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Λευκωσία, 27 Οκτωβρίου 2016

2017 BEST GLOBAL UNIVERSITIES RANKINGS από U.S. NEWS & WORLD REPORT:
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ 486η ΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Μετά την κατάταξη του Πανεπιστημίου Κύπρου
στα κορυφαία 350-400 από τους TIMES, ακόμα
μία σημαντική διάκριση και αναγνώριση του
Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτελεί η νέα
παγκόσμια κατάταξή σύμφωνα με το US News
& World Report – 2017 Best Global University
Rankings, για τα καλύτερα πανεπιστήμια
παγκοσμίως. Σύμφωνα με την τελευταία
ανακοίνωση, το Πανεπιστήμιο Κύπρου
κατατάσσεται στην 486η θέση παγκοσμίως,
σημειώνοντας βελτίωση 20 θέσεων σε σχέση
με την περσινή χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι
το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μόνο
ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Κύπρου που κατατάσσεται στη συγκεκριμένη κατάταξη.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται 4ο, συγκριτικά με τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, ενώ όσον αφορά
τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, κατατάσσεται στην 212η θέση.
Η US News αξιολογεί και κατατάσσει πανεπιστημιακά ιδρύματα από 65 χώρες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στην επιστημονική έρευνα, την επιρροή και τη φήμη. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που
ακολουθείται, τα πανεπιστήμια αξιολογούνται σε 12 κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν παγκόσμια και
περιφερειακή φήμη της έρευνας, δημοσιεύσεις, εκδόσεις, συνέδρια, επιρροή στην έρευνα, ποιότητα της
έρευνας, διεθνείς συνεργασίες και ποιότητα διδακτορικών φοιτητών.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σημείωσε ότι πρόκειται
για μια πολύ σημαντική διάκριση στα λίγα χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτέλεσμα
συλλογικής προσπάθειας όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας «Είναι πλέον φανερό ότι οι
διεθνείς κατατάξεις, η μία μετά την άλλη, συγκαταλέγουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην ελίτ των
πανεπιστημίων διεθνώς. Οι λίστες κατάταξης που λαμβάνουν υπόψη τους κριτήρια που αφορούν όλους

τους πυλώνες δράσης των ανώτατων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων – διδασκαλία, έρευνα, καινοτομία,
συνέργειες, επιχειρηματικότητα κ.α. - τοποθετούν το Ίδρυμά μας δίπλα στα μεγάλα πανεπιστήμια του
κόσμου· αυτό δεν είναι τυχαίο. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουμε στρατηγική, έχουμε ξεκάθαρο σχέδιο. Ο
στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η κορυφή, δηλαδή, να συγκαταλέγεται στα πρώτα
100 πανεπιστήμια της Ευρώπης και τα πρώτα 200 του κόσμου μέχρι το 2025». Αναφερόμενος στους
κακόπιστους επικριτές της Ιατρικής Σχολής σημείωσε: «Είμαι βέβαιος ότι η Ιατρική Σχολή θα δώσει μια
νέα δυναμική, γιατί έχει το σωστό πρόγραμμα, στελεχώνεται με τους σωστούς ανθρώπους και κυρίως με
φοιτητές, οι οποίοι αποτελούν την αφρόκρεμα του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος. Τα κακόβουλα
και κακόπιστα σχόλια - με συγκεκριμένες σκοπιμότητες - δεν θα πτοήσουν τον οργανισμό στην πορεία
του προς την αριστεία. Έχω την πεποίθηση ότι η ποιότητα των αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής, αλλά και οι
διεθνείς λίστες κατάταξης των Ιατρικών Σχολών θα δώσουν εν καιρώ τις απαντήσεις τους».

US News - Best Global University Rankings
Η κατάταξη του US News για τα καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο δημιουργείται με στόχο να παρέχει
μια εικόνα για το πώς τα πανεπιστήμια μπορούν να συγκριθούν παγκοσμίως, παρέχοντας ουσιαστική
πληροφόρηση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδιαίτερα στους φοιτητές.
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Πανεπιστήμιο
Harvard University
Massachusetts Institute of Technology
Stanford University
University of California-Berkeley
California Institute of Technology
University of Oxford
University of Cambridge
Princeton University
University of Queensland Australia
University of Southampton
University of Bologna
University of Montreal
Charles University in Prague
Université Libre de Bruxelles
University of Montpellier
Lancaster University
University of Cologne
University of Massachusetts Worcester
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εθνικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πηγή: http://www.usnews.com/education/best-global-universities/search?region=&name=
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