11
Δεκεμβρίου
2017
ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κοσμητεία
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
11 Δεκεμβρίου 2017

Εισαγωγή
Έχει ετοιμασθεί ο παρών απολογισμός με την ευκαιρία της συμπλήρωσης της δεύτερης
θητείας μου ως Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ακολουθούν 2
κείμενα που έχουν συνταχθεί από την Ανώτερη Λειτουργό της Σχολής κ Αθηνά Στυλιανού.
Το πρώτο είναι ένας γενικός απολογισμός των πεπραγμένων της Σχολής για τα έτη
Ιανουάριο 2012- Ιανουάριο 2018, και το δεύτερο λεπτομερή απολογισμό για το 2017. Η
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει την ιδιαιτερότητα να έχει ευθύνη για την
ακαδημαϊκή μέριμνα των μεταπτυχιακών φοιτητών, αφού εκτελεί τις εγγραφές, συντονίζει
τις διαδικασίες εισδοχής, εγγραφές και διαγραφές σε μαθήματα, ασκεί έλεγχο για την
πλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών για την απονομή πτυχίων, εκδίδει αναλυτικές
καταστάσεις βαθμολογίας και άλλα παρόμοια θέματα. Αυτή η υφή των αρμοδιοτήτων της
Σχολής δεν αφορά τους απολογισμούς αυτούς, και καλύπτονται αποκλειστικά από το
διοικητικό προσωπικό της Σχολής.
Η επιτυχής λειτουργία της Σχολής οφείλεται στη σκληρή δουλειά και αφοσίωση στο έργο
τους του διοικητικού προσωπικού της, τις οποίες και ευχαριστώ θερμά. Επίσης,
ευχαριστίες στον Αναπληρωτή Κοσμήτορα Αναπληρωτή Καθηγητή Κρίστη Χασάπη.

Καθηγητής Χάρης Ρ. Θεοχάρης
Κοσμήτορας Σχολής Μεταπτυχιακών Σουδών.

Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών - Απολογισμός
Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών άρχισε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2012,
με τον διορισμό των εκπροσώπων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και των
μεταπτυχιακών φοιτητών και την εκλογή του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή
Κοσμήτορα. Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί ένα σημαντικό έργο για την
περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση των μεταπτυχιακών σπουδών, την καθιέρωση
του Πανεπιστημίου Κύπρου ως Κέντρου Έρευνας και Ακαδημαϊκής Αριστείας, τη
διεθνοποίηση του Ιδρύματος μέσω της προσέλκυσης αλλοδαπών φοιτητών και τη
διασφάλιση της ποιότητας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και των
ακαδημαϊκών τίτλων και διπλωμάτων που απονέμονται.
Η Σχολή δεν έχει δικό της ακαδημαϊκό προσωπικό όπως οι άλλες Σχολές του
Πανεπιστημίου αλλά πραγματοποιεί ή/και συντονίζει την αξιολόγηση, ανάπτυξη και
προώθηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Τα προγράμματα
σπουδών εξακολουθούν να προσφέρονται από τα ακαδημαϊκά Τμήματα του
Πανεπιστημίου.
1.

Με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας επεξεργασίας των διαφόρων
αιτημάτων που αποστέλλονται από τα ακαδημαϊκά Τμήματα, η Σχολή
εξασφάλισε την εξουσιοδότηση της Συγκλήτου όπως ο Κοσμήτορας της Σχολής
επιλαμβάνεται αιτημάτων που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες
θεμάτων, και όπως τα προωθεί άμεσα στα πανεπιστημιακά σώματα για
έγκριση.

2.

Η Σχολή απλοποίησε τους υπάρχοντες Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών
ώστε να γίνουν πιο εύκολα εφαρμόσιμοι και ευκολονόητοι. Στους
τροποποιημένους Κανόνες ενσωματώθηκαν προηγούμενες αποφάσεις της
Συγκλήτου, μικρές τροποποιήσεις που έγιναν που αντανακλούν τη λειτουργία
της Σχολής στη θέση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και
μικρές μεμονωμένες αλλαγές που προτάθηκαν από την Κοσμητεία της Σχολής.

3.

