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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο δυναμισμός που ως Πανεπιστήμιο επιδείξαμε εισερχόμενοι στη δεύτερη δεκαετία ζωής και η σταθερή 
προσήλωση σε μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους, ιδιαίτερα μπροστά σε δυσκολίες, έχουν αρχίσει να 
αποδίδουν σημαντικούς καρπούς. 

Το Πανεπιστήμιο έχει σήμερα να επιδείξει αξιοζήλευτα επιτεύγματα, τα οποία αποτελούν συλλογικό 
αποτέλεσμα των δημιουργικών προσπαθειών του ακαδημαϊκού δυναμικού, του ενθουσιασμού της φοι-
τητικής κοινότητας, και των επίπονων προσπαθειών του διοικητικού προσωπικού, και που καταδεικνύ-
ουν οτι προχωρούμε σταθερά προς επίτευξη του κοινού Οράματός μας.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εδραιώνει σήμερα στη χώρα μας την ακαδημαϊκή παράδοση. Κατά συνέπεια, η 
πρόκληση για το Πανεπιστήμιό μας δεν είναι μόνο να αριστεύσει στους τομείς που θεραπεύει αλλά και 
να συνεισφέρει στη δημιουργία εκείνου του ευρύτερου διανοητικού-πολιτιστικού περιβάλλοντος που 
θα σέβεται την κριτική γνώση, θα επιζητά τη δημιουργική αντίθεση, και θα ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή 
αριστεία χωρίς συμβιβασμούς. 

Το παρόν κείμενο προβαίνει σε μια γενική ανασκόπηση του έργου που έχει επιτελεσθεί τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια. Στόχος του κειμένου είναι να συνεισφέρει σε μια ορθολογική συζήτηση για τα πεπραγ-
μένα, προκειμένου αφενός μεν να γίνει κατανοητό τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, αφετέρου δε να 
επισημανθούν κενά, να συζητηθούν οι προκλήσεις που το πανεπιστήμιο θα αντιμετωπίσει στο μέλλον 
και να προταθούν στρατηγικές. Οι επερχόμενες Πρυτανικές εκλογές μας δίνουν μια καλή ευκαιρία ως 
πανεπιστημιακή κοινότητα να συζητήσουμε ορθολογικά για το τι έχουμε επιτύχει, τι επιθυμούμε και πώς 
θα το επιτύχουμε.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, 
Πρύτανης
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Πρυτανεία Πανεπιστημίου Κύπρου

1.  Εισαγωγή

Με την ολοκλήρωση της θητείας της Πρυτανείας 2002-2006 καταθέτουμε τον απολογισμό του έργου 
που επιτελέστηκε από το Πανεπιστήμιο κατά την τελευταία τετραετία. Ένα έργο που αποτελεί συλλογικό 
αποτέλεσμα των δημιουργικών προσπαθειών του ακαδημαϊκού δυναμικού, του ενθουσιασμού της φοι-
τητικής κοινότητας, και των επίπονων προσπαθειών του διοικητικού προσωπικού, και το οποίο επιτελέ-
στηκε με την ενεργό συμπαράσταση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και τη συνεχή υποστήριξη της 
κυπριακής κοινωνίας και των Πολιτειακών της θεσμών. 

Ο δυναμισμός που επιδείξαμε ως Πανεπιστήμιο εισερχόμενοι στη δεύτερη δεκαετία λειτουργίας μας και 
η σταθερή προσήλωση σε μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους, ιδιαίτερα μπροστά σε δυσκολίες, έχουν 
αποδώσει σημαντικούς καρπούς. 

Ευχαριστίες οφείλουμε στους Αντιπρυτάνεις –την Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού και τον 
Καθηγητή Χρίστο Σχίζα– για το σημαντικό έργο που επιτέλεσαν στους τομείς της αρμοδιότητάς τους, 
αλλά και την προηγούμενη ηγεσία του Πανεπιστημίου -τον Πρύτανη Νικόλα Παπαμιχαήλ και τον Αντι-
πρύτανη Ανδρέα Δημητρίου- η οποία έθεσε γερές βάσεις. 

Η γενική ανασκόπηση του έργου που επιτελούμε μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τι έχουμε επιτύχει ως 
Πανεπιστήμιο, να αντιληφθούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και να διαγνώσουμε τις 
προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον. 

Μέσα από τον λεπτομερή απολογισμό του έργου του Πανεπιστημίου που ακολουθεί γίνονται αντιλη-
πτές οι στρατηγικές επιλογές της περασμένης τετραετίας που οδήγησαν σε επιτυχίες. Ταυτόχρονα, ανα-
δεικνύονται οι προκλήσεις που σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ούτως ώστε με ανανεωμένο δυ-
ναμισμό να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες που έχουμε συσσωρεύσει και παραμένοντας σταθεροί στην πορεία 
μας να εκμεταλλευθούμε τις νέες προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον. Για να οικοδομήσουμε έτσι 
ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο προς επίτευξη του Οράματός μας όπως: 
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«Το Πανεπιστήμιο Κύπρου καταστεί ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυ-
μα, που να διακρίνεται στο διεθνή χώρο για την προαγωγή της επιστήμης, του πνεύμα-
τος και του πολιτισμού και να αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας, γέφυρα συνεργασίας 
και επικοινωνίας στην περιοχή της Μεσογείου.» 

(Συμβούλιο-Σύγκλητος, Δεκ. 2004)

Από τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου πέραν των 5.000 φοιτητών, εκ 
των οποίων 1.250 είναι μεταπτυχιακοί. Ο αριθμός αυτός είναι υπερ-δεκαπλάσιος σε σχέση με την πρώτη 
χρονιά λειτουργίας του Πανεπιστημίου και έχει παρουσιάσει αύξηση της τάξης του 60% κατά την τετρα-
ετία που μας πέρασε. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, τόσο σε επίπε-
δο Μάστερ όσο και σε Διδακτορικό (Σχεδιάγραμμα 1). Η ανάπτυξη αυτή έχει αναβαθμίσει από το 2004 
το Πανεπιστήμιο -με βάση τους διεθνώς αποδεκτούς δείκτες Carnegie Classification of Higher Education 
Institutions- στην κατηγορία των Doctoral Research Universities-Intensive από την κατηγορία Masters 
Colleges and Universities I στην οποία συμπεριλήφθηκε μόλις το 2001. 

Σχεδιάγραμμα 1: Σημαντική ήταν η αύξηση των μεταπτυχιακών φοιτητών κατά την τελευταία τετραετία
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Οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης σε αριθμούς φοιτητών συνοδεύτηκαν από ανάλογη ανάπτυξη σε παρα-
μέτρους που επιφέρουν ποιοτικές αλλαγές, και αναβαθμίζουν σημαντικά το ρόλο του Πανεπιστημίου. 

Αναφέρουμε εδώ τις δέκα πλέον σημαντικές αλλαγές της τετραετίας:

1.  Αναδόμηση της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών σε δυο Σχολές (Ανθρωπι-
στικών Σπουδών, και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής) με τη δημιουργία τριών 
νέων Τμημάτων, Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, Νομικής, και Ψυχολογίας.

2.  Στελέχωση και πλήρης λειτουργία της Πολυτεχνικής Σχολής, συμπεριλαμβανομένου του και-
νούργιου Τμήματος Αρχιτεκτονικής. 

3.  Προσφορά του πρώτου προγράμματος σε διεθνή γλώσσα, αλλά και σημαντική αύξηση στον αριθ-
μό τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

4.  Αναδόμηση της Υπηρεσίας Οικονομικών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα βάσει μελέτης που εκπο-
νήθηκε από τoν οίκο PriceWaterhouseCoopers. 

5.  Δημιουργία νέας Υπηρεσίας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

6.  Αύξηση του αριθμού ακαδημαϊκού προσωπικού από 264 σε 325. 

7.  Αύξηση του διοικητικού προσωπικού από 210 σε 267 και δημιουργία σημαντικού αριθμού ευκαι-
ριών για προαγωγή με 13 νέες ανώτερες θέσεις. 

8.  Σημαντική βελτίωση της υποδομής με αύξηση των εγκαταστάσεών μας από 35.000 τ.μ. το 2002 σε 
87.000 τ.μ. σήμερα, συμπεριλαμβανομένης σημαντικής αύξησης των εγκαταστάσεων της Πανεπι-
στημιούπολης (Σχεδιάγραμμα 2), περιλαμβανομένης Φοιτητικής Εστίας και Αθλητικών Εγκατα-
στάσεων.
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Σχεδιάγραμμα 2: Βελτίωση της υποδομής με αύξηση των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

9.  Αύξηση της κρατικής χορηγίας από 29,8 εκατ. Λ.Κ. το 2002 σε 40,1 εκατ. Λ.Κ. σήμερα, και τετρα-
πλασιασμό των ιδίων εσόδων από 1,5 σε 6 εκατ. Λ.Κ. 

10.  Έναρξη των εργασιών ανέγερσης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και προ-
κήρυξη της προσφοράς για ανέγερση του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, εξασφάλιση 
έγκρισης από την Πολιτεία για ανέγερση της Βιβλιοθήκης Στέλιου Ιωάννου με βάση τα σχέδια του δι-
εθνούς φήμης Γάλλου αρχιτέκτονα Jean Nou�el, έγκριση σημαντικών αυξήσεων στο μέγεθος των 
εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολή συνολικού εμβαδού 25.000 τ.μ., έγκριση για επέκταση 
της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών κατά 2.600 τ.μ. και έγκριση για την ανέγερση 
εγκαταστάσεων 5.600 τ.μ. για το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών.
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Αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου - Συγκλήτου, κτίριο Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
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Η καλύτερη ένδειξη, ίσως, της αυξανόμενης εκτίμησης που τυγχάνει το Πανεπιστήμιο από την κυπριακή 
κοινωνία αντικατοπτρίζεται στη μεγάλη επιτυχία της εκστρατείας εξεύρεσης οικονομικών πόρων, «Παν-
επιστήμιο Κύπρου 2010: Διάκριση στην Ευρώπη», η οποία απέφερε δωρεές ύψους πέραν των 6,5 εκατ. Λ.Κ. 
από ένα ευρύ φάσμα πολιτών από την Κύπρο και τον απόδημο κυπριακό Ελληνισμό.

Η δε εκτίμηση της διεθνούς Πανεπιστημιακής κοινότητας αποτυπώνεται στην έκθεση των αξιολογητών 
του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων οι οποίοι τονίζουν ότι:

“έχουν εντυπωσιαστεί από τη σοβαρή εργασία και την αφοσίωση που έχει επιδείξει το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου … και νοιώθουν την ανάγκη να επαινέσουν την ηγεσία και το 
προσωπικό, ακαδημαϊκό και διοικητικό, γι΄ αυτό.”

(Έκθεση EUA, Φεβρουάριος 2005)
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2.  Οι Αρχές της Πρυτανείας

Σε έναν οργανισμό όπως αυτόν του Πανεπιστημίου Κύπρου, που αποτελείται από εξειδικευμένο, ικανό, 
φιλόδοξο και απαιτητικό προσωπικό, οι αρχές που διέπουν τη λήψη αποφάσεων είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικές. 

Επαναλαμβάνουμε τις θεμελιώδεις αξίες, που αποτέλεσαν τη βάση της λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα λή-
ψης αποφάσεων του Πανεπιστημίου μας, και οι οποίες πρέπει να αποτελούν πλέον ένα κοινό υπόβαθρο 
αξιών για όλη την κοινότητα. 

u  Διοίκηση στη βάση αρχών και όχι με άτεγκτη προσήλωση στις διαδικασίες.

u  Σταθερότητα στις παραδοσιακές ακαδημαϊκές αρχές κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων: αξιο-
κρατία, δικαιοσύνη, δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες.

u  Προσήλωση στην ποιότητα, τον προγραμματισμό και την ομαδική εργασία.

u  Εποικοδομητικός διάλογος, σε όλα τα επίπεδα, για να επιτυγχάνεται η λήψη ορθολογικών απο-
φάσεων.

u  Η ηγεσία του Πανεπιστημίου οφείλει να λέει αυτά που πρέπει να ακούγονται και όχι αυτά που 
είναι επιθυμητό να ακούγονται.

Με αυτές τις αρχές κινηθήκαμε συλλογικά, με τη Σύγκλητο και τις Επιτροπές, με τη στενή συνεργασία 
των Κοσμητόρων, την ενεργό υποστήριξη του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών και των Υπηρε-
σιών που προΐσταται, την εποικοδομητική στάση του Συμβουλίου και την ενεργό υποστήριξη του Προ-
έδρού του. 
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3.  Όραμα και Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Αποτολμήσαμε με επιτυχία τη διατύπωση του Οράματος του Πανεπιστημίου Κύπρου και την επεξεργασία 
ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου. Η άσκηση για τη διατύπωση ενός κοινού Οράματος με την 
ενεργό ανάμειξη όλης της κοινότητας -ακαδημαϊκών, φοιτητών και διοικητικών- αποτέλεσε μια μακρά 
και προκλητική διαδικασία. Η συλλογική προσπάθεια ευοδώθηκε με τη διατύπωση ενός φιλόδοξου αλλά 
εφικτού οράματος σε ένα συνοπτικό και περιεκτικό κείμενο. Η διατύπωση του Οράματος καλύπτει όλες 
τις πτυχές των πολύπλευρων δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου - την έρευνα, τη διδασκαλία και την 
κοινωνική προσφορά, και επιπλέον αναφέρεται στο είδος του οργανισμού που φιλοδοξούμε να οικοδο-
μήσουμε. 

Το κείμενο που ετοίμασε η Επιτροπή Προγραμματισμού Ανάπτυξης (Παράρτημα Ι) εγκρίθηκε ομόφωνα 
από τη Σύγκλητο και από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου το Δεκέμβριο του 2004.

Ταυτόχρονα με το Όραμα, επεξεργασθήκαμε και το μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό για το Πανεπι-
στήμιο. Το ολοκληρωμένο κείμενο με τίτλο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2004-2020 αποτελεί τον οδικό 
χάρτη του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επόμενη δεκαπενταετία και θα επιφέρει σταδιακή και συνεχή 
αναβάθμιση του ερευνητικού και του διεθνούς χαρακτήρα του Πανεπιστημίου σε βάθος χρόνου. 

Το Πανεπιστήμιο απέδειξε ότι μπορεί να κινηθεί συλλογικά και να αναπτύξει στρατηγικό τρόπο σκέψης, 
διατυπώνοντας οράματα, θέτοντας μακροχρόνιους στόχους και αποφεύγοντας την παγίδα της απλής 
διεκπεραίωσης των καθημερινών λειτουργιών. 
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4.  Προώθηση του Έργου του Πανεπιστημίου

Ο θεσμός του Πρυτανικού Συμβουλίου και η δημιουργία του Τομέα Προώθησης και Προβολής, συμβάλ-
λουν πλέον ουσιαστικά στο έργο του Πανεπιστημίου. Με τη λειτουργία του Πρυτανικού Συμβουλίου 
έχει επιταχυνθεί σημαντικά η διεκπεραίωση του έργου του Πανεπιστημίου ενώ παράλληλα διευκολύνε-
ται η λειτουργία της Συγκλήτου, η οποία εστιάζεται πλέον σε θέματα μείζονος πολιτικής. 

Ο νεοσύστατος Τομέας Προώθησης και Προβολής με τα Γραφεία Αποφοίτων, Επικοινωνίας και Ανά-
πτυξης αποτελεί το μηχανισμό προβολής του Πανεπιστημίου στην ευρύτερη κυπριακή κοινότητα και 
προώθησης του ερευνητικού και κοινωνικού του έργου. Ο Τομέας έχει στελεχωθεί με τρεις Λειτουργούς 
και συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη τριών στρατηγικών στόχων: 

u  Την προώθηση της εκστρατείας Πανεπιστήμιο Κύπρου 2010: Διάκριση στην Ευρώπη προς εξεύρεση 
οικονομικών πόρων από ιδιώτες δωρητές, 

u  Την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τους απόφοιτους και τους απόδημους, και 

u  Την επικοινωνία του Πανεπιστημίου με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Επίσης, το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ανάπτυξης συντονίζει και προωθεί 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου και των επί μέρους προγραμμάτων ανάπτυξης 
του Πανεπιστημίου, παρέχοντας διοικητική υποστήριξη στις Πρυτανικές Αρχές, στο Διευθυντή Διοίκη-
σης και Οικονομικών και σε Επιτροπές της αρμοδιότητάς του. 

Η άμεση δημοσιοποίηση των αποφάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου, της Συγκλήτου και του Συμ-
βουλίου, μέσω του διαδικτύου, έχουν περαιτέρω συμβάλει στη διαφάνεια, την καλύτερη ενημέρωση της 
πανεπιστημιακής κοινότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού.



11

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

5.  Αξιολόγηση από το Σύνδεσμο Πανεπιστημίων της Ευρώπης (EUA)

Ο στόχος που είχαμε θέσει για επαναξιολόγηση από τον EUA πραγματοποιήθηκε. Στην έκθεση της επα-
ναξιολόγησης το Φεβρουάριο του 2005 η ομάδα του EUA επαινεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τα όσα 
έχει καταφέρει να υλοποιήσει στο διάστημα που μεσολάβησε από την αρχική αξιολόγηση (που πραγμα-
τοποιήθηκε το 2001) και επισημαίνει την ανάπτυξη που παρουσιάζει το Πανεπιστήμιο τα τελευταία τρία 
χρόνια, σε διάφορα προγράμματα και δραστηριότητες. 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: 

“Η ομάδα επιθυμεί να τονίσει ότι έχει εντυπωσιαστεί από τη σοβαρή εργασία και την 
αφοσίωση που έχει επιδείξει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην υλοποίηση των περισσό-
τερων εισηγήσεων της έκθεσης αξιολόγησης του 2001, και νοιώθει την ανάγκη να 
επαινέσει την ηγεσία και το προσωπικό, ακαδημαϊκό και διοικητικό, γι΄ αυτό.”

