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ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΦΩΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ  

Αμερικανικοί οργανισμοί της απένειμαν τον τίτλο του Fellow 

Το Αμερικανικό Κογκρέσο Ιατρικής 

Αποκατάστασης (American Congress of 

Rehabilitation Medicine -ACRM) 

απένεμε τον τίτλο Fellow στην 

Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου Φώφη 

Κωνσταντινίδου κατά την  τελετή 

βραβείων που διεξήχθη στο πλαίσιο 

του ετησίου συνεδρίου του 

Οργανισμού στις 11 Οκτωβρίου 2014,  

στο Τορόντο του Καναδά.  

Το ACRM ιδρύθηκε το 1923 και είναι ο κυρίαρχος διεπιστημονικός οργανισμός για την 

διεπιστημονική προσέγγιση σε θέματα αποκατάστασης με στόχο την ενίσχυση της έρευνας σε 

παγκόσμιο επίπεδο, τη διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων και την βελτιστοποίηση παροχής 

υπηρεσιών βάση τεκμηριωμένων κλινικών μελετών.   

Η επιλογή των Fellows γίνεται από την ειδική επιτροπή του Οργανισμού, η οποία εξετάζει 

τεκμηριωμένες προτάσεις υποψηφίων. Η Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου είναι η μοναδική 

επιστήμονας που εργάζεται εκτός Βόρειας Αμερικής και που έλαβε αυτή τη διάκριση από τον 

Οργανισμό από την αρχή του θεσμού (1996). Η επιλογή της κ. Κωνσταντινίδου έγινε με βάση την 

εξέχουσα ερευνητική δράση σε θέματα που αφορούν νευρολογική-ιατρική αποκατάσταση,  στην 

εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας καθώς και στη σημαντική ενεργή εμπλοκή της προς τον 

οργανισμό ως Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής τα τελευταία 5 χρόνια.  
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Η Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου έλαβε επίσης τον τίτλο Fellow από το American Speech 

Language Hearing Association-ASHA κατά την επίσημη τελετή βραβείων που διεξήχθη στις 21 

Νοεμβρίου 2014 στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου στο Ορλάνδο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου 

έλαβαν μέρος πάνω από 12.000 σύνεδροι.   

H ASHA, ιδρύθηκε το 1925 και είναι ο κατεξοχήν πιστοποιών οργανισμός για περισσότερους από 

173.000 επαγγελματίες και ερευνητές που ειδικεύονται σε διαταραχές επικοινωνίας, παθολογίας 

λόγου, ομιλίας και ακοής. H ASHA απονέμει τον τίτλο του Fellow μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των 

φακέλων υποψηφιότητας που κατατίθενται για τον κάθε υποψήφιο από τριμελή ομάδα.  

Η επιλογή της Καθηγήτριας Φώφης Κωνσταντινίδου έγινε με βάση τη διαπρεπή συνεισφορά της 

στην έρευνα που αφορά τις επίκτητες νευρολογικές παθήσεις και τις επιδράσεις τους στις γνωστικές 

λειτουργίες όπως μνήμη και γλώσσα, την εμπλοκή της στην  διοίκηση  διεθνών επαγγελματικών 

οργανισμών στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ καθώς και την ουσιαστική συνεισφορά της στη τριτοβάθμια 

εκπαίδευση  στις HΠΑ (Παν. Μαϊάμι, 1995-2006) όσο και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2006+).  

Τέλος Ανακοίνωσης 


