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Λευκωσία, 15 Ιουλίου  2016  
 

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 

Πρύτανης: «Έφθασε η ώρα να γίνουμε πραγματικά ανταγωνιστικοί και να προσελκύσουμε φοιτητές και 
διακεκριμένους ακαδημαϊκούς πανεπιστημίων του εξωτερικού»» 

 
Η δυνατότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου να προσφέρει προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και 
μεταπτυχιακού επιπέδου σε άλλες γλώσσες, πλην των επίσημων γλωσσών της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
θα συμβάλει καθοριστικά στην  περαιτέρω αναπτυξιακή του πορεία και την επί της ουσίας διεθνοποίησή 
του, δήλωσε ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης χαιρετίζοντας τη χθεσινή ψήφιση από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων του σχετικού νομοσχεδίου.  Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει πραγματοποιήσει 
σημαντική πρόοδο στη σύντομη ιστορική του διαδρομή. Το  2016 κατετάγη στην 55η θέση των καλύτερων 
νέων πανεπιστημίων παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη Times New Higher Education Rankings και 
αυτή η διάκριση, αποτελεί για εμάς μία ευθύνη προς την κοινωνία για συνεχή εξέλιξη, πρόσθεσε.  
 
Η προσφορά προγραμμάτων και σε ξένες γλώσσες αποτελεί μακροχρόνιο αίτημα του Πανεπιστημίου, 
ώστε το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα να καταστεί  ανταγωνιστικό έναντι των αξιόλογων ευρωπαϊκών και 
όχι μόνο, ανώτατων ιδρυμάτων. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα είναι πλέον  σε θέση να 
προσφέρει προγράμματα σπουδών σε άλλες γλώσσες συνεπάγεται  σημαντικά οφέλη, τόσο για το ίδιο  
και τους φοιτητές του, όσο και για την κυπριακή κοινωνία και οικονομία.  
 
Συγκεκριμένα: 

 Η εισροή φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών εγνωσμένου κύρους από διάφορα εκπαιδευτικά 
συστήματα θα έχει ως αποτελέσματα την ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών και την ακόμη πιο 
αποτελεσματική εκπόνηση έρευνας αιχμής με στόχο, μεταξύ άλλων, την καινοτομία.  

 H ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου δύναται να αυξήσει τη ροή καταξιωμένων ξενόγλωσσων 
ακαδημαϊκών προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

 Θα  πολλαπλασιαστεί ο αριθμός ευρωπαίων φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus, 
μετατρέποντας  το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ένα πραγματικά διεθνές ακαδημαϊκό κέντρο, με όλα 
τα οφέλη που συνεπάγεται αυτή η συνεύρεση νέων ανθρώπων, προερχόμενων από διαφορετικές 
κουλτούρες.  

 Οι Κύπριοι, καθώς και οι εξ΄ Ελλάδος φοιτητές του Πανεπιστημίου θα έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν αριθμό μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σε άλλες 
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γλώσσες, κάτι το οποίο θα τους βοηθήσει να συμμετέχουν πιο ενεργά στο πρόγραμμα ανταλλαγής 
φοιτητών Erasmus, αλλά και να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές και άλλες σπουδές στο εξωτερικό.   
Επίσης, η εξαιρετική γνώση μίας ξένης γλώσσας σε ακαδημαϊκό επίπεδο θα αποτελέσει εφόδιο και 
στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.  

 Θα διαδοθεί, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός, αφού τα 
ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών θα περιέχουν σχετικά μαθήματα.  

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι έτοιμο να προχωρήσει με την αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας που του 
παρέχεται και θα προβεί σύντομα σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες ώστε να ξεκινήσει 
την προσφορά προγραμμάτων σπουδών σε ξένες γλώσσες.  Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο είναι ήδη 
έτοιμο να θέσει σε λειτουργία το ξενόγλωσσο πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής από το Σεπτέμβριο του 
2017.  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού, την Κυβέρνηση, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, αλλά και προς 
όλες τις πολιτικές δυνάμεις που τάχθηκαν με τη ψήφο τους υπέρ του νομοσχεδίου, δίνοντας έτσι την 
ευκαιρία στα κρατικά πανεπιστήμια της χώρας να επιτελέσουν απρόσκοπτα το έργο τους, όπως πράττουν 
όλα τα σύγχρονα αξιόλογα πανεπιστήμια ανά το παγκόσμιο.  
 

Τέλος ανακοίνωσης 


