Δευτέρα, 29/02/2016

Προς: Μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου, Μέλη της Συγκλήτου, Μέλη του Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου Κύπρου,
Θέμα: Εισηγήσεις Νέων Επιστημόνων – Στρατηγικό Σχέδιο Πανεπιστημίου Κύπρου
Αξιότιμα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου, αξιότιμα μέλη της Συγκλήτου, αξιότιμα μέλη του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Αναγνωρίζουμε και συγχαίρουμε την παραδειγματική πρόοδο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε
πολλούς τομείς και τον ουσιαστικό ρόλο των Πρυτανικών και Διοικητικών Αρχών σε αυτή. Θα
θέλαμε κι εμείς, ως Συντεχνία των Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας
(Δ.Ε.Δ.Ε.), να συμβάλουμε στη δημόσια συζήτηση για το Στρατηγικό Σχέδιο του Πανεπιστημίου
Κύπρου καταθέτοντας ορισμένες εισηγήσεις.
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι σημαντική μερίδα του ωρομίσθιου ακαδημαϊκού
προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν έχει λάβει το μήνυμα σχετικά με το Στρατηγικό
Σχέδιο 2016-2025. Θεωρούμε επωφελές να ενταχθούν ισότιμα όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής
κοινότητας στον δημοκρατικό διάλογο που ξεκινά για το μέλλον του πανεπιστημίου.
Συμφωνούμε με την πρόταση του Στρατηγικού Σχεδίου για αναθεώρηση του νομοθετικού
πλαισίου του Πανεπιστημίου. Το υφιστάμενο πλαίσιο παρουσιάζεται ως αναχρονιστικό ως προς
τα νέα δεδομένα, αφενός, της σύνθεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας, αφετέρου, των
οικονομικών συγκυριών. Μεγάλο ποσοστό των Ειδικών Επιστημόνων και Συμβασιούχων
Ερευνητών που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου με
διεθνούς εμβέλειας ακαδημαϊκό έργο και διδακτική εμπειρία, οι οποίοι όμως βρίσκονται σε
αυτές τις επισφαλείς θέσεις εργασίας λόγω έλλειψης θέσεων ΔΕΠ στον κυπριακό ακαδημαϊκό
χώρο. Θεωρούμε ότι ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας συμβάλλουμε στη διατήρηση των
δυνάμεων (strengths) του Πανεπιστημίου Κύπρου, διασφαλίζοντας μια υψηλής ποιότητας
διδασκαλία, καθώς και την ικανότητα εξασφάλισης ανταγωνιστικών ερευνητικών
προγραμμάτων και χρηματοδότησης. Ταυτόχρονα, ως οι νέοι επιστήμονες αυτού του χώρου,
αποτελούμε μια από τις ευκαιρίες (opportunities) που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την
υλοποίηση στόχων όπως η διεθνοποίηση, η ερευνητική καινοτομία και η αριστεία, η ανάπτυξη
νέων προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών μεθόδων.
Σε συνάρτηση με τη σπανιότητα των νέων θέσεων ΔΕΠ οι οποίες αδυνατούν να καλύψουν τις
αυξανόμενες ανάγκες, εισηγούμαστε να λάβετε υπόψη τη συμβολή μας στις προοπτικές

ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την αναθεώρηση τόσο
της ακαδημαϊκής όσο και της εργασιακής υπόστασης των νέων ακαδημαϊκών, ιδιαίτερα:
(α) τη δυνατότητα συμμετοχής μας στα συλλογικά σώματα της ακαδημαϊκής κοινότητας στο
επίπεδο των Τμημάτων όπου επιτελούμε σημαντικό ακαδημαϊκό έργο, αλλά και στα κεντρικά
σώματα, για σκοπούς ανάπτυξης παιδαγωγικών και ερευνητικών πρωτοβουλιών εκ μέρους των
νέων επιστημόνων,
(β) την αναθεώρηση του τίτλου του «Ειδικού Επιστήμονα» ο οποίος δεν ισχύει για τα
συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης άλλων χωρών και θέτει εμπόδια στη διεθνή αναγνώριση και
κινητικότητα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού,
(γ) την αναθεώρηση του καθεστώτος ωρομίσθιας απασχόλησης, ιδιαίτερα των τριμηνιαίων
συμβάσεων ωρομίσθιας απασχόλησης για τους Ειδικούς Επιστήμονες διδασκαλίας. Το
καθεστώς αυτό θεωρείται προβληματικό τόσο για τη διασφάλιση βασικών κοινωνικών
δικαιωμάτων (π.χ. δικαίωμα στην άδεια ασθενείας, δικαίωμα στην άδεια τοκετού/μητρότητας)
όσο και για την αναγνώριση των πραγματικών καθηκόντων μας (π.χ. επίβλεψη διπλωματικών
εργασιών) αλλά και την επιτέλεση της παράλληλης ερευνητικής μας δραστηριότητας (π.χ.
συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεις) η οποία αποτελεί κριτήριο πρόσληψης μας,
(δ) την καθιέρωση κλιμάκων μισθοδοσίας των ερευνητών σε αντιστοιχία με τα επαγγελματικά
τους προσόντα και το ακαδημαϊκό στάδιο στο οποίο βρίσκονται, ούτως ώστε να λειτουργούν ως
κίνητρα για την ανάπτυξη της αριστείας και της καινοτομίας,
Θεωρούμε ότι η ορθή αξιοποίηση του νέου ακαδημαϊκού δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου
συνδέεται άμεσα με τα πιο πάνω θέματα, τα οποία δεν αφορούν μόνο στα ιδιαίτερα συμφέροντα
της συγκεκριμένης μερίδας εργαζομένων του Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά στο μέλλον του
ίδιου του Πανεπιστημίου και ευρύτερα του ακαδημαϊκού χώρου της Κύπρου.
Ευχαριστούμε εκ των πρότερων για την ένταξη των θεμάτων αυτών στη δημόσια συζήτηση για
το Στρατηγικό Σχέδιο του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Θα χαρούμε αν κληθούμε να συμμετέχουμε στη συζήτηση και να καταθέσουμε πιο
συγκεκριμένες προτάσεις.

Με εκτίμηση,
ΔΣ Συντεχνίας Διδακτορικών Επιστημόνων Έρευνας και Διδασκαλίας
Ιστοσελίδα: http://www.dede.org.cy/