Έγινε αξιολόγηση όλων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Μέσω
της χρήσης ερωτηματολογίου, συγκεντρώθηκαν αριθμητικά στοιχεία και άλλες
πληροφορίες από τα ακαδημαϊκά Τμήματα, έγινε ανάλυση των αποτελεσμάτων
και ετοιμάστηκε σχετική έκθεση η οποία θα προωθηθεί στην Πρυτανεία για
ενημέρωση.

4.

Ετοιμάστηκε το θεσμικό πλαίσιο για την παροχή υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές και συντονίστηκε η πρώτη ανακοίνωση του
Πανεπιστημίου για την προκήρυξη 90 υποτροφιών προς τους διδακτορικούς
φοιτητές από τα ίδια έσοδα του ιδρύματος.

5.

Ετοιμάστηκε το θεσμικό πλαίσιο για την παραχώρηση υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές που είναι παράλληλα και αθλητές.

6.

Ετοιμάστηκε το θεσμικό πλαίσιο για την έγκριση, λειτουργία και αξιολόγηση των
αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σπουδών.
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7.

Καταγράφηκε η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται από τα Τμήματα
όταν προτίθενται να υποβάλουν για έγκριση ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών.

8.

Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ετοιμάστηκε
σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και συστατικών επιστολών,
για τις κενές θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του
Πανεπιστημίου Κύπρου.

9.

Επειδή πολλά Τμήματα θέλησαν να προβούν σε συνεπίβλεψη διατριβών με
μέλη ΔΕΠ από άλλα Πανεπιστήμια, ετοιμάστηκαν πρότυπα ειδικών
πρωτοκόλλων συνεργασίας για την από κοινού επίβλεψη διατριβών μεταξύ του
Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

10.

Όσον αφορά τους διδακτορικούς φοιτητές, η Σχολή κατέγραψε:
10.1 τη διαδικασία απονομής του διδακτορικού τίτλου
10.2 την πολιτική για τη σύσταση της τριμελούς και της πενταμελούς
επιτροπής για την υποστήριξη της ερευνητικής πρότασης και της διατριβής
των διδακτορικών φοιτητών και
10.3 ετοίμασε το σχεδιότυπο για την εκπόνηση, σύνταξη, συγγραφή και
υποβολή των διδακτορικών διατριβών στη Σύγκλητο για έγκριση.

11.

Αναθεωρήθηκε η πολιτική διαγραφής των χρεωστικών υπολοίπων των
διδάκτρων των μεταπτυχιακών φοιτητών.

12.

Προωθήθηκε στα Τμήματα η πολιτική διαχωρισμού των μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών μάστερ σε ερευνητικά και σε προγράμματα
ειδίκευσης.

13.

Έχει εγκρίνει ένα σημαντικό αριθμό νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών περιλαμβανομένων και Αυτοχρηματοδοτούμενων.

14.

Προωθήθηκε πρόταση προς την Πολιτεία για την προσφορά μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σε διεθνείς γλώσσες χωρίς να απαιτείται η παράλληλη
προσφορά του ιδίου προγράμματος σπουδών και στην ελληνική γλώσσα.

1.

Στόχοι Σχολής

1.1

η διατύπωση και εφαρμογή δεικτών ποιότητας των μεταπτυχιακών σπουδών,
με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
η υποστήριξη των Τμημάτων στη διεκδίκηση περισσότερης οικονομικής
στήριξης των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας από πηγές εκτός
Πανεπιστημίου.
η ενθάρρυνση των Τμημάτων για το σχεδιασμό διατμηματικών και
διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, κυρίως στο διδακτορικό
επίπεδο.

1.2
1.3
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1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.

