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 Λευκωσία, 13 Φεβρουαρίου 2012 

4η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΑΝ 191 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

 

Πραγματοποιήθηκε η 4η Τελετή Αποφοίτησης των 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών, την Παρασκευή 10 
Φεβρουαρίου 2012.  Παρουσία της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, εκπροσώπων της Πολιτείας, φιλών και 
συγγενών των αποφοίτων απονεμήθηκαν 173 
διπλώματα επιπέδου μάστερ και 18 διδακτορικοί τίτλοι 
σε 191 συνολικά απόφοιτους από τη Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, τη Σχολή Θετικών και 
Εφαρμοσμένων Επιστημών, τη Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, τη Σχολή 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, την Πολυτεχνική 
και τη Φιλοσοφική Σχολή. 

Στο χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 
επικεντρώθηκε στην κομβική σημασία της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης καθώς, όπως ανέφερε, καθορίζει την 
επαγγελματική εξέλιξη και την πνευματική καλλιέργεια του ατόμου. Εξέφρασε δε την πεποίθησή του ότι στην 
κρίσιμη αυτή περίοδο, κατά την οποία η ανεργία μαστίζει ιδιαίτερα τους νέους - ξεπερνώντας το 25% - 
γίνεται επιτακτικότερη η ανάγκη ενίσχυσης των πανεπιστημίων, με στόχο να δοθούν προοπτικές στους νέους 
επιστήμονες και την ευρύτερη κοινωνία.    

Κατά το χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας εστίασε στην ανοδική πορεία 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τόνισε την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου στον τομέα της προσφοράς 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε επίπεδο Μάστερ και σε διδακτορικό επίπεδο. Εξέφρασε τη βεβαιότητά 
του ότι η πρόσφατη έγκριση για την ίδρυση Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα 
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αποτελέσει ιστορικό σταθμό στην εξέλιξη και ανάπτυξη του Ιδρύματος, καθώς πέρα από την ενδυνάμωση της 
ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας, η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών θα ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών, την ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλα Πανεπιστήμια, και 
την προσέλκυση φοιτητών από τον ευρωπαϊκό κυρίως χώρο. 

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Χάρης 
Χαραλάμπους ευχόμενος στους απόφοιτους πολλές 
επαγγελματικές επιτυχίες τόνισε την αξία της 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, καθώς αποτελεί 
απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και συμβάλλει 
στην απόκτηση δεξιοτήτων για συνεχή έρευνα και 
μάθηση. 

Εκ μέρους της ΦΕΠΑΝ, ο κ. Νικόλας Διομήδους, δήλωσε 
ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι ζωτικής σημασίας 
κύτταρα, μέσα σε ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο, όπου οι 

σκέψεις πηγαινοέρχονται και η αμφισβήτηση αποτελεί καθημερινό πραγματισμό.  

Καταχειροκροτήθηκε κατά την Τελετή ο κεντρικός ομιλητής, ο Μαραθωνοδρόμος Νάσος Κτωρίδης, Ιδρυτής 
και Πρόεδρος της Quantum Corporation, ο οποίος πρόσφατα ανακηρύχτηκε και Πρεσβευτής Καλής Θέλησης 
για τα Παιδιά του Κόσμου. Την πολυσχιδή του δράση παρουσίασε ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, 
Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας. Στην ομιλία του με τίτλο «Ο Δρόμος», ο κ. 
Κτωρίδης, κάλεσε τους νέους απόφοιτους να ανακαλύψουν το δικό τους αντισυμβατικό δρόμο, κλείνοντας τα 
αυτιά στις σειρήνες της συμβατικής επιτυχίας. Κάλεσε τους νέους να αφουγκραστούν την καρδιά τους, να 
τιμήσουν και να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους. Αναφερόμενος στις προσωπικές και επαγγελματικές επιλογές 
του καθενός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η αριστεία σε ότι και αν διαλέξετε στη ζωή σας δεν είναι δρόμος 
ταχύτητας. Είναι Μαραθώνιος.» 

Ο πρωτεύσαντας μεταπτυχιακός φοιτητής του 
Προγράμματος ΜΒΑ τόνισε ότι κατά τη φοίτησή του, 
τόσο ο ίδιος, όσο και οι συμφοιτητές του απέκτησαν 
γνώσεις και δεξιότητες που συμβάλλουν στη διαχείριση 
κρίσιμων ζητημάτων για την πορεία τους, ιδιαίτερα στους 
καιρούς κρίσης που διανύουμε.  

Στην Τελετή Αποφοίτησης βραβεύθηκαν με το Βραβείο 
Ernst & Young, συνολικής αξίας €2500 ευρώ, εις μνήμην 
Χρίστιας Ρωσσίδου-Σωτηρίου, η Φαίδη Φαίδωνος, 
υποψήφια Διδάκτορα Ψυχολογίας, και η Ειρήνη 
Γιαννακού, απόφοιτη του Προγράμματος ΜΒΑ, του 

Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
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Τέλος Ανακοίνωσης  

http://www.ucy.ac.cy/data/pure/OMILIES%202012/omilia%20proedrou%20tou%20simvouliou.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/pure/OMILIES%202012/NKtorides%20graduation%20speech%2010%20January%202012.pdf
http://www.ucy.ac.cy/pr

