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THE Young University Rankings 2017: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου
καταλαμβάνει την 52η θέση μεταξύ 200 «νέων» πανεπιστήμιων
Πρύτανης: «Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κερδίζει δυναμικά έδαφος στην παγκόσμια κατάταξη
και είμαστε υπερήφανοι»

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, συγκαταλέγεται φέτος,
για δεύτερη φορά, στα 200 καλύτερα νέα
πανεπιστήμια διεθνώς, καταλαμβάνοντας αυτή
την φορά την 52η θέση, παρά τα μόλις 26 χρόνια
λειτουργίας του. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι, για
πρώτη

φορά,

το

Πανεπιστήμιο

Κύπρου

συγκαταλέγηκε στα 150 καλύτερα νέα πανεπιστήμια διεθνώς, καταλαμβάνοντας την 55η θέση.

Τα αποτελέσματα της νέα κατάταξης με τα καλύτερα «νέα» πανεπιστήμια στον κόσμο -δηλαδή
πανεπιστημίων που λειτουργούν για λιγότερο από 50 χρόνια (The 2017 Times Higher Education Young
University Rankings) δημοσιοποίησαν σήμερα Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017, και για 6η συνεχόμενη χρονιά, οι
Times Higher Education. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στην 52η θέση ανάμεσα στα «πιο φιλόδοξα
νέα Πανεπιστήμια», τα οποία ανταγωνίζονται πλέον δυναμικά τα κυρίαρχα παραδοσιακά Πανεπιστήμια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για ακόμη μία φορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναδείχθηκε ως το καλύτερο
πανεπιστήμιο της Κύπρου, ενώ προηγείται την κατάταξη όλων των πανεπιστημίων της Ελλάδας.

Φέτος η κατάταξη, γνωστή ως "THE 150 Under 50 Rankings», έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει 200
ιδρύματα. Χρησιμοποιεί 13 δείκτες απόδοσης, οι οποίοι ομαδοποιούνται στους τομείς: διδασκαλία,
έρευνα, επίδραση στην έρευνα (citations), έσοδα από έρευνα και καινοτομία και διεθνής εικόνα και
προοπτική (international outlook).

Όπως δήλωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, το
γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται και
φέτος ανάμεσα στα 200 καλύτερα νέα Πανεπιστήμια
που λειτουργούν για λιγότερο από 50 χρόνια,
αποδεικνύει την αφοσίωση της πανεπιστημιακής
κοινότητας στην κατάκτηση και διατήρηση της
υψηλής ποιότητας έρευνας, εκπαίδευσης και της
αριστείας, καθώς και επιβεβαίωση ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. «Δεδομένου ότι το
Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ιδρυθεί το 1989 και μετρά μόλις 26 χρόνια λειτουργίας η κατάταξή του στην
52η θέση αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση για την πολύτιμη προσπάθεια των μελών της
πανεπιστημιακής κοινότητας για συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της
έρευνας. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κερδίζει δυναμικά έδαφος στην παγκόσμια κατάταξη και είμαστε
υπερήφανοι. Αξίζουν επίσης θερμά συγχαρητήρια στο ακαδημαϊκό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό
και στους φοιτητές μας για τη συνεισφορά τους». Ο Πρύτανης τόνισε ότι, στόχος του Ιδρύματος είναι να
συγκαταλέγεται, σε μια δεκαετία, στα 20 καλύτερα «νέα» Πανεπιστήμια του κόσμου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των Times Higher Education.
Πηγή: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/young-universityrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