(Έκθεση EUA, Φεβρουάριος 2005)

5.1.  Θετικά συμπεράσματα

Η ομάδα του EUA εξέφρασε ιδιαίτερα την ικανοποίησή της για τα πιο κάτω:

u  Τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού (Κοινωνικό Συμβόλαιο) για τον προϋπολογισμό του Πανεπι-
στημίου.

u  Τις σημαντικές προσπάθειες που έχει επιδείξει το Πανεπιστήμιο για βελτίωση των σχέσεών του 
με την κοινωνία. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά: στη δημιουργία Γραφείου Επικοινωνίας, στην 
ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Δημοσίων Σχέσεων, στην εκστρατεία Εξεύρεσης Οικονομικών 
Πόρων, στη δημιουργία του Κέντρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης 
(Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.), στη δημιουργία Γραφείου Αποφοίτων, στην ίδρυση Ραδιοφωνικού Σταθμού, στην 
ίδρυση του εκκολαπτηρίου Διογένης.  

u  Την εξεύρεση τρόπων αποφυγής επικαλύψεων και συγκρούσεων αρμοδιοτήτων που απορρέουν από 
το σύστημα λήψης αποφάσεων από τα δύο ανώτατα σώματά του, το Συμβούλιο και τη Σύγκλητο.

u  Τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στον τομέα της ηγεσίας και της λήψης αποφάσεων όπως η 
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δημιουργία Πρυτανικού Συμβουλίου, η δημιουργία δεύτερης θέσης Αντιπρύτανη και η μεταφορά 
αρμοδιοτήτων για τρεχούσης φύσεως θέματα από τη Σύγκλητο στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

u  Την εφαρμογή των προνοιών της διαδικασίας της Bologna, πρωτίστως την εισαγωγή του συστή-
ματος ECTS σε όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου, τη χορήγηση του Παραρτήματος Διπλώ-
ματος από το 2004 και την έγκριση Κανόνων αναφορικά με διαπανεπιστημιακά προγράμματα. 

u  Τη σημαντική υποστήριξη που προσφέρεται στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού για τις ερευ-
νητικές τους δραστηριότητες, καθώς και για την υποστήριξη που δίνεται σε νέα μέλη του ακαδη-
μαϊκού προσωπικού μέσω της εναρκτήριας χρηματοδότησης.

u  Τη λειτουργία του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.).
u  Την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου να υποβάλει στην Πολιτεία μια ολοκληρωμένη πρόταση 

για τη δημιουργία ενός Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Ποιότητας για την ανώτατη εκπαίδευση 
στην Κύπρο.

5.2.  Σημεία που χρήζουν βελτίωσης

Παρόλα τα πιο πάνω, ο EUA υποδεικνύει σημεία που χρήζουν βελτίωσης και στα οποία το Πανεπιστή-
μιο δεν έχει ακόμη καταφέρει να ανταποκριθεί ικανοποιητικά:

u  Η ανάγκη για καθορισμό του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Κύπρου (profile of the 
Uni�ersity) έτσι ώστε να συνάδει με τον στρατηγικό στόχο που έχει θέσει για αναγνώρισή του ως 
ευρωπαϊκό κέντρο αριστείας.

u  Η ανάγκη βελτίωσης των σχέσεων ακαδημαϊκού-διοικητικού προσωπικού αφού η ένταση που 
παρατηρείται φαίνεται σοβαρότερη από τα συνήθη παράπονα.

u  Η ανάγκη ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας σε συνεχή 
βάση, ανεξαρτήτως τυχόν εξωτερικών φορέων.

u  Η ανάγκη για ανάδειξη του ηγετικού ρόλου του Πανεπιστημίου στη μεταρρύθμιση του εκπαιδευ-
τικού συστήματος της Κύπρου, τόσο μέσω των εθνικών δομών όσο και απευθείας.

Η Επιτροπή Προγραμματισμού Ανάπτυξης ανέλυσε ενδελεχώς τα πορίσματα της Έκθεσης Επαναξιολό-
γησης του EUA, τόσο τα θετικά όσο και, κυρίως, αυτά που αναφέρονται στην ανάγκη για βελτίωση και 
υπέβαλε εισηγήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο. 
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6.  Νέα Προγράμματα Σπουδών

6.1  Αρχιτεκτονική και Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Το Σεπτέμβριο του 2005 άρχισαν τη λειτουργία τους δύο νέα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, το 
πρόγραμμα της Αρχιτεκτονικής και το πρόγραμμα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπου-
δών, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των προπτυχιακών προγραμμάτων σε 23. 

Με τη λειτουργία του προγράμματος της Αρχιτεκτονικής ολοκληρώνονται τα προγράμματα πρώτου κύ-
κλου της Πολυτεχνικής Σχολής. Καθοριστική κρίνεται εξαρχής και η αναμενόμενη ενεργός συνεισφορά 
του προγράμματος στην προώθηση της αρχιτεκτονικής στην Κύπρο μέσω του διαλόγου ακαδημίας και 
επαγγέλματος. Τα υπόλοιπα προπτυχιακά προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής διανύουν ήδη το 
τέταρτο έτος σπουδών και η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά σηματοδοτεί την αποφοίτηση των πρώτων φοι-
τητών της Σχολής.

Η έναρξη του διεπιστημονικού προγράμματος στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, το οποίο αποτελεί 
το δεύτερο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών, είναι εξίσου σημαντική αφού η δη-
μιουργία του αναδεικνύει την πρόθεση του Πανεπιστημίου για ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών με 
ουσιαστική Ευρωπαϊκή διάσταση. 

Το ενδιαφέρον και για τα δύο νέα προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου από υποψήφιους φοι-
τητές υπήρξε μεγάλο.

Έχει επίσης ληφθεί η τελική απόφαση ως προς την έναρξη του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
στη Βιολογία. Το πρόγραμμα θα δεχθεί τους πρώτους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2007, έχει ήδη αρχίσει 
η οργάνωση των εργαστηριακών χώρων που θα στηρίξουν το πρόγραμμα και συνεχίζεται η στελέχωση 
του Τμήματος έτσι ώστε το πρόγραμμα να λειτουργήσει απρόσκοπτα.
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6.2  Μεταπτυχιακά προγράμματα

Η περαιτέρω προώθηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με την ανάπτυξη εξειδικευμένων προ-
γραμμάτων επιπέδου Μάστερ και τη στήριξη των Διδακτορικών προγραμμάτων, αποτελεί βασική επιδί-
ωξη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η λειτουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων και η αναδόμηση 
υφιστάμενων προγραμμάτων, ήταν ιδιαίτερα αισθητή κατά την τελευταία τετραετία όπως φάνηκε και στο 
Σχεδιάγραμμα 1. Από το 2003 προσφέρεται μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Βιολογία, τον Σεπτέμβριο 
του 2006 λειτούργησε το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στη 
Μεσογειακή Αρχαιολογία, ενώ όλα τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής (πλην της Αρχιτεκτονικής) 
προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου, και όλα τα τμήματα προσφέρουν σπουδές σε Διδα-
κτορικό επίπεδο. 

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής έχει αναδιαμορφώσει τα μεταπτυχιακά του προγράμματα, και 
από το Σεπτέμβριο του 2005 προσφέρει τρία ξεχωριστά προγράμματα, σε επίπεδο Μάστερ και Διδακτορι-
κό (Καθαρά Μαθηματικά, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Εφαρμοσμένη Στατιστική). 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ του Τμήματος Ψυχολογίας έχει μετεξελιχθεί σε δύο προ-
γράμματα, το διετές Μάστερ στη Ψυχολογία και το τριετές Μάστερ στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, το 
οποίο περιλαμβάνει ενός έτους πρακτική άσκηση. 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Σχολείου και τα Αναλυτικά Προγράμματα του Τμήματος 
Επιστημών της Αγωγής έχει επίσης μετεξελιχθεί σε δύο ξεχωριστά προγράμματα, το πρόγραμμα Εκπαι-
δευτικής Διοίκησης και το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων.

Η Σύγκλητος έχει επίσης εγκρίνει δύο νέα διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ευρωπαϊκές και 
σε Βυζαντινές Σπουδές, και το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεότερη και τη Σύγχρονη Ιστορία. 

Έχει επίσης εγκριθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ σε Αρχές Φυσικής.
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6.3.  Πρόγραμμα ΜΒΑ σε διεθνή γλώσσα

Μετά από την τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε 
διεθνείς γλώσσες, ξεκίνησε από φέτος με μεγάλη επιτυχία το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης. 

Το πρόγραμμα θα προσφέρεται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 για μερική παρακολούθηση (part-
time) ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 θα προστεθεί και πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Το πρό-
γραμμα προσφέρεται ταυτόχρονα στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα και είναι πλήρως αυτοχρη-
ματοδοτούμενο.

6.4  Παιδαγωγική κατάρτιση καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης

Κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού το Πανεπιστήμιο υπέβαλε πρόταση στην 
Πολιτεία για την προσφορά προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους 
στις Παιδαγωγικές Σπουδές. Το πρόγραμμα θα καλύπτει μαθήματα παιδαγωγικής κατάρτισης, μαθήμα-
τα διδακτικής των ειδικοτήτων, μαθήματα συμπλήρωσης και επικαιροποίησης ειδικοτήτων και πρακτική 
εξάσκηση στη διδασκαλία. Η υιοθέτηση του προγράμματος αυτού θα οδηγήσει αναμφίβολα στην ουσια-
στική αναβάθμιση της προϋπηρεσιακής κατάρτισης των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης και ενδεχομένως 
θα δράσει ως το μέσο εκσυγχρονισμού του τρόπου διορισμού των εκπαιδευτικών της μέσης βαθμίδας. 
Με βάση την πρόταση του Πανεπιστημίου, το Υπουργείο ετοιμάζει το σχετικό νομοσχέδιο για έγκριση 
από τη Βουλή.

6.5   Προγράμματα σπουδών υπό μελέτη

Αριθμός νέων προγραμμάτων σπουδών είναι υπό μελέτη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μελετώνται μετα-
πτυχιακά προγράμματα στην Αρχιτεκτονική και προγράμματα σπουδών, προπτυχιακό πρόγραμμα και 
μεταπτυχιακά, στη Δημοσιογραφία. Τα τελευταία εξετάζονται στο πλαίσιο μελέτης ως προς την ενδεχό-
μενη δημιουργία Τμήματος Δημοσιογραφίας.
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6.6  Διασφάλιση ποιότητας διδακτορικών διατριβών

Η Σύγκλητος έχει εγκρίνει πρόταση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών αναφορικά με τη θέσπιση 
μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας των Διδακτορικών Διατριβών. Παράλληλα, μελετάται το ευρύτερο 
θέμα της θέσπισης μίας ολοκληρωμένης πολιτικής για την εσωτερική διασφάλιση ποιότητας των προ-
γραμμάτων σπουδών και της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

6.7  Προσέλκυση ξένων φοιτητών 

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης έχει τεθεί ο στόχος όπως εντός της επόμενης δεκαετίας 
αυξηθεί ο φοιτητικός πληθυσμός του Πανεπιστημίου σε 10.000 φοιτητές, εκ των οποίων οι 2.500 να είναι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές και από αυτούς 500 περίπου να είναι διδακτορικοί φοιτητές. Παράλληλα, τέθηκε 
ως στόχος η προσέλκυση υψηλής στάθμης ξένων φοιτητών. Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα ως προς 
το σύνολο των Κύπριων φοιτητών, η προσέλκυση ξένων φοιτητών φαίνεται να αποτελεί αναγκαία συνι-
στώσα για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της ουσιαστικής αύξησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 
του Πανεπιστημίου. 

Λήφθηκαν ήδη οι σχετικές αποφάσεις από τη Σύγκλητο αναφορικά με την πολιτική για την προσέλκυση 
ξένων φοιτητών, σε συνάρτηση με την αξιοποίηση της πρόσφατης τροποποίησης της νομοθεσίας για την 
προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε διεθνείς γλώσσες. Η έναρξη του ΜΒΑ που αναφέρεται πιο 
πάνω και η προσφορά του στην Αγγλική γλώσσα εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια, ενώ προγράμματα 
σε διεθνή γλώσσα προγραμματίζονται από τα Τμήματα Οικονομικών και Πληροφορικής. 
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7.  Ερευνητική Πολιτική 

7.1  Νέα πολιτική έρευνας

Η νέα πολιτική έρευνας του Πανεπιστημίου, η οποία εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο και τέθηκε σε λειτουρ-
γία τον Οκτώβριο του 2003, στοχεύει:
(α)   στην ισόρροπη στήριξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, 
(β)   στην προαγωγή όλων των επιστημονικών περιοχών, και 
(γ)  στην ουσιαστική ώθηση της διεπιστημονικότητας εντός του Πανεπιστημίου.

Η νέα πολιτική για την έρευνα έχει εισάξει νέους τύπους εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων. 
Συγκεκριμένα, τα εσωτερικά προγράμματα διακρίνονται σε: 
(α)   μικρού μεγέθους προγράμματα, τα οποία προορίζονται κυρίως για τις ανθρωπιστικές επιστήμες 

και τη βασική έρευνα, 
(β)   μεσαίου μεγέθους προγράμματα, με ποσοστώσεις ανά Σχολή, επιδεικνύοντας έτσι ευαισθησία στη 

διαφορετικότητα των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύουν οι διάφορες Σχολές,
(γ)   διεπιστημονικά προγράμματα μεγάλου μεγέθους, και 
(δ)   ερευνητικά προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας για την Κύπρο. 

Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει την ευγενή στήριξη του Ιδρύματος Α. 
Γ. Λεβέντη, το οποίο χρηματοδοτεί αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε βασική έρευνα. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι όλα τα εσωτερικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Λεβέντη, αξιολογούνται από δύο τουλάχιστον ανεξάρτητους κριτές, 
οι οποίοι είναι επιστήμονες διεθνούς κύρους. 

7.2   Εναρκτήρια χρηματοδότηση

Σημαντική καινοτομία της τελευταίας τετραετίας αποτελεί ο θεσμός της εναρκτήριας χρηματοδότησης 
(“Start-up Funds”) των νέων συναδέλφων, ο οποίος ενδυναμώνει την ικανότητα του Πανεπιστημίου 
να ελκύει άριστο ακαδημαϊκό προσωπικό και επιτρέπει την ομαλή επαναδραστηριοποίηση τους στο νέο 
για αυτούς περιβάλλον του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μέσω αυτού του θεσμού το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
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κάνει ουσιαστικές επενδύσεις στα νέα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, ώστε αυτά να αναπτύξουν 
την απαραίτητη υποδομή έρευνας με στόχο να μπορούν να είναι παραγωγικοί στις ερευνητικές τους επι-
διώξεις το συντομότερο δυνατόν και επιπρόσθετα να γίνουν ανταγωνιστικοί στη διεκδίκηση εξωτερικής 
χρηματοδότησης, στους τομείς όπου αυτή προσφέρεται. 

Από το 2003 που ξεκίνησε αυτός ο θεσμός περισσότερα από 30 νέα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού 
επωφελήθηκαν αυτής της καινοτομίας με συνολικό ποσό πέραν των 1.200.000 Λ.Κ. 

7.3  Ερευνητικά κονδύλια

Τα ερευνητικά κονδύλια έχουν αυξηθεί σημαντικά την τελευταία τετραετία. Τα μεν προερχόμενα από 
κρατική χορηγία έχουν υπέρ-διπλασιασθεί στην περίοδο 2002-2005, ενώ ακόμη πιο σημαντική αύξηση 
έχει παρατηρηθεί στα κονδύλια προερχόμενα από εξωτερικά προγράμματα (Σχεδιάγραμμα 3). 

Σχεδιάγραμμα 3: Αυξήσεις των ερευνητικών κονδυλίων τόσο από την κρατική χορηγία όσο και από εξωτερικές πηγές.
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Με βάση τους διάφορους τύπους εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων που προνοεί η νέα πολιτική 
Έρευνας μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο:
u  οκτώ προγράμματα μικρού μεγέθους
u  δεκαεπτά προγράμματα μεσαίου μεγέθους
u  εννέα προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας για την Κύπρο

Το 2005 έγινε η πρώτη ανακοίνωση για υποβολή προτάσεων για μεγάλου μεγέθους διεπιστημονικά 
προγράμματα. Η αξιολόγηση των προτάσεων έχει ολοκληρωθεί και έχουν εγκριθεί από την Σύγκλητο 
δύο τέτοια προγράμματα.

Επιπρόσθετα, έχουν χρηματοδοτηθεί οκτώ ερευνητικά προγράμματα βασικής έρευνας από το Ίδρυμα 
Α.Γ. Λεβέντη, συνολικού προϋπολογισμού της τάξεως των 300.000 Λ.Κ. Οι διαδικασίες αξιολόγησης των 
προτάσεων για τα ερευνητικά προγράμματα, τόσο για τα εσωτερικά ερευνητικά προγράμματα όσο και 
για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Λεβέντη, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες 
μεταξύ τους διευκολύνοντας έτσι την υποβολή των προτάσεων.

Πέραν του ήμισυ της κρατικής χορηγίας για την έρευνα κατ΄ έτος αξιοποιείται για τη στήριξη των ατομι-
κών ερευνητικών δραστηριοτήτων. Η επιστημονική απήχηση της επένδυσης που γίνεται μέσω αυτού του 
θεσμού αντικατοπτρίζεται στα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκδοση για την Έρευνα.

