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Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν διάφορα άρθρα στα οποία παρουσιάζονται εκτιμήσεις 
αναφορικά με το κόστος ανά φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Για σκοπούς ορθής και 
πλήρους πληροφόρησης θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τα ακριβή στοιχεία επί του 
θέματος. 
 
Ως κόστος ανά φοιτητή σε ένα Πανεπιστήμιο μπορεί να οριστεί το πηλίκο του συνόλου 
των λειτουργικών δαπανών του, διά του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών ή του 
αντίστοιχου αριθμού φοιτητών πλήρης φοίτησης (Full Time Equivalent - FTE).   
  
Με βάση τον πιο πάνω ορισμό, το κόστος ανά φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το  
έτος  2008  ήταν περίπου  €11000, ενώ αντίστοιχα για το έτος 2009 ήταν περίπου 
€10500.  Η διαφορά που προέρχεται από τη χρήση των δύο διαφορετικών τρόπων 
μέτρησης του αριθμού φοιτητών είναι για το Πανεπιστήμιο Κύπρου πολύ μικρή (λιγότερο 
από 5%). Σημειώνεται ότι στους πιο πάνω υπολογισμούς δεν περιλαμβάνονται μόνο  οι 
κεφαλαιουχικές δαπάνες  στέγασης οι οποίες αφορούν, κυρίως, την ανέγερση της 
Πανεπιστημιούπολης.  Το  κόστος αυτό δε μπορεί να  αποδοθεί μόνο στους σημερινούς 
φοιτητές, αλλά θα πρέπει να  κατανεμηθεί σε όσους θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο 
μακροχρόνια.  Υποθέτοντας, με βάση τις λογιστικές πρακτικές,  ποσοστό απόσβεσης 2.5-
3%  το συνολικό κόστος ανέγερσης της Πανεπιστημιούπολης θα πρέπει να κατανεμηθεί 
στους φοιτητές των επόμενων 33-40 χρόνων, αυξάνοντας το κόστος κατά περίπου 
€1250 ανά φοιτητή. 
 
Το κόστος ανά φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μειώνεται, καθώς το Πανεπιστήμιο 
βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, προσφέροντας μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εισακτέων 
φοιτητών και νέα προγράμματα σπουδών.  Με την προγραμματισμένη αύξηση του 
αριθμού φοιτητών αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να βελτιώνονται οι οικονομίες κλίμακας 
και επομένως το κόστος ανά φοιτητή θα συνεχίσει να μειώνεται. 
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποιεί επιπρόσθετες δαπάνες, από ιδία έσοδα πέραν 
της Κρατικής Χορηγίας και των μεταπτυχιακών διδάκτρων, οι οποίες συνδέονται άμεσα 
τόσο με την ποιότητα του έργου του, όσο και με την προσφορά του προς την κοινωνία. 
Τα κονδύλια για τις συγκεκριμένες δαπάνες  εξασφαλίζονται κυρίως μέσω 
ανταγωνιστικών διαδικασιών προσέλκυσης εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων και 
άλλης χρηματοδότησης, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Μέσα από αυτές τις 
δαπάνες το Πανεπιστήμιο Κύπρου εργοδοτεί πέραν των 300 νέων ερευνητών, διεξάγει 
διεθνή συνέδρια με πέραν των 3500 σύνεδρων κάθε χρόνο, λειτουργεί Σχολείο 
Ελληνικής Γλώσσας για μη φυσικούς ομιλούντες της Ελληνικής κ.ο.κ. 
 
Σε περίπτωση που στους υπολογισμούς ενσωματωθούν οι πιο πάνω δαπάνες από ιδία 
έσοδα, παρόλο που αυτές δε συνδέονται άμεσα με τις βασικές ανάγκες διδασκαλίας και 
εκπαίδευσης των φοιτητών, αλλά συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας του 
έργου του Πανεπιστημίου, το  κόστος ανά φοιτητή αυξάνεται στις  €13000 περίπου. 
 
Για σκοπούς σύγκρισης του κόστους ανά φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε σχέση με 
τα διεθνή δεδομένα πραγματοποιήθηκε μελέτη το 2009.  Στοιχεία της έκθεσης Bruegel 
Policy Brief (έκδοση 2007/04), παρουσιάζουν τους αριθμούς φοιτητών και το κόστος ανά 
φοιτητή, κατά το έτος 2006, των Πανεπιστημίων που ανταποκρίθηκαν από τα  500 
κορυφαία, Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με βάση το γνωστό δείκτη της Shanghai. Στην 
έρευνα αναδεικνύεται ότι Πανεπιστήμια που έχουν μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών 
παρουσιάζουν χαμηλότερο κόστος ανά φοιτητή. Ο μέσος όρος του αριθμού φοιτητών 
στα Πανεπιστήμια  που συμμετείχαν στην έρευνα  ήταν 24800 και το μέσο κόστος ανά 
φοιτητή ήταν €14000.  Το 2006 το  Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε σαφώς πιο μικρό αριθμό 
φοιτητών (περίπου 5000) από το μέσο όρο των Πανεπιστημίων που συμμετείχαν στην 
έρευνα, ενώ το κόστος ανά  φοιτητή ήταν  πιο χαμηλό  από το μέσο όρο των υπολοίπων 
Πανεπιστημίων (περίπου €12000).  Επίσης, με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat, το μέσο κόστος ανά φοιτητή στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το έτος 2006 ήταν €12000. Σε αυτόν το μέσο όρο 
λαμβάνονται υπόψη όλα τα Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συμπεριλαμβανομένων και των πολύ μεγάλων Πανεπιστημίων στα οποία σπουδάζουν 
δεκάδες χιλιάδες φοιτητές. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε σύγκριση με το μέσο 
όρο των άλλων Πανεπιστημίων και το γεγονός ότι το ποσοστό μεταπτυχιακών φοιτητών 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι συγκριτικά υψηλό, το κόστος ανά  φοιτητή στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκρίνεται ευνοϊκά με τα διεθνή δεδομένα.  Ως εκ τούτου μπορεί 
να συμπεράνει κάποιος από τα προαναφερθέντα στοιχεία ότι  η οικονομική διαχείριση 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πολύ αποτελεσματική  σε σχέση με το μεγάλης αξίας και 
ποιότητας έργο που επιτελείται στο ίδρυμα.   
 
 
 


