
 

 

  
 

 
 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθηκε  
ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

 
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. 
Πρόδρομος Προδρόμου επισκέφθηκε την Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 
2020 το Πανεπιστήμιο Κύπρου και είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με 
τις Πρυτανικές Αρχές. Ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης 
αφού καλωσόρισε τον κ. Προδρόμου και την αντιπροσωπεία που 
τον συνόδευε, προέβη σε σύντομη αναφορά στο έργο του 
Πανεπιστημίου.  
 
Στο πλαίσιο της συζήτησης, έγινε αναφορά, μεταξύ άλλων στην 

εισδοχή φοιτητών στα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Εκτός από τα ξενόγλωσσα 
προγράμματα, για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό, είπε ο Πρύτανης, να διαμορφωθούν εκείνες οι 
υποδομές που θα προσελκύσουν περισσότερους φοιτητές με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Ένα από αυτά 
τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν προσφέροντας ευκολίες στους φοιτητές είναι η στέγη. Η 
υλοποίηση της δεύτερης φάσης της των φοιτητικών εστιών  σε ορίζοντα πέντε χρόνων, προνοεί 700 
επιπλέον δωμάτια. Έχουν γίνει επαφές, είπε, με το Υπουργείο Οικονομικών, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και με την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες δηλώνουν έτοιμες 
να χρηματοδοτήσουν την προσπάθεια αυτή. 
 
Η στήριξη του Υπουργείου για την προσέλκυση ξένων φοιτητών, θεωρείται πολύ σημαντική και συνδέεται 
επίσης με την ανάπτυξη και αειφόρου συγκοινωνιακής υποδομής, σημείωσε ο κ. Χριστοφίδης, 
αναφέροντας παράλληλα και την ανάπτυξη και προσφορά κοινών προγραμμάτων σπουδών από την 
κοινοπραξία YUFE (Young Universities for the Future of Europe) στην οποία μετέχει το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, με στόχο την ίδρυση ενός ενοποιημένου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δίνει πολύ μεγάλη σημασία σ’ αυτή την προσπάθεια, ανέφερε ο Πρύτανης, προσθέτοντας ότι για να 
διατηρήσουμε τη δυναμική, το επίπεδο σπουδών, και γιατί όχι και να είμαστε πρωταγωνιστές στο διεθνή 
χώρο, επιβάλλεται η συμμαχία με άλλα πανεπιστήμια.  
 
Από την πλευρά του ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τόνισε τη σημασία που 
αποδίδει η Πολιτεία στα δημόσια Πανεπιστήμια δηλώνοντας ότι θα παραμείνει σε συνεχή επικοινωνία και 
διάλογο. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, είπε, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με όλα τα 
πανεπιστήμια για συζήτηση επί μέρους θεμάτων με στόχο να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο 
εκπαίδευσης. 

Τέλος Ανακοίνωσης 

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων 
Τομέας Προώθησης και 
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Τηλέφωνο: 22894304 
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