ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αφιερώνει σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του στην
προσπάθειά του για στήριξη της έρευνας του ακαδημαϊκού προσωπικού του (μέλη ΔΕΠ). Στο
πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει την προκήρυξη εσωτερικών ερευνητικών προτάσεων και
δραστηριοτήτων για το έτος 2018.

Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων καλύπτει όλα τα μέλη ΔΕΠ τα οποία δεν
έχουν ερευνητικό πρόγραμμα σε εξέλιξη ή εφόσον υποβάλουν ερευνητική πρόταση και
αυτή δεν θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί. Στόχος της είναι η υποστήριξη του
ακαδημαϊκού προσωπικού για συμμετοχή του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ.,
για την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή ακόμη για συνεργασία στον τομέα της
έρευνας. Το μέγεθος της χρηματοδότησης σταθμίζεται σε σχέση με τη δραστηριότητα του
μέλους ΔΕΠ και δεν ξεπερνά τις €5.000 ανά έτος.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες και θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018. Από φέτος η υποβολή θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά
μέσω της πύλης υπηρεσιών του ΑΠΚΥ στο σύνδεσμο https://erp.ouc.ac.cy:5443/irj/portal
στην Ενότητα «Έρευνα». Για οποιεσδήποτε απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους:
Για Λειτουργικά Θέματα (απορίες, λειτουργικά θέματα στην δημιουργία και υποβολή
προτάσεων): Μονάδα Έρευνας, Διασύνδεσης και Καινοτομίας, Ευσταθία Νικοδήμου στο
τηλέφωνο 22411790 και Μιχάλης Σάββα στο τηλέφωνο 22411692.
Για προβλήματα σύνδεσης στην Διαδικτυακή Πύλη: Helpdesk στο τηλέφωνο 22411777

Καθηγητής Βάιος Λιαπής
Πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας
Επισυνάπτεται:
Παράρτημα Ι: Ενδεικτικές Δαπάνες για Ερευνητική Δραστηριότητα

Παράρτημα Ι: Ενδεικτικός Κατάλογος Δαπανών
Ταξίδια
-

Μέχρι 5 ημέρες σε Ευρωπαϊκές Χώρες και μέχρι 7 για τα υπερ-ατλαντικά.

-

Στις ερευνητικές δραστηριότητες το ανώτατο ποσό για τα ταξίδια – «Ερευνητικές
Αποστολές» είναι €4.000

Για την κατηγορία αυτή, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
 Τιμολόγιο αεροπορικού εισιτηρίου (το οποίο πρέπει να είναι economic class και όχι
business class)
 Κάρτες επιβίβασης
 Μεταφορικά έξοδα από και προς αεροδρόμιο εσωτερικού και εξωτερικού
 Τιμολόγιο εγγραφής στο εν λόγω σεμινάριο, συνέδριο κτλ
 Πρόγραμμα σεμιναρίου, συνεδρίου κτλ
 Απόδειξη Ξενοδοχείου ( διανυκτέρευση)
Αγορά βιβλίων
Για δαπάνη βιβλίων (η οποία σημειώνεται ευκρινώς και αναλυτικά σχετικά με τα βιβλία και τα
πλήρη στοιχεία τους –τίτλος, εκδότης, έτος έκδοσης κ.λπ.) το σχετικό τμήμα της θα αποστέλλεται
στη βιβλιοθήκη και εφόσον τα βιβλία που προτείνονται για αγορά δεν υπάρχουν στη βιβλιοθήκη,
(γραπτή απάντηση από τη βιβλιοθήκη), το σχετικό κονδύλι θα αφαιρείται από τη δραστηριότητα
του μέλους ΔΕΠ μέσω του λογιστηρίου και θα μεταφέρεται στον προϋπολογισμό της βιβλιοθήκης
για την πραγματοποίηση της σχετικής αγοράς. Τα βιβλία θα είναι περιουσία της βιβλιοθήκης και
θα ακολουθούνται προς τούτο οι σχετικές διαδικασίες.
Συνδρομή σε Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων
Για τη δαπάνη συνδρομής σε βάσεις δεδομένων (η οποία σημειώνεται ευκρινώς και αναλυτικά)
το σχετικό τμήμα της θα αποστέλλεται στην ΕΒΕΚΥΠ και μετά στη βιβλιοθήκη και εφόσον μπορεί
να υλοποιηθεί με βάση τις διαδικασίες της, το σχετικό κονδύλι θα αφαιρείται από τη
δραστηριότητα του μέλους ΔΕΠ μέσω του λογιστηρίου και θα μεταφέρεται στον προϋπολογισμό
της βιβλιοθήκης για την πραγματοποίηση της σχετικής αγοράς, με βάση τους όρους και τις
διαδικασίες που ακολουθεί.
Εξοπλισμός
Δεν επιτρέπεται η αγορά tablet ή i-phone εκτός αν δικαιολογείται – τεκμηριώνεται από το μέλος
ΔΕΠ ότι χρειάζεται να γίνει για να βοηθήσει στην έρευνα την οποία διεξάγει.
Η αγορά εξοπλισμού πραγματοποιείται πάντοτε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πληροφορικής.

