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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ 
 
Για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου με Πανεπιστήμια 
της Βουλγαρίας  
 
Επίσκεψη στη Σόφια πραγματοποίησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης, μεταξύ 15 και 16 Μαρτίου 2018, την οποία συντόνισε η Πρεσβεία της Κύπρου στη 

Βουλγαρία.  Κατά την επίσκεψή του στη Σόφια, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου συναντήθηκε με 

τους ομόλογούς του στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Σόφιας “St. Kliment Ohridski”, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο 

Σόφιας, το New Bulgarian University και το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας.  Στο πλαίσιο των συναντήσεων 

που είχε ο Πρύτανης, συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων, ενώ 

ειδική αναφορά έκαναν και στους στενούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Βουλγαρίας και Κύπρου. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο ομόλογός του στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Σόφιας “St. 

Kliment Ohridski”, Καθηγητής Anastas Gerdjikov υπέγραψαν την ανανεωμένη Συμφωνία Συνεργασίας 

μεταξύ των δυο ιδρυμάτων, ενώ με τον ομόλογό του στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Σόφιας, Καθηγητή Georgy 

Mihov υπέγραψαν για πρώτη φορά Συμφωνία Διμερούς Συνεργασίας.  Και οι δυο Συμφωνίες, οι οποίες 

θέτουν το πλαίσιο για συνεργασία σε διάφορους τομείς,  προνοούν, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή 

ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και φοιτητών, τη συνεργασία σε θέματα έρευνας και 

διδασκαλίας, καθώς και τη συνδιοργάνωση συνεδρίων. 

Όπως ανέφερε ο Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης αυτό που ξεχώρισε κατά την επίσκεψή 

του ήταν η εξωστρεφής στρατηγική των ανώτατων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Σόφιας, καθώς όλα τους 

τα προγράμματα προσφέρονται σε ξένες  γλώσσες.  «Στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας, φοιτούν 10.000 

φοιτητές, εκ των οποίων οι 3.300 είναι ξένοι. Το αγγλικό πρόγραμμα παρακολουθούν φοιτητές από 

Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία κ.τλ. (το 1/3 από Ελλάδα). Φανταστείτε την προοπτική με την έναρξη του 

αγγλόφωνου προγράμματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στόχος είναι να φοιτούν στο 

αγγλόφωνο 6ετές  πρόγραμμα 100 φοιτητές και να καταστεί με τον χρόνο η Σχολή οικονομικά αυτόνομη», 

σημείωσε ο Πρύτανης.  
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