η επιδίωξη συνεργασιών με τοπικούς, κρατικούς και διεθνείς φορείς για
αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων και καλλιέργεια της ερευνητικής κουλτούρας ως
παραγωγή και διάχυση γνώσης.
η διεύρυνση της παροχής οικονομικής στήριξης προς τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές μέσα από παροχή υποτροφιών και χορηγιών έναντι παροχής
ερευνητικού ή διδακτικού έργου.
η εφαρμογή της νομοθεσίας, που επιτρέπει την προσφορά πρωτότυπων
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε διεθνείς γλώσσες.
η αναβάθμιση και ενδυνάμωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
η ανάπτυξη της έρευνας και η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με ευρωπαϊκά
προγράμματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Ο σχεδιασμός και η προσφορά προγραμμάτων σπουδών επιπέδου Μάστερ και
Διδακτορικού σε γλώσσες άλλες από τις επίσημες του Πανεπιστημίου.
Έγκριση αιτημάτων Τμημάτων από Κοσμήτορα Σχολής

Με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας επεξεργασίας των διαφόρων αιτημάτων που
αποστέλλονται από τα ακαδημαϊκά Τμήματα, η Σχολή εξασφάλισε την εξουσιοδότηση
της Συγκλήτου όπως ο Κοσμήτορας της Σχολής επιλαμβάνεται αιτημάτων που
εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες θεμάτων, και όπως τα προωθεί άμεσα στα
πανεπιστημιακά Σώματα για έγκριση. Ο Κοσμήτορας της Σχολής ενέκρινε πληθώρα
αιτημάτων Τμημάτων σχετικά με:
2.1
2.2

2.8
2.9
2.10

παραχώρηση προσωρινής διακοπής φοίτησης σε φοιτητές για λόγους υγείας
παραχώρηση προσωρινής διακοπής φοίτησης σε φοιτητές για οικονομικούς
λόγους
αναγνώριση μαθημάτων από άλλη φοίτηση
αλλαγή βαθμολογίας μαθημάτων
αλλαγή προγραμμάτων σπουδών φοιτητών εντός του ιδίου Τμήματος
αλλαγή επιπέδου σπουδών φοιτητών
μετεγγραφή φοιτητών από ένα Τμήμα σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου
Κύπρου
προσθήκη νέων μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Τμημάτων
ορισμό εξεταστικών επιτροπών για διδακτορικές διατριβές
αύξηση του αριθμού των θέσεων των νεοεισερχομένων φοιτητών

3.

Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Το Συμβούλιο της Σχολής ενέκρινε αριθμό νέων μεταπτυχιακών προγραμματάτων
σπουδών (συμβατικά, αυτοχρηματοδοτούμενα και διατμηματικά μεταπτυχιακά
προγράμματα).
4.

Αναθεώρηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Το Συμβούλιο της Σχολής ενέκρινε την αναθεώρηση αριθμό μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών.
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5.

Συνεπίβλεψη Διδακτορικών Φοιτητών

Το Συμβούλιο της Σχολής ενέκρινε μνημόνια συναντίληψης για τη συνεπίβλεψη
διδακτορικών φοιτητών μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλων
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

11 Δεκεμβρίου 2017

4

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
1.

Εισαγωγή

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών άρχισε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2012,
με τον διορισμό των εκπροσώπων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και των
μεταπτυχιακών φοιτητών και την εκλογή του πρώτου Κοσμήτορα και Αναπληρωτή
Κοσμήτορα. Η Σχολή αποτελεί ένα σημαντικό έργο για την περαιτέρω ανάπτυξη και
προώθηση των μεταπτυχιακών σπουδών, την καθιέρωση του Πανεπιστημίου Κύπρου
ως Κέντρου Έρευνας και Ακαδημαϊκής Αριστείας, τη διεθνοποίηση του Ιδρύματος
μέσω της προσέλκυσης αλλοδαπών φοιτητών και τη διασφάλιση της ποιότητας των
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και των ακαδημαϊκών τίτλων και
διπλωμάτων που απονέμονται.
Η Σχολή δεν έχει δικό της ακαδημαϊκό προσωπικό όπως οι άλλες Σχολές του
Πανεπιστημίου αλλά συντονίζει την αξιολόγηση, ανάπτυξη και προώθηση των
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Τα προγράμματα σπουδών εξακολουθούν
να προσφέρονται από τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου.
H Σχολή διεκπεραιώνει αριθμό διοικητικών θεμάτων που αφορούν τις μεταπτυχιακές
σπουδές και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, με σεβασμό πάντα στην ανεξαρτησία και
ιδιομορφία του κάθε τμήματος.
2.

