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ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ GRONINGEN ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
 
Πρύτανης: «Η υπογραφή του μνημονίου ανάμεσα στα δύο Πανεπιστήμια ανοίγει μια νέα 
σελίδα στη συνεργασία των δύο χωρών στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και δίνει 
ώθηση σε δράσεις κοινού ακαδημαϊκού και ερευνητικού ενδιαφέροντος» 
 
           
 
Μνημόνιο πενταετούς συνεργασίας, στους τομείς της διδασκαλίας και της έρευνας, με το 
Πανεπιστήμιο Groningen, στο Χρόνινγκεν της Ολλανδίας, ένα από τα παλαιότερα και καλύτερα 
πανεπιστήμια στην Ολλανδία, με περισσότερους από 100.000 αποφοίτους, υπέγραψε το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.  
 
Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν, ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποίος 
επισκέφθηκε για το σκοπό αυτό την Ολλανδία και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Groningen, ο 
Πρύτανης Καθηγητής Elmer Sterken, εκ μέρους του Προέδρου, Καθηγητή Sibrand Poppema. 
 
«Η υπογραφή του μνημονίου ανάμεσα στα δύο Πανεπιστήμια ανοίγει μια νέα σελίδα στη συνεργασία 
των δύο χωρών στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και δίνει ώθηση σε δράσεις κοινού ακαδημαϊκού 
και ερευνητικού ενδιαφέροντος. Είναι μεγάλη ευκαιρία για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, να ανταλλάξει 
νέες ιδέες με ένα τόσο σπουδαίο ερευνητικό Πανεπιστήμιο όπως αυτό του Groningen», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, κατά 
την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τονίζοντας ότι «αναμένουμε μια ιδιαίτερα πρόσφορη και 
παραγωγική συνεργασία» 
                       
Θεμελιώδεις στόχοι του Μνημονίου Συνεργασίας είναι οι κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, η 
ανταλλαγή διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, καθώς και προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών, η οργάνωση επισκέψεων για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς λόγους και η συνεργασία σε 
επιστημονικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος μέσω της ανάπτυξης κοινών ερευνητικών 
προγραμμάτων, συνδιοργάνωση, διαλέξεων σεμιναρίων και συνεδρίων.  
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και 
να συζητήσει προοπτικές συνεργασίας με επιφανείς ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου Groningen. 
Καθώς το Πανεπιστήμιο του Groningen αποτελεί παράδειγμα συνύπαρξης προγραμμάτων στην 
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ολλανδική και αγγλική γλώσσα, επιδίωξη του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να αναπτύξει συνεργασία 
με το ολλανδικό πανεπιστήμιο ειδικά στον τομέα της διεθνοποίησης. Στο πλαίσιο των συζητήσεων 
δόθηκε έμφαση σε ζητήματα προσέλκυσης ξένων φοιτητών και στο πώς η πόλη του Groningen, οι 
εγκαταστάσεις και οι υποδομές του Πανεπιστημίου μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για 
υποψήφιους φοιτητές από το εξωτερικό.  Κατά την επίσκεψή του στο Πανεπιστήμιο ο Πρύτανης 
πραγαμτοποίησε συζητήσεις για συνεργασία του Πανεπιστημίου με Τμήματα που εστιάζουν στη 
χημεία τροφίμων, για περαιτέρω ενίσχυσης της προσπάθειας του Πανεπιστημίου για αξιοποίηση του 
φυσικού πλούτου της πατρίδας μας (χαρούπια, λάδι). Περαιτέρω συναντήθηκε με ακαδημαϊκούς 
κυπριακής και ελληνικής καταγωγής με στόχο τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Κύπρου με 
ανθρώπους της διασποράς. Αποφασίστηκε επίσης η υπογραφή συμφωνίας για από κοινού επίβλεψη 
διδακτορικών διατριβών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ήδη συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο του Groningen στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + μεταξύ των Τμημάτων 
Πληροφορικής των δύο Ιδρυμάτων.  
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