο τηλ. 22892400 είτε να αποστείλε

των ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου,

και διοικητικές τους ικανότητες. Το Πρό

τε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση

της νέας γενιάς διοικητικών στελεχών, να

γραμμα προσφέρεται στην Αγγλική και

mba@ucy.ac.cy.

Έργο ΔΙΑΣ (Διοικητική Ισόρροπη Ανάπτυξη βάσει Στόχων)
Το έργο ΔΙΑΣ ξεκίνησε το Φεβρουαρίου 2008 και έχει ως σκοπό

με επιλεγμένους δείκτες το οποίο αποστάληκε σε Πανεπιστήμια του

το Σχεδιασμό της Δυναμικότητας των Διοικητικών Υπηρεσιών,

εξωτερικού, κυρίως της Ευρώπης, για συλλογή μετρήσεων με σκοπό

μέσω της Εφαρμογής της Μεθόδου Ισορροπημένης Στοχοθέτη

τη συγκριτική αξιολόγηση με τους αντίστοιχους δείκτες του Πανεπι

σης και τον προσδιορισμό των αναγκών σε διοικητικό προσωπι

στημίου Κύπρου. Η 2η Φάση ολοκληρώθηκε πρόσφατα με την υπο

κό σε κάθε Γραφείο /Τομέα /Οργανωτική Μονάδα. Το έργο κατα

βολή των δεικτών και της συγκριτικής μελέτης.

κυρώθηκε από Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, η οποία προέρχεται

Παράλληλα με τη 2η Φάση τρέχει και η 3η Φάση για ανάλυση της

από την κοινοπραξία των εταιρειών ITMC, ICAP και το Οικονομι

δυναμικότητας των Οργανωτικών Μονάδων του Πανεπιστημίου.

κό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η τελική πρόταση, η οποία αναμένεται να υποβληθεί μέχρι τα

Η 1η Φάση του έργου, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2008, πε

τέλη Απριλίου 2009, θα περιλαμβάνει εισήγηση με σκοπό να κα

ριελάμβανε την αναγνώριση δεικτών απόδοσης σε επίπεδο Πανεπι

τανοήσουμε ποιες είναι οι ανάγκες μας σε διοικητικό προσωπι

στημίου /Οργανωτικής Μονάδας/ Τομέα /Γραφείου, μέσω της εφαρ

κό, σε αριθμό και προσόντα, μέχρι και το επίπεδο του Γραφείου,

μογής της μεθόδου της Ισορροπημένης Στοχοθέτησης. Ακολούθησε

τόσο για το έτος 2009, όσο και μέχρι το 2020, οπότε και το Πανε

η 2η Φάση του έργου, κατά την οποία ετοιμάστηκε ερωτηματολόγιο

πιστήμιο αναμένεται να φτάσει στους 10.000 φοιτητές.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2009
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Πανεπιστήμιο Κύπρου
έλαβε μέρος στη 11η Διεθνή Έκθεση «Εκπαίδευση 2009»,
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 6 – 8 Μαρτίου
2009.
Η Διεθνής Έκθεση «Εκπαίδευση» αποτελεί το κορυφαίο εκ
θεσιακό γεγονός στο χώρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Εκτός από εκθέτες από αρκετά Πανεπιστήμια της Ελλάδας,
κρατικά και μη, πήραν μέρος Πανεπιστήμια και από άλλες
χώρες όπως από την Κίνα, την Ολλανδία, τη Βουλγαρία κ.ά.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η Κύπρος, σε μια κοινή προσπάθεια
με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (το
οποίο και χρηματοδότησε το Περίπτερο), το ΚΕΒΕ και το
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου έστησε για πρώτη φορά εφέ
τος κοινό περίπτερο στο οποίο εκπροσωπήθηκαν όλα τα
κρατικά και ιδιωτικά Πανεπιστήμια της χώρας.
Το σχεδιασμό του περιπτέρου ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Γρα
φείο Κύπρου με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Έρευνας
και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατά την
ψηφοφορία που διεξήχθηκε κατά τη διάρκεια της Έκθεσης
το Περίπτερο Κύπρου αναδείχθηκε το καλύτερο και έλαβε
το πρώτο βραβείο.

Η πορεία προς την Αριστεία συνεχίζεται
Μετά τη διάκριση του Πανεπιστημίου το

ανατροφοδότησης 3600

2008 με το πρώτο επίπεδο του Ευρωπαϊ

ii.

κού Μοντέλου Ποιότητας Δέσμευση στην

δίου Μεταρρύθμισης, όπου είναι εφικτό,

Επιχειρηματική Αριστεία (Committed to
Excellence) του διεθνούς Οργανισμού EFQM, το Πανεπιστήμιο

Εφαρμογή των προνοιών του Σχε

με αρχική χρηματοδότηση από έσοδα
του Πανεπιστημίου

συνεχίζει την πορεία του προς την Αριστεία. Για το σκοπό αυτό

iii. Εφαρμογή Προγραμμάτων αλλαγής εταιρικής κουλτού

πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, με τη συμμετοχή των εμπειρο

ρας. (Ιδιοκτήτης του έργου: Προϊστάμενος Υπηρεσίας Αν

γνωμόνων, επαναξιολόγηση των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου

θρώπινου Δυναμικού).

με στόχο την επιλογή τριών νέων βελτιωτικών έργων που θα
υλοποιηθούν με βάση τα κριτήρια που απαιτεί το μοντέλο EFQM.

3. Καταγραφή των ρόλων και εξουσιοδοτήσεων όλων των Ορ

Η Συντονιστική Επιτροπή για το EFQM, αφού έλαβε υπόψη τα

γάνων Διοίκησης του Πανεπιστημίου, με σκοπό να καταγραφούν

έργα που πρότειναν οι εξωτερικοί μας σύμβουλοι, επέλεξαν τα

τα πιθανά προβλήματα και να αναδειχθούν τα σημεία που χρειά

ακόλουθα τρία βελτιωτικά έργα, τα οποία θα υλοποιηθούν στο

ζονται αποσαφήνιση. (Ιδιοκτήτης του έργου: Διευθυντής Διοίκη

πλαίσιο της συνέχισης της προσπάθειας του Πανεπιστημίου για

σης και Οικονομικών).

πιστοποίηση με βάση το Ευρωπαϊκό Μοντέλο:
1. Καταγραφή των κύριων διαδικασιών, καθορισμός στόχων και

Τα έργα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση και θα δημιουργήσουν

εφαρμογή δεικτών στις Τεχνικές Υπηρεσίες, στην Υπηρεσία Πλη

την κατάλληλη υποδομή που θα επιτρέψει στη Διοίκηση του

ροφορικών Συστημάτων και στο Γραφείο του Διευθυντή Διοίκη

Πανεπιστημίου να διεκδικήσει, εντός των επόμενων τριών ετών,

σης και Οικονομικών. (Ιδιοκτήτης του έργου: Μαρίνα Πετρίδου,

την υψηλού επιπέδου διάκριση Recognized for Excellence.

Υπεύθυνη του Τομέα Διοίκησης).
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της Βιβλιοθήκης για
2. Βελτίωση των αντιλήψεων και της ικανοποίησης του Διοικητι

την απόκτηση της διάκρισης Recognized for Excellence in Europe,

κού Προσωπικού μέσα από την:

που αποτελεί το επόμενο στάδιο διάκρισης μετά το Committed

i. Άμεση κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του συστήματος

to Excellence.

7

ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2009
Το Γραφείο Σταδιοδρομίας της Υπηρεσίας Σπουδών και

• του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

Φοιτητικής Μέριμνας διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία στις 8

• του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων

Απριλίου την Ημέρα Σταδιοδρομίας 2009.