Στόχοι Σχολής

2.1

η διατύπωση και εφαρμογή δεικτών ποιότητας των μεταπτυχιακών σπουδών,
με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
η υποστήριξη των Τμημάτων στη διεκδίκηση περισσότερης οικονομικής
στήριξης των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας από πηγές εκτός
Πανεπιστημίου.
η ενθάρρυνση των Τμημάτων για το σχεδιασμό διατμηματικών και
διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, κυρίως στο διδακτορικό
επίπεδο.
η επιδίωξη συνεργασιών με τοπικούς, κρατικούς και διεθνείς φορείς για
αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων και καλλιέργεια της ερευνητικής κουλτούρας ως
παραγωγή και διάχυση γνώσης.
η διεύρυνση της παροχής οικονομικής στήριξης προς τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές μέσα από παροχή υποτροφιών και χορηγιών έναντι παροχής
ερευνητικού ή διδακτικού έργου.

2.2
2.3
2.4
2.5
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2.6
2.7
2.8

3.

η αναβάθμιση και ενδυνάμωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
η ανάπτυξη της έρευνας και η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με ευρωπαϊκά
προγράμματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
ο σχεδιασμός και η προσφορά προγραμμάτων σπουδών επιπέδου Μάστερ και
Διδακτορικού σε γλώσσες άλλες από τις επίσημες του Πανεπιστημίου.
Έγκριση αιτημάτων Τμημάτων από Κοσμήτορα Σχολής

Με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας επεξεργασίας των διαφόρων αιτημάτων που
αποστέλλονται από τα ακαδημαϊκά Τμήματα, η Σχολή εξασφάλισε την εξουσιοδότηση
της Συγκλήτου όπως ο Κοσμήτορας της Σχολής επιλαμβάνεται αιτημάτων που
εμπίπτουν σε συγκεκριμένες ενότητες θεμάτων και όπως τα προωθεί άμεσα στα
πανεπιστημιακά Σώματα για έγκριση. Ο Κοσμήτορας της Σχολής ενέκρινε πληθώρα
αιτημάτων Τμημάτων σχετικά με:
3.1
3.2

3.8
3.9
3.10
3.11

παραχώρηση προσωρινής διακοπής φοίτησης σε φοιτητές για λόγους υγείας
παραχώρηση προσωρινής διακοπής φοίτησης σε φοιτητές για οικονομικούς
λόγους
αναγνώριση μαθημάτων από άλλη φοίτηση
αλλαγή βαθμολογίας μαθημάτων
αλλαγή προγραμμάτων σπουδών φοιτητών εντός του ιδίου Τμήματος
αλλαγή επιπέδου σπουδών φοιτητών
μετεγγραφή φοιτητών από ένα Τμήμα σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου
Κύπρου
προσθήκη νέων μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Τμημάτων
ορισμό εξεταστικών επιτροπών για διδακτορικές διατριβές
αύξηση του αριθμού των θέσεων των νεοεισερχομένων φοιτητών
αντικατάσταση μελών στο Συμβούλιο της ΣΜΣ

4.

Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Το Συμβούλιο της Σχολής ενέκρινε τέσσερα (4) νέα μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών ως εξής:
4.1

4.2

πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ σε «Συστήματα Ευφυών Υποδομών
Ζωτικής Σημασίας» (Intelligent Critical Infrastructure Systems) με συνεργασία
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του
Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» και του Imperial
College London (αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σπουδών).
την προσφορά των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Βιολογικών
Επιστημών στην αγγλική γλώσσα.
o Molecular Biology and Biomedicine (MSc)
o Biomedical Sciences (MSc και PhD)
o Biodiversity and Ecology (MSc και PhD)
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5.

Αναθεώρηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Το Συμβούλιο της Σχολής ενέκρινε την αναθεώρηση πέντε (5) μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών ως εξής:
5.1
5.2
5.3
5.4

το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών «Κλινική Ψυχολογία» του Τμήματος
Ψυχολογίας.
το πρόγραμμα σπουδών «Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική
Παιδαγωγική» του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής.
το πρόγραμμα σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής - Πολυπολιτισμικότητα,
Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση» του Τμήματος Επιστημών της
Αγωγής.
ανανέωση και επέκταση του διαπανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών
«European Joint Doctoral Degree HPC-LEAP» το οποίο προσφέρεται από το
Τμήμα Φυσικής με συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου.

