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Συμφωνία Συνεργασίας υπέγραψαν
ΡΙΚ και Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συμφωνία Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018, το ΡΙΚ και το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας. Το ενδιαφέρον της
συνεργασίας επικεντρώνεται, χωρίς να περιορίζεται, στην εκπόνηση μελετών, σύνταξη και υποβολή
προτάσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος για από κοινού διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων μέσω ερευνητικών
και αναπτυξιακών προγραμμάτων από χρηματοδοτικούς φορείς εντός και εκτός Κύπρου.
Με βάση τη Συμφωνία τα δύο μέρη αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και τα οφέλη που προκύπτουν από
την από κοινού αξιοποίηση των υποδομών, του προσωπικού και των ανταγωνιστικών τους
πλεονεκτημάτων, ήτοι:
(α) αφενός το καταγεγραμμένο αρχειακό/πληροφοριακό υλικό που κατέχει το ΡΙΚ από τα
προγράμματα, τις εκπομπές, τις ειδήσεις, τα ιστορικά αφιερώματα, τα καλλιτεχνικά δρώμενα και
γενικά όλες τις εκδοχές που καλύπτει στους τομείς του πολιτισμού, της πολιτικής, της επιστήμης,
της τεχνολογίας, της κοινωνίας, της εκπαίδευσης, κτλ, και
(β) αφετέρου την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία και τεχνολογική υποδομή του
ΑΠΚυ, την τεχνολογία και τεχνογνωσία που κατέχει, ιδίως στην οργάνωση και διατήρηση των
πληροφοριών, ώστε να δημιουργείται, κατά πρώτον, η δυνατότητα διάχυσης της γνώσης σε
τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και κατά δεύτερο, να αξιοποιηθεί από το ΡΙΚ για τη
βελτίωση και ανάπτυξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Τη Συμφωνία υπέγραψαν σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Τάσσος
Παπαδόπουλος» του Αρχείου ΡΙΚ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ Θανάσης Τσώκος
και ο Πρύτανης του ΑΠΚυ Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας.
Στο πλαίσιο της Συμφωνίας προνοείται η αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης (συμβατικής και ψηφιακής) του
ΑΠΚυ από το ΡΙΚ στο πλαίσιο σχετικής επιμέρους συμφωνίας και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του
ΡΙΚ, στο μέτρο του δυνατού, στα προγράμματα και τις δραστηριότητες των προγραμμάτων σπουδών
του ΑΠΚυ.
Προνοείται ακόμη η προσφορά θέσεων σύντομης πρακτικής μαθητείας στο ραδιόφωνο, τηλεόραση και
διαδικτυακή πλατφόρμα (portal) του ΡΙΚ σε φοιτητές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚυ.

ΡΙΚ και Ανοικτό Πανεπιστήμιο συμφωνούν και για την από κοινού ή με τρίτους διοργάνωση συνεδρίων,
σεμιναρίων και ημερίδων σε θέματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση,
καθώς και επιμέρους αντικείμενα ενδιαφέροντος των δύο Μερών. Στο μέτρο του δυνατού, το ΡΙΚ
συμβάλλει και στην προβολή των σχετικών εκδηλώσεων, καθώς και ευρύτερα των εκδηλώσεων του
ΑΠΚυ.
Η Συμφωνία προνοεί επίσης την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΑΠΚΥ για την παροχή αριθμού
«μερικών υποτροφιών» (partial scholarships) ή «πλήρων υποτροφιών» (full scholarships) σε
προσωπικό του ΡΙΚ για παρακολούθηση αυτοτελών Θεματικών Ενοτήτων ή/και προγραμμάτων
σπουδών που προσφέρονται από το ΑΠΚΥ. Προνοεί ακόμη την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του
ΑΠΚΥ για τη δημιουργία και προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης, σύντομης διάρκειας, ειδικά
σχεδιασμένων για το προσωπικό του ΡΙΚ. Προγράμματα κατάρτισης δύναται να σχεδιάζονται από
κοινού μεταξύ ΑΠΚΥ και ΡΙΚ σε αντικείμενα αιχμής που συμβαδίζουν με τις ανάγκες της κοινωνίας,
οργανωμένων συνόλων ή ομάδων εργαζομένων.

