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Ετήσια Αναφορά
για τις Δραστηριότητες και τη Δράση του Ε.Σ.Υ.Δι.Κ.
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε συνοπτικά
για τη μέχρι σήμερα δράση του «Επιστημονικού Σωματείου Υποψήφιων Διδακτόρων
Κύπρου» (Ε.Σ.Υ.Δι.Κ.), το οποίο νομιμοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2008
σύμφωνα με τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972.
Αμέσως μετά τη νομιμοποίησή μας, τέσσερα μέλη μας παρευρέθηκαν στο
συνέδριο του Eurodoc που διεξήχθη στην Ελβετία στις 2-6 Απριλίου 2008. Εκεί γίναμε
επίσημα μέλη του Eurodoc και ενταχθήκαμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια υποψήφιων
διδακτόρων και νεαρών ερευνητών με απόλυτη επιτυχία αφού υπήρξαμε η μόνη χώρα
που έλαβε 41 θετικούς ψήφους, 0 αρνητικούς και 0 λευκούς και άκυρους. Η επιτυχία μας
στηρίχτηκε στην καλά οργανωμένη προσπάθεια να πείσουμε ότι η Κύπρος μπορεί να
λάβει πολλά από την Ευρώπη αλλά και να δώσει σε αυτή. Υπήρξαν έξι οργανωμένα
εργαστήρια (workshops) και εμείς παρευρεθήκαμε σε όλα. Ανταλλάξαμε απόψεις και
ιδέες με τους υπόλοιπους εκπροσώπους των χωρών σε θέματα κινητικότητας,
υποτροφιών και χορηγήσεων, ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και έρευνας.
Τέλος, μας δόθηκε το πράσινο φως για πιθανή διοργάνωση του Eurodoc στην Κύπρο τα
επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι θα βρούμε ικανοποιητική χρηματοδότηση.
Μετά από την ένταξή μας στο Eurodoc, μέλος του Ε.Σ.Υ.Δι.Κ. παρευρέθηκε
μετά από πρόσκληση του Αντιπρύτανη στο συνέδριο EUPIDE-UNICA 2008 στο Παρίσι
τον περασμένο Ιούνιο (12-14 Ιουνίου 2008) και είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις
σε σχέση με τις συνθήκες των υποψήφιων διδακτόρων στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και
να ενημερωθεί για τα διάφορα βήματα που γίνονται για μια καλή συνεργασία του
ακαδημαϊκού χώρου και της αγοράς εργασίας.
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Από τον Οκτώβριο του 2008 συμμετέχουμε ενεργά στην πρώτη διαδικτυακή
ερευνητική προσπάθεια για την ποιότητα των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο που
επιχειρείται από το Eurodoc και το Διεθνές Κέντρο Ερευνών για την Ανώτατη
Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Kassel στη Γερμανία, μια και μέλος μας έχει διοριστεί ως
Εκπρόσωπος Τύπου (Press Officer) της έρευνας αυτής. Αυτή μας η συμμετοχή έδωσε
επιπλέον την ευκαιρία στο Επιστημονικό Σωματείο Υποψήφιων Διδακτόρων Κύπρου να
αποδεκτεί την πρόσκληση για συμμετοχή μέλους μας στη Γραμματεία του Eurodoc
(Eurodoc Secretariat) με την ευθύνη του Events Coordinator. Μια ακόμη θετική εξέλιξη
αποτελεί και η συμμετοχή μας σε ερευνητικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης σε σχέση με
την ποιότητα των σπουδών επιπέδου διδακτορικού στην Ευρώπη (Life Long Learning
Programme) σε συνεργασία με Eurodoc member –delegates από τη Γερμανία και την
Αυστρία. Την τελευταία βδομάδα του Φεβρουαρίου του 2009 πρόκειται να
φιλοξενήσουμε στην Κύπρο συνεργάτη Eurodoc member-delegate στα πλαίσια των
προπαρασκευαστικών συναντήσεων του προγράμματος αυτού.