6.

Κανονισμοί/Κανόνες/Πολιτικές

6.1

αναθεώρηση των Κανόνων Μεταπτυχιακών Σπουδών αναφορικά με τον
αριθμό των ects στο θερινό εξάμηνο, το εξάμηνο επιτυχίας στην περιεκτική
εξέταση, την προσφορά προγραμμάτων σπουδών σε διεθνείς γλώσσες.
ετοιμασία σχεδίων τροποποιητικών Κανονισμών για την προσφορά
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε ξένες γλώσσες. Υποβολή στο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για προώθηση στο Υπουργικό Συμβούλιο
και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.
τροποποίηση των Κανονισμών Διδάκτρων.
ετοιμασία της πολιτικής προσφοράς μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
σε διεθνείς γλώσσες.
ετοιμασία Κανόνων Συνεπίβλεψης Διδακτορικών Φοιτητών.
αναθεώρηση της Πολιτικής σύστασης της τριμελούς και της πενταμελούς
εξεταστικής επιτροπής για την υποστήριξη της ερευνητικής πρότασης και της
διατριβής των διδακτορικών φοιτητών.
μετάφραση στην αγγλική γλώσσα της Πολιτικής σύστασης της τριμελούς και της
πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την υποστήριξη της ερευνητικής
πρότασης και της διατριβής των διδακτορικών φοιτητών.
μετάφραση στη αγγλική γλώσσα της Πολιτικής Διασφάλισης της Ποιότητας των
Διδακτορικών Διατριβών.
μετάφραση στην αγγλική γλώσσα του θεσμικού πλαισίου για την προσφορά
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.
αναθεώρηση του πλαισίου παραχώρησης υποτροφιών σε διδακτορικούς
φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.

6.2

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
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7.

Κενές Θέσεις σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

7.1

αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αίτησης για διεκδίκηση
θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα).
ενοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αίτησης για διεκδίκηση
θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με το σύστημα υποβολής
αίτησης για διεκδίκηση υποτροφίας (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).
πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με τις γραμματείες των Τμημάτων
για παρουσίαση της νέας έκδοσης του συστήματος υποβολής αίτησης για
διεκδίκηση θέσης σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (online application
system).
για το Χειμερινό Εξάμηνο του 2017/18 προκηρύχθηκαν 1180 κενές θέσεις στα
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: υποβλήθηκαν 1181 αιτήσεις και οι νέοι
μεταπτυχιακοί φοιτητές που έκαναν εγγραφή σε μαθήματα ήταν 453.
για το Εαρινό Εξάμηνο του 2017/18 προκηρύχθηκαν 457 κενές θέσεις στα
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: υποβλήθηκαν 163 αιτήσεις. Η
αξιολόγηση των αιτήσεων εκκρεμεί.
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8.

Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

8.1

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών προκήρυξε πενήντα πέντε (55) υποτροφίες
σε διδακτορικούς φοιτητές του ΠΚ από τα ίδια έσοδα της. Οι υποτροφίες είναι
ετήσιες ύψους €8.000 έκαστη. Έγινε η μοριοδότηση των αιτήσεων, προώθηση
στην ειδική επιτροπή επιλογής, εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων,
ενημέρωση των υποψηφίων, προώθηση της διαδικασίας καταβολής των
επιδομάτων των υποτροφιών.
προκηρύχθηκαν τρεις (3) υποτροφίες προς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΚ,
με δωρητή το Ρόη Πογιατζή εις μνήμη του αδελφού του Άλκη Πογιατζή με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 24η Νοεμβρίου 2017. Η
ΣΜΣ θα προβεί στη μοριοδότηση των αιτήσεων και θα τις προωθήσει στις
ειδικές επιτροπές για αξιολόγηση.
έγινε η μοριοδότηση των αιτήσεων για τις δύο (2) υποτροφίες που
προκηρύχθηκαν το 2016 με χορηγό την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Ενημέρωση των υποψηφίων.
προκηρύχθηκαν υποτροφίες για Σύρους πρόσφυγες προερχόμενους από την
Ιορδανία ή τον Λίβανο, που εξασφαλίζουν θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών, στο πλαίσιο Σχεδίου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Υπουργείο
Εξωτερικών). Αξιολόγηση των αιτήσεων, προώθηση στο Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών Κύπρου και Υπουργείο Εξωτερικών για περαιτέρω αξιολόγηση και
λήψη απόφασης, ενημέρωση υποψηφίων.
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9.