• της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών

Η εκδήλωση περιελάμβανε:

Κύπρου

• Παρουσίαση του επαγγέλματος του λογιστή/ελεγκτή από το
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
• Έκθεση Σταδιοδρομίας με συμμετοχές από:

• του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος του ΠΚ
• των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΠΚ

Τράπεζα Κύπρου, Marfin Laiki, Ελληνική Τράπεζα, Μιλτιάδης
Νεοφύτου, ΜΑΝ Construction, LOIS Builders, Pafilia Developers,

Η όλη διοργάνωση ανέδειξε ακόμη μια φορά την ανάγκη

Χρίστος Ρωτός & Υιός, Α/φοι Λανίτη, Όμιλος Εταιρειών

στενότερης

Παπαέλληνα, GAP Vasilopoulos, PrimeTel, Net U, Remedica, PwC,

Επιχειρηματικής

KPMG, Deloitte, Ernst&Young, Nexia Poyiatzis, Baker Tílly Klitou,

επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους

DFK Demetriou, Horwarth DSP, BDO Philippides, Euroglobal

τους συμμετέχοντες αλλά ιδιαιτέρως στο Σύλλογο Πολιτικών

S.E.E. Audit, Kyprianides, Nicolaou & Associates, K.Treppides,

Μηχανικών Κύπρου, το Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών

HLB Afxentiou, Conculco & Partners, Eures Cyprus και Αρχή

και Αρχιτεκτόνων, την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Οικοδομών Κύπρου, το Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών και

• Ημερίδα

«Πολιτικός Μηχανικός: Προοπτικές και Εξελίξεις» με

Μηχανικών Περιβάλλοντος και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΠΚ για

τη συμμετοχή:

συνεργασίας

μεταξύ

Κοινότητας.

Το

Πανεπιστημιακής
Γραφείο

και

Σταδιοδρομίας

την άμεση και ουσιαστική συμβολή τους στην εκδήλωση.

Αναγνώριση του Διπλώματος ΑρχιτεκτονικήΣ
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής έχει λάβει πρόσφατα την

αρχιτεκτονικών σχολών για την ελεύθερη εξάσκηση της

αναγνώριση του Διπλώματος Αρχιτέκτονα-Μηχανικού στην

Αρχιτεκτονικής στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η

Αρχιτεκτονική από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αξιολόγηση του πενταετούς κύκλου σπουδών που προσφέρεται

Με την αναγνώριση αυτή επιτρέπεται στους αποφοίτους του

από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία διάρκεσε συνολικά 16

προγράμματος μετά από επιτυχή ολοκλήρωση συνολικά πέντε

μήνες, επικεντρώθηκε τόσο στη δομή, το περιεχόμενο και τη

ετών φοίτησης (B.Sc. στην Αρχιτεκτονική διάρκειας τεσσάρων

διαδραστικότητα των θεματικών τομέων των προγραμμάτων

ετών και Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Αρχιτεκτονική

σπουδών, όσο και στην παιδαγωγική συνάφεια και τους

διάρκειας ενός έτους) και την εγγραφή τους στο Επιστημονικό

στόχους των μεμονωμένων μαθημάτων που συγκροτούν τα

Τεχνικό

ελεύθερα

προγράμματα σπουδών σε σχέση με τα θεσμοθετημένα έντεκα

δραστηριότητες στην Αρχιτεκτονική σε οποιοδήποτε κράτος

Επιμελητήριο

Κύπρου,

να

ασκήσουν

σημεία των απαιτούμενων ικανοτήτων του αρχιτέκτονα, τα

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

οποία αναγράφονται στο άρθρο 46 της αντίστοιχης Οδηγίας.

Η αίτηση του Προγράμματος Αρχιτεκτονικής για κοινοποίηση

Η συμπερίληψη του Διπλώματος Αρχιτέκτονα-Μηχανικού που

του Διπλώματος στην Αρχιτεκτονική στην Ευρωπαϊκή Οδηγία

προσφέρει η Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Κύπρου στην

2005/36/ΕΚ (παράρτημα V σημείο 5.7.1) υποβλήθηκε στην

Ευρωπαϊκή Οδηγία δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα

αρμόδια Ευρωπαϊκή επιτροπή τον Ιούλιο 2007. Με την

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17.12.2008, μετά από ομόφωνη

συγκεκριμένη οδηγία θεσμοθετούνται τα ακαδημαϊκά πρότυπα

έγκριση της αίτησης του Προγράμματος Αρχιτεκτονικής από

και τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι απόφοιτοι

όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το νέο λογότυπο έχει καταχωρηθεί, σε διάφορες μορφές του, στην ιστοσελίδα
Δημοσίων Σχέσεων www.pr.ucy.ac.cy και βρίσκεται στη διάθεσή σας.
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MANIAC Challenge ’09 – 2 η θέση για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Mobile Ad-hoc Networking

Τμήματος

Interoperability And Coop-

προετοιμάστηκε κατάλληλα

eration (MANIAC) Challenge

από τους κ. Γιώργο Χατζη

είναι ένας διαγωνισμός που

χριστοφή, Επισκέπτη Λέ

αφορά στη μελέτη της συ

κτορα στο τμήμα Ηλεκτρο

μπεριφοράς

Πληροφορικής,

ασύρματων

λόγων Μηχανικών και Μη

ad hoc δικτύων. Τα ad-hoc

χανικών Υπολογιστών και

δίκτυα οργανώνονται αυτό

κ. Βάσο Βασιλείου, Λέκτορα

νομα και χωρίς την ανάγκη

στο Τμήμα Πληροφορικής

σταθερής υποδομής.

του Πανεπιστημίου.

Ο διαγωνισμός αυτός ξεκί

Με βάση την εμπειρία που

νησε το 2003 στο Τέξας και

αποκτήθηκε, το Τμήμα Πλη

από τότε έχει καθιερωθεί να

ροφορικής πρόκειται, την

γίνεται κάθε χρόνο είτε σε

επόμενη ακαδημαϊκή χρο

κάποια άλλη χώρα είτε σε

νιά, να διοργανώσει ένα

κάποια άλλη πολιτεία της

ενδο-πανεπιστημιακό δια

Αμερικής. Αυτή τη χρονιά,

γωνισμό με το ίδιο θέμα για

το MANIAC Challenge έλα

τους φοιτητές κυρίως των

βε χώρα στις 8 – 9 Μαρτίου

Τμημάτων

στο Galveston του Τέξας,

και ΗΜΜΥ.

Πληροφορικής

επ’ ευκαιρία του συνεδρίου

Ο Γιώργος Μιχαήλ , ο Φίλιππος Χατζημιχαήλ και ο Πάρης Ιωνά, τριτοετείς

Οι φοιτητές στάλθηκαν υπό

PerCom 2009 που ήταν και ο

φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής , κατέλαβαν τη 2η θέση (κριτήριο

την αιγίδα του Ομίλου Πλη

χορηγός της εκδήλωσης.

απόδοσης) στον διαγωνισμό MANIAC Challenge 2009, που έγινε τον

ροφορικής και Ηλεκτρολό

Στο

περασμένο Μάρτιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

γων Μηχανικών, ενώ τα έξο

φετινό

διαγωνισμό,

έλαβαν μέρος ομάδες από

δα του ταξιδιού είχε αναλά

Πανεπιστήμια διαφόρων χωρών όπως

της τεχνικής τους (βέλτιστη αξιοποίη

βει το CCS, Cyprus Computer Society

Ιταλία, Γερμανία, Αίγυπτο, Σλοβακία,

ση των πόρων ενός επιθετικού, δυνα

και ο οργανισμός ECDL, European

Κύπρο, Η.Π.Α κ.ά. Η Κύπρος, έστειλε

μικού και ανταγωνιστικού δικτύου με

Computer Driving Licence.

