
 

 

  

 
 

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ YUFE ALLIANCE, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΟΙΚΟΔΟΜΕΙ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»  
 
Η Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων» εγκαινιάσθηκε επίσημα την Πέμπτη, 7 
Νοεμβρίου 2019, στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή και του Πανεπιστημίου Κύπρου 
 
 

Η κοινοπραξία «Νέων Πανεπιστημίων για το 
Μέλλον της Ευρώπης» - YUFE (Young Universities 
for the Future of Europe Alliance), στην οποία 
συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου με άλλα επτά 
ευρωπαϊκά κορυφαία πανεπιστήμια (κάτω των 50 
ετών), συμμετείχε, στην εναρκτήρια εκδήλωση της 
Πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», που 
πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
την Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019, στις Βρυξέλλες. Ο 
Καθηγητής Martin Paul, Πρόεδρος της 
Κοινοπραξίας YUFE και Πρόεδρος του 
Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ, δήλωσε: «Η 
κοινοπραξία οκτώ νέων πανεπιστημίων, θα 
δημιουργήσει το πρώτο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο 
του μέλλοντος που θα είναι ανοιχτό σε όλους». 

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εκπροσώπησε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά 
Πανεπιστήμια», που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Βρυξέλλες, ο Πρύτανής του Ιδρύματος, 
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της YUFE Δρ Daniela Trani και ο Κύπριος Κώστας 
Γεωργιάδης, ο οποίος σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ, ήταν ανάμεσα στους ομιλητές της 
εκδήλωσης παρουσιάζοντας το όραμα της κοινοπραξίας YUFE.   
 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν όλα τα πανεπιστήμια που αποτελούν τις 17 πρώτες ευρωπαϊκές κοινοπραξίες 
πανεπιστημίων που επιλέγηκαν από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός νέου 
μοντέλου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Τα συμμετέχοντα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με τους εκπροσώπους 
τους, είχαν την ευκαιρία όλα μαζί, για πρώτη φορά, να διερευνήσουν τα οφέλη και τις ευκαιρίες που 
δημιουργεί η Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», να συζητήσουν σχετικά με το τοπίο της 
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του μέλλοντος, να  παρουσιάσουν τις στρατηγικές τους και να μοιραστούν τις 
σκέψεις τους σχετικά με το μέλλον του έργου. 
 
Υπενθυμίζεται ότι η κοινοπραξία YUFE (Young Universities for the Future of Europe), είναι μια από τις 17 
προτάσεις ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που επιλέγηκαν από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον περασμένο Ιούνιο 
2019, για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός νέου μοντέλου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Η κοινοπραξία 
YUFE, η οποία αποτελείται από 8 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
ως πλήρες μέλος, αξιολογήθηκε ως η κορυφαία πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Σπουδές σε όλη την Ευρώπη  
 
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο YUFE θα επιτρέψει στους υποψήφιους φοιτητές να συντάξουν τα αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών τους, επιλέγοντας από προγράμματα που προσφέρονται σε καθένα από τα οκτώ 
πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην κοινοπραξία YUFE. Για να επιτρέψει την πρόσβαση σε όλα τα 
συστήματα και εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων πανεπιστημίων, η κοινοπραξία θα εισαγάγει τη φοιτητική 
κάρτα YUFE, η οποία θα ισχύει σε όλα τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο νέο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. 
Η επίσημη γλώσσα των προγραμμάτων σπουδών στο YUFE θα είναι η αγγλική, αλλά οι φοιτητές που θα 
σπουδάζουν για μια χρονική περίοδο σε ένα πανεπιστήμιο σε άλλη χώρα, θα ενθαρρυνθούν και 
υποστηριχθούν για να μάθουν τη γλώσσα της χώρας που θα τους υποδεχθεί. Όταν θα έχουν ολοκληρώσει με 
επιτυχία τις σπουδές τους, οι φοιτητές θα λαμβάνουν ένα ευρωπαϊκό  πτυχίο που θα ισχύει παντού στην 
Ευρώπη. Το δίπλωμα όχι μόνο θα αναγνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση των σπουδαστών, αλλά θα 
αναγνωρίζει επίσης την προσπάθειά τους για κινητικότητα, εκμάθηση γλωσσών, επαγγελματική κατάρτιση, 
επιτόπια παρακολούθηση εργασίας (job shadowing) και κοινοτικό εθελοντισμό. 
 
