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ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΓΙΑ 2Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της εταιρίας HUAWEI “Seeds for the Future 2017”, στο πλαίσιο της
συνεργασίας της με το Πανεπιστήμιο
Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου και η εταιρεία Huawei Technology (Cyprus) Ltd, στο πλαίσιο εκδήλωσης που
διοργανώθηκε στις 8 Ιουνίου 2017 στην Πανεπιστημιούπολη, ανακοίνωσαν τη συμμετοχή των έξι
φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Πρόγραμμα “Seeds for the Future 2017”, το οποίο διοργανώνει
κάθε χρόνο η εταιρία HUAWEI. Πρόκειται για εκπαιδευτική εργασία φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου
στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Huawei στην Κίνα, η οποία πραγματοποιείται ως μέρος του Μνημονίου
Συνεργασίας που υπέγραψαν τα δύο μέρη τον Μάιο του 2016, με σκοπό τη συνεργασία σε θέματα
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών. Όσον αφορά τους συμμετέχοντες, τρεις φοιτητές
προέρχονται από το Τμήμα Πληροφορικής και τρεις από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας με την Κίνα, οι οποίες ενισχύθηκαν έπειτα
από την ίδρυση του Ινστιτούτου Κομφούκιος στις εγκαταστάσεις του το 2014. «Έκτοτε η προώθηση της
συνεργασίας, όχι μόνο με κινέζικα ακαδημαϊκά ιδρύματα, αλλά και εταιρείες που μπορούν να έχουν
σημαντική συνεισφορά σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης έχει γίνει ένας από τους βασικούς στόχους του
Πανεπιστημίου Κύπρου», σημείωσε κατά το χαιρετισμό του ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος
Χριστοφίδης. «Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη
εφαρμογή του προγράμματος της Κίνας “One Belt One Road”, πρόσθεσε ο Πρύτανης. Τόνισε, επίσης, ότι
δημιουργούνται ευκαιρίες για ανάπτυξη νέων, καθώς και ενίσχυση υφιστάμενων συνεργασιών μεταξύ
Κύπρου-Κίνας, ενώ ανοίγεται ένα παράθυρο ευκαιριών για επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της
επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
Ο Έντιμος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής συνεχάρη τα δύο μέρη και εξέφρασε την
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πρόνοιες διακρατικών συμφωνιών συνεργασίας υλοποιούνται μέσω
προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν επιστέγασμα πρωτοβουλιών φορέων και οργανισμών όπως είναι το
Πανεπιστήμιο Κύπρου. «Η συμφωνία του Πανεπιστημίου Κύπρου με την εταιρία Huawei Technologies

(Cyprus) ανοίγει νέους ορίζοντες και προωθεί την έννοια της συνεργασίας ερευνητών, ακαδημαϊκών και
φοιτητών σε διεθνές επίπεδο», ανέφερε ο Υπουργός. «Είμαι βέβαιος ότι η συμμετοχή των φοιτητών στο εν
λόγω πρόγραμμα θα τους προσφέρει μία εμπειρία ζωής» κατέληξε.
Ο Πρέσβης της Κίνας στην Κύπρο Α.Ε. Huang Xingyuan έδωσε έμφαση στην καινοτομία ως ατμομηχανή της
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Κίνας, ενώ σημείωσε ότι αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την
οικονομική αναδόμηση και άνθιση της Κύπρου. «Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με
την Κύπρο όσον αφορά την εκκόλαψη νέων ταλέντων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα της
βιομηχανίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τέλος, εκ μέρους της Huawei Technologies (Cyprus) Co. Ltd ο Διευθυντής της κ. Li Zheng, αφού αναφέρθηκε
στην εταιρία η οποία βρίσκεται στην 129η θέση ανάμεσα στις Global Fortune 500, τόνισε ότι στηρίζει με
περηφάνια τον τομέα της εκπαίδευσης, με στόχο «να προσφέρουμε την ευκαιρία σε νέους να εφαρμόζουν
στην πράξη, τις γνώσεις που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και να μαθαίνουν και
να εφαρμόζουν όλες τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες».
Η εκδήλωση έκλεισε με παρουσίαση από τους φοιτητές που συμμετείχαν πέρσι στο Πρόγραμμα, οι οποίοι
αποκόμισαν τις καλύτερες εντυπώσεις από την εμπειρία τους. «Μας δόθηκε η σπάνια ευκαιρία να
εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας για το αντικείμενο σπουδών μας, να διδαχθούμε την πρακτική εφαρμογή
τους από ειδήμονες στον τομέα μας, ενώ παράλληλα να διευρύνουμε τους πολιτισμικούς μας ορίζοντες
γνωρίζοντας από κοντά τον τόσο πλούσιο κινεζικό πολιτισμό», δήλωσαν μεταξύ άλλων.
Σημειώνεται ότι στο Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Κύπρου οι φοιτητές αλλά και το ευρύτερο
κοινό έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν προγράμματα εκμάθησης της Κινέζικης γλώσσας και
πολιτισμού (Τα μαθήματα παρακολούθησαν μέχρι σήμερα 180 φοιτητές). Παράλληλα, πραγματοποιείται
ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων με θέμα την Κινέζικη γλώσσα, τον πολιτισμό και
τις τέχνες. Το Ινστιτούτο συμβάλλει, επίσης, στην ενίσχυση της συνεργασίας του ΠΚ με το δημόσιο τομέα,
τις επιχειρήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Κίνα, για την ανάπτυξη
ισχυρότερων οικονομικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και πολιτιστικών δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες.
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