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Στον Αναπληρωτή Καθηγητή Κώστα Φάντη
το φετινό Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας 2021 του Πανεπιστημίου Κύπρου
Για την καινοτόμα, πρωτοποριακή έρευνά του και για το συνολικό επιστημονικό του έργο
Το Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας του
Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2021 εξασφάλισε
ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Φάντης του
Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Κύπρου για την καινοτόμα, πρωτοποριακή
έρευνα και τις δημοσιεύσεις του, καθώς και για
το συνολικό επιστημονικό του έργο. Η
Σύγκλητος, αφού έλαβε γνώση της εν λόγω
πρότασης της Ειδικής Επιτροπής των
Κοσμητόρων, ενέκρινε την εισήγηση.
Το Βραβείο εξήγγειλε η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα Διακίδου, η
οποία και προήδρευσε της Ειδικής Επιτροπής των Κοσμητόρων για το εν λόγω Βραβείο, ενώ ο Υπουργός
Εξωτερικών, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης το επέδωσε στον Αναπληρωτή Καθηγητή Κώστα Φάντη κατά τη
διάρκεια των Τελετών Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Το «Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας» αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που
καθιερώθηκε το 2015 και απονέμεται με απόφαση της Συγκλήτου σε ερευνητή/ερευνήτρια (μέλος του
Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) κάθε δύο χρόνια. Κριτήριο για την επιλογή του ατόμου αποτελεί η
ποιότητα του ερευνητικού έργου που αφορά στα τελευταία τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια (π.χ.
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και άλλες
δραστηριότητες διεθνούς αναγνώρισης που έχει τύχει το συνολικό ερευνητικό έργο τους). Η τελική
απόφαση της απονομής του Βραβείου λαμβάνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Φάντης έλαβε το Διδακτορικό του από το Georgia State University το
2007 και είναι μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2009. Το ερευνητικό
έργο του Δρα Φάντη εστιάζεται στο γνωστικό αντικείμενο της Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας και
συγκεκριμένα στη μελέτη των ατομικών, περιβαλλοντικών και νευρο-βιολογικών αιτιών της παιδικής και
εφηβικής ψυχοπαθολογίας. Η έρευνά του έχει τύχει εξωτερικής χρηματοδότησης και έχει δημοσιευθεί σε
κορυφαία επιστημονικά περιοδικά του κλάδου.

Πέραν από τη βασική έρευνα, ο Δρ Φάντης έχει αναπτύξει προληπτικά και παρεμβατικά προγράμματα που
στοχεύουν στη μείωση των αντικοινωνικών συμπεριφορών και συναισθηματικών προβλημάτων. Έχοντας
ως γνώμονα τη συνεισφορά στην κοινωνία μέσω της έρευνας, έχει αναλάβει για τα επόμενα τέσσερα
χρόνια τη μελέτη της βίας σε όλα τα σχολεία της Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Ο Δρ Φάντης θεωρεί ότι η μελέτη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς σε μικρές ηλικίες θέτει τις βάσεις για
τη δημιουργία μιας υγιέστερης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τη βίαιη συμπεριφορά, και για αυτό έχει
αφιερώσει την ερευνητική του πορεία σε αυτό το πληθυσμό.
Η πανεπιστημιακή κοινότητα, του εύχεται κάθε καλό τόσο στις ακαδημαϊκές όσο και στις ερευνητικές και
επιστημονικές του δραστηριότητες.
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