στο διαγωνισμό μια ομάδα αποτελού

σκοπό να πετύχουν την μέγιστη προ

Περισσότερες πληροφορίες για το

μενη από τρεις προπτυχιακούς φοιτη

ώθηση δικών τους δεδομένων με την

MANIAC Challenge του 2009 , για τους

τές του Τμήματος Πληροφορικής του

ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας) και

διαγωνισμούς

Πανεπιστημίου Κύπρου.

την ποιότητα του σχεδιασμού της.

ετών αλλά και για τον επόμενο διαγω

Την πρώτη ημέρα του διαγωνισμού οι

Στο διαγωνισμό αυτό, η ομάδα της Κύ

νισμό, μπορείτε να βρείτε στο http://

συμμετέχοντες παρακολούθησαν πα

πρου κατάφερε να πάρει τη δεύτερη

www.maniacchallenge.org/

ρουσιάσεις από καθηγητές σχετικά με

θέση, μεταφέροντας ένα σημαντικό

Συνέντευξη των φοιτητών μπορείτε

το διαγωνισμό και στη συνέχεια η κάθε

αριθμό πακέτων δεδομένων. Αξίζει να

να δείτε μέσω της ιστοσελίδας ΙΕΕΕ

ομάδα είχε την ευκαιρία να παρουσιά

σημειωθεί πως οι φοιτητές του Πανε

University of Cyprus Student Branch

σει τη δική της ιδέα ή υλοποίηση για το

πιστημίου Κύπρου ήταν οι μοναδικοί

http://ieee.bytefreaks.net/ όπου μπο

δίκτυο που είχε να κάνει.

προπτυχιακοί φοιτητές που έλαβαν

ρείτε να ενημερώνεστε για τα νέα της

Τη δεύτερη ημέρα του διαγωνισμού

μέρος στο διαγωνισμό!

Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής

οι συμμετέχοντες πέρασαν μέσα από

Η ομάδα, που αποτελείτο από τους

Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστη

τρείς εικοσάλεπτες δοκιμές, από τις

Γιώργος Μιχαήλ, Φίλιππο Χατζημιχαήλ

μών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

οποίες κρίθηκαν με βάση την απόδοση

και Πάρη Ιωνά, τριτοετείς φοιτητές του

των

προηγούμενων
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Ιφιγένεια... αν τα βρεις
Η παράσταση του Χορευτικού Ομίλου

νου Οδυσσέα; Τι συμβαίνει όταν οι δύο

ζεϊμπέκικο; Τον Οιδίποδα να χορεύει το

«Ιφιγένεια... αν τα βρεις» που έλαβε χώρα

τραγικοί ήρωες συναντιούνται και ερω

«Mamma mia» και τις κοπέλες της αρχαί

στις 24-25-26 Φεβρουαρίου 2009, στην

τεύονται στο κοινό ταξίδι για την Ιθάκη,

ας αγοράς να τραγουδούν το «Σωκράτη

αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου

πρωταγωνιστούν στις πιο ευτράπελες

εσύ superstar»;

Κύπρου, ήταν αναμφίβολα μια λαμπερή

καταστάσεις και συναντούν τους σημα

O Χορευτικός Όμιλος θα ήθελε να ευχα

χορευτική-θεατρική παράσταση γεμάτη

ντικότερους μυθολογικούς χαρακτήρες;

ριστήσει όλους εκείνους που συνέβαλαν

φαντασμαγορικές χορογραφίες που σε

Τι συμβαίνει όταν το μυθολογικό παρελ

στην πραγμάτωση της παράστασης και

συνδυασμό με τις έξυπνες ατάκες και το

θόν συναντιέται με το παρόν; Ποιος θα

κυρίως το κοινό που στήριξε με την πα

πρωτότυπο σενάριο χάρισε σε όσους πα

μπορούσε να φανταστεί την Πηνελόπη

ρουσία του τις παραστάσεις αυτές. Το

ραβρέθηκαν εκεί άφθονο γέλιο και ποιο

να διαγωνίζεται στο τηλεπαιχνίδι «Η στιγ

χορευτικό συγκρότημα υπόσχεται να

τική ψυχαγωγία.

μή της αλήθειας»; Τον ναυαγοσώστη του

συνεχίσει την καλή δουλειά για να προ

Τι συμβαίνει όταν η ιστορία της Ιφιγένειας

Baywatch να εμφανίζεται στην αργοναυ

σφέρει διασκέδαση σε όλους αυτούς που

μπλέκεται με την ιστορία του πολυμήχα

τική εκστρατεία; Τον Οδυσσέα να χορεύει

αγαπούνε το χορό.
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ΤΑ παραπροϊόντα απολύμανσης νερού
και ΟΙ άλλοΙ ‘νέοΙ’ ρύποΙ στο νερό και τα υγρά απόβλητα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η διάλε

τοξίνες από άλγη, τα πρόσθετα καυσίμων και

ξη της Δρος Susan Richardson, πρωτοπό

τα νανο-υλικά. Στη διάλεξη παρουσιάστηκαν

ρου-χημικού ερευνήτριας στην Υπηρεσία

τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών κα

Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, η

θώς και οι αναδυόμενες ανησυχίες αναφορι

οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου

κά με τα προϊόντα απολύμανσης στο πόσιμο

2009, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευ

νερό, τους νέους εμφανιζόμενους ρύπους σε

κωσία, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που

φυσικά νερά και λύματα, τον τρίτο κατάλογο

οργάνωσε το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

“υποψήφιων ρύπων” της Υπηρεσίας Προστα

και Μηχανικών Περιβάλλοντος με τη στήρι

σίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, τους ρύπους

ξη του Γενικού Χημείου του Κράτους και σε

για τους οποίους δεν έχουν ακόμα θεσπιστεί

συνεργασία με το Τμήμα Ανάπτυξης Υδά

όρια στις ΗΠΑ, την επαναχρησιμοποίηση

των.

των λυμάτων και την αφαλάτωση.

Στόχος της εν λόγω διάλεξης ήταν η παρου

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Δρ Richardson έχει

σίαση θεμάτων αιχμής αναφορικά με τους νέους ρύπους που απα

ηγηθεί του εθνικού προγράμματος των ΗΠΑ για τον προσδιορι

ντώνται στα νερά, όπως είναι για παράδειγμα τα φυτοφάρμακα,

σμό των παραπροϊόντων απολύμανσης νερού, ενώ έχει ασχολη

οι φαρμακευτικές ενώσεις, οι επιβραδυντές φλόγας, τα παραπρο

θεί εκτεταμένα με την έρευνα σχετικά με την εκτίμηση των επι

ϊόντα που δημιουργούνται κατά τις διεργασίες απολύμανσης, οι

πτώσεων των παραπροϊόντων αυτών στην ανθρώπινη υγεία.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπι

είναι ιδρυτικό μέλος των Μεσογειακών

πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κα

στημίου Κύπρου διοργάνωσε από τις 16-

αυτών ωκεανογραφικών οργανισμών.

θηγητής Αντώνης Κάκας, και κατ’ αυτήν έγι

18 Μαρτίου 2009 τα ετήσια συνέδρια δύο

Στα συνέδρια συμμετείχαν εκπρόσω

νε σύντομη αναφορά στις Ωκεανογραφικές

σημαντικών ωκεανογραφικών δικτύων:

ποι από τους αντίστοιχους φορείς-μέλη

δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(α) του Μεσογειακού Δικτύου Επιχειρησι

από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και άλλων διεθνών οργανισμών στη Με

ακής Ωκεανογραφίας, και

και της Μεσογείου, καθώς επίσης και ο

σόγειο. Ο Διευθυντής του Γραφείου Προ

(β) της Ομάδας για το Μεσογειακό Συνολι-

Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Συνολικού

γραμματισμού κύριος Ανδρέας Μολέσκης

κό Σύστημα Θαλάσσιων Παρατηρήσεων.

Συστήματος Θαλάσσιων Παρατηρήσεων

απηύθυνε χαιρετισμό και υπογράμμισε τη

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπι

(EuroGOOS).

