
 

  

 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΨΗΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ  

 

 
Ύστερα από την πρόσφατη συμπερίληψη του Πανεπιστημίου 

Κύπρου στην πλέον απαιτητική κατάταξη, τη λίστα της Σαγκάης, 
όπου κατετάγη στα κορυφαία 601-700 πανεπιστήμια παγκοσμίως, 

ακόμα μια σημαντική διάκριση και αναγνώριση της αριστείας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί το γεγονός ότι βρίσκεται πλέον 
στα κορυφαία 351-400 του κόσμου, σύμφωνα με τη διεθνή 
κατάταξη που δημοσιεύτηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 από το 
Times Higher Education World University Rankings (2018-19).  

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει βελτιώσει τα αποτελέσματα του στις 4 από τις 5 βασικές κατηγορίες που 
αξιολογούνται από τους Times ενώ, τα αποτελέσματα της άλλης κατηγορίας παρέμειναν σταθερά. Η 
αύξηση της επίδοσης του Πανεπιστημίου είχε ως αποτέλεσμα την άνοδό του στα κορυφαία  351-400,  σε 
σύγκριση με τις θέσεις 401-500 που κατείχε την περσινή χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου κατέχει μια από τις υψηλότερες θέσεις στην εν λόγω κατηγορία. 

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνειδητά επιλέγει να 

αξιολογείται ολοκληρωτικά συμμετέχοντας με όλες τις 
Σχολές και τα Τμήματα που διαθέτει και όχι τμηματικά, σε 

μια προσπάθεια να παρουσιαστεί πλασματικά σε 
υψηλότερη θέση, κατά την πρακτική άλλων 
πανεπιστημίων. Στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η 
συνεχής βελτίωσή του σε όλα τα επιστημονικά πεδία και 
για αυτόν το λόγο επιλέγει να αξιολογούνται όλα τα 
Τμήματά του. Σημειώνεται ότι, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
θα συμμετέχει του χρόνου στην κατηγορία Clinical and 
Health, μετά την αποφοίτηση των πρώτων φοιτητών από 
την Ιατρική Σχολή.  

 
Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης της νέα κατάταξης του Times World University Rankings, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου συγχαίρει όλα τα κυπριακά Πανεπιστήμια που περιλαμβάνονται σε διεθνείς 
αξιολογήσεις.  
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Περισσότερες πληροφορίες για την κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings 2018-
2019 μπορείτε να δείτε εδώ και στον ακόλουθο σύνδεσμο:   
www.timeshighereducation.com/world-university-rankings 
 
Πίνακας 1 - Επιστημονικά πεδία στα οποία αξιολογήθηκαν τα Κυπριακά Πανεπιστήμια 
 

Institution University of Cyprus Cyprus University of Technology 

Arts And Humanities 24.2 N/A 
Business And Economics 29.9 N/A 

Clinical And Health N/A N/A 

Computer Science 35.2 N/A 

Education 40.9 N/A 

Engineering 40.2 19.3 

Law N/A N/A 
Life Sciences N/A N/A 

Physical Sciences 34.7 N/A 

Psychology 38.5 N/A 

Social Sciences 30.8 N/A 
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