ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ
1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του Συστημικού
Ινστιτούτου Κύπρου (ΣΙΚ), και ορίζει τις αρμοδιότητες των οργάνων
διοίκησης, την λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου, τη συνεργασία
με άλλους φορείς, και γενικώς ρυθμίζει θέματα εσωτερικής οργάνωσης
και λειτουργίας του ΣΙΚ.
2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού εγκρίθηκε στις 3 Μαΐου, 2021.
3. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού είναι δυνατή
μετά από εισήγηση του Διευθυντή του ΣΙΚ και έγκρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΙΚ.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Το ΣΙΚ προάγει τη συστημική σκέψη και:
i.

Διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και της διάδοσης και διάχυσης
των αποτελεσμάτων της έρευνας

ii.

Παρακολουθεί τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και
υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές

iii.

Υποστηρίζει την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη
της λειτουργίας ολοκληρωμένων λύσεων, και παιδαγωγικών
εφαρμογών

iv.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αξιολόγησης
λύσεων και εφαρμογών
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v.

Παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης, επαγγελματικής πιστοποιημένης
εκπαίδευσης και συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη δημιουργία
ακαδημαϊκών προγραμμάτων εκπαίδευσης

2. Για την επίτευξη των τομέων δραστηριοποίησης του το ΣΙΚ:
i.

Διαθέτει πόρους,
υποδομή

προσωπικό,

χώρους

και

υλικοτεχνική

ii.

Συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά
ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς

iii.

Συμμετέχει σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης χρηματοδοτούμενα
από Εθνικούς πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ή άλλες
πηγές, και υλοποιεί αντίστοιχες δραστηριότητες, αυτόνομα ή σε
συνεργασία με άλλους εταίρους

iv.

Διοργανώνει και συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια και ανάλογες
εκδηλώσεις

v.

Στηρίζει
τους
συνεργάτες
του
στην
συγγραφή
(συμπεριλαμβανομένων και των μεταφράσεων) και στην
δημοσίευση
άρθρων
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων,
εγχειρίδιων εκπαίδευσης και βιβλίων.
ΑΡΘΡΟ 3

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. Το ΣΙΚ διοικείται από το Γενικό Διευθυντή.
2. Συμβουλευτικό ρόλο ασκεί το Επιστημονικό Συμβούλιο, που λειτουργεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού.
3. Η εσωτερική διάρθρωση του ΣΙΚ περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες:
i.

Διοικητικής, οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης

ii.

ανάπτυξης του 4ετους προγράμματος στη Συστημική Ψυχοθεραπεία

iii.

δημιουργίας θεραπευτικών και συμβουλευτικών δομών
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iv.

παροχής υπηρεσιών εποπτείας (ψυχοθεραπείας),
ανάπτυξης και στήριξης σε επαγγελματίες

v.

δημιουργίας και διαχείρισης
προγραμμάτων εκπαίδευσης

vi.

ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου προγραμμάτων
σπουδών

vii.

έρευνας και της προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων ερευνάς

viii.

διασύνδεσης με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα

εκπαιδευτικών

προσωπικής

δράσεων

και

νέων

ΑΡΘΡΟ 4
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1. Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΙΚ διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Ο Διευθυντής έχει τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες:
i.

Προΐσταται όλων των Τομέων Διοίκησης Έρευνας και
Ανάπτυξης του ΣΙΚ

ii.

Λαμβάνει τις αποφάσεις που αφορούν στην οργάνωση
και την εύρυθμη λειτουργία του ΣΙΚ και υπογράφει τις
διοικητικές πράξεις του ΣΙΚ

iii.

Ετοιμάζει και ευθύνεται για τον ετήσιο ερευνητικό και
αναπτυξιακό προϋπολογισμό του ΣΙΚ

iv.

Συμμετέχει και συντονίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο,

v.

Εκπροσωπεί το ΣΙΚ έναντι τρίτων ή διορίζει αντικαταστάτες
του.

vi.

Διορίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο

vii.

Ευθύνεται για την ίδρυση, κατάργηση και τροποποίηση
Τομέων Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης
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viii.

Διορίζει τον/την Υπεύθυνο Εκπαίδευσης (Επιστημονικό
Υπεύθυνο)

ix.

Ευθύνεται για το Πλάνο Δράσεων και Προβολής,

x.

Έχει την ευθύνη των περιεχομένων της ιστοσελίδας και των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΣΙΚ,

xi.

Ορίζει τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους στα έργα
Έρευνας και Ανάπτυξης στα οποία συμμετέχει το ΣΙΚ

xii.

Έχει την ευθύνη έναντι των Οργάνων και Οργανισμών
Πιστοποίησης και Αξιολόγησης του ΣΙΚ.

xiii.

Ασκεί όσες αρμοδιότητες του αναθέσει το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΣΙΚ.

3. Ο Διευθυντής δύναται, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου,
να εκχωρήσει τμήμα των αρμοδιοτήτων του για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα σε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) διορίζεται από το Γενικό Διευθυντή και
απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία μέλη.
2. Το ΕΣ δεν έχει εκτελεστικές ευθηνές. Διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο
προς τα διοικητικά όργανα και λειτουργούς του ΣΙΚ.
3. Το ΕΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
i.

Συμβουλεύει ως προς τις κατευθύνσεις ανάπτυξης και τη
στρατηγική υλοποίησης των στόχων του ΣΙΚ

ii.