σημασία που δίνει η Κύπρος στην ανάπτυ

στημίου Κύπρου συμμετέχει ενεργά και

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Αντι

ξη των θαλάσσιων επιστημών.
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ΝΟΤΙΟ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2009
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποι

λων καθιερωμένων διεθνών μαθημα

ήθηκε η Νοτιο-Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα

τικών διαγωνισμών. Οι συμμετέχοντες

Μαθηματικών 2009 στην Κύπρο από

διακρίθηκαν για το υψηλό επίπεδο

τις 4 – 9 Μαρτίου 2009, με την ευγενή

γνώσεων που κατείχαν με αποτέλεσμα

στήριξη του Τμήματος Μαθηματικών

αρκετοί από αυτούς να λάβουν τιμητικά

και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύ

μετάλλια.

πρου.

Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε

Οργανωτές της Μαθηματικής Ολυμπιά

στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστη

δας ήταν η Μαθηματική Εταιρεία Νοτι

Το μετάλλιο απένειμε ο Κοσμήτορας της Σχολής

μίου Κύπρου στις 5 Μαρτίου και η τε

οανατολικής Ευρώπης και η Κυπριακή

Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του

λετή λήξης στις 8 Μαρτίου 2009 στον

Μαθηματική Εταιρεία Κύπρου. Συμμε

Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος

Αγρό όπου διέμεναν οι συμμετέχοντες.

τείχαν δε δέκα πέντε αποστολές από

Παττίχης παρουσία του Δρα Γρηγόρη Μακρίδη,

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και

πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της

Εφαρμοσμένων Επιστημών, Καθηγη

και εθνικές ομάδες.

Μαθηματικής Εταιρείας Κύπρου.

τής Κωνσταντίνος Παττίχης, κήρυξε

Σκοπός της Ολυμπιάδας ήταν η διάδο

την έναρξη της Πανεπιστημιάδας και

ση και καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης, η ανάδειξη νέων

επέδωσε τα μετάλλια στους συμμετέχοντες κατά την λήξη της

μαθηματικών ταλέντων και η προώθησή τους στο πλαίσιο άλ

τελετής.

ΚΟΙΝΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΕΤΕΙΩΝ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ
1821 ΚΑΙ 1 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955
Στην κατάμεστη Αίθουσα

νολο. Το φετινό βραβείο,

Τελετών γιόρτασε το Πανε

συνολικού ύψους €3.477,

πιστήμιο Κύπρου τις Εθνικές

μοιράσθηκε μεταξύ τρι

Επετείους της 25 Μαρτίου

ών φοιτητών. Το πρώτο

Απριλίου

Βραβείο, ύψους €1.700,

ης

1821 και της 1

ης

1955, από κοινού με τη Φι

απενεμήθηκε

λοσοφική Σχολή του Πανε

νη Γεωργίου, τεταρτοετή

πιστημίου Αθηνών, την Πέ

φοιτητή

μπτη, 26 Μαρτίου 2009.

Επιστημών της Αγωγής. Το

Την εκδήλωση τίμησαν με

δεύτερο Βραβείο, ύψους

την παρουσία τους εκ μέ

€1000, απενεμήθηκε στη

ρους του Αρχιεπισκόπου

Μαρία Μηνά, τεταρτοετή

του

στο

Γιάν

Τμήματος

Κύπρου, ο Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκο

Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Ιω

φοιτήτρια του Τμήματος Βυζαντικών

πος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, ο Υπουργός

άννης Καράκωστας.

και Νεοελληνικών Σπουδών και το τρί

Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Ανδρέας Δη

Κύριος Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο

το, ύψους €777, στην τεταρτοετή φοι

μητρίου, εκπρόσωποι κομμάτων, πολλοί

Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθη

τήτρια του Τμήματος Επιστημών της

άλλοι επίσημοι και πλήθος κόσμου. Πα

νών, Καθηγητής Ιωάννης Καράκωστας, ο

Αγωγής, Αγγέλα Φραγκεσκίδου.

ρέστησαν επίσης μέλη του Συμβουλίου

οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Το διαχρονικό

Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμ

και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου

μήνυμα των Εθνικών Επετείων της 25ης

μα στο οποίο συμμετείχαν η Χορωδία

Κύπρου, μέλη του ακαδημαϊκού και διοι

Μαρτίου και 1ης Απριλίου».

του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του

κητικού προσωπικού καθώς και πολλοί

Ακολούθησε η καθιερωμένη πλέον

Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Χορευτικός

φοιτητές των δύο πανεπιστημίων.

απονομή του Βραβείου Θεμιστοκλή

Τομέας Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών

Κατά την εκδήλωση απηύθυναν χαιρε

Δέρβη, που δίδεται κάθε χρόνο εις

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΟΦΠΑ) και

τισμούς ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου

μνήμην του πρώην Δημάρχου της Λευ

το συγκρότημα του Χορευτικού Ομίλου

Κύπρου, Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος

κωσίας, στον φοιτητή ή φοιτήτρια που

του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποί

και εκ μέρους του Πρύτανη του Πανε

συνδυάζει υψηλή ακαδημαϊκή επίδο

οι κατέπληξαν και κατενθουσίασαν το

πιστημίου Αθηνών, ο Αντιπρύτανης του

ση και προσφορά στο κοινωνικό σύ

κοινό.
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ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΤΑΣ
Ο τίτλος του Διακεκριμένου Επιστήμο
να για το 2008 έχει απονεμηθεί από το
Διεθνές Συμβούλιο Προώθησης Έρευ
νας (International Research Promotion
Council, IRPC, http://www.irpc.org/index.
htm) στον Καθηγητή του Τμήματος Βιο
λογικών Επιστημών Κωνσταντίνο Δέλτα,
διάκριση που αποτελεί σταθμό τόσο για
τον ίδιο τον Καθηγητή Δέλτα όσο και για
το Πανεπιστήμιο και την Κύπρο γενικότε
ρα.
Το Διεθνές Συμβούλιο Προώθησης Έρευ
νας ιδρύθηκε το 1993 στο Ηνωμένο Βα
σίλειο και στοχεύει στην προαγωγή της
έρευνας στους τομείς των επιστημών και
της ιατρικής, στην αναγνώριση και ενθάρ

Ο Καθηγητής Δέλτας πλαισιούμενος από τους αντιπροσώπους του Διεθνούς Συμβουλίου Προώθησης

ρυνση της εργασίας των επιστημόνων και

Έρευνας, τον Καθηγητή Τ. Koilparampil και τον

στη θέσπιση βραβείων προς επιστήμονες

κ. Krishnan, κατά την τελετή βράβευσης.

οι οποίοι αριστεύουν στους διάφορους
τομείς των επιστημών και στην έρευνα.

Λεμεσού έχουν επανειλημμένως βραβεύ

Διαθέτει γραφεία σε όλες τις Ηπείρους,

σει τον κ. Δέλτα και τους συνεργάτες του

με υπο-επιτροπές στην Αμερική, Ευρώπη,

για τις πρωτοποριακές έρευνές τους στον

Αφρική και Ασία.

τομέα της ιατρικής γενετικής και την προ

Σύμφωνα με το λεκτικό της απόφασης

σφορά τους στον τόπο μας κατά τα τελευ

του ΔΣΠΕ, «η βράβευση του Καθηγη

ταία 15 έτη. Η παρούσα διεθνής διάκριση

τή Κωνσταντίνου Δέλτα βασίστηκε στις

περιποιεί ιδιαίτερη τιμή τόσο στον κ. Δέλ

πρωτοπόρες ιδέες του για την έρευνα,

τα όσο και στο Πανεπιστήμιό μας.