Κοινωνική ευθύνη 
«Η κοινοπραξία YUFE βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής ευθύνης και, πάνω απ 'όλα, στην τοποθέτηση των 
φοιτητών στην πρώτη γραμμή των δράσεών της. Γι 'αυτό οι φοιτητές μας είχαν και θα έχουν  πρωταγωνιστικό 
ρόλο στη διακυβέρνηση της κοινοπραξίας και στη συνδημιουργία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου», δήλωσε 
η  Δρ Daniela Trani. «Το επόμενο έτος επιθυμούμε να παρουσιάσουμε τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα που 
θα επιτρέψουν στους φοιτητές να μάθουν στα 10 πανεπιστήμια - συμπεριλαμβανομένων των 
συνεργαζόμενων πανεπιστημίων - αλλά και να γνωρίσουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τους πολίτες των 
πόλεων της YUFE. Ένα άλλο βασικό στοιχείο στη YUFE είναι η απασχολησιμότητα των αποφοίτων μας. Θα 
συνεργαστούμε με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για να εξασφαλίσουμε ότι οι φοιτητές της 
κοινοπραξίας YUFE αναπτύσσουν δεξιότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και που 
τους καθιστούν ανταγωνιστικούς επαγγελματίες παντού στην Ευρώπη», σημείωσε η Δρ Trani. 
 

ΜΕΛΗ  
Η Κοινοπραξία YUFE είναι γεωγραφικά διαφοροποιημένη και περιλαμβάνει πανεπιστήμια, πόλεις και 
εταιρείες. 
 
Οι εταίροι της YUFE είναι: 
Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ (συντονιστής) - Ολλανδία 
Carlos III Πανεπιστήμιο Μαδρίτης - Ισπανία 
Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας - Βέλγιο 
Πανεπιστήμιο της Βρέμης - Γερμανία 
Πανεπιστήμιο Κύπρου - Κύπρος 



 

 

Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας 
Πανεπιστήμιο του Essex - Ηνωμένο Βασίλειο 
Πανεπιστήμιο της Ρώμης Tor Vergata - Ιταλία 
 
Οι συνεργάτες της YUFE είναι: 
· European Entrepreneurs CMA-PME 
· Kiron Open Higher Education 
· Nicolaus Copernicus University of Torún - Poland 
· Adecco Group France 
· ETS Global  
· Πανεπιστήμιο της Rijeka - Κροατία 
 
Σχετικά με το YUFE 
Η κοινοπραξία Νέων Πανεπιστημίων για το Μέλλον της Ευρώπης (YUFE) είναι μια σημαντική στρατηγική 
εταιρική σχέση που δημιουργήθηκε μεταξύ οκτώ πανεπιστημίων με έντονη ερευνητική δραστηριότητα σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κοινοπραξία YUFE, μαζί με τους έξι συνεργάτες της, στοχεύει να επιφέρει μια 
ριζική αλλαγή στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθιερώνοντας το νέο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο ως 
το κορυφαίο μοντέλο ενός νέου, μη ελιτιστικού, ανοιχτού ευρωπαϊκού πανεπιστημίου. Ένα μοναδικό 
οικοσύστημα που θα συνδέει τα πανεπιστήμια με τις κοινότητες, το YUFE θα βασίζεται στη συνεργασία 
μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και των πολιτών σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.yufe.eu  
Twitter: @AllianceYufe 
Instagram: @yufe_alliance 
Facebook: www.facebook.com/YUFEalliance  
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