
 

 

  

 
 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΗΣ 
ΤΟΥ ΟΜΑΝ  
 
Άμεσος στόχος η ανταλλαγή φοιτητών και η φοίτηση υποτρόφων του Ομάν στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου   
 
 
Tην πανεπιστημιούπολη επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κάτω Βουλής του Σουλτανάτου του 
Ομάν Shaikh Khalid  Hilal Al Maawali, συνοδευόμενος από 12μελή αντιπροσωπεία και από τον Πρέσβη του 
Ομάν στην Κύπρο κ. Sheikh Ahmed Al-Shanfari. 
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, καλωσόρισε θερμά την 
αντιπροσωπεία επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ομάν είναι διαχρονικές και ιδιαίτερες, 
αφού έπειτα από το 1974 πολλές εταιρείες κυπριακών συμφερόντων δραστηριοποιήθηκαν στο Ομάν και 
πολλοί Κύπριοι μετανάστευσαν εκεί για να εργαστούν. Ο Πρύτανης παρουσίασε μάλιστα στους 
φιλοξενούμενους του Πανεπιστημίου, τη σειρά ξυλογραφιών του Τηλέμαχου Κάνθου «Σκληροί Χρόνοι», η 
οποία  κοσμεί την Αίθουσα της Συγκλήτου, αναδεικνύοντας χαρακτηριστικά τα πέτρινα χρόνια της Κύπρου. 
Το έργο «Γυναικοπάζαρο» του ίδιου καλλιτέχνη, προκάλεσε, επίσης, τον έντονο θαυμασμό των μελών της 
αντιπροσωπείας. Ο Πρύτανης περιέγραψε το πόσο αρμονικά ζούσαν στην Κύπρο άνθρωποι που ανήκαν σε 
διάφορες θρησκείες και προέρχονταν από διάφορους πολιτισμούς, κάτι το οποίο ο κ. Shaikh Khalid  Hilal Al 
Maawali σχολίασε θετικά, τονίζοντας ότι όλοι οι λαοί ανεξάρτητα με τη θρησκεία και τις καταβολές τους 
έχουν έρθει στον ίδιο κόσμο για να συνυπάρξουν και να δημιουργήσουν. 
 
Αφού ευχαρίστησε τον Πρύτανη, και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και αξιωματούχους του 
Πανεπιστημίου για τη θερμή υποδοχή ο κ. Al Maawali ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, εισερχόμενος στο 
χώρο, εντυπωσιάστηκε από τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ενώ εξεπλάγη θετικά μόλις αντίκρυσε, στην 
είσοδο του Κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», την πινακίδα που αναφέρεται στο 
μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κάτοχο Νόμπελ Οικονομίας Καθηγητή 
Χριστόφορο Πισσαρίδη.  Αφού δε παρακολούθησε σύντομη παρουσίαση για το Πανεπιστήμιο και τις 
δυνατότητες που αυτό προσφέρει σε Ομανούς φοιτητές, από τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, 
Οικονομικών και Διοίκησης Καθ. Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, σημείωσε χαρακτηριστικά «Η διεθνής 
κατάταξη του Πανεπιστημίου Κύπρου στην 52 θέση ανάμεσα στα καλύτερα νέα πανεπιστήμια αποτελεί 
φυσικό επακόλουθο των δράσεων και της συνεχούς σας ανάπτυξης». 
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Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε διαφάνηκε έντονα το ενδιαφέρον της αποστολής για προώθηση της 
ανταλλαγής φοιτητών, αλλά και για εισδοχή υποτρόφων του Ομάν σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα.  Τα μέλη της αποστολής υπέβαλαν 
ερωτήσεις για την πιστοποίηση των προγραμμάτων, τον τρόπο διδασκαλίας και τη διεθνή αναγνώριση των 
πτυχίων.  Έγινε ειδική αναφορά σε προγράμματα Θετικών Επιστημών.   
 
Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με αρμόδιους φορείς για την 
εκπαίδευση στο Ομάν, κάτι που τόνισε και ο Πρέσβης του Ομάν στην Κύπρο, δίνοντας έμφαση στο γεγονός  
ότι η Υπουργός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ομάν, η οποία είναι επίσης ακαδημαϊκός, έπειτα από την 
τελευταία της επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σημείωσε  την επιθυμία της για άμεση αλληλεπίδραση 
με το Ίδρυμα.  
 
Στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ήδη ετοιμάσει εξειδικευμένα 
προγράμματα που απευθύνονται σε φοιτητές από το Ομάν. Συγκεκριμένα έχει σχεδιάσει 4 προπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών τα οποία αφορούν το χώρο της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στους τομείς των Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Περιβαλλοντικών 
Σπουδών. Επιπρόσθετα, έχουν σχεδιασθεί εξειδικευμένα προγράμματα, διάρκειας ενός χρόνου το μέγιστο, 
για εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε ακαδημαϊκό επίπεδο. 
 
Όπως δήλωσε ο Αντιπρύτανης Καθ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου «Η μακρά ακαδημαϊκή παράδοση, σε 
συνδυασμό με  το εκπαιδευτικό σύστημα του Ομάν συμβάλλουν ουσιαστικά στην εκκόλαψη υποψήφιων 
φοιτητών με εξαιρετικές ακαδημαϊκές δυνατότητες. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο της 
διεθνοποίησής του στοχεύει να προσελκύει ταλαντούχους υποψηφίους οι οποίοι αφενός θα εμπλουτίσουν 
την πανεπιστημιακή κοινότητα με τις δικές τους εμπειρίες, κάτι το οποίο θα είναι αμοιβαία επωφελές, και 
αφετέρου θα αποτελούν, ως απόφοιτοι, πρεσβευτές της Κύπρου ανά το παγκόσμιο».   
 
 
Τέλος ανακοίνωσης 


