
 

 

  

 
 

 
 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης  
«Φοιτητών-Πρεσβευτών» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

Φοιτήτριες και φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου συμβάλλουν στην ενίσχυση του 
θεσμού του Φοιτητή/ριας - Ξεναγού (Ambassador) 

 

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης «Φοιτητών-

Πρεσβευτών» του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

που πραγματοποιήθηκε από τις 31 

Αυγούστου - 8 Σεπτεμβρίου 2021 στην 

Πανεπιστημιούπολη. 

Το Πρόγραμμα οργάνωσε η Υπηρεσία 

Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, σε συνεργασία με την κα Τιτίνα 

Λοϊζίδου, πρώην Πρόεδρο της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας Ξεναγών, Εκπαιδεύτρια 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξεναγών και  

Πρόεδρο του Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου.  

Το Πρόγραμμα «Φοιτητών-Πρεσβευτών» αποτελεί θεσμό για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στόχος του 

οποίου είναι  η ενημέρωση και προβολή του έργου του Ιδρύματος μέσα από τα μάτια του φοιτητή, 

κατά τη διάρκεια  ξενάγησης αντιπροσωπειών και επισκεπτών στους χώρους του, στο πλαίσιο 

εκδηλώσεων, συνεδρίων και άλλων δραστηριοτήτων του. 

Μέσα  από τη διαδικασία εξετάσεων (προφορικών και γραπτών) που οργάνωσε το Κέντρο Γλωσσών 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, επιλέγηκαν δευτεροετείς φοιτητές και φοιτήτριες, ανάμεσα σε μια 

ομάδα άριστων φοιτητών που προτάθηκαν από τους Προέδρους των Τμημάτων τους, για να 

παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και να αναλάβουν το ρόλο του «Φοιτητή-

Πρεσβευτή». 

Κατά την έναρξη του προγράμματος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος 

Χριστοφίδης, καλωσόρισε του παρευρισκόμενους, συνεχάρη θερμά τους/τις φοιτητές/τριες για την 

επιλογή τους, το ενδιαφέρον και την προθυμία τους να στηρίξουν και ενισχύσουν, με την εθελοντική 
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συμμετοχή τους, το θεσμό «Φοιτητή- Πρεσβευτή» που καθιέρωσε το Πανεπιστήμιο, και τους 

ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο τους.   

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές παρουσιάσεις στους/στις φοιτητές/τριες από την 

κα Τιτίνα Λοϊζίδου Εκπαιδεύτρια του Προγράμματος, για την Ιστορία  και τον Πολιτισμό της Κύπρου,  

τη Γεωγραφία της Κύπρου και την Ιστορία της Λευκωσίας.  Μέλη των Διοικητικών Υπηρεσιών του 

Πανεπιστημίου  παρουσίασαν  το Ιστορικό του Ιδρύματος, τις Σχολές και τα Τμήματά του, τις 

Κτηριακές Εγκαταστάσεις του, τη Βιβλιοθήκη – Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», τις 

Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου, την Κινητικότητα Φοιτητών/τριών, Ακαδημαϊκών και 

Προσωπικού, την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος, το Ινστιτούτο Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο, το 

Ινστιτούτο Aula Cervantes , και τα Ερευνητικά του Κέντρα. 

Ακολούθησαν σεμινάρια «Επικοινωνίας» και «Τεχνικές Ξενάγησης», καθώς επίσης και πρακτική 

εξάσκηση των φοιτητών/τριών σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους του Πανεπιστημίου. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου, εξέφρασαν 

την ικανοποίησή τους για την άρτια οργάνωση και την υψηλού επιπέδου εκπαίδευσή τους, τις 

γνώσεις και τα οφέλη που έχουν αποκομίσει από το πρόγραμμα για την μετέπειτα σταδιοδρομία 

τους,  αλλά κυρίως για την ικανότητα που έχουν αποκτήσει να περιγράφουν με ενθουσιώδη τρόπο 

και μεταδοτικότητα, στους επισκέπτες του Πανεπιστημίου τις υποδομές του, την ιστορία του, και τα 

επιτεύγματά του σε διδασκαλία, σε έρευνα και σε άλλους τομείς.  

Οι  «Φοιτητές-Πρεσβευτές» του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι οι ακόλουθοι:  

• Aaron Gatt, Παναγιώτης Ανδρέου, Παναγιώτης Αντωνιάδης, Άντρεα Γεωργίου, Βασίλης 

Ευθυμίου, Μύρια Θεοδώρου, Σοφία Ιωάννου, Οδυσσέας Κορέλλης, Νικόλας Λαζάρου, 

Κωνσταντίνος Λάρκου, Νίκη Μακρή, Μιχάλης Παναγιώτου, Χρίστος Παρτασίδης, Αγάπη 

Πετροπούλου, Άρτεμις Στιβακτάκη, Στέφανος Χαραλάμπους, Παντελής Χατζηγεωργίου, 

Αρετή Χατζηστυλλή 

 

 

Τέλος Ανακοίνωσης 