7.4  Κινητικότητα ερευνητών

Η νέα πολιτική Έρευνας στηρίζει την κινητικότητα των ερευνητών, μέσω της ενίσχυσης και της διεύρυν-
σης του θεσμού της ατομικής ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτό συνάδει με τις πολιτικές της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ως προς την κινητικότητα των ερευνητών για διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και 
την ενοποίηση δυνάμεων μεταξύ των ευρωπαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων. 



Απονομή του Βραβείου του Πανεπιστημίου Κύπρου για την προσφορά στην κοινωνία και τον πολιτισμό 2004-5 
στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νεφροπαθών Κύπρου
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7.5   Στήριξη μεταπτυχιακών φοιτητών 

Το Πανεπιστήμιο, παροτρύνοντας μεταπτυχιακούς φοιτητές να ασχοληθούν ενεργά με την έρευνα στο 
πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, έχει πρόσφατα εγκρίνει την κάλυψη από 
εσωτερικούς πόρους των διδάκτρων μεταπτυχιακών φοιτητών που είναι παράλληλα ερευνητές σε ερευ-
νητικά προγράμματα. Η κάλυψη θα γίνεται με την προϋπόθεση ότι η ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή 
στο μεταπτυχιακό του πρόγραμμα είναι ικανοποιητική και η συμβολή του στο ερευνητικό πρόγραμμα 
είναι ουσιαστική.

7.6  Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Προς υποστήριξη των αυξημένων ερευνητικών δραστηριοτήτων της Πανεπιστημιακής κοινότητας, η 
Υπηρεσία στελεχώθηκε με δυο νέους Λειτουργούς, χρηματοδοτούμενους από το Ειδικό Ταμείο Ανά-
πτυξης Έρευνας, το οποίο δημιουργείται από τα υπερ-κεφαλικά των εξωτερικών ερευνητικών 
προγραμμάτων. Έτσι, πέραν από την αυξημένη διοικητική υποστήριξη αναφορικά με τη διαχείριση των 
κρατικών κονδυλιών, το Γραφείο Στήριξης Έρευνας υποστηρίζει τους ακαδημαϊκούς στην εξασφάλιση 
πληροφοριών προς ετοιμασία ερευνητικών προτάσεων. Ήδη εξυπηρετεί αρκετούς συναδέλφους με την 
παροχή πληροφοριών και την βοήθεια στον καταρτισμό προτάσεων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. 

Ταυτόχρονα, το Γραφείο συνδράμει στη διεκπεραίωση και την αξιολόγηση των εσωτερικών ερευνητι-
κών προτάσεων. Έτσι, έχει βελτιωθεί σημαντικά ο ρυθμός με τον οποίο αξιολογούνται οι ερευνητικές 
προτάσεις. Ως αποτέλεσμα των βελτιώσεων που έχουν επέλθει η ικανότητα του Πανεπιστημίου όπως 
διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κονδύλια έχει αυξηθεί αισθητά: Η απορροφητικότητα των κονδυλίων έρευνας 
έχει αυξηθεί από 75% σε πέραν του 95%.



Ο Επίτροπος της Ε.Ε., κ. Μάρκος Κυπριανού, εγκαινιάζει το Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στις Βρυξέλλες, 
Φεβρουάριος 2005
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8.  Ευρωπαϊκή Προοπτική

Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάιο του 2004 άνοιξε νέους ορίζοντες για το Πανεπι-
στήμιο με μεγάλες προκλήσεις. Με μεθοδική δουλειά συνεχίζουμε να μετατρέπουμε τις προκλήσεις σε 
ευκαιρίες, στοχεύοντας όπως επιτύχουμε τη διάκριση του Πανεπιστημίου Κύπρου μεταξύ των ευρωπα-
ϊκών Πανεπιστημίων. 

Το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον έχει βρει το Πανεπιστήμιο κατάλληλα προετοιμασμένο. Ήδη πείσαμε την 
Πολιτεία να τροποποιηθεί η Νομοθεσία ούτως ώστε να μας επιτραπεί να προσφέρουμε μεταπτυχιακά 
προγράμματα σε διεθνείς γλώσσες. Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες κατακύρωσης των προσφορών για την 
απόκτηση εξοπλισμού εναρμονίσθηκαν με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Οι προσπάθειες μας περιστράφηκαν γύρω από τρεις κύριους άξονες ούτως ώστε το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου να καταστεί ουσιαστικός φορέας σύνδεσης της Κυπριακής κοινωνίας με τους ευρωπαϊκούς θε-
σμούς: 

u  Τη δημιουργία Γραφείου Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στις Βρυξέλλες 
u  Την εναρμόνιση με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης 
u  Την προώθηση προγραμμάτων δια-πανεπιστημιακής συνεργασίας.

8.1  Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στις Βρυξέλλες

Δημιουργήθηκε το 2004 Γραφείο του Πανεπιστημίου στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Πα-
νεπιστημίων της Ευρώπης (EUA). Το Γραφείο, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο του EUA, στελεχώθηκε με 
Λειτουργό και διαθέτει την κατάλληλη υποδομή. Ήδη μεριμνά για την πληροφόρηση του ακαδημαϊκού 
προσωπικού για τα Προγράμματα και τα Δίκτυα Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του σε αρκετούς συναδέλφους. 

Το Γραφείο αποτελεί επέκταση της Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και ασχολείται 
με προγράμματα για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει σημαντική χρηματοδότηση σε θέματα 
έρευνας, διδασκαλίας, πολιτισμού, κινητικότητας φοιτητών και ακαδημαϊκών, κ.λπ. Με το Γραφείο αυτό, 
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οι διεθνείς μας σχέσεις τίθενται σε νέα βάση αφού το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποκτά πρεσβευτή στην 
έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα επίσημα εγκαίνια του Γραφείου Ευρωπαϊκής Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου τέλεσε στις 
Βρυξέλλες το Φεβρουάριο του 2005 ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Μάρκος Κυπριανού, επισφραγίζοντας με 
τον τρόπο αυτόν τη φυσική παρουσία του ανώτατου Ιδρύματος της χώρας στο κέντρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αποδεικνύοντας την ενεργό του συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Τα εγκαίνια συνδυάστηκαν με επίσημη επίσκεψη φοιτητών και μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

8.2  Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου

Το Σεπτέμβριο του 2005 εγκρίθηκε το καταστατικό για την περαιτέρω ανάπτυξη του Γραφείου Ευρωπαϊ-
κής Συνεργασίας στις Βρυξέλλες βάσει του οποίου Ιδρύεται μη-κερδοσκοπικό Ίδρυμα με την επωνυμία 
«Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία. 

Η αποστολή και οι στόχοι του Γραφείου είναι η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης, αποτελεσματι-
κής υποστήριξης και έγκυρης ενημέρωσης προς τα μέλη του ώστε να βελτιώσουν τη δυνατότητα εκμε-
τάλλευσης των ευκαιριών που προσφέρει η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο σε χρηματοδοτή-
σεις όσο και στη διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Κύπρου αποτελούνται από α) Εταίρους, β) Συνδρομητές και γ) Διαπιστευμένους Συνεργάτες. Δηλώσεις 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή υπέβαλαν δώδεκα, εκπαιδευτικοί και μη, οργανισμοί της Κύπρου και 
αναμένεται ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου θα αποτελέσει έναν σημαντικό φορέα ενημέρωσης και 
παρουσίας των εμπλεκομένων οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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8.3  Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ως Πανεπιστήμιο συμμετέχουμε ενεργά στα βήματα όπου διαμορφώνεται η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική 
πολιτική: στο Σύνδεσμο των Πανεπιστημίων της Ευρώπης (EUA) και στην Ένωση των Πανεπιστημίων 
των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (UNICA). Η επίσκεψη της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
Θέματα Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Vi�iane Reding, στο Πανεπιστήμιο το 2003 έδωσε την ώθηση ούτως 
ώστε η ακαδημαϊκή κοινότητα να προβληματισθεί για τη Διαδικασία της Bologna και να πάρει καίριες 
αποφάσεις. 

Την ίδια χρονιά η Σύγκλητος έλαβε την απόφαση όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώ-
ρευσης Πιστώσεων (ECTS) εφαρμοστεί καθολικά σε όλα τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου. 
Δύο χρόνια μετά, από την ακαδημαϊκή χρονιά 2005-2006, το Πανεπιστήμιο εφάρμοσε αυτή τη πολύ σημα-
ντική μεταρρύθμιση στο μοντέλο εκπαίδευσής του, προχωρώντας από ένα μοντέλο το οποίο εστιάζεται 
στη διδασκαλία σε ένα μοντέλο το οποίο επικεντρώνεται στο φοιτητή με ρητή αναφορά σε μαθησιακούς 
στόχους και το μέσο φόρτο εργασίας για την επίτευξή τους. Παράλληλα με την εφαρμογή του ECTS, το 
Πανεπιστήμιο έχει ήδη αρχίσει τη χορήγηση του Παραρτήματος Διπλώματος (Diploma Supplement) από 
το 2004.

Ο στόχος που θέσαμε να διεκδικήσουμε μέχρι το 2007 το ECTS Label, πιστοποιώντας έτσι την υποδειγμα-
τική εφαρμογή του ECTS, φαίνεται εφικτός. 

8.4  Διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας 

Η εισαγωγή διαπανεπιστημιακών μεταπτυχιακών προγραμμάτων αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής στρα-
τηγικής για τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης. Το Στρατηγικό Σχέ-
διο του Πανεπιστημίου έχει εντάξει τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα στις προτεραιότητές του μαζί με 
τους αυξημένους στόχους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα ούτως ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να 
αποτελούν το 25% του συνόλου των φοιτητών μας - στόχος ο οποίος έχει σχεδόν επιτευχθεί. Το θεσμικό 
πλαίσιο που επιτρέπει τη λειτουργία διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων έχει εγκριθεί από τη Σύγκλη-
το και δυο προγράμματα βρίσκονται σε λειτουργία: το διδακτορικό πρόγραμμα στην Οικονομική Πολι-
τική, με πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ, και το μεταπτυχιακό στη Μαθηματική Παιδεία με το 
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Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Τμήμα Πληροφορικής έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με το ομόλογο 
Τμήμα του Imperial College του Λονδίνου ως το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός κοινού μεταπτυχι-
ακού προγράμματος. 

Η σχετική νομοθεσία που εγκρίθηκε πρόσφατα μας επιτρέπει να προσφέρουμε μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα σε διεθνείς γλώσσες και είναι ιδιαίτερα ευέλικτη για τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα ευρωπαϊ-
κής συνεργασίας. Ήδη διάφορα Τμήματα είναι σε επαφή με πανεπιστήμια της Ευρώπης και εξετάζουν τις 
προοπτικές ανάπτυξης διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων. 

Γνωρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ενθαρρύνει την προσέλκυση φοιτητών από το διεθνή χώρο και 
έχοντας επίγνωση της πλεονεκτικής θέσης της Κύπρου ως το προωθημένο όριο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στον Αραβικό κόσμο, έχουμε συστήσει ad hoc επιτροπή για να διατυπώσουμε την πολιτική μας 
για συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής. Η μετεξέλιξη 
του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών σε Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών αποτελεί ένα 
πρώτο μικρό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Το Τμήμα επεξεργάζεται τη δημιουργία προγράμματος 
Μεσανατολικών Σπουδών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Πα-
νεπιστήμιο, έχει ήδη δεσμευθεί για την προσφορά έξη υποτροφιών σε φοιτητές από την ευρύτερη περι-
οχή για να φοιτήσουν στο πρόγραμμα ΜΒΑ και μας έχει ζητήσει να υποβάλουμε προτάσεις για άλλα 
προγράμματα του Πανεπιστημίου που προσφέρονται για αλλοδαπούς φοιτητές. Η συνεργασία αυτή 
εντάσσεται στην ευρύτερη Αναπτυξιακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συνεπώς της Κυπριακής 
Πολιτείας, για παροχή βοήθειας σε χώρες ευρισκόμενες στην περιφέρεια της Ευρώπης. 
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9.  Ενίσχυση των Φοιτητών

Στο επίκεντρο του έργου του Πανεπιστημίου βρίσκεται η φοιτητική κοινότητα, την οποία μας εμπιστεύ-
θηκε η Κυπριακή κοινωνία για να τους προσφέρουμε Πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 

Η σύγχρονη εκπαίδευση δεν αποτελεί απλώς ως ένα σύστημα κατάθεσης, αποθήκευσης και πίστωσης 
γνώσεων. Δηλαδή, ως ένα σύστημα που δημιουργεί αποθέματα γνώσεων τα οποία αναμένουμε να 
ανταλλάξουμε με κάποιο άλλο αγαθό την κατάλληλη στιγμή. Σήμερα οφείλουμε να προσφέρουμε στους 
φοιτητές μας εκπαίδευση που να είναι πολυδιάστατη. Εκπαίδευση, που να συνεισφέρει, τόσο στην δια-
νοητική ανάπτυξη, όσο και στην απόκτηση χρήσιμων εργαλείων. Εκπαίδευση, που να συμβάλλει, τόσο 
στην αυτοκατανόηση και την εμπέδωση των ανθρωπιστικών αξιών, όσο και στην απόκτηση δεξιοτήτων. 
Ο ευφυής νέος/νέα δεν αρκείται, σήμερα, στον να κατέχει μόνο τις προδιαγραφές δεξιότητας που απαιτεί 
το εργασιακό περιβάλλον. Πρέπει να έχει υψηλές διανοητικές δεξιότητες, να είναι ικανός για ομαδική 
εργασία, να επικοινωνεί μέσα σε ένα πολύ-πολιτισμικό περιβάλλον, να είναι δημιουργικός, να έχει την 
ικανότητα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να είναι σε θέση να συνθέτει διαφορετικές επιρροές και να 
αφομοιώνει, με δημιουργικό τρόπο, ετερογενή ερεθίσματα. Για να μπορεί, με αυτό τον τρόπο, να αντι-
λαμβάνεται, ολοκληρωμένα, τον κόσμο γύρω του, να διατυπώνει ερωτήματα, να προβάλλει οράματα, 
αλλά και να έχει δεξιότητες επικοινωνίας και πειθούς, καθώς και την απαραίτητη ικανότητα για την 
εφαρμογή τους. 

Αυτό που πρέπει να αναμένουμε επομένως από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι όπως καλλιερ-
γήσει στους νέους μας όχι μόνο γνώσεις, αλλά ήθος, χαρακτήρα, και, κυρίως, κριτική σκέψη ώστε να 
διατυπώνουν προβληματισμούς, προκαλώντας την υφισταμένη κατάσταση πραγμάτων. Για να αποτε-
λέσουν έτσι έναν κοινωνικό καταλύτη αλλαγής, αναπτύσσοντας την ικανότητα της κοινωνίας μας για 
συνεχή βελτίωση. 

Με αυτό το πνεύμα αναπτύξαμε ως Πανεπιστήμιο αρκετές πρωτοβουλίες προς ενίσχυση των φοιτητών 
και της φοιτητικής ζωής. 
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9.1  Κανονισμοί φοίτησης

Παρ΄ όλες τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως Πανεπιστήμιο, είχαμε για πολλά χρόνια 
καθηλωθεί λόγω μιας εσωτερικής διελκυστίνδας μεταξύ της ακαδημαϊκής και της φοιτητικής κοινότη-
τας, με αποκορύφωμα την κρίση που οδήγησε στην παραίτηση του τέως Πρύτανη. Μετά από επίπονες 
προσπάθειες η Σύγκλητος, σε ειδική συνεδρία τον Νοέμβριο του 2003, διαμόρφωσε μια απόφαση που 
αποτελείται από πέντε σημεία δίνοντας ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα. Τρία από τα πέντε αυτά 
σημεία ρυθμίζουν τα θέματα φοίτησης συμπεριλαμβανομένου του θέματος των διαγραφών. Τα άλλα 
δυο ρυθμίζουν τα θέματα εκπροσώπησης των φοιτητών. 

Είδαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τους εκπροσώπους των φοιτητών να εμπλέκονται σε έναν εποικοδομη-
τικό διάλογο στη Σύγκλητο για επίλυση αυτών των δύσκολων προβλημάτων. Γνωρίζουμε ότι ο διάλο-
γος δεν ήταν εύκολος. Ολόκληρη η κοινότητα επεδίωξε κοινούς στόχους και συναινετικές λύσεις. 

Βεβαίως σε τέτοιες περιπτώσεις κάποιοι δεν μένουν ευχαριστημένοι, είτε βρίσκονται μεταξύ των ακαδη-
μαϊκών είτε μεταξύ των φοιτητών. Η απόφαση όμως της Συγκλήτου με τη σύμφωνη γνώμη της ΦΕΠΑΝ 
και σχεδόν την απόλυτη ομοφωνία των ακαδημαϊκών μελών έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα με πολλούς 
αποδέκτες. Απέδειξε ότι το Πανεπιστήμιο γνωρίζει να διαχειρίζεται τα του οίκου του καλύτερα από 
οποιονδήποτε άλλον. 

