
                                     
 

                                                  
 
 
             

 

Πολιτική για αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα Σχολής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου 

 

Η αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα Σχολής είναι η ύψιστη τιμή που απονέμει το 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και απευθύνεται σε διακεκριμένες προσωπικότητες, οι 

οποίες μέσα από το έργο τους έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην πρόοδο της επιστήμης, της 

επιχειρηματικότητας, των γραμμάτων, των τεχνών, του πολιτισμού και της κοινωνίας 

γενικότερα και μπορούν να αποτελούν θετικά πρότυπα για τα μέλη της πανεπιστημιακής 

κοινότητας. Η συνεισφορά αυτών των ατόμων θα πρέπει να έχει διαρκή χαρακτήρα και θα 

πρέπει να τεκμηριώνεται ο εθνικός ή/και διεθνής αντίκτυπος αυτής της συνεισφοράς τους. 

Αυτό το βραβείο θα πρέπει να απονέμεται με φειδώ και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι 

οποίες θα πρέπει αντιπροσωπεύουν τις υψηλότερες πνευματικές και ηθικές αξίες όπως και 

τον χαρακτήρα και την ποιότητα του Πανεπιστημίου. 

 

Διαδικασία: 

 

1. Ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα απονέμεται με απόφαση της Συγκλήτου που 

επικυρώνεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, ύστερα από σχετική αιτιολογημένη 

πρόταση του Συμβουλίου της οικείας Σχολής. 

 

2. Οι προτάσεις των Σχολών μπορούν να περιλαμβάνουν και άτομα τα οποία δεν 

προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, όμως έχουν ξεχωρίσει με την παρουσία τους 

στην πρόοδο της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, των γραμμάτων, των τεχνών, του 

πολιτισμού και της κοινωνίας γενικότερα. 

 

3. Η πρόταση της Σχολής θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

i. Σύντομη επεξήγηση και τεκμηρίωση (όχι πάνω από μια σελίδα) των λόγων που η 

Σχολή προτείνει το εν λόγω άτομο. 

ii. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του ατόμου που προτείνεται. 

 

4. Η Σύγκλητος, θα λαμβάνει αιτήματα κατά τη διάρκεια του έτους τα οποία θα εξετάζονται 

όλα μαζί στην τελευταία συνεδρία του έτους που θα πραγματοποιείται κάθε Δεκέμβρη. 

 

5. Μπορούν να απονέμονται συνολικά μέχρι 2 Επίτιμα Διδακτορικά ανά έτος, σε 

διαφορετικές όμως Σχολές. 

 

6. Η Σύγκλητος θα πρέπει να διασφαλίσει την ισορροπία στην απονομή τίτλων ανάμεσα 

στις Σχολές ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πεδίων, ακαδημαϊκών ή μη.  

 

7. Σχολή της οποίας η εισήγηση γίνει αποδεκτή για απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα, 

δεν θα μπορεί να υποβάλει εισηγήσεις την επόμενη χρόνια. 

 

8. Σε αναγνώριση της προσήλωσης του Πανεπιστημίου για την ισότητα των φύλων και την 

κοινωνική, οικονομική, εθνική, φυλετική και πολιτιστική διαφορετικότητα, οι Σχολές, η 

Σύγκλητος και το Συμβούλιο δεσμεύονται για την απονομή σε αποδέκτες που 

αντικατοπτρίζουν αυτή την ποικιλομορφία και τη διαφορετικότητα, σύμφωνα με τους 

στόχους ισότητας και ίσων ευκαιριών που προωθούνται από το Πανεπιστήμιο. 

 

 