την ακαδημαϊκή αριστεία και τις πρωτο

Η Τελετή βράβευσης του Καθηγητή Δέλ

βουλίες που πήρε για έρευνα στη μορι

τα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25

ακή διαγνωστική, τις νεφροπάθειες και

Φεβρουαρίου 2009, στις 7:30 μ.μ., στο

το πεδίο της νεφρογενετικής». Με την

κατάμεστο Αμφιθέατρο του κτηρίου Συμ

ευκαιρία των βραβείων του ΔΣΠΕ προς

βουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέ

ερευνητές που έχουν διακριθεί κατά το

ντης» στην Πανεπιστημιούπολη. Κατά την

2008, το Συμβούλιο αφιέρωσε το τεύχος Δεκεμβρίου της επι

τελετή, η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Σχολής Θε

στημονικής επιθεώρησης που εκδίδει (Recent Advances and

τικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, απηύθυναν χαιρετισμούς

Research Updates) στο γεγονός αυτό με ειδικό αφιέρωμα στον

και μίλησαν για το έργο του τιμωμένου ο Πρύτανης Καθηγητής

Καθηγητή Δέλτα και στον οργανισμό στον οποίον εργάζεται, δη

Σ. Ζένιος και ο Κοσμήτορας της Σχολής Καθηγητής Κ. Παττίχης,

λαδή το Πανεπιστήμιό μας, αποδίδοντάς του τον τίτλο «Κέντρο

ενώ ο Επίκουρος Καθηγητής Δρ Π. Γεωργιάδης παρουσίασε το

Αριστείας» (“Centre of Excellence”). Σε διάφορους άλλους τομείς

έργο του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών. Ο κος Vijayaraghavan

της ιατρικής έρευνας έχουν διακριθεί κατά το 2008 ερευνητές

Krishnan, αντιπρόσωπος του Διεθνούς Συμβουλίου Προώθησης

από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Ιαπωνία,

Έρευνας παρουσίασε την ιστορία και τους στόχους του Συμ

το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Βραζιλία και

βουλίου ενώ ο Καθηγητής Thomas Koilparampil, Υπεύθυνος

τη Χιλή.

Συντονισμού του Διεθνούς Συμβουλίου, παρουσίασε τον τιμώ

Ως γνωστόν ο κ. Δέλτας ήταν από τους πρωτοπόρους στον το

μενο εξηγώντας το σκεπτικό της βράβευσης και του επέδωσε

μέα της ιατρικής έρευνας στην Κύπρο, με έμφαση στις κληρονο

τιμητική πλακέτα, δίπλωμα και χρυσό μετάλλιο με τα διακριτικά

μικές ασθένειες, αρχικά στο νεοιδρυθέν Ινστιτούτο Νευρολογίας

του Διεθνούς Συμβουλίου Προώθησης Έρευνας. Ο Καθηγητής

και Γενετικής Κύπρου και αργότερα στο νεοσυσταθέν Τμήμα Βιο

Δέλτας παρουσίασε σύντομη περιγραφή του ερευνητικού του

λογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι Ιατρικοί Σύλ

έργου κατά την τελευταία 17-ετία στην Κύπρο και η τελετή έληξε

λογοι Λευκωσίας-Κερύνειας Ιπποκράτης και ο Ιατρικός Σύλλογος

με σύντομη δεξίωση στον ίδιο χώρο.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Selected Papers from the 2006

τικά χαρακτηριστικά των εθνικό-θρησκευτικών κοινοτήτων του

Cyprus Syntaxfest, Kleanthes K.

νησιού και διερευνάται ο βαθμός του θρησκευτικού πλουρα

Grohmann & Ε. Φοίβος Παναγιωτί

λισμού στην τοπική κοινωνία. Τέλος, εξετάζεται ο κοινωνικός

δης (πρόλογος-επιμέλεια), Εκδόσεις

μετασχηματισμός της Εκκλησίας της Κύπρου κατά την αποικι

Cambridge

Publishing,

οκρατική περίοδο και ο τρόπος με τον όποιο ανταποκρίθηκε

Newcastle 2009, σσ. 346, ISBN: 978-

Scholars

στο νέο καθεστώς. Στο ειδικό τεύχος συμμετέχουν ο Μιχάλης

144-38-0129-4

Ν. Μιχαήλ (Τμήμα Τουρκικών Σπουδών) και ο Βίκτωρ Ρουδομέ

Στόν τόμο αυτόν οι επιμελητές παρου

τωφ (Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών) καθώς και οι,

σιάζουν μια επιλογή ανακοινώσεων

Craig Webster (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), Birol Yesilada & Peter

από το Cyprus Syntaxfest του 2006, ενός ντουέτου διεθνών συνε

Noordijk (Portland State University), και Irene Dietzel & Vasilios

δρίων κατά τα οποία πλήθος καταξιωμένων θεωρητικών γλωσ

N. Makrides (University of Erfurt).

σολόγων από όλο τον κόσμο ανακοίνωσαν την ερευνητική ερ
γασία τους με θέμα τη σύνταξη των φυσικών γλωσσών. Κατά τη

Computational Structural Dynamics

διάρκεια των έξι ημερών του Syntaxfest παρουσιάστηκαν και συ

and Earthquake Engineering, M.

ζητήθηκαν ερευνητικές εργασίες στη Γενετική Γραμματική από

Papadrakakis, D.C. Charmpis, N.D.

πλήθος οπτικών γωνιών και με ποικίλες μεθοδολογίες. Η θεματι

Lagaros, Y. Tsompanakis (eds.), CRC

κή των εργασιών αυτών εστιάστηκε στις αριστερές περιφέρειες

Press/Balkema, Taylor & Francis Group,

των γλωσσικών δομών και στην ερμηνεία (τους) στα διεπίπεδα

London 2009, pp. 615, ISBN: 978-0-

μεταξύ γλώσσας, νόησης και φωνητικής άρθρωσης.

415-45261-8

Ο τόμος αυτός περιέχει μια σειρά από επιλεγμένες ανακοινώσεις

Ο τόμος αυτός κυκλοφόρησε πρόσφα

κατά το Cyprus Syntaxfest σε αναθεωρημένη μορφή. Η επιλογή

τα στο πλαίσιο της σειράς Structures and

είναι αντιπροσωπευτική ενός ευρέος φάσματος προσεγγίσεων

Infrastructures του εκδοτικού οίκου Taylor & Francis. Η σειρά αυτή

στα παραπάνω θέματα. Επίσης, παρουσιάζει ένα δείγμα της ποι

πραγματεύεται διάφορα θέματα που αφορούν στην προσομοίωση,

κιλότητας των γλωσσικών δεδομένων που αποτέλεσαν έναυσμα

την ανάλυση και το σχεδιασμό δομικών συστημάτων και έργων

για τη μελέτη των συντακτικών περιφερειών και της ερμηνείας

υποδομής, όπως είναι κτίρια, γέφυρες, φράγματα, υπόγεια έργα,

τους στα διεπίπεδα. Μέσα από τις έντεκα μελέτες του τόμου δια

αλλά και αεροσκάφη, οχήματα κ.ά. Τον συγκεκριμένο τόμο επιμε

φαίνεται ο ρόλος και η ερμηνεία των αριστερών περιφερειών σε

λήθηκαν οι, Μ. Παπαδρακάκης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Δ.

έναν αριθμό τυπολογικά άσχετων μεταξύ τους γλωσσών. Επιπλέ

Χαρμπής (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Ν. Λαγαρός (Εθνικό Μετσόβιο

ον, τα κεφάλαια του τόμου επαναβεβαιώνουν με τον πλέον ξεκά

Πολυτεχνείο) και Ι. Τσομπανάκης (Πολυτεχνείο Κρήτης).

θαρο τρόπο τη σημασία αλλά και το θεωρητικό ενδιαφέρον της

Κίνητρο για την ετοιμασία αυτού του τόμου αποτέλεσε η ανάγ

μελέτης της περιφέρειας των γραμματικών συστατικών εν γένει.

