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ερευνητζσ, επιςτήμονεσ και επιχειρηματίεσ την κουλτοφρα τησ κινητικότητασ 
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Καθηγητήσ Κωνςταντίνοσ Χριςτοφίδησ, Πρφτανησ του Πανεπιςτημίου Κφπρου 

 
Το Πανεπιςτιμιο Κφπρου ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάκθςθσ/ERASMUS 
από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 1998-99. Η πιο ςθμαντικι δραςτθριότθτα, μεταξφ άλλων, ςτο 
πλαίςιο του προγράμματοσ είναι οι ανταλλαγζσ φοιτθτϊν και προςωπικοφ μζςα από τθ 
Δράςθ ERASMUS.  
 
Η Δράςθ ERASMUS για τουσ φοιτθτζσ περιλαμβάνει τισ κατθγορίεσ: (α) ERASMUS 
Σπουδζσ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ζνασ φοιτθτισ μπορεί να φοιτιςει για ζνα ι δφο 
εξάμθνα τθσ ίδιασ ακαδθμαϊκισ χρονιάσ ςε ζνα άλλο ευρωπαϊκό πανεπιςτιμιο και (β) 
ERASMUS Τοποκετιςεισ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ζνασ φοιτθτισ μπορεί να τοποκετθκεί 
για να αποκτιςει πείρα ςτον τομζα ςπουδϊν του ςε ζναν οργανιςμό ι εταιρεία ςτθν 
Ευρϊπθ. 
 
Σκοπόσ των ανταλλαγϊν είναι θ δθμιουργία ευκαιριϊν για κινθτικότθτα και θ 
προϊκθςθ τθσ αλλθλογνωριμίασ και κατανόθςθσ μεταξφ των λαϊν τθσ Eυρϊπθσ και 
κυρίωσ μεταξφ των νζων. Βαςικι επιδίωξθ του προγράμματοσ είναι θ προϊκθςθ τθσ 
ευρωπαϊκισ διάςταςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και θ γνωριμία με τουσ πολιτιςμοφσ και τισ 
κουλτοφρεσ που ςυνκζτουν τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (E.E.). Ζνασ κφριοσ άξονασ αυτισ τθσ 
προςπάκειασ είναι θ εκμάκθςθ των γλωςςϊν τθσ Ευρϊπθσ, ιδιαίτερα των λιγότερο 
διαδεδομζνων, όπωσ είναι τα Φλαμανδικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Δανζηικα, 
Σουθδικά και Φιλανδικά και τα Ελλθνικά.  
Οι φοιτθτικζσ ανταλλαγζσ ERASMUS Σπουδζσ βαςίηονται ςτθν αμοιβαία αναγνϊριςθ 
των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων από τα πανεπιςτιμια αποςτολισ και υποδοχισ. 
Αυτό επιτυγχάνεται με τθν εφαρμογι των προνοιϊν του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ 
Μεταφοράσ και Συςςϊρευςθσ Πιςτωτικϊν Μονάδων (European Credit Transfer and 
Accumulation System - ECTS), το οποίο βαςίηεται ςτθν διαφάνεια τθσ πλθροφορίασ και 
τθσ μεκοδολογίασ και ςτθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ και αναγνϊριςθ των προγραμμάτων 
ςπουδϊν. Στο Σφςτθμα ECTS 60 διδακτικζσ μονάδεσ αντιπροςωπεφουν το φόρτο 
εργαςίασ του φοιτθτι  για ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ, 30 μονάδεσ για κάκε εξάμθνο.  



 

Τεράςτιο άλμα ςτθν κινθτικότθτα των φοιτθτϊν, τόςο ειςερχόμενων, όςο και 
εξερχόμενων, ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Erasmus, παρατθρείται τα τελευταία 
χρόνια ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου. Η κετικι αυτι εξζλιξθ ζγινε αντιλθπτι και ςτισ 
Βρυξζλλεσ αφοφ θ Κφπροσ δζχκθκε, από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςυγχαρθτιρια ωσ θ 
πρϊτθ χϊρα που αφξθςε τόςο πολφ τθν κινθτικότθτα των φοιτθτϊν τθσ τθν ακαδθμαϊκι 
χρονιά 2009/10, ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά και τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ που 
ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα. 
 