Παρ’ όλες τις σημαντικές δυσκολίες, διαφωνίες και αμφισβητήσεις που αντιμετωπίσαμε -χαρακτηριστικά 
σημειώνεται ότι η πρόταση του Πανεπιστημίου υπεβλήθη τον Νοέμβριο του 2003 και συζητήθηκε στην 
Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2006/2007- οι Κανονισμοί 
εγκρίθηκαν τελικά αυτούσιοι. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου απέδειξε ότι όχι μόνο γνωρίζει να διαχειρίζεται τα του οίκου του, αλλά και 
επιτυγχάνει όπως πείθει για τις θέσεις του. 
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9.2  Νέες τεχνολογίες τηλε-μάθησης στη διδασκαλία

Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής αποτελούν ίσως τη μεγαλύτερη δύναμη αλλαγής στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει αριθμό πιλοτικών προγραμμάτων και έχει 
αναπτύξει σχέδιο δράσης που στοχεύει στην αποτελεσματική εισαγωγή τεχνολογιών τηλεμάθησης. Οι 
σύγχρονες τεχνολογίες απεγκλωβίζουν τους φοιτητές από το χώρο του αμφιθεάτρου ή του εργαστηρίου 
και επαναπροσδιορίζουν τις απόψεις περί διδασκαλίας και παιδαγωγικής. 

Ολοκληρώθηκε μελέτη από ad hoc επιτροπή για την εισαγωγή εργαλείων τηλεμάθησης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης. Αρχίζοντας από τη διοργάνωση ημερίδας προς ενημέρωση της 
Πανεπιστημιακής κοινότητας και την εξασφάλιση της κατάλληλης τεχνικής υποστήριξης, διεξήχθη σε 
πιλοτική βάση πρόγραμμα χρήσης εργαλείων e-learning σε αριθμό μαθημάτων. Η ad hoc επιτροπή αξιο-
λόγησε τις εμπειρίες των ακαδημαϊκών και των φοιτητών και υπέβαλε στη Σύγκλητο ολοκληρωμένη ει-
σήγηση αναφορικά με την πολιτική τηλεμάθησης και η Σύγκλητος την ενέκρινε το Σεπτέμβριο του 2004. 

Ταυτόχρονα, έχουμε θέσει σε λειτουργία το ασύρματο δίκτυο τηλεπικοινωνίας διευκολύνοντας την πρό-
σβαση στα πληροφοριακά συστήματα τόσο στον υφιστάμενο χώρο του Πανεπιστημίου όσο και στην Πανε-
πιστημιούπολη. Και με τις ενέργειες της Επιτροπής Πληροφορικών Συστημάτων έχει εξασφαλισθεί αριθμός 
φορητών υπολογιστών για χρήση από 30 φοιτητές. Οι υπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν από δυο Τμήματα 
του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο πιλοτικών προγραμμάτων. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αξι-
ολογήθηκε η εμπειρία τόσο από τους χρήστες όσο και από μια ad hoc επιτροπή και πρόνοιες για την χρήση 
των 30 φορητών υπολογιστών από όλη την κοινότητα περιλαμβάνονται στην πολιτική τηλεμάθησης. 

Τον Οκτώβριο του 2005 η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) παραχώρησε στο Πανεπιστήμιο δω-
ρεά ύψους πέραν των 60.000 Λ.Κ. για την ίδρυση εργαστηρίου τηλεκπαίδευσης στην Πανεπιστημιούπο-
λη. Το Εργαστήριο Τηλεκπαίδευσης ΑΤΗΚ το οποίο βρίσκεται στο Τμήμα Πληροφορικής αποτελεί ένα 
σύγχρονο χώρο, ο οποίος κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η αίθουσα, χωρητικότητας 
τριάντα ατόμων, θα αποτελέσει τεχνολογικό πυρήνα για προηγμένη έρευνα και διδασκαλία με την αξι-
οποίηση των διαδικτυακών και υπολογιστικών συστημάτων. Περαιτέρω θα παράσχει νέες δυνατότητες 
παρουσίασης εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού και θα συμβάλει στην επέκταση της συνεργασίας 
μεταξύ σπουδαστών και ακαδημαϊκών από όλον τον κόσμο.
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9.3  Ραδιοφωνικός σταθμός «Πανεπιστημιακή Φωνή 92.5 FM»

Η επιτροπή που συστήθηκε, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και των 
φοιτητών, εξασφάλισε τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών από συμβουλευτικό οίκο για την προετοιμασία 
μελέτης αναφορικά με τη δημιουργία ραδιοφωνικού σταθμού. Η ολοκληρωμένη μελέτη εγκρίθηκε από 
τα αρμόδια σώματα του Πανεπιστημίου και έχει εξασφαλισθεί ήδη η άδεια λειτουργίας Μικρού Τοπι-
κού Ραδιοφωνικού Σταθμού από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης. Τον Ιανουάριο του 2005 διορίστηκε από 
το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, κατόπιν εισηγήσεως της Συγκλήτου, το πρώτο Διοικητικό Συμβού-
λιο του Ραδιοφωνικού Σταθμού. Έχει ήδη εγγραφεί Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 
«Ραδιοφωνικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου Λτδ» και την εμπορική επωνυμία «Πανεπιστημιακή 
Φωνή» που θα εκπέμπει στα 92.5 FM. Επίκειται η υπογραφή συμφωνίας για υποστήριξη της προσπάθει-
άς μας από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το οποίο αναμένεται να παράσχει τεχνική υποστήριξη και 
εκπαίδευση στους φοιτητές που θα λειτουργούν το Ραδιοφωνικό Σταθμό.

Η «Πανεπιστημιακή Φωνή 92.5 FM» θα λειτουργεί για την Πανεπιστημιακή κοινότητα με όλους τους 
συντελεστές του να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του προγράμματος και την λειτουργία του. Προς 
αυτήν την κατεύθυνση έχει κοινοποιηθεί στην κοινότητα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συ-
νεργασία με το ραδιοφωνικό σταθμό. 
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9.4   Οικονομική στήριξη μεταπτυχιακών φοιτητών 

Με συγκεκριμένες παρεμβάσεις του Πανεπιστημίου το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) 
θεσμοθέτησε πρόγραμμα υποτροφιών για Διδακτορικούς φοιτητές ενώ βελτιώνεται σημαντικά το πρό-
γραμμα υποτροφιών του ιδρύματος για φοιτητές επιπέδου Μάστερ. Εισήγηση του Πανεπιστημίου επίσης 
υιοθετήθηκε από την υπηρεσία Fullbright η οποία από φέτος προσφέρει υποτροφίες για διδακτορικές 
σπουδές.

Με απόφαση της Συγκλήτου τα Τμήματα παροτρύνονται να αξιοποιούν μέρος των εσόδων τους από 
τα μεταπτυχιακά δίδακτρα (με κατώτατο όριο 5%) για τη δημιουργία υποτροφιών για μεταπτυχιακούς 
φοιτητές, και πολλά Τμήματα ήδη διαθέτουν μεγάλο μέρος των εσόδων τους προς αυτόν το σκοπό. Αυ-
ξήθηκε επίσης η χρηματοδότηση ανά μονάδα απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέσεις βοηθών 
διδασκαλίας από 800 Λ.Κ. σε 1.000 Λ.Κ. και εγκρίθηκε στην συνεδρία της Συγκλήτου τον Σεπτέμβριο του 
2006 σχέδιο υποστήριξης μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι εργάζονται ως μεταπτυχιακοί συνεργάτες 
σε ερευνητικά προγράμματα. 

9.5   Πανεπιστημιακό Βιβλιοπωλείο 

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για τη δημιουργία Πανεπιστημιακού Βιβλιοπωλείου από ad hoc επιτροπή. Πρό-
κειται για ένα δύσκολο και φιλόδοξο εγχείρημα το οποίο απαιτεί λεπτομερή και τεκμηριωμένη μελέτη 
πριν να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Στόχος είναι όπως με την ολοκλήρωση 
του εμπορικού κέντρου στην Πανεπιστημιούπολη όπου θα στεγάζεται το Πανεπιστημιακό βιβλιοπω-
λείο, να έχουμε έτοιμη την πλήρη μελέτη για τη λειτουργία του. 

Παράλληλα με τη μελέτη αναφορικά με το Πανεπιστημιακό Βιβλιοπωλείο, η ad hoc Επιτροπή έχει εξε-
τάσει το θέμα της λειτουργίας φωτοαντιγραφικού κέντρου, αποκλειστικά για τις ανάγκες της φοιτητικής 
κοινότητας, και πρωτίστως τη διάθεση των σημειώσεων των μαθημάτων. Προς αυτό το σκοπό η επιτροπή 
έχει διεξάγει έρευνα για να εκτιμηθεί το μέγεθος της ανάγκης. Η ολοκληρωμένη πρόταση ευρίσκεται 
ενώπιον της Συγκλήτου. 



Γιορτή των Γραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρο κατά την οποίαν έδωσε διάλεξη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος 
Αμερικής κ. Δημήτριος, Ιανουάριος 2006.
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10.  Βελτίωση της Διοίκησης 

Η βελτίωση του συστήματος διοίκησης του Πανεπιστημίου εξαρτάται τόσο από εσωτερικούς όσο και από 
εξωτερικούς παράγοντες. Έχουν γίνει συστηματικές προσπάθειες και προς τις δυο κατευθύνσεις. 

10.1  Προϋπολογισμός βάσει ενός Κοινωνικού Συμβολαίου

Η έγκριση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου βάσει ενός μακροχρόνιου Κοινωνικού Συμβολαίου έχει 
εγκριθεί σε δοκιμαστική βάση ικανοποιώντας ένα αίτημα που θέταμε από της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου. 

Η συγκεκριμένη εισήγηση που υποβάλαμε για την κατάρτιση του προϋπολογισμού στη βάση ενός Κοι-
νωνικού Συμβολαίου έγινε κατ’ αρχή αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών. Η επιτροπή που συ-
στήθηκε από τον Υπουργό, στην οποία το Πανεπιστήμιο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, επεξεργάστηκε 
τις λεπτομέρειες και το Κοινωνικό Συμβόλαιο εγκρίθηκε σε ειδική συνεδρία της Συγκλήτου, από το 
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Οι πρόνοιες του Κοινωνικού Συμβολαίου βασίστηκαν στη διεθνή πρακτική που ακολουθείται από τα 
Πανεπιστήμια άλλων ανεπτυγμένων χωρών καθώς και εμπειρίες του Πανεπιστημίου μας. Συγκεκρι-
μένα, το Κοινωνικό Συμβόλαιο διασφαλίζει αναλογία φοιτητών προς ακαδημαϊκό προσωπικό 12.7:1, 
και αναλογία ακαδημαϊκού προς διοικητικό προσωπικό 1.2:1. Επιπρόσθετοι δείκτες, βασισμένοι στον 
αριθμό μελών του προσωπικού και άλλους συναφείς παράγοντες, καθορίζουν τα ερευνητικά κονδύλια, 
τον εξοπλισμό, την υποδομή και τα λειτουργικά έξοδα. Οι δείκτες θα υπόκεινται σε συνεχή αξιολόγηση 
και προσαρμογή, όπου χρειάζεται. Γενική είναι η εκτίμηση ότι οι δείκτες είναι αρκετά ικανοποιητικοί και 
ανταποκρίνονται στους στρατηγικούς στόχους και το όραμα του Πανεπιστημίου.

Ο θετικός αντίκτυπος από την υπογραφή του Κοινωνικού Συμβολαίου έγινε αισθητός στους προϋπο-
λογισμούς 2003-2005. Αυτό διαφαίνεται από την εξασφάλιση 23, 26 και 11 νέων θέσεων ακαδημαϊκού 
προσωπικού για το 2003, 2004 και 2005 αντίστοιχα, και 23, 25 και 9 νέων θέσεων αντίστοιχα, διοικητικού 
προσωπικού για την ίδια περίοδο. Οι αυξήσεις αυτές συγκρίνονται ιδιαίτερα ευνοϊκά με τις θέσεις προ-
σωπικού που μας παραχωρούσε η Πολιτεία πριν την υιοθέτηση του Συμβολαίου, που ήταν κατά μέσο 
όρο 15 θέσεις ακαδημαϊκού και 12 θέσεις διοικητικού προσωπικού ετησίως. 
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Πέραν των αυξήσεων στις θέσεις ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, σημαντικές αυξήσεις παρα-
τηρήθηκαν στα κονδύλια που αφορούν σε ακαδημαϊκά θέματα. Ο συνολικός προϋπολογισμός αυξήθηκε 
από 31 εκατ. Λ.Κ. το 2002 σε 35 εκατ. Λ.Κ. το 2003 και σε 39 περίπου εκατ. Λ.Κ. κατά το 2004. Η μέση ετή-
σια αύξηση, ύψους 9%, ξεπερνά τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας -περιλαμβανο-
μένου του πληθωρισμού– καταδεικνύοντας μια σημαντική βελτίωση στην ικανότητα του Πανεπιστημίου 
να πείθει για τις πραγματικές του ανάγκες, στηριζόμενο στους μακροχρόνιους στόχους του Κοινωνικού 
Συμβολαίου. 

Παλινδρομήσεις παρουσιάστηκαν με την αμφισβήτηση των προνοιών του Κοινωνικού Συμβολαίου σε 
περίοδο οικονομικής λιτότητας για το κράτος. Ως Πανεπιστήμιο επιχειρηματολογήσαμε ότι οι πρόνοι-
ες του Κοινωνικού Συμβολαίου πρέπει να γίνονται σεβαστές εφόσον αποτελούν αμοιβαίες δεσμεύσεις 
τόσο από πλευράς του Πανεπιστημίου όσο και από πλευράς της Πολιτείας. Τυχόν οικονομικοί περιορι-
σμοί δύνανται να αναστείλουν τους ρυθμούς ανάπτυξης του Πανεπιστημίου αλλά σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να περιορίζουν τις κανονικές λειτουργίες του και το επίπεδο της παρεχομένης εκπαίδευσης. 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε το 2005 έχουν ξεπερασθεί με την δέσμευση του Υπουργού Οικονομι-
κών για προϋπολογισμό ύψους 40 εκατ. Λ.Κ. για το 2007, και δέσμευση ότι θα στηριχθούν τα νέα Τμήμα-
τα και Σχολές με 17 καινούργιες θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού ετησίως για την επόμενη τριετία.

Επί πλέον το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το Πανεπιστήμιο υποβάλλει πλέον τριετή προϋπο-
λογισμό, και με το Γραφείο Προγραμματισμού συζητούμε την μακροχρόνια δέσμευσή της Πολιτείας στις 
πρόνοιες του Κοινωνικού Συμβολαίου.

Με την προσεκτική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων αποφύγαμε το φαινόμενο άλλων χρονών όπου 
ένα σημαντικό ποσοστό του προϋπολογισμού, μέχρι και 67% σε ορισμένα κεφαλαία, παρέμενε αδαπάνη-
το. Για πρώτη φορά, για παράδειγμα, από τη λειτουργία του Πανεπιστημίου έχουμε επιτύχει απορροφη-
τικότητα του κονδυλιού έρευνας πέραν του 95% έστω και αν κατανεμήθηκαν αυξημένα κονδύλια στους 
συναδέλφους και τις Σχολές. 
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10.2  Μεταρρύθμιση των Διοικητικών Υπηρεσιών

Ακολουθήσαμε από την αρχή της θητείας της Πρυτανείας μια αποφασιστική πολιτική προς την κατεύθυνση 
της μεταρρύθμισης των Διοικητικών Υπηρεσιών. Αποφύγαμε έτσι την παγίδα της αδράνειας, ένα σύνηθες 
φαινόμενο σε μεγάλους οργανισμούς που βρίσκονται μπροστά στην αναγκαιότητα για αλλαγές.

Ολοκληρώθηκε η μετεξέλιξη της Υπηρεσίας Οικονομικών και Προσωπικού σε δύο Υπηρεσίες, στην Υπη-
ρεσία Οικονομικών και την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού. Η Υπηρεσία Οικονομικών θα μπορέσει 
έτσι να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες, ιδίως λόγω της αύξησης των ερευνη-
τικών κονδυλιών από εξωτερικές πηγές. 

Η δε Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού θα μπορέσει να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο της ως μια 
σύγχρονη υπηρεσία ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού συμβάλλοντας στην προσέλκυση, την ανάπτυξη 
και την εκπαίδευση του προσωπικού του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε μια υψηλόβαθμη 
διοικητική θέση Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία πληρώθηκε το 2005. 
Ήδη η Υπηρεσία προσφέρει σημαντικό έργο, και αναφέρουμε χαρακτηριστικά τις σημαντικές αυξήσεις 
στα κονδύλια για την εκπαίδευση του προσωπικού (Σχεδιάγραμμα 4).
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Σχεδιάγραμμα 4. Σημαντικές αυξήσεις στα κονδύλια εκπαίδευσης του Διοικητικού Προσωπικού

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η μελέτη αναφορικά με το σχέδιο μεταρρύθμισης των διοικητικών υπηρεσι-
ών. Το σχέδιο ξεκίνησε έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών αφού προηγου-
μένως το Συμβούλιο υιοθέτησε τρεις βασικές αρχές:
u  Προσφορά κινήτρων και αναβαθμισμένων κλιμάκων για ανάθεση αυξημένων καθηκόντων στο 

προσωπικό, στοχεύοντας στην ικανοποίηση του προσωπικού στο χώρο εργασίας του.
u  Εισαγωγή πιο εκσυγχρονισμένων μοντέλων ουσιαστικής κρίσης του προσωπικού για εξασφάλι-

ση αναβαθμισμένων κλιμάκων στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας 
των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

u  Αποσύνδεση της ετήσιας αξιολόγησης του Διοικητικού Προσωπικού από το σύστημα ανέλιξής 
του.

