
 
Επιτροπή Έρευνας 

 
Κύριος σκοπός της Επιτροπής Έρευνας είναι η υποβολή προτάσεων προς τη Σύγκλητο για την 
πολιτική έρευνας του Πανεπιστηµίου και η προώθηση της υλοποίησης της πολιτικής αυτής. Η 
Επιτροπή είναι αρµόδια για την εσωτερική διασφάλιση ποιότητας της ερευνητικής 
δραστηριότητας του Πανεπιστηµίου και για το σκοπό αυτό προτείνει προς τη Σύγκλητο 
σχετικούς δείκτες ποιότητας και µεριµνά για τη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων για την 
εφαρµογή των δεικτών ποιότητας. Η ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου, σε διετή 
βάση, παρουσιάζεται σε ειδική έκδοση, η ετοιµασία της οποίας εποπτεύεται από την Επιτροπή 
Έρευνας. Στην έκδοση αυτή δίνονται στοιχεία ως προς την εσωτερική και εξωτερική 
χρηµατοδότηση της έρευνας, και την παραγωγικότητα της έρευνας κυρίως σε δηµοσιεύσεις. 
 
Με βάση τα πιο πάνω, οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Έρευνας αναλύονται ως εξής: 
 
1. Η Επιτροπή εισηγείται την ετήσια κατανοµή για Ερευνητικές ∆ραστηριότητες µε βάση τις 

σχετικές πρόνοιες του Προϋπολογισµού του Πανεπιστηµίου και οποιουσδήποτε άλλους 
πόρους. Με βάση τους οικονοµικούς πόρους του Πανεπιστηµίου αξιολογεί επίσης σε ετήσια 
βάση αιτήµατα για εναρκτήρια χρηµατοδότηση και υποβάλλει εισηγήσεις προς τη Σύγκλητο. 

 
2. Προωθεί προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για εσωτερικά Ερευνητικά Προγράµµατα, και 

δηµιουργεί την αναγκαία υποδοµή για την αξιολόγησή τους και την κατανοµή των αναγκαίων 
πόρων. 

 
3. ∆ιαµορφώνει πολιτική που αφορά στην υποβολή και διαχείριση εξωτερικά 

χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και µεριµνά για τη σωστή εξασφάλιση των 
συµφερόντων του Πανεπιστηµίου σ’ ότι αφορά: 

 
3.1 στα πνευµατικά του δικαιώµατα 
3.2 την αναγκαία συγχρηµατοδότηση 
3.3 την εξασφάλιση του Πανεπιστηµίου έναντι υποχρεώσεων, τόσο επιστηµονικών όσο και 

οικονοµικών, σε σχέση µε τις απαιτήσεις των χρηµατοδοτών 
 
4. Προωθεί τη διασύνδεση των ερευνητικών προγραµµάτων και δραστηριοτήτων του 

Πανεπιστηµίου µε τη βιοµηχανία, δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τεχνολογικά πάρκα, 
εκκολαπτήρια, επαγγελµατικά σώµατα, ακαδηµαϊκά και ερευνητικά ιδρύµατα αλλά και την 
κοινωνία ευρύτερα, µε στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και την αναβάθµιση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων του Πανεπιστηµίου σε συνάρτηση µε τις ανάγκες της βιοµηχανίας και 
κοινωνίας. 
 

5. Προωθεί την προσφορά Συµβουλευτικών Υπηρεσιών, µεριµνά για την πολιτική που αφορά 
στις Συµβουλευτικές Υπηρεσίες που συµµετέχει το προσωπικό του Πανεπιστηµίου, εγκρίνει 
τη συµµετοχή τους και παρακολουθεί την εξέλιξη τους. 

 
6. Αξιολογεί τις εκθέσεις µελών ∆ΕΠ που απουσίαζαν σε σαββατική άδεια. 

 
7. ∆ιασφαλίζει την παραγωγή των αναγκαίων στατιστικών στοιχείων, δεικτών απόδοσης και 

επιπέδων ποιότητας (benchmarks) που αφορούν στην ερευνητική εικόνα του Πανεπιστηµίου 
και τη σύγκριση του µε άλλα πανεπιστήµια. 

 
8. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οποιαδήποτε ερευνητική δραστηριότητα συµπεριλαµβάνει 

τη χρησιµοποίηση ευάλωτων οµάδων όπως π.χ. ασθενείς, φοιτητές, παιδιά, ηλικιωµένα 
άτοµα, ή αφορά θέµα το οποίο δεν εµπίπτει στους όρους εντολής της Εθνικής Επιτροπής 
Βιοηθικής Κύπρου, η Επιτροπή µεριµνά για την προστασία των δικαιωµάτων των 
συµµετεχόντων στην έρευνα σύµφωνα µε τις αρχές της ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. 

 
 



 
9. Μελετά οποιαδήποτε θέµατα της ανατεθούν από τη Σύγκλητο ή αυτεπάγγελτα όποια θέµατα 

εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της. 
 


