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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Λευκωσία, 22 Σεπτεμβρίου 2016
TIMES: ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ 351-400 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ!
Την ποιότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου και
την προσήλωσή του στην αριστεία φανερώνει η
νέα κατάταξη πανεπιστημίων «Times Higher
Education World University Rankings 2016 2017» που δημοσιεύτηκε στις 21 Σεπτεμβρίου
2016, 23:00 ώρα Κύπρου, στην οποία το
Πανεπιστήμιο κατατάσσεται, για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά, στις θέσεις 351-400
παγκοσμίως. Η λίστα κατάταξης πανεπιστημίων
«Times Higher Education World University
Rankings» δημοσιεύεται για 13 συνεχόμενα έτη
και θεωρείται μια από τις τρεις κατατάξεις με το
μεγαλύτερο κύρος διεθνώς. Η φετινή λίστα
κατάταξης περιλαμβάνει 980 ανώτατα ακαδημαϊκά ιδρύματα από 79 χώρες!
Το μοντέλο αξιολόγησης που εφαρμόζεται χρησιμοποιεί αυστηρά πρότυπα και παγκόσμιες συγκρίσεις
(benchmarks) για όλους τους τομείς της αποστολής των πανεπιστημίων. Το «Times Higher Education
World University Rankings» χρησιμοποιεί 13 δείκτες απόδοσης, οι οποίοι ομαδοποιούνται στους τομείς:
διδασκαλία, έρευνα, επίδραση στην έρευνα (citations), έσοδα από έρευνα και καινοτομία και διεθνής
εικόνα και προοπτική (international outlook). Τα στοιχεία συλλέγονται τόσο από μετρήσιμα δεδομένα,
όσο και από δεδομένα που προκύπτουν από ανάλυση ερευνών. Αξίζει να σημειωθεί πως ο οργανισμός
THE World University Rankings αποτελεί τον πρώτο οργανισμό πανεπιστημιακών κατατάξεων παγκοσμίως
που έχει υποβάλει για έλεγχο τη μεθοδολογία, τον τρόπο συλλογής των δεδομένων και τη διαδικασία
υπολογισμού των κατατάξεων, σε διεθνή ελεγκτικό οίκο και πιο συγκεκριμένα στη PwC.
Στην κατηγορία «επίδραση στην έρευνα (citations)», το Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεπερνά τα 2/3 των
πανεπιστημίων, ενώ στην κατηγορία «διεθνής εικόνα και προοπτική (international outlook)» βρίσκεται
στα κορυφαία 25% των πανεπιστημίων που κατατάσσονται στη διεθνή κατάταξη. Τα αποτελέσματα του
Πανεπιστημίου στις 4 από τις 5 γενικές κατηγορίες παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με την περσινή
χρονιά.
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Αναφερόμενος στη σημαντική αυτή επιτυχία ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, σημειώνει σε μήνυμά του: «Πρόκειται για ένα τιμητικό αποτέλεσμα για την
πανεπιστημιακή μας κοινότητα για το οποίο αξίζει να είμαστε υπερήφανοι. Η ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων κατάταξης δικαιώνει τις προσπάθειες του οργανισμού για ανάπτυξή και εκσυγχρονισμό
της νομοθεσίας του. Πολλά μπορούν να γίνουν, για να βελτιώσουμε την απόδοσή μας σε συγκεκριμένους
τομείς, όπως η διδασκαλία και τα έσοδα από την έρευνα και την καινοτομία. Υπάρχουν περιθώρια
βελτίωσης σε όλους τους τομείς. Έχουμε τις δυνατότητες! Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι.
Είμαι βέβαιος ότι η προοπτική διεθνοποίησης του οργανισμού με την ψήφιση της νομοθεσίας για την
προσφορά ξενόγλωσσων προγραμμάτων, η προώθηση του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας του
πανεπιστημίου για να μπορεί να δημιουργεί τις δικές του επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με εσωτερικές
ενέργειες, θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της θέσης του οργανισμού στις διεθνείς κατατάξεις
και θα καταστήσουν το πανεπιστήμιο ανταγωνιστικό σε σχέση με τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο».
Προσθέτοντας: «Στις προτεραιότητές μας πρέπει να βρίσκονται η παροχή της καλύτερης δυνατής
εκπαίδευσης και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών μας, η εστίαση στην ανάπτυξη της έρευνας και
της καινοτομίας σε όλα τα πεδία και η σύνδεσή μας με τον επιχειρηματικό κόσμο. Η βελτίωση της θέσης
μας στις λίστες κατάταξης βέβαια δεν είναι αυτοσκοπός, είναι ωστόσο μια επιβεβαίωση ότι κινούμαστε
προς τη σωστή κατεύθυνση. Επιδίωξή μας είναι να συμμετέχουμε στο παγκόσμιο επιστημονικό γίγνεσθαι,
να διαμορφώνουμε κριτικά σκεπτόμενους ανθρώπους, να μπορούμε να προσελκύουμε και να
συγκρατούμε στο πανεπιστήμιό και στον τόπο μας ταλέντα και ανθρώπους με όραμα και δημιουργικές
ιδέες. Η ολοκλήρωση των υποδομών του πανεπιστημίου θα δημιουργήσει νέες προοπτικές, όπως επίσης
ώθηση στον οργανισμό θα δώσουν οι πρώτοι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής.
Οι λίστες κατάταξης στέλνουν τα δικά τους μηνύματα ως δείκτες απόδοσης, σημείωσε ο Πρύτανης.
«Πρώτα στην κοινότητά μας, στέλνουν το μήνυμα ότι, παρά τα λίγα χρόνια λειτουργίας του οργανισμού,
εργαζόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση με τεράστιες προοπτικές· για τους υποψήφιους φοιτητές και
συνεργάτες ότι μπορούν να μας εμπιστευτούν και να εναποθέσουν στο πανεπιστήμιό μας τις γνώσεις και
τις ελπίδες τους. Τέλος για την ευρύτερη κοινωνία και την πολιτεία η αναγνώριση του οργανισμού
δικαιώνει τη διαχρονική τους συμπαράσταση και ενθαρρύνει τη συνέχιση της προσπάθειας για την
περαιτέρω ενδυνάμωσή του. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους και θα
συνεχίσει την πορεία του προς την κορυφή, για να συγκαταλέγεται μέχρι το 2025 στα 200 καλύτερα
πανεπιστήμια του κόσμου».
Πηγή: https://www.timeshighereducation.com/
Τέλος ανακοίνωσης
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