προκηρύχθηκαν τέσσερις (4) υποτροφίες στο πλαίσιο της συνεργασίας με το
Υπουργείο Άμυνας για την παραχώρηση υποτροφιών σε προσωπικό του
Υπουργείου Άμυνας ή της Εθνικής Φρουράς που εξασφαλίζουν θέση σε
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΠΚ. Αξιολόγηση των αιτήσεων,
εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων και ενημέρωση υποψηφίων.
αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αίτησης για διεκδίκηση
υποτροφίας στο ΠΚ (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).
ενοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αίτησης για διεκδίκηση
υποτροφίας με το σύστημα υποβολής αίτησης για θέση σε μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).
Συμφωνίες Συνεργασίας

Το Συμβούλιο της Σχολής ενέκρινε δύο (2) συμφωνίες συνεργασίας ως εξής:
9.1
9.2

10.

πρόταση συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Φυσικής του ΠΚ και του
Ινστιτούτου Κύπρου για την παροχή της δυνατότητας σε φοιτητές των δύο
Ιδρυμάτων να παρακολουθούν μαθήματα στα δύο Ιδρύματα.
ανανέωση της τμηματικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος
Πληροφορικής του ΠΚ και του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του
ΤΕΠΑΚ για την από κοινού προσφορά του διαπανεπιστημιακού προγράμματος
σπουδών «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδίων και
Διαδραστικών Τεχνολογιών».
Συνεπίβλεψη Διδακτορικών Φοιτητών

Το Συμβούλιο της Σχολής ενέκρινε μνημόνια συναντίληψης για τη συνεπίβλεψη
διδακτορικών φοιτητών μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλων
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ως εξής:
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

με το University of Paul Valery-Montpellier 3, Γαλλία για τη συνεπίβλεψη
διδακτορικής διατριβής φοιτήτριας του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών.
με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη συνεπίβλεψη
διδακτορικής διατριβής φοιτητή του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών.
με το Johannes Gutenberg Universitat Mainz, Γερμανία για τη συνεπίβλεψη
διδακτορικής διατριβής φοιτήτριας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
με το University of New Mexico για τη συνεπίβλεψη διδακτορικής διατριβής
φοιτητή του Τμήματος Πληροφορικής.
με το Πανεπιστήμιο Πατρών για τη συνεπίβλεψη διδακτορικής διατριβής
φοιτήτριας του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών.
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11.

Τελετές Αποφοίτησης

11.1

διοργανώθηκαν δύο τελετές αποφοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών.
Εκδόθηκαν και ελέγχθηκαν τα διπλώματα των αποφοίτων, ελέγχθηκαν οι
αναλυτικές βαθμολογίες, ετοιμάστηκαν οι ονομαστικοί κατάλογοι των
αποφοίτων, οι ενημερωτικές πληροφορίες προς τους αποφοίτους, εκδόθηκαν
τα παραρτήματα διπλώματος (Diploma Supplement) προς τους απόφοιτους,
κλπ.
ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από 63 διδακτορικούς
φοιτητές για την απονομή του διδακτορικού τίτλου, εγκρίθηκαν από τον
Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών και προωθήθηκαν για
έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη Σύγκλητο.
στην τελετή αποφοίτησης του Χειμερινού Εξαμήνου 2016/17 (Φεβρουάριος
2017) αποφοίτησαν 29 φοιτητές με Διδακτορικό Τίτλο και 222 φοιτητές με
δίπλωμα Μάστερ.
στην τελετή αποφοίτησης του Εαρινού Εξαμήνου 2016/17 (Ιούνιος 2017)
αποφοίτησαν 34 φοιτητές με Διδακτορικό Τίτλο και 237 φοιτητές με δίπλωμα
Μάστερ.
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12.

Προβολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

12.1

συμμετοχή της Σχολής στην έκθεση μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΠΚ
που διοργανώνεται από το Γραφείο Σταδιοδρομίας.
συμμετοχή στη διεθνή εκπαιδευτική έκθεση Κύπρου που διοργανώνεται από το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
συμμετοχή στην έκθεση μεταπτυχιακών προγραμμάτων που διοργανώνεται
από το ΤΕΠΑΚ.
συμμετοχή στο Φεστιβάλ Γνώσης που διοργανώθηκε από το ΠΚ τον Απρίλιο
2017.
συμμετοχή σε έκθεση προβολής των υποτροφιών (Scholarships Fair 2017)
που προσφέρονται προς ξενόγλωσσους προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς
φοιτητές. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία τον Ιούνιο 2017.
συμμετοχή σε εκπαιδευτική έκθεση που συντονίστηκε από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού στο Κίεβο, Ουκρανία.
δημοσίευση κενών θέσεων στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στον
κυπριακό και ελληνικό ημερήσιο τύπο: Φιλελεύθερο, Πολίτη, Καθημερινή,
Sigma Live, Alpha Live, CYtoday, Paideia News, Cyprus Weekly. Έγινε επίσης
ραδιοφωνική δημοσίευση στο Love 100.7 FM, και στο deejayradio 93.5.
ενημέρωση Εθνικής Πύλης με πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών του ΠΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

12.8

13.

Άλλες Δραστηριότητες

13.1

τροποποίηση της διαδικασίας υποβολής των Διδακτορικών Διατριβών στον
Κοσμήτορα της ΣΜΣ για έγκριση της απονομής του Διδακτορικού Τίτλου.
αναθεώρηση του Εντύπου Υποβολής Δικαιολογητικών για την έγκριση της
απονομής του Διδακτορικού Τίτλου.
αναθεώρηση του υποδείγματος συγγραφής της διδακτορικής διατριβής βάσει
της εγκεκριμένης δομής από τη Σύγκλητο (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).
ετοιμασία Οδηγού Ετοιμασίας Διδακτορικής Διατριβής (στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα).
ετοιμασία εγγράφου με τις πληροφορίες που θα πρέπει να επισυνάπτονται στην
αίτηση προς το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της
Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) για την έγκριση διδακτορικού
προγράμματος σπουδών (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).
επιμέλεια και επικαιροποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις
εκδόσεις της Σχολής και της ΥΕΔΣ όπως: «Πληροφορίες για υποψήφιους
μεταπτυχιακούς φοιτητές», «Κατάλογος προγραμμάτων σπουδών» στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα, «Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών», «Οδηγός
Προπτυχιακών Σπουδών», «Ελάτε να μας γνωρίσετε» στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα, «Μπροστά στην Πρόκληση», «Ονομαστικός Κατάλογος
Αποφοίτων», «Εγχειρίδιο για μεταπτυχιακούς φοιτητές», κλπ.
ετοιμασία ηλεκτρονικής έκδοσης με τα ονόματα των διδακτορικών αποφοίτων
του Εαρινού Εξαμήνου 2016/2017 και σύντομη περίληψη της έρευνας τους.
ετοιμασία έκδοσης για τη ΣΜΣ στην αγγλική γλώσσα για την εκστρατεία
προσέλκυσης ξένων φοιτητών.
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13.9