Συγκεκριμζνα, όςον αφορά ςτο  Πανεπιςτιμιο Κφπρου, ο αρικμόσ των φοιτθτϊν που 
ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα, ςπουδάηοντασ ζνα ι δφο εξάμθνα, ςε Πανεπιςτιμια του 
εξωτερικοφ, τετραπλαςιάςτθκε από το 2003 μζχρι το 2010. Κατά τθν τρζχουςα 
ακαδθμαϊκι χρονιά ο αρικμόσ των εξερχόμενων φοιτθτϊν ανιλκε, από 126 που ιταν 
πζρςι ςε 177 τθν ακαδθμαϊκι χρονιά 2010/2011 . 
 

 

 

Στθν πρόςφατθ ςυνάντθςθ που είχαν οι Εκνικοί Φορείσ για το Πρόγραμμα Erasmus ςτισ 
Βρυξζλλεσ με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, θ Κφπροσ δζχκθκε ςυγχαρθτιρια διότι είναι θ 
πρϊτθ χϊρα που αφξθςε τόςο πολφ τθν κινθτικότθτα των φοιτθτϊν τθσ μζςα ςτο 2009 
ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά και τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ που ςυμμετζχουν και 
αυτό χάρθ ςτθν αυξθμζνθ κινθτικότθτα από το Πανεπιςτιμιο Κφπρου. 
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Ο αρικμόσ των ειςερχομζνων φοιτθτϊν που ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα 
ςπουδάηοντασ, ζνα ι δφο εξάμθνα, ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου, επίςθσ 
τετραπλαςιάςτθκε από το 2003 μζχρι το 2010. Κατά τθν τρζχουςα ακαδθμαϊκι χρονιά ο 
αρικμόσ των ειςερχόμενων φοιτθτϊν ανιλκε, από 33 το που ιταν το 2002-2003 ςε 134 
τθν ακαδθμαϊκι χρονιά 2010/2011.  

 

 

Αυτόσ ο αρικμόσ είναι ιδιαίτερα μεγάλοσ αν λάβει κάποιοσ υπόψθ ότι θ γλϊςςα 
διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου είναι θ ελλθνικι και μόνο ςε οριςμζνα Τμιματα 
προςφζρονται κάποια μακιματα ςτα αγγλικά. Οι φοιτθτζσ Erasmus που φοιτοφν ςτο 
Πανεπιςτιμιο Κφπρου επωφελοφνται των εντατικϊν μακθμάτων ελλθνικισ γλϊςςασ 
που προςφζρει δωρεάν ςε αυτοφσ το Πανεπιςτιμιο, γνωρίηοντασ ζτςι και τθ δικι μασ 
γλϊςςα και κουλτοφρα. Συμμετζχουν ςε διάφορεσ εκδθλϊςεισ που οργανϊνονται και 
γίνονται μζροσ τθσ δικισ μασ ηωισ. Με τθν παρουςία τουσ εδϊ ενδυναμϊνουν τθ 



διεκνι ταυτότθτα του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, ενιςχφεται ο πολυπολιτιςμικόσ 
χαρακτιρασ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, απαραίτθτο ςυςτατικό για ζνα ςφγχρονο 
Πανεπιςτιμιο. 

Ο ςτόχοσ τθσ Πρυτανείασ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, όπωσ καταγράφεται και ςτον 
Στρατθγικό Προγραμματιςμό τθσ, είναι όλοι οι φοιτθτζσ του Πανεπιςτθμίου να 
ςυμμετζχουν υποχρεωτικά για ζνα εξάμθνο ERASMUS κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν 
τουσ ςε κάποιο ευρωπαϊκό πανεπιςτιμιο που ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα. Παράλλθλα, 
ςτόχο αποτελεί και θ προςζλκυςθ ειςερχόμενων φοιτθτϊν από ευρωπαϊκά 
πανεπιςτιμια, οι οποίοι κα ςπουδάηουν τουλάχιςτον για ζνα εξάμθνο ςτο 
Πανεπιςτιμιο Κφπρου. 

 


