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ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΥΠΟΤΡΟΦΊΑ ΑΠΟ ΤΟ  ΣΤΕΙΤ ΝΤΙΠΑΡΤΜΕΝΤ  
 

Ο φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Αντρέας Αντωνόπουλος θα εκπροσωπήσει την 

Κύπρο στο Καλοκαιρινό Ινστιτούτο Ευρωπαίων Φοιτητών σε Ηγετικές Θέσεις για θέματα 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  

 

Υποτροφία από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής εξασφάλισε ο δευτεροετής 

φοιτητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Αντρέας Αντωνόπουλος, προκειμένου να 

εκπροσωπήσει την Κύπρο στα Αμερικάνικα 

Καλοκαιρινά Ινστιτούτα Ευρωπαίων Φοιτητών σε 

Ηγετικές Θέσεις για θέματα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας.  

 

 

Η επιλογή του Κύπριου φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αντρέα Αντωνόπουλου, έγινε ανάμεσα σε 

εκατοντάδες αιτήσεις από την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα ανταγωνιστικό θεσμό όπου μόνο 21 Ευρωπαίοι 

νέοι φοιτητές, ηλικίας 18- 25 ετών , επιλέγηκαν για να συμμετάσχουν από όλη την Ευρώπη. Κριτήρια για 

την επιλογή τους ήταν οι ακαδημαϊκές επιδόσεις και οι ηγετικές ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ο κάθε 

συμμετέχων. 
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Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής 

Ο φοιτητής Αντρέας Αντωνόπουλος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Ινστιτούτο “2017 Study of the U.S. 

Institutes for European Student Leaders”, που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο του Tennessee-

Chattanooga, στις Η.Π.Α, με υποτροφία από το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α. Το πρόγραμμα θα 

διεξαχθεί μεταξύ 28 Ιουνίου- 2 Αυγούστου 2017 και θα περιλαμβάνει μελέτη για την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανόμενης της ανάπτυξης, της ιστορίας, των προκλήσεων και 

των επιτυχιών των αμερικανικών κοινωνικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα θα συνδυάζει διδασκαλία 

εντός αιθούσης, επισκέψεις σε επιχειρήσεις και ευκαιρίες εθελοντισμού. Το Ινστιτούτο θα δώσει στους 

συμμετέχοντες επιχειρηματικές δεξιότητες για αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων και ευκαιρίες 

συνάντησης με ηγέτες της τοπικής κοινότητας των Η.Π.Α. Το Ινστιτούτο θα ασχοληθεί, επίσης, με θέματα 

επιχειρηματικής ηθικής, διαπραγματεύσεις, αναδυόμενες αγορές και ανάλυση των κινδύνων, 

μικροχρηματοδότηση, εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα, στρατηγικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, 

καινοτομία και το ζήτημα των γυναικών και μειονοτήτων στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Το 

ακαδημαϊκό πρόγραμμα θα συμπληρωθεί με γνωριμίες με τοπικούς, δημόσιους, ιδιωτικούς και μη 

κερδοφόρους οργανισμούς που είναι γνώστες επί του συγκεκριμένου τομέα και θα ολοκληρωθεί με 

επίσκεψη στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον. 

 

Υπενθυμίζεται ότι, ο εν λόγω φοιτητής μας  είναι ένας από τους μετεγγραφέντες φοιτητές, που 

αποδέχθηκε θέση στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστήμιο μέσω της διαδικασίας των διεθνών 

εξετάσεων, απορρίπτοντας παράλληλα θέση στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του  Cardiff.  Το 

2016, ο Αντρέας Αντωνόπουλος επιλέγηκε μετά από διαγωνισμό και εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου στην 62η Σύνοδο του Εκπαιδευτικού Συνεδρίου - προσομοίωση των οργάνων και των εργασιών 

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών - Harvard National Model United Nations (HNMUN), που έλαβε χώρα 

στη Βοστώνη και το οποίο θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα διεθνή συνέδρια νεολαίας. 

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιο Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σημείωσε ότι η επιλογή και 

η εξασφάλιση από τον φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου της συγκεκριμένης υποτροφίας αποτελεί άλλη 

μια τρανή απόδειξη αναφορικά με το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο των μετεγγραφέντων φοιτητών, οι 

οποίοι αποδέχθηκαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μετά από επιτυχία σε διεθνείς εξετάσεις, καθώς και 

του πολύ καλού επιπέδου διδασκαλίας των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και απόδειξη των 

ικανοτήτων και δυνατοτήτων τους. «Επιθυμώ να συγχαρώ θερμά τον φοιτητή μας Αντρέα Αντωνόπουλο 



 

Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής 

για τη συμμετοχή του σε αυτό το Καλοκαιρινό Ινστιτούτο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενθαρρύνει και 

στηρίζει τη συμμετοχή των φοιτητών του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και διοργανώσεις, με στόχο 

την επέκταση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους γνώσεων, τη δικτύωση με διακεκριμένους 

επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου τους, αλλά και προκειμένου να έρθουν σε άμεση επαφή με 

τον παλμό και τις ανάγκες της αγοράς. Μέσα από τις εμπειρίες αυτές, οι φοιτητές μας αποκτούν γνώσεις 

και δεξιότητες πολύτιμες για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη και γίνονται ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικοί στη σύγχρονη αγορά εργασίας», κατέληξε ο Πρύτανης. 

 
 
 

 
 

Τέλος ανακοίνωσης 


