ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

(α) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο ρόλος της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός προς τη Σύγκλητο. Θέματα που
προκύπτουν για μελέτη στην Επιτροπή μπορεί να προωθούνται στα
Συμβούλια των Σχολών του Πανεπιστημίου για συζήτηση και εισηγήσεις.
Επίσης, η Σύγκλητος και οι Σχολές δύνανται να υποβάλουν στην Επιτροπή
θέματα για μελέτη. Τέλος, η Επιτροπή αναλαμβάνει τη μελέτη θεμάτων που
υποβάλλονται από εξωτερικούς φορείς ή παράγοντες της Κυπριακής
κοινωνίας.
(β) ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ


Η Επιτροπή συνέρχεται όταν το αποφασίσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν
τα μέλη της Επιτροπής.



Ο Υπεύθυνος Λειτουργός του Γραφείου Προγραμματισμού Ανάπτυξης
εξουσιοδοτείται να επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων Ανάπτυξης του
Πανεπιστημίου Κύπρου.



Ο Πρόεδρος καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη και προεδρεύει των
συνεδριών της Επιτροπής. Είναι επίσης υπεύθυνος για την τήρηση
πρακτικών. Το αρχείο της Επιτροπής φυλάσσεται στο Αρχείο της
Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών.



Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου τα καθήκοντα του αναλαμβάνει
ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.



Η Επιτροπή Προγραμματισμού Ανάπτυξης απαρτίζεται από την
εκάστοτε Πρυτανεία και τους Κοσμήτορες των Σχολών. Χρέη
Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί ο Διευθυντής Διοίκησης και
Οικονομικών.



Αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών (σε
περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει διπλή ψήφο).



Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να καλεί στις συνεδριάσεις της άτομα που
μπορούν να προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες χωρίς όμως
δικαίωμα ψήφου.
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(γ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Εξετάζει θέματα θεσμών και συνεργασιών που υποβάλλονται από
εξωτερικούς φορείς ή παράγοντες της Κυπριακής Δημοκρατίας



Μελετά στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου και
υποβάλλει εισηγήσεις στη Σύγκλητο



Διαμορφώνει πολιτικές σχετικά
αρμοδιότητες της Επιτροπής



Μελετά προτάσεις των Σχολών για θέματα δημιουργίας και ανάπτυξης
Τμημάτων



Αξιολογεί και εισηγείται τη δημιουργία
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών



Εξετάζει τις Εκθέσεις Αξιολογήσεων των Τμημάτων που υποβάλλονται
από Εξωτερικές Επιτροπές και εισηγείται βελτιωτικά μέτρα για την
καλύτερη χρησιμοποίηση των πόρων και δραστηριοτήτων των
Τμημάτων



Παρακολουθεί την διαχρονική τάση παραγωγικότητας και ποιότητας
του ερευνητικού έργου των Τμημάτων



Η Επιτροπή εισηγείται στη Σύγκλητο τροποποιήσεις στις νομοθεσίες
που αφορούν εκλογές, ανελίξεις και αξιολογήσεις Ακαδημαϊκού
Προσωπικού
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