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Λευκωσία,15 Ιουνίου 2016 

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Πεκίνο 

Μετά από πρόσκληση του Beijing Institute of Education 
 
To Πεκίνο, επισκέφθηκε στις 23-29 Μαΐου 
2016  αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, με επικεφαλής τον Αντιπρύτανη 
Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και 
Διοίκησης, Καθηγητή Κωνσταντίνο Π. 
Κωνσταντίνου, έπειτα από  πρόσκληση 
του Beijing Institute of Education, 
συνιδρυτή του Ινστιτούτου Κομφούκιος 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 

 
Η αντιπροσωπεία αποτελείτο από τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων 
Επιστημών, Καθηγητή Γιώργο Παπαδόπουλο, τον Καθηγητή του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών 
Ανδρέα Κωνσταντίνου, τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, Νικήτα Χατζημιχαήλ, 
τον Διευθυντή του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, Καθηγητή Μάριο Δικαιάκο και τη Διευθύντρια 
του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κ. Έλενα Αυγουστίδου-Κυριάκου. 
 
Κατά την επίσκεψη, η αντιπροσωπεία έτυχε θερμής υποδοχής από τον κ. He Jinsong, Πρόεδρο 
του Συμβουλίου, καθώς και από τον Πρόεδρο και τους Αντιπρόεδρους του Beijing Institute of 
Education.  Συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των δυο μερών 
και έγινε ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, μάθησης και 
διδασκαλίας.   Η αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Κύπρου είχε επίσης συνάντηση με τον Δρα 
Ma Jianfei, Αναπληρωτή Διευθυντή του Confucius Institute Headquarters με τον οποίο 
συζητήθηκε η μέχρι τώρα δραστηριότητα του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και τα σχέδια ανάπτυξής του. 
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Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο Πεκίνο 
υπογράφηκαν Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας 
με το Beijing University of Posts and 
Telecommunications και το Beijing Administration 
of Traditional Chinese Medicine, ενώ 
τροχοδρομήθηκε και η σύναψη Συμφωνιών  
Συνεργασίας με τα υπόλοιπα ιδρύματα στα οποία 
έγιναν επαφές.  
 

Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε και το Υπουργείο 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας και συζήτησε πιθανούς 

τομείς συνεργασίας. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 
επισκέψεις και επαφές στο Beijing Institute of 
Technology, το Tsinghua University, το Τsinghua 
University Science Park, το Peking University, το Beijing 
Capital University of Economics and Business και το 
Beijing Coworking Space Coffizz.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
επιδείχθηκε για συνεργασία με κέντρα επινόησης στα 
ανωτέρω πανεπιστήμια και πάρκα επιστήμης και 
τεχνολογίας με έντονη δραστηριότητα στην εκκόλαψη 
νεοφυών επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας στη βάση των αποτελεσμάτων που 
προκύπτουν από επιστημονική έρευνα.   
 
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Κύπρου επισκέφθηκε την 
Έκθεση CIFTIS Trade and Services, όπου ενημερώθηκε για θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, 

καθώς και Παραδοσιακής Κινέζικης 
Ιατρικής.  έλος, η αντιπροσωπεία 
είχε την ευκαιρία να λάβει μέρος 
στην τελετή έναρξης του 
δεκαπενθήμερου Θερινού Σχολείου 
στο Beijing Institute of Education, 
παρουσία στελεχών της Πρεσβείας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Κίνα.  Το Θερινό Σχολείο - που 
διοργανώνεται σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Κομφούκιος στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο 

οποίο συμμετέχουν 17 φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει 
μαθήματα Κινέζικης γλώσσας στο πλαίσιο των σπουδών τους - έχει στόχο να βελτιώσει τις 
γνώσεις τους  στη γλώσσα, την κοινωνία και τον πολιτισμό της Κίνας.   
 

Τέλος ανακοίνωσης 