κη αντιμετώπισης των ολοένα και πιο πολύπλοκων προβλημά
των στη Δυναμική των Κατασκευών και τη Σεισμική Μηχανι

Negotiating

Church

–

State

κή που δημιουργεί απαιτήσεις για την ανάπτυξη νέων ιδεών,

Relations in Cyprus / Evolution

πρωτοποριακών μεθόδων και αποτελεσματικών υπολογιστι

des relations entre Eglise et Etat a

κών εργαλείων με σκοπό την πραγματοποίηση αριθμητικών

Chypre, Βίκτωρ Ρουδομέτωφ (Εκδο

επιλύσεων επαρκούς ακρίβειας σε ανεκτούς υπολογιστικούς

τική Επιμέλεια), Ειδικό αφιέρωμα της

χρόνους. Ο τόμος παρουσιάζει τις νεότερες εξελίξεις στο απαι

διεθνούς επιθεώρησης της Κοινωνιο

τητικό αυτό επιστημονικό πεδίο και αποτελείται από τριάντα

λογίας της Θρησκείας Social Compass,

πέντε αυτοτελή κεφάλαια που είναι οργανωμένα σε δύο ενό

Volume 56 Issue 1, pp. 5-83.

τητες: Υπολογιστική Δυναμική των Κατασκευών και Υπολογιστική

Για πρώτη φορά στα χρονικά της διε

Σεισμική Μηχανική.

θνούς βιβλιογραφίας ένα επιστημονικό περιοδικό υψηλού κύ

Ο τόμος περιλαμβάνει τις σημαντικότερες εργασίες του διεθνούς

ρους δημοσιεύει ένα αφιέρωμα για την θρησκεία στην Κύπρο.

συνεδρίου COMPDYN 2007 (Computational Methods in Structural

Η επιθεώρηση συγκαταλέγεται στο Social Science Citation Index.

Dynamics and Earthquake Engineering) που πραγματοποιήθηκε

Στο αφιέρωμα εξετάζονται οι σχέσεις κράτους και θρησκείας

στο πλαίσιο των Θεματικών Συνεδρίων της ευρωπαϊκής οργάνω

και καλύπτονται όλες οι κύριες θρησκευτικές κοινότητες του

σης ECCOMAS (European Community on Computational Methods

νησιού (Αρμένιοι, Μαρωνíτες, Ελληνορθόδοξοι, Μουσουλμάνοι

in Applied Sciences) και συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Μετσό

και Ρωμαιοκαθολικοί). Στα άρθρα αναλύονται συγκριτικά τα πο

βιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο

σοτικά δεδομένα των θρησκευτικών αξιών των Ελληνοκυπρίων

Θεσσαλίας και το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Ρέθυμνο Κρήτης κατά

και Τουρκοκυπρίων με σημείο αναφοράς τα αποτελέσματα της

το διάστημα 13–15 Ιουνίου 2007. Ο τόμος απευθύνεται σε μη

διεθνούς έρευνας Επιθεώρηση Παγκόσμιων Αξιών (World Values

χανικούς και ερευνητές που ασχολούνται με θέματα Δυναμικής,

Survey). Παρουσιάζονται, επίσης, συνοπτικά τα βασικά θρησκευ

Σεισμικής Μηχανικής και Υπολογιστικής Μηχανικής.
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ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΝΈΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΌΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΏΝ
Από τις 2 Φεβρουαρίου 2009 και με σύμ

τίτλου του Πανεπιστημίου του Leeds με

διάστημα αυτό έκανε πρακτική άσκη

βαση ενός έτους ανέλαβε καθήκοντα

κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Πολιτικές Επι

ση στο γραφείο Πληροφόρησης για την

εκπαιδευόμενης λειτουργού στο Ευρω

στήμες.

Κύπρο και την Ελλάδα των Ηνωμένων

παϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) στις Βρυ

Η Δέσποινα έχει εργασθεί ως βοηθός

Εθνών. Τους τελευταίους μήνες εργαζό

ξέλλες η Δέσποινα Τσικουδή. Η Δέσποι

Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επι

ταν στο ελληνικό περιφερειακό γραφείο

να ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην

στημών και Δημόσιας Διοίκησης του

«Regioeuropa», όπου αποκόμισε σημα

Αθήνα, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

ΕΚΠΑ και είναι μέλος του Εργαστηρίου

ντική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης

και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και

Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής

ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το ΕΓΚ και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

του εν λόγω τμήματος. Βρίσκεται στις

τα μέλη του εύχονται συγχαρητήρια και

(ΕΚΠΑ) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού

Βρυξέλλες εδώ και ένα χρόνο και στο

καλή σταδιοδρομία!

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

31/05/2009

Ζεϊναλιπούρ Δημήτρης, Τμήμα Πληροφορικής, Λέκτορας,

Αθανασιάδης Θεοχάρης, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επισκέ

02/01/2009

πτης Λέκτορας, στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, από 20/01/2009

Λουκίδης Δημήτριος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανι

μέχρι 31/05/2009

κών Περιβάλλοντος, Λέκτορας, 05/01/2009

Αθανασοπούλου Μαρία, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα

Μήτσης Γεώργιος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, από 15/01/2009 μέχρι

νικών Υπολογιστών, Λέκτορας, 15/01/2009

31/05/2009

Νικόπουλος Χρυσόστομος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Αλεξάκης Μανώλης, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, στο Τμή

και Μηχανικών Υπολογιστών, Λέκτορας, 02/01/2009

μα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, από 19/01/2009 μέχρι

ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

31/05/2009

Ανδρέου Έλενα, Τμήμα Οικονομικών, ανελίχθηκε σε Αναπληρώ

Αντωνιάδης Γιάννης, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτης

τρια Καθηγήτρια, 01/01/2009

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής,

Βαφέας Νίκος, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρή

από 15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

σεων, ανελίχθηκε σε Kαθηγητή από 01/11/2008

Αντωνίου Γιώργος, από το Yale University, Επισκέπτης Λέκτο

Καλτσάς Δημόκριτος, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας,

ρας, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας από 15/01/2009 μέχρι

ανελίχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή, από 01/01/2009

31/05/2009

Καπλάνης Αναστάσιος, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών

Αντωνίου Νικόλαος, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης

Σπουδών, ανελίχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή από 01/11/2008

Καθηγητής, στο Τμήμα Φυσικής, από 15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

Κωνσταντίνου Μάριος, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη

από 15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

μών, ανελίχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή από 01/01/2009

Αυγερινός Ευγένιος, Επισκέπτης Καθηγητής, στο Τμήμα Επιστη

Υψηλάντη Μαρία, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, ανε

μών της Αγωγής, από 16/01/2009 μέχρι 31/05/2009

λίχθηκε σε Επίκουρη Καθηγήτρια, από 01/01/2009

Αυγερινός Χαρίλαος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης Λέκτορας

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, από 15/01/2009 μέ

Τουμπής Σταύρος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα

χρι 31/05/2009

νικών Υπολογιστών, Λέκτορας, 02/02/2009

Αφένδρας Γεώργιος, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματι

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

κών και Στατιστικής, από 15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

Coutihno Kontolemis Leonor, από το University of Nicosia -

Βιώνης Αθανάσιος, από το Leuvent Katholieke Universiteit, Επι

Cyprus, Επισκέπτρια Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομι

σκέπτης Λέκτορας, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από

κών, από 15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

Gulsen Sakhatova, Επισκέπτρια Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα

Δουκλιάς Σωτήρης, Επισκέπτης Λέκτορας, στο Τμήμα Ψυχολογίας,

Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, από 15/01/2009 μέχρι

από 15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

31/05/2009

Ηγουμενίδου Μάγδα, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Κλασικών

Henault – Sakhno Christine, από το University of Paris X, Επισκέ

Σπουδών και Φιλοσοφίας, από 15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

