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Λευκωσία, 28 Ιουλίου 2016  
 

 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΚΥΠΡΟΥ 

«Πρωτόγνωρο για τα ακαδημαϊκά δεδομένα το ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα είναι σε λίγα χρόνια 

ενεργειακά αυτόνομο» 

 

Εντυπωσιασμένος δήλωσε o Πρόεδρος του Πανεπιστημίου του 

Εδιμβούργου, Καθηγητής Sir Timothy O’ Shea από την επίσκεψή 

του στην πανεπιστημιούπολη, αλλά και από τις δράσεις του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Sir O’ Shea επισκέφθηκε τον Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη 

στο πλαίσιο της διαδικασίας ανανέωσης του Mνημονίου 

Συνεργασίας που είχαν συνάψει  τα δύο Πανεπιστήμια το 2004.  

Κατά τη ξενάγησή του στις κτηριακές εγκαταστάσεις της 

πανεπιστημιούπολης από την Αρχιτέκτονα του Πανεπιστημίου 

Κύπρου κα. Χριστίνα Ζαχαριάδου-Σιερεπεκλή, ο Καθηγητής Sir Timothy O’ Shea  εξέφρασε ιδιαίτερο 

θαυμασμό για το Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά 

είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι σε λίγα χρόνια το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα είναι ενεργειακά αυτόνομο  

χάρη στα φωτοβολταϊκά   του πάρκα Απόλλων και 

Φαέθων.  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνέχισε, έχει δυναμική 

παρουσία σε επιστημονικά πεδία, όπως στα 

Οικονομικά και στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Θα 

σταθώ όμως και στο εξαιρετικό έργο που επιτελεί στον 

τομέα της Αρχαιολογίας, μέσω της Ερευνητικής 

Μονάδας Αρχαιολογίας, με την οποία έχουμε 

συνεργαστεί στενά, πρόσθεσε.Οι διεθνείς 

συνεργασίες με πανεπιστημιακά και ερευνητικά 

ιδρύματα αποτελούν στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης, 

εκσυγχρονισμού και διεθνοποίησής του. Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο Πρύτανης έχουμε στο παρόν 

στάδιο υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με 109 πανεπιστήμια του εξωτερικού, ανάμεσα στα οποία 

συγκαταλέγονται πανεπιστήμια με μακρά ακαδημαϊκή παράδοση και εξαιρετικό ερευνητικό έργο.  Το 
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Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου αποτελεί 

ένα από αυτά τα ιστορικά πανεπιστημιακά 

ιδρύματα, με το οποίο τα τελευταία 

χρόνια ανταλλάσσουμε 

εμπειρογνωμοσύνη. Η εν λόγω 

συνεργασία πρόκειται να ενταθεί και να 

εμβαθυνθεί στον τομέα της έρευνας, αλλά 

και της διδασκαλίας, με την επικείμενη 

υπογραφή ενός νέου μνημονίου 

συνεργασίας, που θα βασίζεται στις προτεραιότητές μας ως πανεπιστήμιο. Νέο δεδομένο που ορίζει τις 

προτεραιότητες αυτές  είναι και η δυνατότητά μας να προσφέρουμε προγράμματα σπουδών στην αγγλική 

γλώσσα. Αυτή η δυνατότητα, χαράσσει μία νέα εποχή διεθνοποίησης για το Πανεπιστήμιο Κύπρου:  

αφενός μας επιτρέπει να προσελκύουμε ακαδημαϊκούς εγνωσμένου κύρους από το εξωτερικό και 

αφετέρου προωθεί την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών με πανεπιστήμια του εξωτερικού και 

την ανταλλαγή φοιτητών  κατέληξε ο Πρύτανης.  

 


