Γραφείο Τύπου και
Δημοσίων Σχέσεων
Τομέας Προώθησης
και Προβολής
ΣΥΝΤΑΞΗ: Μενέλαος Μενελάου, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας

Τηλέφωνο: 22894304
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr

29 Ιουλίου 2021

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου καλωσόρισε τους νέους φοιτητές και τις νέες
φοιτήτριές του στην Πανεπιστημιούπολη!
Με μεγάλη χαρά το Πανεπιστήμιο Κύπρου καλωσόρισε την Τετάρτη, 28 Ιουλίου τα νέα μέλη της πανεπιστημιακής
του κοινότητας, τους φοιτητές και φοιτήτριες που εξασφάλισαν θέση με τις Παγκύπριες Εξετάσεις.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη
στις 18:30 και το πρόγραμμά της περιελάμβανε σύντομο χαιρετισμό από τον Πρύτανη Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη,
παρουσίαση από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Μενέλαο Μενελάου του
πλέγματος των υπηρεσιών στήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, ικανοτήτων και ενεργού πολιτότητας που βρίσκονται
στη διάθεση των φοιτητριών και φοιτητών του ιδρύματος, καθώς και σύντομη συζήτηση με μια απόφοιτη και έναν
απόφοιτο του Πανεπιστημίου Κύπρου, την κα Άννα Ιωαννίδου, Επικεφαλής Ανάπτυξης Εργασιών του οργανισμού
GetForward και του Reflect Festival και τον Γιάννη Χατζηκωνσταντούρα, Συνιδρυτή του Ομίλου PeopleFirst και του
Student Life.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ξεναγήσεις στην Πανεπιστημιούπολη ενώ οι συμμετέχοντες/χουσες είχαν τη
ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους των ακαδημαϊκών Τμημάτων, των Σχολών και άλλων Υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου για τα προγράμματα σπουδών, τη φοιτητική ζωή, κ.ά. χρήσιμες πληροφορίες.
Κατά τον χαιρετισμό του ο Πρύτανης δήλωσε ότι η Πανεπιστημιούπολη είναι ομορφότερη με φοιτητική παρουσία
και ζωή. Σημείωσε δε ότι «οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορούν να σε προετοιμάσουν για την μετέπειτα
πορεία σου, προσφέροντάς σου όχι μόνο γνώσεις αλλά και δεξιότητες ζωής». Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στην παρουσίασή του διαβεβαίωσε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές: «Μπορείτε
να αισθάνεστε ασφαλείς. Αν χρειαστείτε βοήθεια να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι στο Πανεπιστήμιο που
νοιάζονται και θα σας στηρίξουν. Όχι μόνο στα δύσκολα, αλλά και για να ανοίξετε τα φτερά σας».
Και οι δυο απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου που έλαβαν μέρος στη συζήτηση, τόνισαν το πόσο καλά τους
προετοίμασε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τις μετέπειτα σπουδές τους αλλά και για το ανθρώπινο περιβάλλον που
βίωσαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Επίσης, συμβούλευσαν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες πέραν της
σκληρής δουλειάς που θα χρειαστεί να κάνουν σε σχέση με τα μαθήματα τους, να φροντίσουν να γεμίσουν τις
βαλίτσες τους με εμπειρίες που θα τους κάνουν πιο ολοκληρωμένους ανθρώπους αλλά και καλύτερους
επαγγελματίες.
Σημειώνεται ότι κατά την εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν περί τα 500 άτομα, τηρήθηκαν όλα τα μέτρα
υγειονομικής προστασίας, με την προσκόμιση και έλεγχο SafePass, τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας και
αντισηπτικών. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ευχαριστεί όλους και όλες που με την υπεύθυνη στάση τους συνέβαλαν
στη διεξαγωγή της εκδήλωσης με επιτυχία.
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