Σε συνέδριο στη Rennes της Γαλλίας με θέμα τους Νεαρούς Ερευνητές στην
Ευρώπη που διοργανώθηκε τον Νοέμβριο του 2008 στα πλαίσια της Γαλλικής
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής`Ενωσης, το Ε.Σ.Υ.Δι.Κ. συμμετείχε ενεργά με δύο μέλη μας
τα οποία προέδρευσαν εργαστηρίου (workshop) με θέμα το σύστημα μεντόρων στον
ακαδημαϊκό, το δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο («Mentoring in Academia and
Industry»), ενώ εκπροσώπησαν την Κύπρο σε Εργαστήριο για τη διαδικτυακή έρευνα
συζητώντας τα διαδικαστικά της έρευνας και οριστικοποιώντας τις σημαντικές
ημερομηνίες.
Τον Φεβρουάριο του 2009 έπειτα από πρόσκληση του Συμβουλίου του
Eurodoc μέλος μας συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου του World Scientific
Federation στο Παρίσι (11-13 Φεβρουαρίου 2009) παρουσιάζοντας δύο θέματα σε δύο
διαφορετικά panel sessions, ένα με θέμα τους Νέους στην `Ερευνα (Youth in Science)
και ένα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεαροί ερευνητές στην Ευρώπη («The
Conditions of the Scientific Worker»).
Το Μάρτιο του 2009 το ΕΣΥΔΙΚ θα παρευρεθεί στο ετήσιο συνέδριο του
Eurodoc που θα γίνει στη Σλοβακία. Μέλος μας πρόκειται να προεδρεύσει εργαστηρίου
με θέμα «Fostering Cooperation between University and Industry», ενώ έχει
αποφασιστεί όπως μέλος μας θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο του
Εurodoc στις εκλογές της 27ης Μαρτίου του 2009 στα πλαίσια του ετήσιου συνεδρίου.
Στα επόμενα μελλοντικά μας βήματα και δράσεις σημειώνουμε τη βραδιάενημέρωσης των μελών μας υποψήφιων διδακτόρων για τη διαδικτυακή έρευνα (που
στην Κύπρο προγραμματίζεται να αρχίσει την πρώτη βδομάδα του Μάρτη του 2009 και
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να λήξει στις 30 Απριλίου του 2009 που είναι η καταληκτική ημερομηνία που έχει δώσει
το Eurodoc για όλα τα μέλη-οργανισμούς). Στα πλαίσια της βραδιάς εκείνης σχεδιάζουμε
και μια παρουσίαση για τα προγράμματα ΠΕΝΕΚ για τα οποία θα μας μιλήσει
λειτουργός του ΙΠΕ μετά από πρόσκλησή μας. Προγραμματίζουμε επίσης την
κυκλοφορία του ηλεκτρονικού μας Newsletter αρχές του καλοκαιριού, τη συμμετοχή μας
στην πρώτη συνάντηση για την προκαταρκτική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν
από τη διαδικτυακή έρευνα κάπου στις του αρχές Νοεμβρίου του 2009 που θα γίνει σε
χώρο που θα ανακοινωθεί αργότερα, καθώς και την εκπροσώπηση του Σωματείου μας
από δύο μέλη μας στο ετήσιο συνέδριο του Eurodoc 2010 που θα γίνει στη Βιέννη.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχετε ήδη αντιληφθεί αυτό που μας κάνει να
αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, ότι μέσα σε πολύ λίγους μήνες καταφέραμε να
συμβάλουμε στα γενικότερα ευρωπαϊκά δρώμενα και τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σε
θέματα σπουδών διδακτορικού επιπέδου και σε ζητήματα που αφορούν τους νεαρούς
ερευνητές!
Τίποτα δε θα ήταν κατορθωτό, όμως, χωρίς την ενθάρρυνση, συμπαράσταση
και το χρόνο σπουδαίων ανθρώπων, τους οποίους θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά
γιατί συνέβαλαν στη σύσταση και τη δικτύωση του σωματείου μας, και μας παρείχαν
ουσιαστική οικονομική βοήθεια στα πρώτα μας βήματα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες
εκφράζουμε στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου κύριο Σταύρο Ζένιο και τον
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου κύριο Κωνσταντίνο
Χριστοφίδη, καθώς και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. Ευελπιστούμε
ότι θα συνεχίσουμε να τους έχουμε συμπαραστάτες και αρωγούς στο έργο μας και πως
θα καμαρώνουν μαζί με μας τις επιτυχίες μας!
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