13.10
13.11
13.12
13.13

13.14

στο πλαίσιο της αξιολόγησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών,
ζητήθηκε από τα ακαδημαϊκά Τμήματα να υποβάλουν στοιχεία (καταληκτική
ημερομηνία η 30/11/2017) για τον αριθμό των δημοσιεύσεων των διδακτορικών
τους αποφοίτων για τα έτη 2011/12 – 2014/15.
δειγματοληπτική έρευνα για τις δημοσιεύσεις που έχουν προκύψει από τους
διδακτορικούς αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικής και Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου.
συνεργασία με το γραφείο του Αντιπρύτανη Ακαδημαικών Υποθέσεων για την
υποβολή των προγραμμάτων σπουδών στο Φορέα Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, για έγκριση.
καταγραφή των αποδεκτών τεκμηρίων γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ως
προαπαιτούμενα για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
στήριξη μεταπτυχιακών φοιτητών επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού επιπέδου
(π.χ.
εγγραφές
σε μαθήματα, προσθέσεις/αφαιρέσεις/αποχωρήσεις
μαθημάτων, αναστολές φοίτησης, έκδοση βεβαιώσεων και άλλων
πιστοποιητικών, έλεγχος αναλυτικών βαθμολογιών, επίλυση προβλημάτων
φοιτητών, ενημέρωση για αναστολή και διακοπή φοίτησης, ενημέρωση για τους
κανόνες φοίτησης, κλπ).
έγινε
αναδιοργάνωση του Αρχείου της Σχολής και ετοιμάστηκε νέο
θεματολόγιο.

14.

Αναπτυξιακά Σχέδια

14.1

Διεθνοποίηση

Ένας από τους κύριους στρατηγικούς πυλώνες που περιλαμβάνεται στον στρατηγικό
σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, για τα έτη 2015-2025, είναι και η διεθνοποίηση
του Πανεπιστημίου.
Με την πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη γλώσσα διδασκαλίας
στα προγράμματα σπουδών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου προχωρεί στο σχεδιασμό
προγραμμάτων σπουδών σε άλλες γλώσσες, στοχεύοντας στην προσέλκυση
φοιτητών, με άριστη ακαδημαϊκή επίδοση, από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες μέσω της
προσφοράς πρωτότυπων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε διεθνείς γλώσσες. Να
σημειωθεί ότι με τη διεύρυνση υφισταμένων και ανάπτυξη νέων διεθνών συνεργασιών,
τη δημιουργία νέων προγραμμάτων σπουδών και την προώθηση τους στο εξωτερικό
μέσα από τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκθέσεις, ημερίδες ενημέρωσης και επαφές
με συγκεκριμένες πηγές στόχευσης (χώρες και πανεπιστήμια), το Πανεπιστήμιο
Κύπρου θα μπορέσει να υλοποιήσει τον στρατηγικό του στόχο της διεθνοποίησης των
σπουδών. Επίσης μέσω της δημιουργίας ενός ειδικού πλαισίου χρηματοοικονομικής
πολιτικής το οποίο θα περιλαμβάνει υποτροφίες και άλλα κίνητρα σε αλλοδαπούς
φοιτητές, το Πανεπιστήμιο θα μπορέσει να προσελκύσει διεθνείς φοιτητές με υψηλή
ακαδημαϊκή επίδοση και να διεθνοποιήσει τα προγράμματά του.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τη λειτουργία της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών,
άρχισε να συμμετέχει ενεργά σε διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία
προσφέρονται σε γλώσσες πέραν της Ελληνικής, και να συνάπτει συμφωνίες
9

συνεπίβλεψης διδακτορικών φοιτητών, που προέρχονται από πανεπιστημιακά
ιδρύματα ευρωπαϊκών χωρών. Ήδη, η διδακτορική διατριβή είναι δυνατόν να
υποβάλλεται σε μια διεθνή γλώσσα, ενώ η περίληψη παράγεται πάντα και στα Αγγλικά
(ή μια άλλη διεθνή γλώσσα) και στα Ελληνικά.
14.2

Διεύρυνση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Στα αναπτυξιακά σχέδια του Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνεται η αύξηση του
αριθμού των Σχολών και η διεύρυνση των προγραμμάτων σπουδών. Σε αυτό το
πλαίσιο άρχισε η προσφορά, από το 2007, μεγάλου αριθμού νέων προγραμμάτων
σπουδών τόσο σε διδακτορικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Μάστερ.
Ενόψει της έγκρισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της τροποποίησης της
Νομοθεσίας ώστε να επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η προσφορά προγραμμάτων
σπουδών σε διεθνείς γλώσσες, πέραν της ελληνικής και της τουρκικής, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου προχωρεί στο σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών σε άλλες
γλώσσες.

11 Δεκεμβρίου 2017
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