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Λευκωσία, 25 Ιουλίου 2016 
  

ΧΡ. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ: ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ!  
Σπουδές υψηλού επιπέδου, συνεχή στήριξη, καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας 

Θερμό καλωσόρισμα επεφύλαξε στους νέους φοιτητές του το Πανεπιστήμιο Κύπρου την Πέμπτη, 21 
Ιουλίου 2016 με ομιλία από τον Κάτοχο Νόμπελ Οικονομίας, Καθηγητή Χριστόφορο Πισσαρίδη.  Ο κ. 
Πισσαρίδης απευθυνόμενος στους φοιτητές αναφέρθηκε σε όλα όσα θα αποκομίσουν κατά την 
τεταρτοετή φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Συγκεκριμένα, τους διαβεβαίωσε ότι θα έχουν ένα 
υψηλό επίπεδο σπουδών, συνεχή ακαδημαϊκή καθοδήγηση καθώς και στήριξη σε οποιαδήποτε δυσκολία 
μπορεί να κληθούν να αντιμετωπίσουν. Θα έχετε, τόνισε, την ευκαιρία, όχι μόνο να λάβετε πτυχίο από ένα 
διεθνώς καταξιωμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα, αλλά και να αναπτύξετε τα ενδιαφέροντά σας σε ένα 
ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα σας προσφέρει τα εφόδια για να έχετε 
καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας, ενώ ως απόφοιτοι θα συνεχίσετε να  είστε μέλη της 
πανεπιστημιακής μας κοινότητας και θα βρισκόμαστε ακόμη κοντά σας.  
 
Ο Νομπελίστας Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρθηκε επίσης στις Σχολές, τα Τμήματα και 
τα προγράμματα σπουδών τους, υπογραμμίζοντας παράλληλα και τις πλούσιες δραστηριότητες των 
Ομίλων των φοιτητών αλλά και των πανεπιστημιακών πρωταθλημάτων στα οποία μπορούν να 
συμμετέχουν.  Έγινε επίσης αναφορά στη σύνδεση του Πανεπιστημίου με άλλα Πανεπιστήμια της 
διεθνούς κοινότητας, στα ερευνητικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
έχουν εξασφαλισθεί από ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και στις προοπτικές που υπάρχουν 
στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στο ότι το Πανεπιστήμιο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης 
νέων ερευνητών στην Κύπρο με περισσότερους από 500 νέους να εργοδοτούνται στα ερευνητικά του 
κέντρα και εργαστήρια.  
 
Τέλος ο κ. Πισσαρίδης ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το 55ο καλύτερο νέο Πανεπιστήμιο 
παγκοσμίως για το 2016 και αποτελεί το θεσμό τον οποίο εμπιστεύονται περισσότερο οι Κύπριοι πολίτες.  
 
Τους νέους φοιτητές καλωσόρισαν επίσης οι, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, και Αντιπρύτανης Καθηγητής Κώστας Κωνσταντίνου οι οποίοι απάντησαν σε 
ερωτήσεις των παρευρισκόμενων, με τους οποίους αναπτύχθηκε ένας εποικοδομητικός διάλογος.  Ο 
Πρύτανης, επίσης, παρουσίασε  τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Συγκεκριμένα, το Αθλητικό Κέντρο, τις φοιτητικές εστίες, τις αίθουσες διδασκαλίας, το Κέντρο 
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Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου", το Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου "Αναστάσιος Γ. 
Λεβέντης", το Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας, τα Κτήρια Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας 
Νίκος Κ. Σιακόλας και του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών "Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη", τις Κτηριακές 
Εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής, τη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών τη Σχολή 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, την Ακαδημία στην Καλλιπόλεως, το Πολιτιστικό Κέντρο της οδού 
Αξιοθέας, το Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, το Ραδιοσταθμό του Πανεπιστημίου και το 
Φωτοβολταϊκό Πάρκο "Φαέθων".  Ο Πρύτανης ανέφερε μάλιστα ότι σύντομα το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα 
προχωρήσει με το σχεδιασμό ενός σύγχρονου πλανηταρίου το οποίο θα λειτουργεί ως εξειδικευμένο 
αμφιθέατρο διαδραστικής μάθησης.  
 
Οι φοιτητές που παρέστησαν στην εκδήλωση, ξεναγήθηκαν στη συνέχεια στην Πανεπιστημιούπολη από 
το προσωπικό της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και ομάδα εθελοντών φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με ακαδημαϊκούς για θέματα που τους 
ενδιαφέρουν.  
 
Ακολούθησε δεξίωση με dj μουσική. 
 

Τέλος ανακοίνωσης 


