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Λευκωσία, 6 Ιουλίου 2016 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ  

Έφτασε η ώρα, όπως όλα τα σύγχρονα πανεπιστήμια του κόσμου, έτσι και το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τους φοιτητές του μέσω δικών του διαδικασιών 

 

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων που αναφέρονται στην εισδοχή φοιτητών με πολύ χαμηλές 

βαθμολογίες, το Πανεπιστήμιο Κύπρου σημειώνει ότι στόχος του είναι να μη δέχεται μαθητές 

των οποίων η βαθμολογία είναι κάτω από τη βάση, παρά τις έντονες πιέσεις που δέχεται κατά 

καιρούς.  

Ωστόσο,  κατά την εισδοχή φοιτητών με την Α’ κατανομή το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν 

διατηρεί έλεγχο επί των εισακτέων, ενώ η Βουλή υπήρξε έντονα αρνητική στην πρόταση του 

Ιδρύματος να του δοθεί σχετική αρμοδιότητα. Όσον αφορά τις θέσεις οι οποίες παραμένουν 

κενές, το Ίδρυμα έχει υποβάλει, κατά καιρούς, προτάσεις προς την Πολιτεία, ώστε με στόχο 

πάντα την αριστεία, οι εν λόγω θέσεις να καλύπτονται με φοιτητές των οποίων οι βαθμολογίες 

είναι ικανοποιητικές, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις των 

προγραμμάτων σπουδών.   

Υπάρχουν περιπτώσεις διαγραφών από το Πανεπιστήμιο λόγω του ότι φοιτητές δεν δύνανται, 

εξαιτίας χαμηλών ακαδημαϊκών επιδόσεων, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νόμου για 

ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η πολιτεία η οποία πληρώνει τα δίδακτρα των φοιτητών 

πρέπει να προστατεύσει τους κρατικούς πόρους, διασφαλίζοντας ότι οι εισακτέοι στα 

Πανεπιστήμια διαθέτουν τις απαιτούμενες ακαδημαϊκές δυνατότητες.  

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης δήλωσε ότι το 

Πανεπιστήμιο θα επανέλθει με την πρότασή του να ορισθεί κατώτατος βαθμός εισδοχής, ώστε 
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να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο απαιτούμενο ακαδημαϊκό επίπεδο και να μειωθούν σημαντικά 

οι διαγραφές φοιτητών οι οποίες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ανήλθαν στις 151. 

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έφθασε η 

ώρα, όπως όλα τα σύγχρονα πανεπιστήμια του κόσμου, έτσι και το Πανεπιστήμιο Κύπρου να 

έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τους φοιτητές του μέσω δικών του διαδικασιών. 

 

Τέλος Ανακοίνωσης 


