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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΣΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

«Ορατή και ραγδαία η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η νέα γενιά της Κύπρου είναι τυχερή.» 

Στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου ξεναγήθηκε την Τετάρτη, 27 Ιουλίου ο Αντιπρόεδρος του 
Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Αρμενίας κ.Ashot Ghazarian στο 
πλαίσιο συνάντησής του με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη. Ο κ. Ghazarian 
χαρακτήρισε ως εντυπωσιακή την ανάπτυξη της 
πανεπιστημιούπολης, ενώ τόνισε το πόσο τυχεροί είναι οι νέοι της 
Κύπρου, οι οποίοι επωφελούνται τα μέγιστα από τη ραγδαία 
δυναμική ανάπτυξη του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας 
τους.  Όσον αφορά τα διάφορα επιστημονικά πεδία που 
αναπτύσσονται στα πανεπιστήμια, τόνισε το πόσο σημαντικές 

είναι οι εφαρμοσμένες επιστήμες χαρακτηρίζοντάς τες ως το μέλλον των μικρών χωρών.  
 
Ο κ. Ghazarian καταλήγοντας ανέφερε ότι αναμένει με ανυπομονησία να τεθούν σε εφαρμογή οι πρόνοιες 
του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψε το Πανεπιστήμιό του με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατά την 
επίσκεψη του Πρύτανη στο Γερεβάν της Αρμενίας τον Απρίλιο του 2016. Είμαι βέβαιος σημείωσε ότι η 
συνεργασία μας η οποία θα ξεκινήσει με επισκέψεις εργασίας και ανταλλαγές ακαδημαϊκών και φοιτητών 
μας στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, του προγράμματος Erasmus + θα αποβεί αμοιβαία επωφελής. 
Σημειώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει 
ανακοινώσει αριθμό υποτροφιών για Αρμένιους υπηκόους.  
 
Την ικανοποίησή του από τη συνάντηση εργασίας εξέφρασε και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
υπενθυμίζοντας ότι στόχος του Ιδρύματος είναι η διεθνοποίησή του και η συνεχής εξέλιξη και ο 
εκσυγχρονισμός. Είμαστε πεπεισμένοι τόνισε ότι ένας από τους πιο βέλτιστους τρόπους για να 
διακριθούμε ακόμη περισσότερο, ανά το παγκόσμιο, είναι να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας 
προσφέρονται για συνεργασία με ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού.  
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