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Περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Πανεπιστημίου Κύπρου με ρωσικά 
πανεπιστήμια  
 
Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων, αλλά και των σχέσεων με ρωσικά 
πανεπιστήμια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ρωσικό Πολιτιστικό 
Κέντρο υπέγραψαν τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020, Μνημόνιο Συνεργασίας. 
 

Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής 
Τάσος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Ρωσικού 
Πολιτιστικού Κέντρου, η Διευθύντριά του Δρ Αλίνα 
Ράντσενκο (Dr Alina Radchenko). Το εν λόγω 
Μνημόνιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την 
προώθηση της περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και ρωσικών 
πανεπιστημίων, τη συνεργασία μεταξύ του Ρωσικού 
Πολιτιστικού Κέντρου και του Κέντρου Γλωσσών του 

Πανεπιστημίου για τη διεξαγωγή από κοινού πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων και τη 
διερεύνηση της συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Οικονομικών  και άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου με επιστήμονες και ακαδημαϊκούς από τη Ρωσία, σε θέματα κοινού ερευνητικού 
ενδιαφέροντος και οικονομικής πολιτικής ανάλυσης. Προνοεί, επίσης, την παραχώρηση 
υποτροφίας σε ένα/μια φοιτητή/φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου κάθε χρόνο, για 
μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στη Ρωσία, στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος 
παραχώρησης υποτροφιών μέσω ποσόστωσης σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Τάσος Χριστοφίδης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε στη σημασία του 
συμφωνητικού που θα ενδυναμώσει τις σχέσεις με το Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο και τα 
πανεπιστήμια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.   
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Ο  Επιτετραμμένος της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο, κ. Andrey Panyukhov, 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ, όπως 
χαρακτηριστικά ανέφερε, ενός από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια του νησιού, του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, και του Ρωσικού Πολιτιστικού Κέντρου. «Εκ μέρους της Πρεσβείας της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας στην Κύπρο, επιθυμώ να σας συγχαρώ για την υπογραφή αυτού του σημαντικού 
Μνημονίου. Η υλοποίηση κοινών έργων στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του 
πολιτισμού είναι μια από τις κατευθύνσεις της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Κύπρου. 
Αναμφίβολα το Μνημόνιο, το οποίο υπογράφεται σήμερα, επιβεβαιώνει τις μεγάλες δυνατότητες για 
την ανάπτυξη πολυδιάστατων δεσμών μεταξύ δύο εθνών» σημείωσε. O Επιτετραμμένος της 
Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξέφρασε την ικανοποίησή του, αφού το Μνημόνιο, όπως 
σημείωσε, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της ρωσικής γλώσσας και του πολιτισμού 
μεταξύ των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
Η Διευθύντρια του Κέντρου Δρ Αλίνα Ράντσενκο (Dr Alina Radchenko), ευχαρίστησε το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, τονίζοντας ότι η υπογραφή του εν λόγω Μνημονίου Συνεργασίας ανοίγει 
νέους ορίζοντες στην επιστημονική, πολιτιστική συνεργασία μεταξύ της Κύπρου και της Ρωσίας. «Το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να βασίζεται στο Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο στην καθοδήγηση και στη 
συνεργασία,  επιστημονική, ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική, τόσο με τα ρωσικά πανεπιστήμια, όσο και 
με τη ρωσική ακαδημαϊκή κοινότητα», κατέληξε.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Τέλος ανακοίνωσης 