Η αρμόδια επιτροπή επεξεργάστηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο έχει παρουσιαστεί στους Κο-
σμήτορες των Σχολών και τους Προέδρους των Τμημάτων, τους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών και το 
διοικητικό προσωπικό και βρίσκεται υπό συζήτηση με την Ένωση Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, για τελική υποβολή στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου για λήψη αποφάσεων.
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10.3  Οργανωτική δομή του Πανεπιστημίου 

Η σαφής αποτύπωση της οργανωτικής δομής του Πανεπιστημίου αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο δι-
οίκησης. Αφενός, επιτρέπει σε όλα τα μέλη του προσωπικού να γνωρίζουν πως ο δικός τους ρόλος 
συμβάλλει στην ευρύτερη οργανωτική δομή, επιτυγχάνοντας έτσι την ικανοποίηση που πηγάζει από τη 
γνώση ότι το έργο του καθενός αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης, πιο φιλόδοξης, προσπάθειας. Αφετέρου, 
επιτρέπει στην ηγεσία και τη διοίκηση του Πανεπιστημίου να ενεργοποιεί αποδοτικά και αποτελεσματικά 
τους διαθέσιμους οργανωτικούς πόρους. 

Η Επιτροπή Ολικής Ποιότητας ολοκλήρωσε τη δημιουργία του οργανογράμματος του Πανεπιστημίου, 
μια εκκρεμότητα που ανέμενε λύση για μια δεκαετία. Η πρόταση διατυπώθηκε με ανατροφοδότηση από 
όλη την κοινότητα, με ιδιαίτερα θετική συμμετοχή των διοικητικών υπηρεσιών, και εγκρίθηκε από τη 
Σύγκλητο και το Συμβούλιο. 

Επιπλέον, διεξάχθηκε μελέτη από την εταιρεία PriceWaterhouseCoopers αναφορικά με τη λειτουργία της 
Υπηρεσίας Οικονομικών του Πανεπιστημίου και οι υπεύθυνοι της Ομάδας Εργασίας παρουσίασαν το 
Σεπτέμβριο του 2005 στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης για 
την Υπηρεσία Οικονομικών. Βάσει της διαγνωστικής μελέτης δημιουργήθηκε Τομέας Οικονομικής Δια-
χείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων με δύο Γραφεία, τα οποία θα χειρίζονται τη λογιστική διαδικασία 
των ερευνητικών προγραμμάτων.

Ως αποτέλεσμα της αναδόμησης της Υπηρεσίας Οικονομικών τοποθετούνται Λειτουργοί Πανεπιστημίου 
στις Σχολές, οι οποίοι ασχολούνται με γενικά διοικητικά και οικονομικά θέματα. Το προσωπικό θα υπο-
στηρίζει το έργο των Σχολών υπό την άμεση εποπτεία των Κοσμητόρων.
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10.4  Πανεπιστημιούπολη

Με τη συμπλήρωση της πρώτης δεκαετίας λειτουργίας, επιτελείται μια τεράστιας σημασίας ποιοτική αλ-
λαγή στην υποδομή του Πανεπιστημίου, αφού το Πανεπιστήμιο αρχίζει να αποκτά ιδιόκτητες εγκατα-
στάσεις σχεδιασμένες ακριβώς για να εξυπηρετήσουν τις σύγχρονες ανάγκες ενός ακαδημαϊκού κέντρου 
αριστείας. Το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου έχει υπερ-δεκαπλασιασθεί από 
τα 7.500 τ.μ., από την ίδρυση του Πανεπιστημίου, στα 87.000 τ.μ. σήμερα. Αλματώδης υπήρξε η βελτίωση 
κατά την τελευταία τετραετία, όπως φαίνεται στο Σχεδιάγραμμα 2 (σελ. 5). Συγκεκριμένα: 

u  Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών λειτουργεί πλέον 
στις δικές της εγκαταστάσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
των σύγχρονων πεδίων επιστημών και τεχνολογίας που αφορούν τη 
Σχολή. Το κτίριο συνολικού εμβαδού 22.000 τ.μ. παραδόθηκε στους 
χρήστες σταδιακά από τον Νοέμβριο του 2002, και με πρόσφατη από-
φαση του Συμβουλίου έχει αποφασισθεί η επέκτασή του κατά 2.600 
τ.μ. για να ικανοποιήσει πρώτιστα τις αυξημένες ανάγκες που δημι-
ούργησε η λειτουργία του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών.

u  Η λειτουργία της πρώτης φοιτητικής εστίας τον Ιανουάριο του 2003, 
πέραν της σημαντικής κοινωνικής προσφοράς, έχει συμβάλει στην δη-
μιουργία φοιτητικής ζωής στην Πανεπιστημιούπολη. 

u  Η λειτουργία των πρώτων κοινόχρηστων χώρων διδασκαλίας συνο-
λικού εμβαδού 3.000 τ.μ. έχει συμβάλει στην δημιουργία ενός σύγ-
χρονου μαθησιακού περιβάλλοντος, εστιασμένου στο διάλογο και τη 
μάθηση, και όχι μόνο στη διδασκαλία. 

u  Το Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης τέθηκε 
σε πλήρη λειτουργία με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2005/06 και 
ήρθε να συμπληρώσει την παρουσία του τρίπτυχου Ακαδημαϊκοί-
Φοιτητές-Διοικητικό Προσωπικό στην Πανεπιστημιούπολη. Δημιουρ-
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γώντας ταυτόχρονα ένα περιβάλλον που σέβεται το διοικητικό προ-
σωπικό ως άρτια καταρτισμένους και εξειδικευμένους επαγγελματίες 
και όχι ως απλούς διεκπεραιωτές διαδικασιών σε ένα γραφειοκρατικά 
δομημένο σύστημα, οδηγώντας έτσι στην ανάπτυξη πιο αποτελεσματι-
κών και ευέλικτων Διοικητικών Υπηρεσιών. 

u  Η ολοκλήρωση των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων το καλο-
καίρι του 2006, και η προσεχώς αναμενόμενη ολοκλήρωση της κλει-
στής αίθουσας αθλοπαιδιών, δημιουργεί πλέον ένα Πανεπιστημιακό 
περιβάλλον το οποίο επηρεάζει θετικά την καλλιέργεια των νέων και 
εκτός των αιθουσών διδασκαλίας ή των εργαστηρίων.

u  Η εξασφάλιση κτηρίου επί της Οδού Λήδρας για το Τμήμα Αρχιτε-
κτονικής και του Ξενώνα δίπλα από το Πολιτιστικό μας Κέντρο στην 
Αξιοθέα ενδυναμώνουν την σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοι-
νωνία εκεί που αυτό απαιτείται ιδιαίτερα, δηλαδή στην επίδραση της 
αρχιτεκτονικής και στην πολιτιστική ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, έχουν αρχίσει οι εργασίες για την ανέγερση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Δι-
οίκησης, προκηρύσσεται η προσφορά για την ανέγερση του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, επι-
τεύχθηκε συμφωνία με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για τις αυξημένες κτιριακές ανάγκες της 
Πολυτεχνικής Σχολής συνολικού εμβαδού 25.000 τ.μ., εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου 
η ανέγερση των εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών συνολικού εμβαδού 5.600 τ.μ.

Και τέλος έχει υποβληθεί στην πολεοδομία αίτηση για την έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων του 
Jean Nou�el για την Βιβλιοθήκη Στέλιου Ιωάννου. Το έργο αυτό υπενθυμίζει ακριβώς ότι η δημιουργία 
ενός σύγχρονου πανεπιστημιακού κέντρου αριστείας είναι υπόθεση όλων: Της Κοινωνίας των Πολιτών 
η οποία εκφραζόμενη δια της πεφωτισμένης χειρονομίας της δωρεάς της κυρίας Έλλης Ιωάννου εξα-
σφάλισε τις υπηρεσίες του διεθνούς φήμης Γάλλου αρχιτέκτονα αλλά και την συν-χρηματοδότηση του 
έργου. Της Πολιτείας, η οποία με την υποστήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ενέκρινε την ανέγερση 
του έργου. Του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, το οποίο με την ενεργό παρέμβαση του Προέδρου του 
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έπεισε την Πολιτεία για την σημασία του έργου. Και, βεβαίως, της Πανεπιστημιακής κοινότητας η οποία 
με υπομονή, επιμονή και μεθοδικότητα επεξεργάστηκε τις λεπτομέρειες του έργου θέτοντας μια επιτυχή 
πρόταση ενώπιον των αρμοδίων. 

Βεβαίως η μετακόμιση ενός μεγάλου μέρους της κοινότητας σε νέες εγκαταστάσεις δεν μπορούσε παρά 
να φέρει στην επιφάνεια κάποια προβλήματα. Η συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών με τις Πρυτανι-
κές Αρχές, τους Κοσμήτορες των Σχολών, τους Προέδρους των εμπλεκόμενων Τμημάτων και τους εκ-
προσώπους των φοιτητών μας επέτρεψε να προβούμε στην επίλυση των προβλημάτων. Οι Κοσμήτορες 
των εμπλεκόμενων Σχολών μετέχουν στην Επιτροπή Κτιρίων και Πανεπιστημιούπολης του Συμβουλί-
ου, η οποία χαράσσει πολιτική αναφορικά με την Πανεπιστημιούπολη, ούτως ώστε να ελαχιστοποιού-
νται τα προβλήματα στο μέλλον. 
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10.5  Ενδο-πανεπιστημιακή επικοινωνία

Με την άμεση δημοσιοποίηση των αποφάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου μέσω 
του διαδικτύου επιτυγχάνεται η πληρέστερη ενημέρωση της κοινότητας και βελτιώνεται η αποτελεσματι-
κότητα του οργανισμού, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η διαφάνεια. 

Οι Πρυτανικές Αρχές έχουν τακτικές συναντήσεις με όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, την Ένω-
ση Ακαδημαϊκού Προσωπικού, τις Διοικητικές Υπηρεσίες, την Ένωση Διοικητικού Προσωπικού, και 
τη ΦΕΠΑΝ. Έχει καθιερωθεί ετήσια σύσκεψη των Προϊστάμενων των Υπηρεσιών με τους Κοσμήτορες 
των Σχολών και τους Προέδρους των Τμημάτων με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των παρεχομένων 
διοικητικών υπηρεσιών με το επιτελούμενο ακαδημαϊκό έργο. 

Έχει επίσης καθιερωθεί μηνιαία σύσκεψη με τους Κοσμήτορες των Σχολών και πραγματοποιούνται τα-
κτικές συναντήσεις με τους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών. Οι συναντήσεις αυτές συμβάλλουν στον 
καλύτερο συντονισμό του έργου του Πανεπιστημίου και αντιμετωπίζουν προδραστικά τυχόν δυσκολίες 
και προβλήματα, πριν αυτά πάρουν διαστάσεις που να δυσχεραίνουν την αντιμετώπισή τους. 

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ενδοπανεπιστημιακή επικοινωνία διαδραματίζει το ενημερωτικό δελτίο 
του Πανεπιστημίου Κύπρου Κοινότητα, το οποίο εκδίδεται κάθε δύο μήνες (έξι τεύχη το χρόνο). 

Υλοποιήθηκε επίσης η απόφαση της Συγκλήτου για έκδοση της επετηρίδας του Πανεπιστημίου Κύπρου 
με τίτλο Περγαμηνή. Ο πρώτος τόμος καλύπτει τα έτη 2002 – 2004, κυκλοφόρησε στις αρχές του 2006 και 
έτυχε πολύ ευμενών σχολίων από το ευρύ κοινό. 

Η επετηρίδα αποτελεί την αποτύπωση της δημόσιας παρουσίας του Πανεπιστημίου Κύπρου είτε μέσω 
παρεμβάσεων των μελών του δικού μας ακαδημαϊκού προσωπικού είτε μέσω των πνευματικών αν-
θρώπων στους οποίους το Πανεπιστήμιο κατά καιρούς προσέφερε βήμα για δημόσιο διάλογο. Η ετήσια 
έκδοση των ομιλιών που δίνονται στις εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου αποτελεί ακόμα μια προσφορά 
στην κυπριακή κοινωνία και στοχεύει να αρχειοθετήσει αυτό το πλούσιο πνευματικό υλικό, ανταποκρι-
νόμενο στις ανάγκες του ενεργού πολίτη, των φοιτητών και των ερευνητών.



Σχέδιο του κτηρίου της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης “Στέλιου Ιωάννου” του Γάλλου αρχιτέκτονα 
Jean Nouvel.
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11.  Στρατηγικές Πρωτοβουλίες 

Η μακροχρόνια ανάπτυξη και η διάκριση του Πανεπιστημίου διεθνώς, δεν στηρίζεται μόνο στη συνετή 
διαχείριση των καθημερινών μας υποθέσεων ή τη συνεχή βελτίωση των διοικητικών υπηρεσιών αλλά, 
κυρίως, στην αποφασιστικότητα μας να αναλαμβάνουμε μακροχρόνιες στρατηγικές πρωτοβουλίες με 
όραμα και μεθοδικότητα. Περιγράφουμε εδώ τις πιο σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες:

11.1  «Πανεπιστήμιο Κύπρου 2010: διάκριση στην Ευρώπη»

Έπειτα από προετοιμασία ενός έτους δημιουργήθηκε το Γραφείο Ανάπτυξης και ξεκίνησε επίσημα, στις 
21 Οκτωβρίου 2003, η εκστρατεία για εξεύρεση οικονομικών πόρων από ιδιωτικές χορηγίες. Την εκστρα-
τεία εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Τάσος Παπαδόπουλος, στηρίζοντας με το κύρος του της 
προσπάθειές μας.
 
Στόχος του Γραφείου Ανάπτυξης είναι η εξασφάλιση περαιτέρω οικονομικής στήριξης η οποία θα επι-
τρέψει στο Πανεπιστήμιο όπως συμβάλει στην οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη του τόπου, να 
συμβάλει στην ευημερία των φοιτητών και να προωθήσει και να στηρίξει μέσω του Σχολείου Ελληνικής 
Γλώσσας την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε απόδημους και ομογενείς. 

Το Γραφείο Ανάπτυξης λειτουργεί σε συνεργασία με τα Γραφεία Επικοινωνίας και Αποφοίτων, με κοι-
νό στόχο την προβολή και την προώθηση του έργου που επιτελεί το Πανεπιστήμιο στην Κύπρο και το 
εξωτερικό.  Με στόχο  την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων που προκύπτουν από την εκστρατεία 
εγγράφηκε  το «Εμπίστευμα Στήριξης του Πανεπιστημίου Κύπρου». Λειτουργεί επίσης η Εθνική Επιτροπή 
Υποστήριξης του Πανεπιστημίου αποτελούμενη από σημαίνουσες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής 
του τόπου, η οποία εργάζεται για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων. 

Η προεργασία που οδήγησε στην εξαγγελία της εκστρατείας απέφερε ήδη σημαντικά οφέλη από τον πρώτο 
χρόνο εφαρμογής της, και η θετική δυναμική συνεχίστηκε και εντάθηκε κατά τα έτη που ακολούθησαν. 

u  Δωρεά συνολικού ύψους 6.5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ίδρυμα 
Αναστάσιος Γ. Λεβέντης 



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινιάζει την εκστρατεία “Πανεπιστήμιο Κύπρου 2010: Διάκριση στην Ευρώπη”, 
Οκτώβριος 2003
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u  Δωρεά ύψους πέραν των 3 εκατομμυρίων Λ.Κ.  από την κ. Έλλη Ιωάννου
u  Δωρεά ύψους 100.000 δολαρίων Αμερικής από τη Χριστίνα Αθανασι-

άδου απόδημη Κύπρια, η οποία διαμένει στο Σικάγο.
u  Χρηματοδότηση Έδρας Στρατηγικής Διοίκησης της εταιρείας Columbia 

στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
u  Χρηματοδότηση Έδρας Ευρωπαϊκών Σπουδών από τη Λαϊκή Τράπεζα 

στο Τμήμα Οικονομικών
u  Χρηματοδότηση Έδρας Marketing και Έρευνας Αγοράς από τον Γιώρ-

γο Βασιλείου.
u  Δωρεά συλλογής 18 έργων τέχνης από τον Ανδρέα και τη Μαίρη Λα-

δόμματου, αξίας 107.400 Λ.Κ.
u  Δωρεά συλλογής 10 έργων τέχνης από τον Ανδρέα Κάραγιαν, αξίας 

100.000 Λ.Κ.
u  Δωρεά 120 συνολικά υποτροφιών και δωρεά βιβλίων αξίας 50.000 

Λ.Κ. από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης προς στήριξη 
του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας για τα έτη 2004-2006.

u  Δωρεές από την ΑΤΗΚ και την ΙΒΜ για τη δημιουργία εργαστηρίων 
στα νέα κτήρια της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

u  Ο Καθηγητής Γεώργιος Βερναδάκης με πρόνοια στη διαθήκη του κα-
λύπτει τα έξοδα διδάκτρων και διαβίωσης φοιτητή του Πανεπιστημίου 
Κύπρου για απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου σε συγκεκριμένο Πα-
νεπιστήμιο των ΗΠΑ

u  Δωρεά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για την 
Έδρα Jean Monnet ύψους 5.000 Λ.Κ

u  Μικρότερες δωρεές οι οποίες αφορούν υποτροφίες και βραβεία που 
συνολικά ξεπέρασαν τις 15.000 Λ.Κ.
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11.2  Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο

Έχουμε θέσει ως στρατηγικό στόχο την εφαρμογή μεθόδων ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου (η-Πανεπι-
στήμιο) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητα και την ευελιξία που 
απαιτείται για την επιτυχή διεκπεραίωση του ακαδημαϊκού έργου. Στόχος μας είναι η δημιουργία μίας 
διαδικτυακής πύλης πληροφοριών μέσα από την οποία θα προσφέρεται με άμεση πρόσβαση, διοικητική 
υποστήριξη προς όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και τους συνεργάτες του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα για υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης. Η πρόσβαση στη 
διαδικτυακή πύλη θα προσφέρεται κυρίως μέσω ασύρματης επικοινωνίας. 

