
 

 

 

 

 

Κυρίες και Κύριοι 

Με την αποψινή τελετή συμπληρώνεται ακόμα ένας ακαδημαϊκός 

κύκλος για τους 200 φοιτητές, οι οποίοι θα λάβουν το δίπλωμα 

του μεταπτυχιακού τους τίτλου, 185 σε επίπεδο master και 15 

σε επίπεδο Διδακτορικού. 

Τους συγχαίρουμε για την επιτυχία αυτή και την προσπάθεια που 

προηγήθηκε και τους ευχόμαστε, να συναντήσουν ανοικτούς 

εργασιακούς ορίζοντες, στους οποίους είμαστε βέβαιοι ότι θα 

διακριθούν. 

Η ποιότητα των πτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων του 

Πανεπιστημίου έχει καταξιωθεί τόσον στην αγορά εργασίας, όσο 

και σε περαιτέρω ακαδημαϊκή πορεία και αυτό τεκμηριώνεται από 

τη ζήτηση που συνεχώς δημιουργείται, την ανέλιξη τους στους 

χώρους εργασίας και στα μηνύματα θετικής τους αξιολόγησης 

που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο από εργοδότες ή άλλα 

ακαδημαϊκά ιδρύματα. 

Ο εμπλουτισμός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι 

συνεχής από κάθε άποψη:  Στους αποψινούς αποφοίτους 

περιλαμβάνονται φοιτητές από την Ελλάδα, Αμερική, Γεωργία, 

Ιράν, Ινδία, Ουγγαρία, Νιγηρία, Ρωσία και Πακιστάν. 

Έχουμε τη πρώτη απόφοιτο με δίπλωμα Master στο 

Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα στα Μαθηματικά με το 

Πανεπιστήμιο Poitiers Γαλλίας. 

 

 



Στο τρέχον έτος έχουν προσφερθεί για πρώτη φορά 

μεταπτυχιακά προγράμματα στον Σχεδιασμό και Ανάπτυξη 

Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών, στις 

Σπουδές φύλου, στη Γλώσσα και εκπαίδευση, στην Πολιτική 

Επιστήμη, στην Αρχαία Ιστορία και θα προσφερθούν ακόμα 
προγράμματα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση, σε 

Βιοιατρική, Βιοποικιλότητα και Οικολογία. 

 

Όπως είναι γνωστό το Πανεπιστήμιο στα τελευταία 2 χρόνια 

εργάζεται με μειωμένους προϋπολογισμούς, αλλά παρά τη 

δυσκολία αυτή, τα προγράμματα, η διδασκαλία και η μέριμνα 

προς τον φοιτητή, δεν έχουν επηρεαστεί.  

 

Το Πανεπιστήμιο περικόπτει ποσά από κτηριακή ανάπτυξη και 

λειτουργικές δαπάνες, αλλά χρηματοδοτεί πλήρως τη διδασκαλία 
και την έρευνα. 

 

Αποκτά επίσης όλο και πιο δραστήριο ρόλο στο κοινωνικό και 

οικονομικό γίγνεσθαι και αποτελεί σταθερή μας πολιτική η 

μεγέθυνση της εμπλοκής του σε όλες τους τομείς 

δραστηριότητας στο τόπο μας. 

 

Το Πανεπιστήμιο μπορεί να συνεισφέρει πολλά στη πρόοδο της 

Κύπρου, βρίσκοντας τους κατάλληλους τρόπους διοχέτευσης της 
τεχνογνωσίας που διαθέτει, πάντοτε με σεβασμό προς τους 

άλλους δρώντες για την πρόοδο επίσης του τόπου, χωρίς 

ανταγωνιστική διάθεση, με κριτική σκέψη και λόγο,  χωρίς από 

καθέδρας υπαγορεύσεις, αλλά ως φορέας που θα προσθέσει στη 

συλλογική προσπάθεια, την απαραίτητη υψηλού επιπέδου γνώση 

και τεχνογνωσία, όπως είναι και ο ρόλος του. 

 

Εκ μέρους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω, τους Ακαδημαϊκούς μας, τους Διοικητικούς και όλη 

την Πανεπιστημιακή Κοινότητα για την αφοσίωση στο έργο τους 
και τη τεράστια συμβολή τους στη συνεχή ανάπτυξη του 

Πανεπιστημίου.  

 

Ευχόμαστε στους αποφοίτους μας επιτυχή πορεία, προσωπική 

ευτυχία, ευημερία και κάθε καλό. 

 

 


