
 

 

  

 
 

 
 

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  
 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συγχαίρει τους επιτυχόντες των Παγκύπριων Εξετάσεων 2019, οι οποίοι 
εξασφάλισαν θέση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου.  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης συνεχάρη όλους τους 
νεοεισερχόμενους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες που θα φοιτήσουν στο Ίδρυμα το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 καθώς και τους πρωτεύσαντες των Παγκύπριων Εξετάσεων 2019, οι οποίοι εξασφάλισαν 
παράλληλα θέση σε Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου και τους  εύχεται καλή σταδιοδρομία 
και καλή αρχή στο νέο τους ξεκίνημα. 
 
«Συγχαρητήρια σε όλες και όλους που κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 
πετυχαίνοντας το στόχο τους μετά από επίπονη και κοπιαστική δοκιμασία. Οι κόποι σας και οι αγώνες σας 
όλα αυτά τα χρόνια, σήμερα αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται. Να στοχεύετε πάντοτε ψηλά! Συγχαρητήρια 
αξίζουν, επίσης, και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των νέων μας, που συνέβαλαν στο να επιτευχθεί ο 
στόχος. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η κοινότητά μας, είναι επικεντρωμένη στην προσφορά ποιοτικής 
διδασκαλίας, την παραγωγή και προαγωγή της έρευνας και καινοτομίας, και την αλληλεπίδραση της 
επιστήμης με την κοινωνία για ανάπτυξη και δημιουργία. Σ΄ αυτή την κοινότητα της σύνθεσης και της 
δημιουργίας καλείστε σήμερα να γίνεται μέλη για να μάθετε και να μάθουμε από εσάς», τόνισε ο Πρύτανης.  
Σε όσους υποψήφιους/ες δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση, σύμφωνα με τα σημερινά αποτελέσματα, ο 
Πρύτανης υπενθύμισε ότι υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία με τη δεύτερη και τρίτη κατανομή, ενώ τόνισε ότι 
αυτό που θα καθορίσει το μέλλον των υποψηφίων δεν είναι το σημερινό αποτέλεσμα, αλλά η 
αποφασιστικότητά τους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, να σκεφτούν δημιουργικά και να δημιουργήσουν με 
θάρρος το μέλλον που οραματίζονται.  
 
Διαβάστε εδώ σημαντικές πληροφορίες για νέους προπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 
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