Για το σκοπό αυτό, κατακυρώθηκε το 2005 προσφορά στην εταιρεία ΙΒΜ για την αγορά συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για την ετοιμασία των λειτουργικών και των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στο η-
Πανεπιστήμιο. Μαζί με την τεχνογνωσία των εμπειρογνωμόνων της ΙΒΜ έχουμε στη διάθεση μας και την 
εμπειρογνωμοσύνη ειδικών για την εφαρμογή της τεχνολογίας σε Πανεπιστήμια της Ιταλίας (Bocconi) 
και των ΗΠΑ (Uni�ersity of Pennsyl�ania). Με την υποστήριξη των εξωτερικών συμβούλων, οι αρμό-
διες επιτροπές θα επεξεργασθούν τη δημιουργία μιας πλατφόρμας επί της οποίας θα υλοποιούνται έργα 
που αφορούν στις νέες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, στοχεύουμε στη δημιουργία μιας δια-δικτυακής πύ-
λης πληροφοριών (internet portal) μέσα από την οποία θα διατίθενται υπηρεσίες προς τους φοιτητές, το 
ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό. Οι υπηρεσίες αυτές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

u  Διοικητικές Υπηρεσίες (e-Administration), που αφορούν την Πανεπιστημιακή κοινότητα, όπως είναι 
για παράδειγμα οι εγγραφές φοιτητών, οι δηλώσεις μαθημάτων, η καταχώρηση και η αποστολή 
της βαθμολογίας, η διαχείριση των προγραμμάτων, η αρχειοθέτηση, η προώθηση θεμάτων στο 
λογιστήριο, κ.λπ.

u  Σχολές /Τμήματα (e-Faculty / e-Departments), που αφορούν τις υπηρεσίες που στηρίζουν το διοικη-
τικό έργο μίας Σχολής ή ενός Τμήματος όπως είναι για παράδειγμα πρόσβαση στο αρχείο, στήριξη 
των διαδικασιών προετοιμασίας ωρολογίου προγράμματος, εισδοχή φοιτητών, μετεγγραφές ή 
βράβευση φοιτητών, κ.λπ. 

u  Βιβλιοθήκη (e-Library), που αφορά τον κύκλο εργασιών της βιβλιοθήκης, τόσο σε επίπεδο λειτουρ-
γών όσο και σε επίπεδο μελών της βιβλιοθήκης, όπως την αναζήτηση υλικού και δανεισμό, τόσο 
από την τοπική βιβλιοθήκη όσο και από βιβλιοθήκες του εξωτερικού, κ.λπ.
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u  Ηλεκτρονική Εκπαίδευση ή Τηλε-μάθηση (e-Learning), που αφορά υπηρεσίες προς το ακαδημαϊκό 
προσωπικό και τους φοιτητές με σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας μαθημάτων μέσα από 
προσωπικούς υπολογιστές με διαδραστικό και πολυμεσικό τρόπο. 

Ταυτόχρονα, επεξεργασθήκαμε την πολιτική ασφάλειας των υπολογιστικών συστημάτων μας ούτως 
ώστε να διασφαλίζουμε τα προσωπικά δεδομένα ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν στην 
έρευνα του καθενός, με τη χρήση εύχρηστων και ανοικτών συστημάτων που να μην περιορίζουν το 
έργο μας. Γι΄ αυτό εξασφαλίσαμε εξειδικευμένες υπηρεσίες από ευρωπαϊκή εταιρεία με ευρεία εμπειρία 
σε ανάλογα θέματα. 

Έχει ήδη προκηρυχθεί η προσφορά για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου. Η ιεράρχηση 
του έργου θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την Υπηρεσία Οικονομικών του Πανεπιστημίου και την ηλε-
κτρονική πρόσβαση στο σύστημα εγγραφών και καταχώρησης των στοιχείων της Υπηρεσίας Φοιτητικής 
Μέριμνας. 

11.3  Στρατηγικό Σχέδιο Δημοσίων Σχέσεων

Έχει διεξαχθεί έρευνα αγοράς σε παγκύπρια κλίμακα, σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία, με διπλό στό-
χο: πρώτον, να αποτυπώσει την εικόνα που έχουν διάφορες κοινωνικές ομάδες για το Πανεπιστήμιο 
και δεύτερον να διαπιστώσει τις προοπτικές επιτυχίας της εκστρατείας εξεύρεσης οικονομικών πόρων. 
Το ένα σκέλος της μελέτης έδωσε τα απαραίτητα στοιχεία για το σχεδιασμό της εκστρατείας Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 2010: διάκριση στην Ευρώπη. Το δεύτερο σκέλος της μελέτης αναλύθηκε από την Επιτροπή Δημο-
σίων Σχέσεων και με βάση τα αποτελέσματα καταρτίσθηκε Στρατηγικό Σχέδιο Δημοσίων Σχέσεων που 
στοχεύει στη βελτίωση της εικόνας του Πανεπιστημίου εντός της κυπριακής κοινωνίας, διευκολύνοντας 
έτσι το έργο μας. 

Καθορίσθηκε μηχανισμός υλοποίησης του Σχεδίου και αποφασίσθηκε όπως μετά από δύο χρόνια διεξα-
χθεί έρευνα για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητά του, και να αποτυπωθεί η στάση του κοινού απέ-
ναντι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όσον αφορά στη διδασκαλία, την έρευνα και την κοινωνική προσφορά, 
που αποτελούν του τρεις πυλώνες δράσης του ιδρύματος.
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Περαιτέρω, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Δημοσίων Σχέσεων είχε προταθεί να πραγματοποιη-
θεί έρευνα ικανοποίησης προσωπικού, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006/07 
με θέμα, Ικανοποίηση του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου (ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό) και των 
φοιτητών.

11.4  Γραφείο Αποφοίτων 

Δημιουργήθηκε Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου με στόχο να καταστούν οι απόφοιτοί μας 
ενεργά μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Πραγματοποιούνται με επιτυχία ετήσιες εκδηλώσεις των 
αποφοίτων στο χώρο του Πανεπιστημίου, το περιοδικό Ενδείκτης και το ενημερωτικό δελτίο Κοινότητα 
φιλοξενούν μόνιμη στήλη για θέματα αποφοίτων, και διενεργήθηκαν ήδη δύο εκλογές για την ανάδειξη 
Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποφοίτων. 

Παράλληλα, το Γραφείο Αποφοίτων συνέθεσε και προσφέρει στους απόφοιτους του Πανεπιστημίου απο-
κλειστικά μια σειρά προνομίων, που ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, που αφορούν σε εκπτώ-
σεις στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι απόφοιτοι που είναι κάτοχοι της κάρτας-μέλους του Γραφείου. 

Επίσης, δημιουργήθηκε ιστοσελίδα του Γραφείου Αποφοίτων (www.ucy.ac.cy/alumni), από την οποία 
οι απόφοιτοι μπορούν να ενημερωθούν για τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Γραφείου, για τα 
μέλη και τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Αποφοίτων, για τις προσφορές του πακέτου προνομίων, να 
ενημερώσουν τα στοιχεία τους στη νέα βάση δεδομένων, να αναζητήσουν παλιούς συμφοιτητές τους, να 
λάβουν μέρος σε μικρά γκάλοπ, να διαβάσουν έρευνες που τους αφορούν, να δουν φωτογραφίες από 
προηγούμενες εκδηλώσεις, κ.ά. 

Τέλος, στο πλαίσιο της σημασίας που αποδίδει το Πανεπιστήμιο στην ομάδα των αποφοίτων του ιδρύματος, έχει 
συσταθεί Συμβούλιο του Γραφείου Αποφοίτων, το οποίο αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή, τρεις 
εκπροσώπους του Συνδέσμου Αποφοίτων, και έναν εκπρόσωπο του Γραφείου Αποφοίτων. Το Συμβούλιο μερι-
μνά για τον προγραμματισμό της στρατηγικής του Γραφείου Αποφοίτων για την ικανοποίηση τόσο των υφιστά-
μενων αναγκών όσο και των μελλοντικών στόχων του Πανεπιστημίου σε σχέση με τους απόφοιτους, εισηγείται 
μέτρα και τρόπους βελτίωσης των εργασιών του Γραφείου Αποφοίτων και την κατανομή του απαραίτητου προϋ-
πολογισμού για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.
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11.5  Άνοιγμα προς τους απόδημους

Θεωρούμε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι Πανεπιστήμιο της κοινωνίας όλων των Κυπρίων, όπου 
αυτοί και αν βρίσκονται, στη μητρόπολη του Ελληνισμού ή τις παροικίες του Λονδίνου, της Βόρειας 
Αμερικής ή της Αυστραλίας. 

H λειτουργία του Ελεύθερου Πανεπιστημίου στο Λονδίνο σε συνεργασία με την Κυπριακή Αδελφότητα 
έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός ο οποίος τυγχάνει ιδιαίτερης εκτίμησης από την εκεί παροικία. Πε-
ραιτέρω, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχε στην έκθεση London Business Fair με δικό του περίπτερο, 
το οποίο προσέλκυσε απόδημους όλων των ηλικιακών ομάδων που ήθελαν να πληροφορηθούν για το 
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας.

Παράλληλα, η συνεργασία μας με την εκτελεστική επιτροπή της Νεολαίας Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ) 
έχει καταστήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως έναν από τους πιο στενούς και σημαντικούς τους συνεργά-
τες. Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, το Πανεπιστήμιο προσκαλείται και συμμετέχει στην ετήσια 
συνάντηση του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΠΟΜΑΚ κατά την οποία αποφασίζονται μελλο-
ντικές δράσεις συνεργασίας. Συγκεκριμένα τα χειμερινά και τα θερινά εντατικά προγράμματα του Σχολεί-
ου Ελληνικής Γλώσσας πραγματοποιούνται δυο φορές το χρόνο και αποτελούν πλέον πόλο έλξης για τους 
νέους απόδημους από την Αυστραλία, τη Ν. Αφρική, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Βρετανία. 

Παράγοντες των απόδημων, τόσο στο Λονδίνο όσο και την Αθήνα, συμμετέχουν ενεργά στην εκστρα-
τεία εξεύρεσης οικονομικών πόρων. Επιπλέον, έντυπα των ομογενών μας δημοσιεύουν ανακοινώσεις 
τύπου και άρθρα που αφορούν το Πανεπιστήμιο.

Προς υποστήριξη των αναγκών των αποδήμων μας έχει καθιερωθεί μηχανισμός συνεργασίας με το Γρα-
φείο Ανάπτυξης του Τομέα Προώθησης και Προβολής το οποίο χειρίζεται τα θέματα αυτά.

Τέλος, στο πλαίσιο της προσφοράς στους απόδημους, υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας με το Πα-
νεπιστήμιο της Μαριούπολης όπου βρίσκονται περί των 200.000 απόδημων Ελλήνων. Ξεκίνησε το 2005 
η πραγματοποίηση σειράς διαλέξεων από ακαδημαϊκούς μας στη Μαριούπολη και, μέσω του Ιδρύματος 
Λεβέντη, χρηματοδοτείται μια ετήσια υποτροφία για να επισκέπτεται για ένα εξάμηνο το Πανεπιστήμιο 
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Κύπρου ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου της Μαριούπολης. Κατά το έτος 
2005 δύο ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου της Μαριούπολης επισκέφτηκαν το Πανεπιστήμιο Κύπρου με 
χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λεβέντη, και ο θεσμός συνεχίζεται και το 2006.

11.6  Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης 

Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) δραστηριοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2004 στην 
προσπάθεια του Πανεπιστημίου Κύπρου για διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας διδασκαλίας. Διορίστηκε 
Διευθυντής (Καθηγητής Χάρης Παναγόπουλος), Αναπληρωτής Διευθυντής (Αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Μαίρη Κουτσελίνη) και Συμβούλιο του Κέντρου, και εξασφαλίστηκε η βασική διοικητική υποστήριξη.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς που αφο-
ρούν στη διδασκαλία και τη μάθηση:

1.  Ετοιμάζει και επεξεργάζεται το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος και Διδάσκοντος. 
2.   Ετοιμάζει και επεξεργάζεται διαγνωστικά ερωτηματολόγια προς πρωτοετείς φοιτητές.
3.   Διοργανώνει σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων προς τους διδάσκοντες.
4.   Διοργανώνει ταχύρρυθμα μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους φοιτητές.
5.   Εισηγείται μηχανισμούς για την εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας του διδακτικού έργου και των 

μαθησιακών πόρων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
6.   Εργάζεται για τη θεσμοθέτηση κινήτρων ως προς την ενθάρρυνση των διδασκόντων να εκτιμούν 

τις διδακτικές τους δεξιότητες, όπως είναι για παράδειγμα τα Βραβεία Ποιότητας Διδασκαλίας.
7.   Εμπλέκεται στην υλοποίηση της Πολιτικής Τηλεμάθησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

11.7  Κέντρο Γλωσσών

Έχει εγκριθεί το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Κέντρου Γλωσσών, το οποίο υπάγεται στη Σχολή 
Ανθρωπιστικών Σπουδών και στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται τα εξής:

1.  Διδασκαλία μαθημάτων σε ξένες γλώσσες για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου, 
αναφορικά με τη γενική απαίτηση για εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας.
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2.  Προσφορά μαθημάτων ή προγραμμάτων (εισαγωγικού, προχωρημένου ή επιμορφωτικού επιπέ-
δου) στην εκμάθηση γλωσσών πλην της ελληνικής, για οποιονδήποτε εντός ή εκτός του Πανεπι-
στημίου.

3.  Η δημιουργία Κέντρου Μέσων (Media Center), το οποίο θα διαθέτει οπτικοακουστικό υλικό ανα-
φορικά με την εκμάθηση γλωσσών πλην της Ελληνικής. Το υλικό αυτό θα είναι διαθέσιμο, μέσω 
σχετικής διαδικασίας δανεισμού, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες.

4.  Η παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης σε επαγγελματίες μεταφραστές και διερμηνείς συνεδρίων, 
καθώς επίσης η παροχή άλλων επαγγελματικών προγραμμάτων σε γλώσσες πλην της ελληνικής.

5.  H παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διερμηνείας εντός και εκτός του Πανεπιστήμιου.
6.  H γλωσσική επιμέλεια εγγράφων.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή του Κέντρου μέσω του προϋπολογι-
σμού του 2004 με τον διορισμό του Jack Burston. Ήδη έχει ετοιμασθεί σχέδιο ανάπτυξης του Κέντρου για 
την επόμενη πενταετία, το οποίο καλύπτει φιλόδοξους στόχους, όπως είναι η προσφορά προγραμμάτων 
επιμόρφωσης στη χρήση μέσων και νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία ξένων γλωσσών προς εκπαιδευ-
τικούς διαφόρων βαθμίδων, και σε ευρεία κλίμακα, ακόμα και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

11.8   Εκδόσεις «Μεσόγειος»

Ο εκδοτικός οίκος «Μεσόγειος» ο οποίος δημιουργήθηκε το 2001 σε συνεργασία με τα Ελληνικά Γράμματα 
έχει αρχίσει να παράγει σημαντικό έργο και αξιολογήθηκε δύο φορές με πολύ θετικά σχόλια από την 
επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής της Συγκλήτου. Τα πρώτα έξι βιβλία δημοσιεύθηκαν μεταξύ του 2002 και 
2004 όταν πρόεδρος της εκδοτικής επιτροπής ήταν ο Αναπληρωτής καθηγητής Σταύρος Θεοδωράκης. 
Τρία νέα βιβλία έχουν εκδοθεί το 2005 με τον διορισμό νέας εκδοτικής επιτροπής με πρόεδρο τον Ανα-
πληρωτή καθηγητή Κυριάκο Δημητρίου, και ακόμη τέσσερα βρίσκονται υπο έκδοση: (1) Ο Κεμαλισμός, 
του Niyazi Kizilyurek, (2) Κωστής Παλαμάς: Ο ποιητής και ο κριτικός, επιστημονική επιμέλεια Παντελής 
Βουτουρής, (3) Νάρκισσος και Ιανός. Οι μεταμορφώσεις της νεωτερικότητας στην ελληνική πεζογραφία, του Γι-
ώργου Αριστηνού, (4) Η Ιστορία της Λευκωσίας, επιμέλεια Δημητρίου Μιχαηλίδη. 

Ο προγραμματισμός των εκδόσεων «Μεσόγειος» για το 2007 προβλέπει έξη ακόμη βιβλία, είτε σε πρώτη 
έκδοση είτε σε μετάφραση ξενόγλωσσου πρωτότυπου στην ελληνική.
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11.9   Επιστημονική Επιμόρφωση, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση (ΚΕΠΕΑΑ)

Το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.), το οποίο λειτουρ-
γεί από το 2000, συμβάλλει στην κοινωνική προσφορά του Πανεπιστημίου και τη δια βίου μάθηση. Με 
ιδιαίτερη επιτυχία συμπληρώθηκε ο τρίτος κύκλος του επιμορφωτικού προγράμματος για στελέχη της 
Εθνικής Φρουράς με θέμα «Στρατηγική και Διοίκηση» και έχει ήδη αρχίσει ο τέταρτος κύκλος λειτουρ-
γίας του προγράμματος αυτού. Βρισκόμαστε στο δεύτερο κύκλο μαθημάτων εκμάθησης της Αγγλικής, 
Γαλλικής ή Τουρκικής γλώσσας πάλι για τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς και προσφέρθηκαν για δεύ-
τερη φορά προγράμματα επιμόρφωσης για τη Συντεχνία των Τραπεζικών υπαλλήλων. Μεγάλο ενδια-
φέρον επεδείχθη για τα προγράμματα επιμόρφωσης στη Νεότερη Ιστορία της Κύπρου και στα Αρχαία 
Ελληνικά που παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί Μέσης.