Συμβουλεύει ως προς
πρόγραμμα του ΣΙΚ

iii.

Συμβουλεύει ως προς τη διαμόρφωση
εκπαιδευτικού προγράμματος του ΣΙΚ
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iv.

Συμβουλεύει ως προς την τοποθέτηση του Υπεύθυνου
Εκπαίδευσης (Επιστημονικού Υπεύθυνου) και αναλαμβάνει
δραστηριότητες όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 6

v.

Συμβουλεύει, ως προς την ίδρυση, κατάργηση και τροποποίηση
Τομέων Έρευνας και Ανάπτυξης

vi.

Συμβουλεύει, ως προς το Πλάνο Δράσεων Προβολής του ΣΙΚ

4. Το ΕΣ συνεδριάζει στους χώρους του ΣΙΚ ή διαδικτυακά ύστερα από πρόσκληση
του Γενικού Διευθυντή. Οι συνεδριάσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
5. Οι τακτικές συνεδριάσεις διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο, ως εξής:
i.

Η πρώτη συνεδρίαση διεξάγεται εντός των μηνών Μαρτίου Απρίλιου με στόχο τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού,
ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ΣΙΚ για το
επόμενο έτος

ii.

Η δεύτερη συνεδρίαση διεξάγεται εντός του πρώτου διμήνου του
ακαδημαϊκού έτους (Νοέμβριος - Δεκέμβριος) με στόχο την
αποτίμηση της επίδοσης των στόχων και των δράσεων του ΣΙΚ
και τη λήψη διορθωτικών μέτρων

iii.

Η τρίτη συνεδρίαση διεξάγεται τον τελευταίο μήνα του τρέχοντος
ακαδημαϊκού έτους (Ιούνιος – Ιούλιος) με στόχο την αποτίμηση
της πορείας υλοποίησης του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και
αναπτυξιακού προγράμματος του ΣΙΚ

6. Το αξίωμα του μέλους του ΕΣ είναι τιμητικό και άμισθο. Η όποια αμοιβή των μελών
του ΕΣ ορίζεται από καιρό σε καιρό από το Γενικό Διευθυντή και η αμοιβή αυτή
θεωρείται ότι προκύπτει από ημέρα σε ημέρα. Τα μέλη του ΕΣ αποζημιώνονται τα
έξοδα οδοιπορικών, διαμονής, σίτισης, έξοδα παράστασης και σχετικά έξοδα
στα οποία υποβάλλονται για να παρευρίσκονται και να επιστρέφουν από
συνεδριάσεις του ΕΣ ή από συνεδριάσεις για εργασίες που σχετίζονται με το ΣΙΚ.
7. Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου
αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του ΣΙΚ.
8. Οι έκτακτες συνεδριάσεις διεξάγονται κατά την κρίση του Γενικού Διευθυντή.
9. Στις συνεδριάσεις του ΕΣ δύναται να παρίσταται, μετά από πρόσκληση του
Γενικού Διευθυντή και άλλα άτομα σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης των
συνεδριάσεων του ΕΣ.
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10.Την ευθύνη τήρησης πρακτικών των συνεδριάσεων του ΕΣ έχει ο Γενικός
Διευθυντής.
ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ
1. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δύναται να αναλαμβάνουν
ευθύνες που άπτονται των ποιο κάτω τομέων:
i.

Επιστημονικής ευθύνης εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ii.

Ανάπτυξης θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας

iii.

Διασύνδεσης με Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα έρευνας και
εκπαίδευσης

iv.

Δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθήματων, π.χ.
Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs)

v.

Υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων

vi.

Ελέγχου της ποιότητας της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού
υλικού

vii.

Ανάπτυξης
Εκπαιδευτικού
Προγραμμάτων Σπουδών

viii.

Της συγγραφής προδιαγραφών εκπαιδευτικού υλικού και
περιεχομένου και οδηγών καλών πρακτικών

Υλικού

και

Περιεχομένου

ix.

Αξιολόγησης των φοιτητών

x.

Δημιουργίας
επιμορφωτικού
επαγγελματιών και ομάδων

xi.

Καθορισμός των εκπαιδευτικών συνθηκών που είναι
απαραίτητες προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά
μαθησιακά αποτελέσματα

xii.

Συγγραφής προτάσεων και συμμετοχής (ως κύριοι Ερευνητές,
Συνεργαζόμενοι Ερευνητές ή και ως Εξωτερικοί Συνεργάτες και
Ερευνητές) σε προτάσεις χρηματοδότησης για έργα Έρευνας και
Ανάπτυξης
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xiii.

Δημοσίευσης μελετών και αποτελεσμάτων έρευνας σε περιοδικά
και συνέδρια κάτω υπό την αιγίδα του ΣΙΚ

2. Το ΣΙΚ συνεργάζεται για την προώθηση των σκοπών του με ερευνητικά και
ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς,
όπως και οργανισμούς πιστοποίησης και αξιολόγησης.
3. Οι συμφωνίες συνεργασίας θα αξιολογούνται και θα χρηματοδοτούνται
από το ΣΙΚ με την προϋπόθεση ότι υπακούν στους κανόνες της κοινωνικής
και επιστημονικής ηθικής και διασφαλίζουν ότι οι κατά περίπτωση
αναγκαίες συμφωνίες αποκλειστικότητας και εμπιστευτικότητας δεν θα
εμποδίσουν την ευρύτερη διάχυση της τεχνογνωσίας του ΣΙΚ.

ΣΙΚ
3 Μαΐου, 2021
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