πτρια Λέκτορας στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων

Ιωάννιδου Βάσω, από το Tilburg University, Netherlands, Επισκέ

Γλωσσών, από 15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

πτρια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών, από

Zanardi Maurizio, από το Tilburg University, Netherlands και

15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

Universite Libre De Bruxelles, Belgium, Επισκέπτης Αναπληρω

Καλαβανά Θεανώ, Επισκέπτρια Λέκτορας, στο Τμήμα Ψυχολογίας,

τής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών από 15/01/2009 μέχρι

από 15/01/2009 μέχρι 31/05/2009
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Καρασμάνης Βασίλης, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Επισκέ

31/05/2009

πτης Καθηγητής στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας,

Χατζηαναστασίου Τάσος, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επι

από 15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

σκέπτης Λέκτορας, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας από

Κονιόρδος Σωκράτης, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτης

15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

Αναπληρωτής Καθηγητής, στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών

Χατζηαυξέντη Κυριακή, από το University of Plymouth, Επισκέ

Επιστημών, από 19/01/2009 μέχρι 31/05/2009

πτρια Λέκτορας στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, από 15/01/2009

Κορνάρου Ελένη, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Επισκέπτρια

μέχρι 31/05/2009

Λέκτορας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, από

Χατζημάρκου Μαρία, από το University of Maryland, Baltimore,

15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

Επισκέπτρια Λέκτορας, στο Τμήμα Ψυχολογίας, από 15/01/2009

Κούτρουλος Χρίστος, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα

μέχρι 31/05/2009

λονίκης, Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής, στο Τμήμα Φυσικής,

Χοβαρδάς Αναστάσιος, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης

από 15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

Λέκτορας, στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, από 19/01/2009 μέ

Κρίγκος Ανδρέας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης Λέκτορας

χρι 31/05/2009

στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, από 15/01/2009

Χριστοδουλίδου Νέφη, Επισκέπτρια Επίκουρη Καθηγήτρια στο

μέχρι 31/05/2009

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, από 15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

Κωνσταντινίδου Άννα-Αναστασία, από το Πανεπιστήμιο του New

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Castle, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Επισκέπτρια Λέκτορας,

Ανδρέου Εμμανουέλλα, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Πολυτε

από 15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

χνική Σχολή, 10/11/2008

Μιχέλης Λεωνίδας, από το Ryerson University, Canada, Επισκέ

Αντωνίου Έλενα, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Υπηρεσία Έρευ

πτης Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών, από 15/01/2009 μέχρι

νας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, 24/11/2008

31/05/2009

Βελούδη Κάτια, Λειτουργός Πανεπιστημίου Συμβασιούχος, Υπη

Μπαλτά Ευαγγελία, Επισκέπτρια Επίκουρη Καθηγήτρια, από

ρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, 03/11/2008

15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

Γεωργίου Κυριάκος, Βοηθός Μηχανογράφησης, Υπηρεσία Πληρο

Νεάρχου Πάρης, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης Λέκτο

φορικών Συστημάτων, 16/02/2009.

ρας στο Τμήμα Οικονομικών, από 21/01/2009 μέχρι 31/12/2009

Γιαγκουλλή Μαρία, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Γραφείο Διευ

Νεγρεπόντης Στυλιανός, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέ

θυντή Διοίκησης και Οικονομικών, 03/11/2008

πτης Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, από

Ιωσηφίδης Δημήτρης, Τεχνικός Συμβασιούχος, Τεχνικές Υπηρεσί

15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

ες, 02/02/2009

Νταής Φώτης, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας, από

Καλλινίκου Αντρέας, Γυμναστής Συμβασιούχος, Υπηρεσία Σπου

15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

δών και Φοιτητικής Μέριμνας, 08/12/2008

Παναγάκου Σταματούλα, Επισκέπτρια Επίκουρη Καθηγήτρια, στο

Κανάρη Κάλια, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Υπηρεσία Σπου

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, από 15/01/2009 μέχρι

δών και Φοιτητικής Μέριμνας, 25/02/2009

31/05/2009

Κανάρη Μαρία, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Υπηρεσία Έρευ

Παπαδάκη Ειρήνη, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτρια

νας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, 03/11/2008

Λέκτορας στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, από

Κατζιανή Μαρία, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Τμήμα Βυζαντι

15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

νών και Νεοελληνικών Σπουδών, 03/11/2008

Πολίτη Παναγιώτα, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επισκέπτρια

Κωνσταντίνου Έλενα, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Οικονομι

Λέκτορας, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από 15/01/2009

κές Υπηρεσίες, 03/11/2009

μέχρι 31/05/2009

Λοίζου Στάλω, Λογιστικός Λειτουργός Συμβασιούχος, Οικονομικές

Σεργίδου Αναστασία, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτρια

Υπηρεσίες, 01/12/2008

Επίκουρη Καθηγήτρια, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από

Νικολάου Στάλω, Βοηθός Βιβλιοθήκης Συμβασιούχος, Βιβλιοθή

15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

κη, 01/12/2008

Σουλιώτης Μίμης, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Βυζαντινών

Πελετιέ Έλενα, Βοηθός Λειτουργός Πανεπιστημίου Συμβασιούχος,

και Νεοελληνικών Σπουδών, από 15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, 05/01/2009

Τερζής Ανδρέας, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Επισκέπτης Επί

Προκοπίου Λούης, Βοηθός Βιβλιοθήκης Συμβασιούχος, Βιβλιοθή

κουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής, από 15/01/2009 μέχρι

κη, 01/12/2008

31/05/2009

Σαββίδου Ελένη, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Τεχνικές Υπηρε

Τερσένοβ Άρης, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης Επί

σίες, 23/02/2009

κουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, από

Σοφιοπούλου Μαρίνα, Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών Συμβασι

15/01/2009 μέχρι 31/05/2009

ούχος, Τεχνικές Υπηρεσίες, 05/01/2009

Χαραλάμπους Άννα, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτρια

Στυλιανού Κύπρος, Τεχνικός, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και

Επίκουρη Καθηγήτρια, στο Τμήμα Βιολογίας, από 15/01/2009 μέχρι

Κατασκευαστικής, 10/11/2008
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Στυλιανού Χριστιάνα, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Υπηρεσία

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ανθρώπινου Δυναμικού, 03/11/2008

Βασιλείου Λουκία, Λειτουργός Πανεπιστημίου Συμβασιούχος,

Τσιούτσιας Νικόλαος, Λειτουργός Πανεπιστημίου Συμβασιούχος,

Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, 23/01/2009

Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 05/01/2009

Κουτσιουπής Χρίστος, Λειτουργός Μηχανογράφησης, Υπηρεσία

Χάνσον Λώρα – Ελίζαμπεθ, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Τμή

Πληροφορικών Συστημάτων, 11/12/2008

μα Μαθηματικών και Στατιστικής, 03/11/2008

Μυλωνά Φρύνη, Βοηθός Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκη, 01/11/2008

Χαραλάμπους Αναστασία, Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών Συμ

Επίσης, μόνιμη θέση στο Πανεπιστήμιο κατέλαβαν οι παρακά

βασιούχος, Τεχνικές Υπηρεσίες, 01/02/2009

τω μέχρι πρότινος Συμβασιούχοι Διοικητικοί Υπάλληλοι:

Χαραλάμπους Έλλη, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Τμήμα Πολι

Ιλαρίωνος Μαίρη, Βοηθός Μηχανογράφησης Συμβασιούχος,

τικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, 24/11/2008

Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 15/02/2009

Χατζηανδρέου Ελεάνα, Τεχνικός Συμβασιούχος, Τμήμα Πολιτικών

Ιωάννου Αναστασία, Βοηθός Βιβλιοθήκης Συμβασιούχος, Βι

Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, 02/01/2009

βλιοθήκη, 31/01/2009

Χριστοδούλου Λουκία, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Τμήμα

Στεργίου Χρίστος, Βοηθός Μηχανογράφησης Συμβασιούχος,

Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, 03/11/2009

Τμήμα Πληροφορικής, 02/03/2009

Χρίστου Άννα, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Τμήμα Βιολογικών

