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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Research Activity Form
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΝΟΤΕ: PLEASE FILL IN ALL FIELDS
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ YΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:
YEAR OF SUBMISSION:

1.

Περιοχή Ερευνητικής Δραστηριότητας
Area of Research Activity

2.

Ονοματεπώνυμο Επιστημονικού Υπευθύνου
Name-Surname of Scientific Coordinator

Βαθμίδα-Title

3.

Πρόγραμμα Σπουδών
Programme of Study

Σχολή
Faculty

4.

Συμμετέχοντες / Συνεργάτες
Participants / Collaborators

1.
2.
3.
5.

Περίληψη Προβλεπόμενων Ερευνητικών Δραστηριοτήτων (μέχρι 500 λέξεις)
Summary of Research Activities (up to 500 words)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΚΥ48

6. Προϋπολογισμός (μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: €5.000)
Budget. (maximum amount of funding: €5.000)

Ποσά (€)
Amount (€)

6.1 Επιστημονικές αποστολές (από και προς την Κύπρο), προγράμματα
κατάρτισης, συνέδρια, προετοιμασία προτάσεων, κάλυψη εξόδων συμμετοχής
σε ημερίδες ή σε συνέδρια, με σκοπό την προετοιμασία ερευνητικών
προτάσεων κ.λπ.
Scientific Missions
Scientific assignments for Research and Collaborations (from and to Cyprus),
Vocational programmes, Conferences proposal preparation etc

6.2 Εξοπλισμός έρευνας (καλύπτει υλισμική και λογισμική υποδομή,
εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων, ερωτηματολόγια κ.λπ).
Research Equipment (it covers hardware and software infrastructure, specialized
databases, questionnaires)
Παρακαλούμε περιγράψετε τον τύπο και την αιτιολογία αγοράς όσο το δυνατόν
συγκεκριμένα, με τις απαιτούμενες κατά περίπτωση προδιαγραφές. Ελλιπής
περιγραφή μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία εκτέλεσης των απαραίτητων ενεργειών
εκ μέρους των εμπλεκόμενων διοικητικών υπηρεσιών.
Please describe the technical requirements/specification needed as well as the
justification for each category. Incomplete description may cause inability to proceed with
the necessary actions on behalf of the administrative services involved)

6.2.1 Τύπος και κόστος μηχανογραφικού1, υλικού2 ή λοιπού εξοπλισμού
Δώστε συγκεκριμένη περιγραφή με τεχνικές λεπτομέρειες

Type and cost of hardware, software, material assets or other equipment. Please
describe giving technical details if required

6.2.2 Συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού (π.χ. λογισμικού, μηχανογραφικού
εξοπλισμού υλισμικού ή υλικού)

Maintenance of existing hardware-software-other resources

6.3 Πρόσληψη ερευνητικού συνεργάτη με αγορά υπηρεσιών

6.4 Άλλες δαπάνες 3 (φωτοτυπίες, κόστος διαδανεισμού, αναλώσιμα).
ΣΥΝΟΛΟ/TOTAL
Σημειώσεις:
1. Ενδεικτικά Η/Υ, λογισμικά, εκτυπωτές, scanners, εξωτ. δίσκοι, σκληροί δίσκοι, άδειες χρήσης λογισμικών πακέτων κλπ
Hardware-Software (i.e., computers, hard disks, external hard disks etc)
2. Eνδεικτικά τεχνικός εξοπλισμός εργαστηρίου κλπ
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Materials assets (i.e technical equipment for the laboratories)
3. H αγορά βιβλίων και άρθρων καθώς και η εγγραφή σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων να γίνονται με ξεχωριστό
κείμενο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) επισυναπτόμενο της αίτησης αυτής και θα προωθούνται από τη Μονάδα Έρευνας,
Καινοτομίας και Διασύνδεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες του πανεπιστημίου

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
OTHER INFORMATION

1. Αιτιολογία Αγοράς
Purchase justification

2. Προβλεπόμενος χώρος εγκατάστασης του εξοπλισμού
Equipment installment

3. Ενδεχόμενες μελλοντικές οικονομικές υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου για συντήρηση
Possible future maintenance requirements covered by University’s budget

4. Προοπτικές για δυνατή αξιοποίηση του εξοπλισμού από άλλα μέλη του ακαδημαϊκού

προσωπικού ή άλλους φορείς
Possible use of the equipment by other Academic members

ΥΠΟΓΡΑΦΗ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
……………………………………………………………

THE SCIENTIFIC COORDINATOR (PLEASE SIGN)
...........................................................................

Ημερομηνία
Date

Σημειώσεις (Notes):
1. Το έντυπο να υποβληθεί προς τον Πρόεδρο της Eπιτροπής Έρευνας (κοινοποίηση στην Μονάδα
Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης)
This form should be submitted to the Chairman of the Research Committee (cc to Research,
Innovation and Liaison Unit)
2. Με βάση σχετική απόφαση της Επιτροπής Έρευνας, νεοπροσλαμβανόμενα μέλη ΔΕΠ μπορούν
κατ’ εξαίρεση να υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης ερευνητικής δραστηριότητας και πέραν
της αναφερόμενης τελευταίας ημερομηνίας υποβολής, για το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος.