Έμπρακτη απόδειξη της ποιότητας και του κύρους που αποδίδεται από σημαντικούς θεσμούς της κυπρια-
κής κοινωνίας, στην επιμόρφωση που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω του ΚΕΠΕΑΑ, είναι το 
καινούργιο επιμορφωτικό πρόγραμμα στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» για την Παγκύπρια Συνεργατική 
Συνομοσπονδία. Στόχος του νέου προγράμματος είναι η επιμόρφωση σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων 
για την αναβάθμιση των δραστηριοτήτων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Παγκύπριας Συνερ-
γατικής Συνομοσπονδίας στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Το ΚΕΠΕΑΑ προσφέρει επίσης επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές ξεναγούς σε συνεργασία με 
το World Federation of Tourist Guides Associations, ενώ σχεδιάζονται νέα προγράμματα επιμόρφωσης 
με στόχο τη διάχυση της εμπειρογνωμοσύνης του Πανεπιστημίου και την εκπαίδευση ενηλίκων στην 
Κύπρο, όπως είναι για παράδειγμα το πρόγραμμα ανάπτυξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο νηπι-
αγωγείο, το οποίο προσφέρθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2006 και ενδέχεται να επαναληφθεί 
εντός του τρέχοντος έτους.

Ταυτόχρονα αυξάνονται τα αιτήματα προς το ΚΕΠΕΑΑ για παροχή υπηρεσιών σε θέματα αξιολόγησης 
και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού από τις τοπικές αρχές, οργανώσεις και οργανισμούς. 

Το ΚΕΠΕΑΑ βρίσκεται σε μια ανοδική πορεία με αποτέλεσμα ο ισολογισμός του, σε λιγότερο από τέσσε-
ρα χρόνια από τότε που άρχισε τη λειτουργία του, να παρουσιάζει από το 2005 θετικό υπόλοιπο. 
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11.10  Εκκολαπτήριο Ιδεών ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Το Εκκολαπτήριο, το οποίο διεκδίκησε επιτυχώς το Πανεπιστήμιο από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομη-
χανίας και Τουρισμού, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2003. Εγγράφηκε εταιρεία δημοσίου δικαίου με 
την ονομασία ΔΙΟΓΕΝΗΣ, διορίσθηκε Διοικητικό Συμβούλιο και ανέλαβε καθήκοντα ο Διευθυντής του 
Εκκολαπτηρίου. Πραγματοποιήθηκαν διερευνητικές επαφές με επινοητές, στην Κύπρο, το Λονδίνο, την 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που ενδεχομένως να αναπτύξουν τις ιδέες τους μέσω του Εκκολαπτηρίου. 
Τα Εκκολαπτήρια Ιδεών αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στη σύνδεση της έρευνας με τη ντόπια 
βιομηχανία και τις δυνάμεις της οικονομίας. 

Έχουν επιλεγεί από το ΔΙΟΓΕΝΗΣ μέσω των διαδικασιών του τρεις προτάσεις συνολικού ύψους 360.000 
Λ.Κ. και έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-
ρισμού. Η μια από τις προτάσεις (Stream engineering) τέθηκε προς εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2005 και 
οι άλλες δύο θα τεθούν σε εφαρμογή εντός του 2006.
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12.  Πανεπιστήμιο και Κοινωνία

Το Πανεπιστήμιο καθίσταται σταδιακά ένας ορατός φορέας αλλαγής και προόδου, στοχεύοντας στον 
εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε τακτικές επαφές με τα 
πολιτικά κόμματα και τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων, προβαίνοντας σε παρεμ-
βάσεις σε θέματα της αρμοδιότητας του Πανεπιστήμιου. 

Ο αντίκτυπος από τις προδραστικές ενέργειες του Πανεπιστημίου και από το νηφάλιο δημόσιο λόγο 
που αρθρώνει η κοινότητά μας είναι ήδη ορατός. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβουλεύθηκε με την 
Πρυτανεία για το διορισμό των μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και για πρώτη φορά στην 
ιστορία του Πανεπιστημίου η εισήγηση της Συγκλήτου για το διορισμό του Προέδρου του Συμβουλίου 
έγινε αποδεκτή.
 
Υποβλήθηκε πρόταση προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για τη δημιουργία Εθνικού Συμ-
βουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε, σε μεγάλο βαθμό, την εισήγηση 
του Πανεπιστημίου και στο Συμβούλιο μετέχει, εκτός από τον εκάστοτε Πρύτανη, ακόμη ένα μέλος του 
ακαδημαϊκού προσωπικού. Θετικής αντιμετώπισης έτυχε και η εισήγηση του Πανεπιστημίου για την 
αναγκαιότητα του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και θεωρούμε σημαντική τη συμμετο-
χή ακαδημαϊκών σε αυτό το βήμα χάραξης οικονομικής πολιτικής του κράτους, αλλά και στα συμβούλια 
άλλων οργανισμών.

Η Σύγκλητος μελέτησε το θέμα της λειτουργίας των ιδιωτικών Πανεπιστημίων και υπέβαλε πρόταση 
δέκα σημείων, τα οποία πρέπει να περιέχονται στο Νόμο που θα διέπει τη λειτουργία τους. Το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού υιοθέτησε τις εισηγήσεις του Πανεπιστημίου, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ενσω-
ματώθηκαν στο Νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από τη Βουλή το περασμένο καλοκαίρι. 

Τέλος, έχουμε υποβάλει εισήγηση για τη Δημιουργία Εθνικού Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση είδαμε την Επιτροπή για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση να υιοθετεί αυτού-
σιες τις προτάσεις του Πανεπιστημίου αναφορικά με τα τρία αυτά θέματα (Εθνικό Συμβούλιο Ανώτα-
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της Εκπαίδευσης, Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, Εθνικός Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας 
της Ανώτερης Εκπαίδευσης). Η συμβολή του Πανεπιστημίου στην Επιτροπή υπήρξε σημαντική, με τη 
συμμετοχή τριών μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, καταδεικνύοντας την αυξημένη εκτίμηση του 
κοινωνικού ρόλου του Πανεπιστημίου από την Πολιτεία. 

Για την περαιτέρω ενίσχυση των καλών σχέσεων του Πανεπιστημίου με το ευρύτερο κοινωνικό περι-
βάλλον λειτουργούν Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στη Λεμεσό, σε συνεργασία με το Δήμο Αμμοχώστου, και 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Πάφο. Για την καλύτερη προβολή του έργου του Πανεπιστημίου πραγμα-
τοποιήθηκαν εκδηλώσεις στο Λονδίνο, Αθήνα, Σικάγο και Νέα Υόρκη. 

Η πολιτιστική παρέμβαση του Πανεπιστημίου, η οποία ήδη βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα με το έργο του 
Πολιτιστικού Κέντρου και του ΘΕΠΑΚ, αναμένεται να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο με τη δημιουργία 
του Πολιτιστικού Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου και να επεκταθεί στους τομείς των εικαστι-
κών τεχνών, της μουσικής και του κινηματογράφου. Η Επιτροπή Προγραμματισμού Ανάπτυξης επεξερ-
γάστηκε σχετική μελέτη που ετοίμασε ειδική επιτροπή, και η δημιουργία του Πολιτιστικού Οργανισμού 
του Πανεπιστημίου Κύπρου εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου τον Απρίλιο του 2005. 

Τέλος, γίνεται μια συστηματική προσπάθεια προβολής του έργου του ακαδημαϊκού προσωπικού του 
Πανεπιστημίου αφού έγινε αντιληπτό, μέσα από την έρευνα αγοράς που εκπονήθηκε, ότι κοινωνικά 
ωφέλιμο έργο παράγεται χωρίς αυτό να γίνεται ευρέως γνωστό. Δημιουργήθηκε Γραφείο Επικοινωνίας 
και στελεχώθηκε με Λειτουργό, η οποία μεριμνά για την προβολή του έργου του Πανεπιστημίου και την 
υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Δημοσίων Σχέσεων. 

Η προβολή του έργου των ακαδημαϊκών στον ημερήσιο τύπο έχει αυξηθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα 
της λειτουργίας του Γραφείου Επικοινωνίας σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί (Σχεδι-
άγραμμα 5). Το Γραφείο Επικοινωνίας μεριμνά ιδιαίτερα για την προβολή του ερευνητικού έργου που 
παράγουν τα Τμήματα και οι Ερευνητικές Μονάδες (Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, Μονάδα Αρζαιο-
λογίας, Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Ερευνών).
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Σχεδιάγραμμα 5.  Η προβολή του ακαδημαϊκού έργου στον ημερήσιο τύπο αυξήθηκε σημαντικά με τη δημιουργία Γρα-
φείου Επικοινωνίας το 2002 και την υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Δημοσίων Σχέσεων.
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Ειδική έκδοση για την πλούσια κοινωνική προσφορά του Πανεπιστημίου Κύπρου, που εκδόθηκε για πρώτη φορά τον 
Φεβρουάριο του 2004.



59

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

13.  Απολογισμός

Η ανάθεση της Πρυτανείας σε οποιαδήποτε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού αποτελεί μια μεγάλη 
τιμή, μια σπάνια ευκαιρία, αλλά και μια βαριά ευθύνη. Αναγνωρίζοντας την ευθύνη, σεβόμενη την τιμή 
και εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία η Πρυτανεία έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και διάθεσε όλες της τις 
δυνάμεις. Τα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου υπήρξαν πολλά και ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προ-
σπάθειας και καρπός των πλούσιων εμπειριών του ακαδημαϊκού προσωπικού, του ενθουσιασμού της 
φοιτητικής κοινότητας και των επίπονων προσπαθειών του διοικητικού προσωπικού.

Ορόσημα στην πορεία της τελευταίας τετραετίας υπήρξε η επιτυχής λειτουργία της νεοσύστατης Πολυ-
τεχνικής Σχολής και η λειτουργία των Τμημάτων Αρχιτεκτονικής, Βιολογικών Επιστημών, Γαλλικών 
Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, Νομικής και Ψυχολογίας, ο καθορισμός του Οράματος του Παν-
επιστημίου και του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2004-2020, η κατ΄ αρχή συμφωνία αναφορικά με το 
‘Κοινωνικό Συμβόλαιο’ και η συνεπαγόμενη αύξηση των κονδυλίων, η ραγδαία ανάπτυξη της Πανεπι-
στημιούπολης, οι αυξήσεις σε αριθμούς φοιτητών και προσωπικού, η ετοιμασία του σχεδίου μεταρρύθ-
μισης των διοικητικών υπηρεσιών με την δημιουργία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 
και την αναδόμηση της Υπηρεσίας Οικονομικών, η αποκατάσταση αρμονικών σχέσεων με την φοιτητική 
κοινότητα με την έγκριση των Κανονισμών Φοίτησης, η μεγάλη επιτυχία της εκστρατείας εξεύρεσης οι-
κονομικών πόρων και η προσφορά του πρώτου προγράμματος σε διεθνή γλώσσα. 

Τα τέσσερα χρόνια Πρυτανείας μας δίδαξαν πολλά. Μας δίδαξαν πάνω απ΄ όλα ότι ο Πρύτανης είναι 
απλώς πρώτος μεταξύ ίσων και δεν έχει άλλα εργαλεία στα χέρια του για να ασκήσει το αξίωμά του από 
τoν νηφάλιο διάλογο με ορθολογικά επιχειρήματα, και το προσωπικό παράδειγμα. Μας δίδαξαν πόσο 
σημαντικό είναι να γνωρίζεις τα όριά σου και να αναζητάς τις κατάλληλες συμβουλές από ανθρώπους 
που γνωρίζουν περισσότερα από σένα· η διοίκηση ενός σύνθετου οργανισμού είναι ένα συλλογικό επί-
τευγμα, όχι μια σόλο δραστηριότητα. Μας δίδαξαν ότι ο καλός Πρύτανης είναι αυτός που δεν είναι απα-
ραίτητα στο προσκήνιο αλλά αυτός που αθόρυβα δημιουργεί το περιβάλλον εντός του οποίου οι συνά-
δελφοί του αναλαμβάνουν απρόσκοπτα πρωτοβουλίες και αναπτύσσουν καινοτόμες δραστηριότητες. 

Δηλαδή, ο Πρύτανης διαπραγματεύεται και διαβουλεύεται με την πολιτεία, διαμορφώνει ενεργά τη συ-
ναντίληψη στο εσωτερικό της ακαδημαϊκής κοινότητας και χειρίζεται ευφυώς τις αναπόφευκτες εντάσεις 
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που προκύπτουν στην πολυσχιδή ακαδημαϊκή ζωή. Για να εκφράζεται έτσι ελεύθερα και να δημιουργεί 
η Πανεπιστημιακή κοινότητα. Μας δίδαξαν τέλος, ότι χωρίς όραμα, ένας Πρύτανης επιδίδεται απλώς σε 
διαχείριση της εξουσίας· χωρίς έμπρακτη προσήλωση σε αρχές θα από-προσανατολισθεί· χωρίς πάθος 
για την καλή διοίκηση του πανεπιστημίου μετατρέπεται σε έναν απλό γραφειοκράτη. 

Η εμπειρία που έχουμε συσσωρεύσει μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί για να αντιληφθούμε καλύτερα τις 
προκλήσεις που σήμερα πλέον αντιμετωπίζουμε, να διαγνώσουμε τις προοπτικές που ανοίγονται για το 
μέλλον και να επιτύχουμε ακόμη πιο σημαντικό έργο τα επόμενα τέσσερα χρόνια. 



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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14.  Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Για να εκμεταλλευθούμε τις νέες προοπτικές, που ως Πανεπιστήμιο έχουμε δημιουργήσει την τελευταία 
τετραετία, οφείλουμε να συνεχίσουμε με ανανεωμένο δυναμισμό, με αταλάντευτη προσήλωση στα ορά-
ματα που έχουμε συλλογικά θέσει, και εμμονή στις ακαδημαϊκές αρχές, την πορεία πλεύσης που έχουμε 
χαράξει. Οφείλουμε να κινηθούμε στους πιο κάτω άξονες δράσης οι οποίοι είναι ενταγμένοι στην ευρύ-
τερη στρατηγική μας όπως διατυπώθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2004-2020:

1.  Ανάπτυξη Πανεπιστημίου
  Η έμφασή μας πρέπει να εστιασθεί πλέον στην εμβάθυνση του Πανεπιστημίου. Εφόσον τα νεοσύ-

στατα Τμήματα και η Πολυτεχνική Σχολή έχουν μπει πλέον σε σωστή τροχιά ανάπτυξης πρέπει 
να αναπτύξουμε εις βάθος όλα τα Τμήματα με τη δημιουργία κρίσιμης μάζας αλλά και κάλυψη 
των πλέον σημαντικών πεδίων που οφείλει να θεραπεύει ένα σύγχρονο Τμήμα στον τομέα του 
αντικειμένου του. Ο καθορισμός του χαρακτήρα των Τμημάτων και του Πανεπιστημίου θα μας 
βοηθήσει να αναπτύξουμε ολοκληρωτικές προτάσεις και να επιχειρηματολογήσουμε ενώπιον της 
Πολιτείας για τους αναγκαίους πόρους. 

2.  Αποτελεσματικότητα και Ευελιξία
  Προς επιδίωξη του οράματος για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού και ευέλικτου οργανι-

σμού, είμαστε έτοιμοι να υιοθετήσουμε διεθνή πρότυπα -όπως είναι για παράδειγμα η πιστοποί-
ηση ISO (International Standard Organisation). Ταυτόχρονα οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι 
η ποιότητα προκύπτει από τη στρατηγική ενός οργανισμού και επιτυγχάνεται από το ανθρώπινο 
δυναμικό με την αξιοποίηση στρατηγικών συνεργασιών, τη συνετή επένδυση των διαθέσιμων 
πόρων και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών. Η Επιτροπή Ολικής Ποιότητας επιτέλεσε σημα-
ντικό έργο αποτυπώνοντας το Οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου και οφείλει να επαναδραστη-
ριοποιηθεί για να προωθήσει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, σε συνεργασία με τον μη-κερ-
δοσκοπικό οργανισμό EFQM (European Foundation on Quality Management). Ο οργανισμός 
αυτός με έδρα τις Βρυξέλλες, αποτελεί την κύρια πηγή στήριξης ευρωπαϊκών οργανισμών που 
επιδιώκουν όχι μόνο βελτίωση της ποιότητας αλλά και άριστα αποτελέσματα όσον αφορά τόσο 
το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον. Ήδη από το Σεπτέμβριο του 2006 έχουμε γίνει 
δεκτοί ως Συνδεδεμένα Μέλη (Associate members) του EFQM. Η συνεργασία αυτή θα έχει τα ίδια 
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ευεργετικά αποτελέσματα για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου που είχε για το ακαδημαϊκό έργο η 
συνεργασία με το Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA). 

3.  Ευρωπαϊκή Προοπτική
  Προς ενδυνάμωση της σύνδεσής μας με την ευρωπαϊκή οικογένεια και τους θεσμούς της οφεί-

λουμε να αξιοποιήσουμε το Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στις Βρυξέλλες όχι μόνο για τις 
ερευνητικές μας συνεργασίες, για τις οποίες ήδη προσφέρει σημαντικό έργο, αλλά και για την 
προώθηση αυξημένων ανταλλαγών φοιτητών και ανάπτυξη διαπανεπιστημιακών προγραμμά-
των. Ο στόχος μας πρέπει να είναι ο κάθε φοιτητής του Πανεπιστημίου να φοιτά τουλάχιστον για 
ένα εξάμηνο σε ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα, πρέπει να αξιοποιήσουμε την εκτίμη-
ση της οποίας τυγχάνουμε και τις στενές σχέσεις που έχουμε με το Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Πανεπι-
στημίων (EUA) και την Ένωση Πανεπιστημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (UNICA), καθώς και  
τους εκπροσώπους της Κύπρου στο Ευρωκοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το Πανεπιστήμιο ήδη μετέχει στις ηγετικές ομάδες των πανεπιστημι-
ακών συνδέσμων και επιδρά στη διαμόρφωση της πολιτικής που μας αφορά, όπως φαίνεται από τη 
συμμετοχή μας την τελευταία διετία στην Κεντρική Επιτροπή του EUA, την Επιτροπή Αξιολογητών 
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και άλλα παρόμοια βήματα. 