Φιουρή Λήδα, Βοηθός Πληροφορικής Συμβασιούχος, Υπηρε

Επιστημών, 03/11/2009

σία Πληροφορικών Συστημάτων, 15/02/2009

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι

των·

στη φάση δημιουργίας ενός δικτύου προγραμμάτων μεταφραστι

• αρωγή, ώστε τα προγράμματα να αναπτύξουν τις σωστές ικανό

κών σπουδών επιπέδου μάστερ προκειμένου να εξασφαλιστεί η κά

τητες μέσω: επανασχεδιασμού των προγραμμάτων, επαναξιολόγη

λυψη των αναγκών, όχι μόνο της Επιτροπής και των λοιπών θεσμικών

σης των μεθόδων κατάρτισης, διαμερισμού ικανοτήτων και πόρων,

οργάνων της Ε.Ε., αλλά και όλων των μεταφραστικών αγορών σε ειδι

διαπραγμάτευσης με ενώσεις εταίρων, ιδρύματα, και τεχνικούς και

κευμένους επαγγελματίες.

εμπορικούς οργανισμούς στο δίκτυο, συμμετοχής σε ένα φόρουμ

Για το σκοπό αυτό, η ΓΔ Μετάφρασης δημοσίευσε πρόσκληση υπο

Ευρωπαϊκού Μάστερ Μετάφρασης.

βολής αιτήσεων για συμμετοχή στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Μάστερ

Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή

Μετάφρασης. Τα πανεπιστήμια και τα λοιπά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκ

ένωση πρότυπων κέντρων αριστείας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτο

παίδευσης που προσφέρουν προγράμματα μεταφραστικών σπουδών

βάθμιας εκπαίδευσης για την κατάρτιση μεταφραστών. Η προθεσμία

επιπέδου μάστερ καλούνται να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο δίκτυο.

υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Απριλίου 2009 και τα ονόματα

Με την ένταξη και τη συμβολή στο εν λόγω δίκτυο, όσα ιδρύματα συμ

των μελών θα δημοσιευτούν το φθινόπωρο.

μετέχουν θα επωφεληθούν από τις συλλογικές προσπάθειες του δικτύ

Πληροφορίες: Ροζμαρί Στρεβινιώτη, Λειτουργός, Ευρωπαϊκό Γραφείο

ου για την επίτευξη των παρακάτω μεσοπρόθεσμων στόχων:

Κύπρου, Avenue d’Auderghem 22-28, B-1040 Βρυξέλλες,

• ενίσχυση του επαγγέλματος των μεταφραστών·

τηλ.: +32 (0) 2 238 10 44, τηλεομοιότυπο: +32 (0) 2 740 27 20,

• προώθηση ενός σήματος ποιότητας των μεταφραστικών ικανοτή

ηλ. διεύθυνση: strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy

ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Κέντρο Διδασκαλίας και

έρευνας και τη συγγραφή μελέτης, Νικόλας Μουσουλίδης, Ειδικός

Μάθησης συνεχίζει να προσφέρει ταχύρρυθμα μαθήματα προς τους

Επιστήμονας Τμήμα ΕΠΑ

φοιτητές. Τα μαθήματα αποσκοπούν στην καλύτερη προετοιμασία

Εισαγωγή στη SPSS – Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας, Κώστας

των φοιτητών για τις σπουδές τους και καλύπτουν διάφορα θέματα.

Φάντη, ΕΕΠ Τμήμα ΨΥΧ

Η 7η σειρά μαθημάτων διεξήχθηκε από τις 21 Φεβρουαρίου-28 Μαρ

Μέθοδος έρευνας στις κλασικές σπουδές με έμφαση στη συγγραφή

τίου 2009 και κάλυψε 45 ώρες εκπαίδευσης ως εξής:

και την παρουσίαση εργασιών, Πάνος Χριστοδούλου, Ειδικός Επιστή

Εισαγωγή στη Matlab, Χρίστος Ξενοφώντος, Επικ. Καθ. Τμήμα ΜΑΣ

μονας Τμήμα ΙΣΑ

Προγραμματισμός πειραμάτων στο λογισμικό E-Prime (Με Πρακτική

Εισαγωγή στη MAPLE, Χρίστος Ξενοφώντος, Επικ. Καθ. Τμήμα ΜΑΣ

Εξάσκηση), Μάριος Αβρααμίδης, Επικ. Καθ. Τμήμα ΨΥΧ

Από τα μαθήματα επωφελήθηκαν περίπου 120 φοιτητές από διάφο

Εισαγωγή στη Stata, Πάρις Κλεάνθους, Λέκτορας Τμήμα ΟΙΚ

ρα τμήματα από όλα τα επίπεδα σπουδών. Η επόμενη σειρά μαθημά

Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στη διεξαγωγή

των θα διεξαχθεί κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2009-10.
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ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ Π. Κ.
Γιορτή για το περιβάλλον πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο

αυτοκινήτων και η αντικατάστασή τους με νέα, ηλεκτροκίνητα,

Κύπρου, τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009, κατά την οποία το ίδρυ

αποτελεί ένα από τα πρώτα ουσιώδη βήματα στην πορεία του Πα-

μα υποδέχθηκε τα δύο ηλεκτροκίνητα οχήματα που του χορή

νεπιστημίου όσον αφορά στην καλλιέργεια και διάδοση περιβαλλο-

γησε η εταιρεία Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου

ντικής συνείδησης». Σύμφωνα και με τον Αντιπρύτανη, Καθηγητή

είναι ένα ίδρυμα με περιβαλλοντική συνείδηση που υιοθέτησε

Αντώνη Κάκα, το Πανεπιστήμιο επιδιώκει ενεργά την όσο το δυ

περιβαλλοντική πολιτική από το 2007 και την υλοποιεί με κάθε

νατόν μεγαλύτερη μείωση των αρνητικών επιδράσεων που έχει

ευκαιρία και σε όλους τους τομείς.

η λειτουργία του για το περιβάλλον.

Η χρήση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων αποδεικνύει έμπρακτα

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τιμητικές πλα

την αποφασιστικότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου όσον αφορά

κέτες σε τρία μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού τους, κκ. Ηλία

τη φιλική προς το περιβάλλον δράση του. Ο Πρόεδρος του Συμ

Ηλία, Μηνά Πιερή και Αρέστη Θεοδώρου, για την περιβαλλο

βουλίου του Πανεπιστημίου κ. Χάρης Χαραλάμπους ευχαρίστη

ντική ευαισθησία που επιδεικνύουν, καθώς και την έμπρακτη

σε θερμά την εταιρεία Ζορπάς για την ευγενή του χορηγία, ενώ ο

συμβολή τους στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης

εκπρόσωπος της εταιρείας κ. Μιχάλης Μιχαήλ σημείωσε ότι πα

ανάμεσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

ραδίδει τα ηλεκτροκίνητα οχήματα με μεγάλη χαρά, θεωρώντας

Παράλληλα, κληρώθηκαν πέντε ποδήλατα, εκ των οποίων τα

την πράξη αυτή ουσιαστική κίνηση με συμβολική αξία.

τρία απετέλεσαν ευγενή χορηγία του Πτηνολογικού Συνδέσμου

Όπως ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθη

Κύπρου, ενώ τα υπόλοιπα δύο προσφέρθηκαν συμβολικά από

γητής Σταύρος Α. Ζένιος, «η σημερινή απόσυρση των συμβατικών

το Πανεπιστήμιο.
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