
 

 

  

 
 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
 
Πρύτανης: «Δεν λησμονούμε ποτέ ότι το Πανεπιστήμιο 
χρηματοδοτείται και από τον φορολογούμενο πολίτη» 
 
 

Στην υψηλότερη θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μεταξύ των οκτώ δημόσιων και ιδιωτικών 

Κυπριακών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με έρευνα που αφορά την αξιοπιστία των ιδρυμάτων. 

 

Όπως δημοσίευσε τη Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017 η διαδικτυακή εφημερίδα StockWatch, σύμφωνα με 

την πρώτη διαβάθμιση των οκτώ δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται στην 

Κύπρο,  διενεργώντας δημοσκοπική μέτρηση της αξιοπιστίας τους σε συνεργασία με την RAI Consultants, 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πιο αξιόπιστο. Οι βαθμολογίες προκύπτουν από δύο ερωτήματα: πόσο 

αξιόπιστο είναι το πανεπιστήμιο και κατά πόσο θα συστηνόταν. 

 

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε 8,7 από τα 10. Έλαβε 8,6 για την αξιοπιστία του και 8,8 στο 

ερώτημα εάν θα συστηνόταν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για την πιο υψηλή μέτρηση 

αξιοπιστίας μεταξύ όλων των οργανισμών που περιλαμβάνονται στις έρευνες που πραγματοποιεί την 

τελευταία πενταετία η StockWatch. 

Η έρευνα αξιοπιστίας των πανεπιστημίων πραγματοποιήθηκε με δείγμα 600 ατόμων και δείχνει την υψηλή 

αξιοπιστία των οκτώ πανεπιστημίων, ιδίως των τριών δημόσιων πανεπιστημίων που βρέθηκαν στην 

κορυφή της σχετικής αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η μέση βαθμολογία των οκτώ 

πανεπιστημίων διαμορφώθηκε στο 6,9 από τα 10. 
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Η έρευνα, η οποία διεξήχθη μεταξύ 1 και 8 Αυγούστου 2017 με τηλεφωνικές συνεντεύξεις, ήταν 

παγκύπρια σε αστικές και αγροτικές περιοχές με άντρες και γυναίκες 18 ετών και άνω. Η μεθοδολογία 

ήταν τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία.  

 

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρείται τα τελευταία τέσσερα χρόνια  ως ο πλέον αξιόπιστος 

θεσμός στην Κύπρου, σύμφωνα με τις εν λόγω έρευνες αξιοπιστίας.   

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ευχαρίστησε τους πολίτες 

και ιδιαίτερα τους νέους για την ψήφο εμπιστοσύνης τους, τονίζοντας ότι αυτή συνιστά εξαιρετική τιμή και 

συνάμα ευθύνη για την κοινότητα του Πανεπιστημίου. «Η μακροχρόνια εμπιστοσύνη των πολιτών προς το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου ενισχύει το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους του τόπου μας. 

Αναγνωρίζουμε τη διαχρονική στήριξη της Πολιτείας στο Πανεπιστήμιο και την αρωγή της ευρύτερης 

κοινωνίας σε αυτό. Δεν λησμονούμε  ποτέ ότι το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται και από τον 

φορολογούμενο πολίτη. Αυτό το αίσθημα ευθύνης μας ωθεί να επιδιώκουμε διαρκώς την καλύτερη 

αξιοποίηση των κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων, με την καλύτερη οργάνωση και την επαγγελματική 

διοίκηση. Θέλω να διαβεβαιώσω την Πολιτεία άλλα και την κοινωνία, ότι θα ανταποδώσουμε στο μέγιστο 

την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και μας δείχνουν», τόνισε ο Πρύτανης.  

 

Με αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς ο Πρύτανης απευθύνθηκε  στις νέες φοιτήτριες και 

τους νέους φοιτητές: «Αγαπητοί νέοι φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες, σας συγχαίρουμε για την επιτυχία 

της εισαγωγής σας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που είναι το αποτέλεσμα της προσωπικής σας  προσπάθειας. 

Σας καλωσορίζουμε με χαρά στη μεγάλη οικογένεια του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Το μήνυμα μου προς σε εσάς είναι απλό: Τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ευφυΐα, τη φαντασία 

και την εφευρετικότητα των νέων δημιουργικών ανθρώπων. Εκεί βρίσκεται ο πραγματικός πλούτος μιας 

χώρας. Εσείς αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές είστε ο πραγματικός χρυσός της πατρίδας μας». 

 

Διαβάστε περισσότερα για την έρευνα εδώ.  

 

Τέλος ανακοίνωσης 
 

http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=282105