4. Πανεπιστήμιο και Κοινωνία
   Για να καταστούμε καταλύτης αλλαγής και προόδου της κυπριακής κοινωνίας πρέπει να συνεχί-

σουμε και να ενδυναμώσουμε τη διαλογική σχέση που έχουμε αναπτύξει τόσο με πολιτειακούς 
θεσμούς όσο και με οργανωμένα σύνολα, και να παραμείνουμε ένας αυτόνομος και ανεξάρτητος 
οργανισμός ο οποίος κερδίζει συνεχώς τον αυξημένο σεβασμό και την εμπιστοσύνη των κοινω-
νικών εταίρων. Η συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ρόλο των επιστημόνων σε 
ένα δημοκρατικό πολίτευμα θα συνεχίσει, οι συνεργασίες με οικονομικούς παράγοντες και πολιτι-
στικούς φορείς θα ενταθούν, η ενημέρωση για το έργο του Πανεπιστημίου θα συνεχίσει αδιάκοπα. 
Σε συνεργασία δε με τα άλλα Πανεπιστημιακά ιδρύματα μέσω της Συνόδου των Πρυτάνεων -στη 
δημιουργία της οποίας πρωτοστατήσαμε- θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τον ηγετικό μας ρόλο 
σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική πολιτική και την ερευνητική ανάπτυξη της χώρας μας. 
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5.  Φοιτητική Ζωή
  Προς πληρέστερη ανάπτυξη, τέλος, των δεξιοτήτων που έχουν οι φοιτητές μας και καλλιέργεια 

δημιουργικών και ολοκληρωμένων νέων με κριτική σκέψη θα συνεχίσουμε, σε συνεργασία με 
τη ΦΕΠΑΝ, τους Ομίλους, και τα άλλα οργανωμένα σύνολα των φοιτητών, τον εμπλουτισμό 
του φοιτητικού περιβάλλοντος με καινοτόμες πρωτοβουλίες. Ήδη η Σύγκλητος και το Συμβούλιο 
ενέκριναν πρόταση ad hoc επιτροπής για το Ετήσιο Φεστιβάλ Φοιτητών, και σε αυτό πρέπει να 
προσθέσουμε τις ευκαιρίες για τους φοιτητές μας όπως εκτίθενται συστηματικά στο ευρωπαϊκό 
πανεπιστημιακό σύστημα, τη λειτουργία του Ραδιοφωνικού Σταθμού και τη δημιουργία Πανεπι-
στημιακού Βιβλιοπωλείου ως Συνεργατικού Ιδρύματος. 

Οι πιο πάνω δράσεις στρατηγικής πρέπει να συνοδεύονται και από επί μέρους συγκεκριμένες προτάσεις, 
η υλοποίηση των οποίων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα καθώς θα συμβάλει ουσιαστικά στους στό-
χους στρατηγικής και θα διευκολύνει την επίτευξη των οραματισμών μας. 

6.  Πανεπιστημιούπολη
  Οι ρυθμοί ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης είναι αρκετά γρήγοροι, όπως διαφάνηκε από 

τα στοιχεία που παραθέσαμε προηγουμένως. Οι ρυθμοί αυτοί θα χρειαστεί να ενταθούν όταν 
ολοκληρωθούν οι σχεδιασμοί για τα προγραμματιζόμενα έργα -Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Βι-
ολογικών Επιστημών, Βιβλιοθήκη Στέλιου Ιωάννου - και αρχίσει η ανέγερση τους. Η ανέγερση 
ορισμένων εγκαταστάσεων με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης θα απαλείψει τα προβλήματα που 
θα αντιμετωπίσουμε είτε λόγω της μη επαρκούς στελέχωσης των Τεχνικών μας Υπηρεσιών, είτε 
λόγω των περιορισμών στις χρηματικές ροές για την Πανεπιστημιούπολη που μας επιβάλλουν τα 
δημόσια οικονομικά. Ιδιαίτερα για τα έργα που αφορούν εργαστηριακές εγκαταστάσεις, τόσο για 
έρευνα όσο και για διδασκαλία, η επίσπευση των διαδικασιών αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο. Προς 
την κατεύθυνση αυτή μπορούμε να εκμεταλλευθούμε τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, κάτι που ήδη γίνεται σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού για την ανέγερση 
της Βιβλιοθήκης Στέλιου Ιωάννου.

7.  Κοινωνικό Συμβόλαιο
  Οι διαπραγματεύσεις για την έγκριση τριετούς προϋπολογισμού θα διεξαχθούν από την επόμε-

νη Πρυτανεία και η θεσμοθέτηση του Κοινωνικού Συμβολαίου είναι όχι μόνο άκρως επιθυμητή 
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αλλά και εφικτή. Η θετική στάση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, του οποίου η σημερινή 
σύνθεση επιτρέπει να κατανοήσει εις βάθος τα θέματα διοίκησης, αλλά και η σχέση αμοιβαίου 
σεβασμού που έχει αναπτυχθεί με τον Υπουργό Οικονομικών και το Γενικό Διευθυντή του Γρα-
φείου Προγραμματισμού, παρέχουν εχέγγυα ότι ο καινοτόμος αυτός μηχανισμός που έχει ευρεία 
απήχηση στην Ευρώπη θα εφαρμοσθεί και στην Κύπρο. 

8. Ακαδημαϊκή Αριστεία
  Προς επιδίωξη του οράματος της ακαδημαϊκής αριστείας οφείλουμε να αξιολογήσουμε την ποιό-

τητα του έργου των Τμημάτων -διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού- από διεθνείς επιτροπές 
ειδικών και ακολούθως να προβληματισθούμε συλλογικά για να καθορίσουμε τον ιδιαίτερο χα-
ρακτήρα του Πανεπιστημίου Κύπρου (profile of the Uni�ersity). Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει 
ήδη επεξεργασθεί σχετική πρόταση προς τη Σύγκλητο με βάση τη διεθνή πρακτική και η διαδικα-
σία προβλέπεται να αρχίσει εντός του 2007.

9.  Σχέδιο μεταρρύθμισης
  Το Σχέδιο Μεταρρύθμισης των Διοικητικών Υπηρεσιών βρίσκεται στο στάδιο του διαλόγου με την 

Ένωση του Διοικητικού Προσωπικού. Είναι ευθύνη όλων μας να ολοκληρωθεί ο διάλογος το 
συντομότερο ούτως ώστε να προωθήσουμε το Σχέδιο προς την Πολιτεία. Οι πολυάριθμες θετικές 
πρόνοιες του Σχεδίου για όλο το προσωπικό και τον οργανισμό στο σύνολό του δεν πρέπει να 
θυσιαστούν χάριν επί μέρους συμφερόντων. 

10.  Αποκέντρωση
  Η αποκέντρωση της διοίκησης του Πανεπιστημίου προς τα Τμήματα και τις Σχολές συνδράμει 

στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας, αφού διοικητική υποστή-
ριξη προσφέρεται ακριβώς εκεί που χρειάζεται, δηλαδή κοντά στο χρήστη. Η διαδικασία που έχει 
αρχίσει πρέπει να συνεχίσει με λελογισμένα βήματα για να έχει αφενός αποτέλεσμα αλλά να 
αποφευχθεί αφετέρου η παγίδα της δημιουργίας πολλαπλών παράλληλων διοικητικών δομών.

Σε όλα το πιο πάνω, βεβαίως, προστίθενται τα πολλά έργα που βρίσκονται υπό εξέλιξη και τα οποία ο 
δυναμισμός και η συσσωρευμένη εμπειρία θα ωθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη: 1) Υλοποίηση του ηλε-
κτρονικού πανεπιστημίου, 2) συνέχιση της εκστρατείας εξεύρεσης οικονομικών πόρων, 3) δημιουργία 
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Ερευνητικής Μονάδας Νανοτεχνολογίας αλλά και άλλων μονάδων που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο 
της μελέτης, (Σπουδών Φύλου, Υπολογιστικών Συστημάτων Υψηλών Αποδόσεων, Ερευνητικού Ινστι-
τούτου σε συνεργασία με τον ευρωπαϊκό ινστιτούτο INI-GraphicsNet), 4) λειτουργία του Φοιτητικού 
Ραδιοφωνικού Σταθμού, 5) εφαρμογή των αποφάσεων για το Πανεπιστημιακό Βιβλιοπωλείο, 6) εξασφά-
λιση του ECTS Label, 7) μετεξέλιξη της συνεργασίας μας με τα Ελληνικά Γράμματα για τις «Εκδόσεις Με-
σόγειος» σε πλήρως ανεξάρτητο Πανεπιστημιακό Εκδοτικό Οίκο, ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει και 
τη διαχείριση του Βιβλιοπωλείου ως Συνεργατικό Ίδρυμα, 8) ολοκλήρωση της μελέτης για τις ανάγκες 
στελέχωσης των διοικητικών υπηρεσιών από διεθνή συμβουλευτικό οργανισμό κ.λπ.

Τα Πανεπιστήμια, ως ένας σημαντικός θεσμός διανοητικού κεφαλαίου στις σύγχρονες κοινωνίες, βρί-
σκονται συνεχώς προ σημαντικών προκλήσεων. Όπως αποδείξαμε όμως κατ’ επανάληψη, διαθέτουμε 
ως Πανεπιστημιακή κοινότητα τις δεξιότητες, το σθένος και τη θέληση για να αντιμετωπίσουμε τις προ-
κλήσεις.

Βρισκόμαστε σήμερα ως Πανεπιστήμιο -κατά κοινή αποδοχή, αλλά και σύμφωνα με αντικειμενικά στοι-
χεία- σε σημαντικά βελτιωμένη θέση σε σχέση με την αρχή της θητείας της παρούσας Πρυτανείας. 

Μέσα από το διάλογο για τις Πρυτανικές εκλογές καλούμαστε να αποφασίσουμε για την περαιτέρω 
πορεία πλεύσης μας. 

Οι Πρυτανικές εκλογές είναι μια ευκαιρία για γόνιμη αντιπαράθεση απόψεων, προγραμμάτων και στρατη-
γικών. Είναι μια ευκαιρία για ορθολογική συζήτηση σχετικά με το παρόν και το μέλλον του Πανεπιστημί-
ου. Είναι όμως και η στιγμή που επιλέγουμε αυτούς που θα ηγηθούν της συλλογικής προσπάθειας. 

Ο Πρύτανης, πρώτος μεταξύ ίσων, ενσαρκώνει το πνεύμα του Πανεπιστημίου και εκφράζει το ήθος 
του προς την υπόλοιπη κοινωνία. Από τη θέση του αξιώματός του υλοποιεί στρατηγικές, επιλύει προ-
βλήματα, διαχειρίζεται συγκρούσεις που αναπόφευκτα δημιουργούνται σε μια ζωντανή και πολύμορφη 
πανεπιστημιακή κοινότητα, διαβουλεύεται με την Πολιτεία. Πριν από τέσσερα χρόνια με τιμήσατε με την 
ανάθεση της Πρυτανείας συμμεριζόμενοι το όραμα και τον ενθουσιασμό που σας είχα προτείνει. Σήμερα 
στο όραμα και στον ενθουσιασμό έχει προστεθεί και η εμπειρία, την οποία ελπίζω να μετουσίωσα σε 
τέχνη. 
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Σε κάθε περίπτωση, μετά από τέσσερα χρόνια στο πηδάλιο του Πανεπιστημίου, έμαθα πράγματα και 
ασκήθηκα σε προβλήματα που μου επιτρέπουν σήμερα να νιώθω σίγουρος ότι η εμπειρία που συσσώ-
ρευσα θα κεφαλαιοποιηθεί, ούτως ώστε να παραμείνουμε σταθεροί σε μια επιτυχή πορεία πλεύσης. Η 
οποία με περαιτέρω εμπέδωση και δημιουργική εκλέπτυνση θα αποδώσει ακόμη περισσότερους καρ-
πούς τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
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Παράρτημα Ι. 
Όραμα και Αποστολή 

Το κείμενο που ακολουθεί έχει εγκριθεί από τα συλλογικά σώματα του Πανεπιστημίου το Δεκέμβριο 
του 2004.

Ι.α.   Το Όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει να καταστεί ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό και ερευ-
νητικό ίδρυμα, που να διακρίνεται στο διεθνή χώρο με την προαγωγή της επιστήμης, 
του πνεύματος και του πολιτισμού και να αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας, γέφυρα 
συνεργασίας και επικοινωνίας στην περιοχή της Μεσογείου. 

Το όραμα της Πανεπιστημιακής κοινότητας για το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου αναδεί-
χθηκε μέσα από τον προβληματισμό και το διάλογο ολόκληρης της κοινότητας – ακαδημαϊκού, διοικητι-
κού προσωπικού και φοιτητών – με την ολοκλήρωση της πρώτης δεκαετίας ζωής του Πανεπιστημίου και 
με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ι.β  Αποστολή

Η αποστολή μας είναι:

Έρευνα
1.  Να συμμετέχουμε ενεργά στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, μέσα από την προώθηση πρω-

τότυπων ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε ένα ευρύ φάσμα 
επιστημονικών περιοχών, με τρόπο ώστε όλα τα τμήματα να συμβάλουν σημαντικά στην επέκτα-
ση της επιστημονικής γνώσης διεθνώς.

2.  Να συνεισφέρουμε, μέσω της έρευνας, στην αναβάθμιση της τεχνολογίας, στην εδραίωση της κοι-
νωνίας της γνώσης, στη βελτίωση του περιβάλλοντος, της υγείας, της κοινωνικής οργάνωσης και 
της αυτοπραγμάτωσης του ατόμου.
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3.  Να διερευνήσουμε το ευρωπαϊκό πρόσωπο της χώρας, να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε τη 
μακρά ελληνική της παράδοση, και τις άλλες πολιτισμικές της παραδόσεις και την αλληλεπίδρασή 
τους με τους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου.

4.  Να διασφαλίζουμε την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελευθερία επιστημονικής αναζήτησης και 
διακίνησης ιδεών.

Διδασκαλία
1.  Να προσφέρουμε πολύπλευρα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, κυρίως σε ειδικότητες 

που συμβάλλουν στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη της Δημοκρατίας και του 
λαού της Κύπρου ως συνόλου, που οδηγούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και 
καλλιεργούν την προοπτική της δια βίου μάθησης, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν αποφοίτους 
ικανούς να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνούς κύρους. 

2.  Να αναπτύσσουμε πρωτοποριακά και εξειδικευμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, 
που αφενός θα καθιστούν τους φοιτητές κοινωνούς και ενεργούς μετόχους των διεθνών επι-
στημονικών εξελίξεων και αφετέρου θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες ενός σύγχρονου και 
απαιτητικού εργασιακού περιβάλλοντος.

3.  Να δημιουργήσουμε μια δραστήρια φοιτητική κοινότητα, πολυσυλλεκτική στη σύνθεσή της, τα 
μέλη της οποίας θα μαθαίνουν να σέβονται την ετερότητα, να καλλιεργούν την κριτική και πρω-
τότυπη σκέψη και να ολοκληρώνουν το χαρακτήρα τους. 

4.  Να επιδιώκουμε συνεργασίες με ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και άλλα διεθνή 
ερευνητικά κέντρα, με στόχο την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμά-
των και την ανταλλαγή ακαδημαϊκών και φοιτητών.

Κοινωνική Προσφορά
1.  Να δημιουργήσουμε ένα βήμα διαλόγου, αλληλοκατανόησης και συνεργασίας των κοινοτήτων 

και μειονοτήτων του νησιού, με επίγνωση της παράδοσης της καθεμιάς καθώς και των πρόσφα-
των ιστορικών τους βιωμάτων.
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2.  Να συμβάλουμε, με την ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικής, στην αναβάθμιση της 
οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Κύπρου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της 
κυπριακής κοινωνίας.

3.  Να ενισχύουμε και να επεκτείνουμε τις πρωτοβουλίες για συνεργασίες με οικονομικούς οργανι-
σμούς, με στόχο την καινοτομία και την εκμετάλλευση της νέας γνώσης με τρόπο που να συμβά-
λει στην αειφόρο ανάπτυξη, και να συνάδει με την επιστημονική και ηθική δεοντολογία.

4.  Να αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες που θα επιδιώκουν το άνοιγμα του Πανεπιστημίου στην κοινω-
νία και την ενίσχυση της δια βίου μάθησης. 

Εργασιακό περιβάλλον
1.  Να προωθούμε υποδειγματικές συνθήκες εργασίας, ώστε να μπορούμε να ελκύουμε και να δια-

τηρούμε άρτια καταρτισμένο, δυναμικό και ενθουσιώδες ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, 
ικανό για κριτική σκέψη και ανάληψη πρωτοβουλιών. 

2.  Να δημιουργήσουμε έναν ευέλικτο και αποτελεσματικό οργανισμό που να αποτελεί πρότυπο και 
να ενθαρρύνει τις προσπάθειες του διοικητικού προσωπικού να συνεισφέρει στην επιδίωξη των 
κοινών στόχων και την περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.




