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ΠΡΩΤΗ «ΕΠΙΣΗΜΗ» ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Χριστόφορος Πισσαρίδης: «Γιατί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου;»
Ενημερωτική εκδήλωση για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές του διοργάνωσε τη Δευτέρα, 30 Ιουλίου το
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε κλίμα χαράς, ενθουσιασμού και μεγάλης υπερηφάνειας, φοιτητές, γονείς και
φίλοι τους, έσπευσαν να ακούσουν τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κάτοχο Νόμπελ Οικονομίας
2010, Χριστόφορο Πισσαρίδη, ο οποίος καλωσόρισε τους νέους προπτυχιακούς φοιτητές.
Μεταξύ άλλων, ο Καθηγητής Πισσαρίδης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου
συγκαταλέγεται στα 400 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως σύμφωνα με τη κατάταξη των βρετανικών
Times Higher Education, στα 64 καλύτερα νέα πανεπιστήμια και στα 3 κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια
της Νέας Ευρώπης, των 13 δηλαδή χωρών που εντάχθηκαν ως κράτη- μέλη στην Ε.E από το 2004. Ως προς
την παραγωγή ερευνητικού έργου που, μεταξύ άλλων, καταξιώνει ακαδημαϊκά ένα πανεπιστημιακό
ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ιδιαίτερα δραστήριο: κατατάσσεται στην 198η θέση σε ολόκληρη
την Ευρώπη στον αριθμό δημοσιεύσεων στον δείκτη Nature, ο οποίος αποτελεί σημαντικό εργαλείο που
αντικατοπτρίζει την ερευνητική αριστεία και την απόδοση των Πανεπιστημίων. Κατατασσόμαστε,
πρόσθεσε ο κ. Πισσαρίδης, στην 158η θέση ως προς την εξασφάλιση χρηματοδότησης ανάμεσα στους
27.000 οργανισμούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».
Ο Καθηγητής Πισσαρίδης αναφέρθηκε επίσης στις Σχολές και τα προγράμματα σπουδών τους,
υπογραμμίζοντας παράλληλα και τις πλούσιες δραστηριότητες των Ομίλων των φοιτητών, αλλά και των
πανεπιστημιακών πρωταθλημάτων ως μέρος της έντονης φοιτητικής ζωής. Έκανε, επίσης, αναφορά στην
σύνδεση του Πανεπιστημίου Κύπρου με άλλα πανεπιστήμια της διεθνούς κοινότητας, στα ερευνητικά
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εξασφαλισθεί από ακαδημαϊκούς του και στις
προοπτικές που υπάρχουν στην αγορά εργασίας με ιδιαίτερη αναφορά στο ότι είναι ο μεγαλύτερος
εργοδότης νέων ερευνητών στην Κύπρο, με περισσότερους από 500 νέους να εργοδοτούνται στα
ερευνητικά του κέντρα και εργαστήρια προσελκύοντας σημαντικά κονδύλια από εξωτερικές πηγές
χρηματοδότησης.
Εκ μέρους του Πρύτανη χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, μέλος της
Συγκλήτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου, η οποία αναφέρθηκε στο τι θα περιλαμβάνει
το «ταξίδι» των νέων φοιτητών, την επένδυση που μπορεί να αποκομίσουν από τις δράσεις και τις
εμπειρίες τους, τις ευκαιρίες που θα τους δοθούν μέσα από πρωτοποριακές έρευνες αλλά και μέσα από
την μη τυπική μάθηση, τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν και να είναι σε θέση να διεκδικήσουν ακόμη και
θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, κ. Κλεάνθης
Πισσαρίδης. Εκ μέρους της Υπηρεσίας, σας καλωσορίζουμε στο ταξίδι γνώσης και εμπειρίας που ξεκινάτε,
είπε, προσθέτοντας ότι η αρμόδια Υπηρεσία θα βρίσκεται μαζί σας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας,
παρέχοντας την απαιτούμενη στήριξη και υποστήριξη, ενισχύοντας παράλληλα την φοιτητική εμπειρία που
θα βιώσετε.
Ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα στους φοιτητές και τον Νομπελίστα Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου
Χριστόφορο Πισσαρίδη, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να
γνωριστούν και να συζητήσουν μεταξύ τους, να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης
και να ενημερωθούν κατ’ ιδίαν από ακαδημαϊκούς για τον κλάδο σπουδών τους.
Τέλος ανακοίνωσης

