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ΟΙ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Οι 9 εκ των 10 αριστούχων εξασφάλισαν θέση σε Τμήματα του Πανεπιστημίου
Κύπρου, με το μοναδικό απόλυτο 20 στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Πρύτανης προς τους νέους: «Αυτό που επείγει, είναι να δημιουργηθούν οι δυνατότητες
να ζήσετε και να δημιουργήσετε στη χώρα σας, εφόσον το επιθυμείτε»
Ως πρώτη επιλογή την εισδοχή τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έθεσαν οι πρωτεύσαντες και οι αριστούχοι
των φετινών Παγκύπριων Εξετάσεων. Οι 9 εκ των 10 πρωτευσάντων μαθητών και μαθητριών των
Παγκύπριων Εξετάσεων 2017 διεκδίκησαν και εξασφάλισαν πρόσβαση σε Τμήματα και Σχολές του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Άριστα, με απόλυτο γενικό βαθμό κατάταξης το 20, κατάφερε να συγκεντρώσει
μαθήτρια από Λύκειο της Πάφου, η οποία εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ο δεύτερος πρωτεύσαντας των φετινών Παγκύπριων Εξετάσεων εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Κλασικών
Σπουδών και Φιλοσοφίας (Κλασικές Σπουδές) με γενικό βαθμό κατάταξης/πρόσβασης 19,96724. Η τρίτη
πρωτεύσασα εξασφάλισε θέση στην Ιατρική Σχολή (19,83368), η τέταρτη θέση στο Τμήμα Μαθηματικών
και Στατιστικής (19,74693) και η 5η στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του
Πανεπιστημίου (19,73502).
Οι υπόλοιποι τέσσερις αριστούχοι των Παγκύπριων Εξετάσεων εξασφάλισαν θέση στο Τμήμα
Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (βαθμός κατάταξης/πρόσβασης 19,73469), στο
Τμήμα Νομικής (βαθμός κατάταξης/πρόσβασης 19,71035), στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) (βαθμός κατάταξης/πρόσβασης 19,67639), και στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου (βαθμός κατάταξης/πρόσβασης 19,65653).
Να αναφερθεί, επίσης, ότι οι 2.224 υποψήφιοι, από τους συνολικά 5.592 που διεκδικούσαν θέση,
εξασφάλισαν βάσει των προτιμήσεών τους θέση στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εισάγονται 1.450 άτομα.
Υψηλές βαθμολογίες πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πολύ υψηλές βαθμολογίες, με τον τελευταίο εισακτέο να εξασφαλίζει βαθμολογία άνω του 18.5,
σημειώθηκαν σε προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως το Τμήμα Βιολογικών
Επιστημών, η Ιατρική, η Χημεία, η Φυσική, τα Μαθηματικά, η Νομική, η Ψυχολογία και το πρόγραμμα
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης εξέφρασε την
ικανοποίηση και χαρά του για τις επιτυχίες όλων των μαθητών και μαθητριών, τους οποίους και συνεχάρη
για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας. «Με έντονη προσπάθεια, με πείσμα,
χαρές και απογοητεύσεις αυτά τα νέα παιδιά βλέπουν να ανεβαίνουν το επόμενο σκαλοπάτι της ζωής τους,
αφού το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο οποίο στόχευσαν ανοίγει διάπλατα τις πόρτες του. Καλωσορίζω στο
Πανεπιστήμιό μας όλους τους μαθητές και μαθήτριες που εξασφάλισαν θέση στα Τμήματά μας και τους
εύχομαι κάθε επιτυχία στη νέα τους ακαδημαϊκή πλέον πορεία. Διαχρονικά το Πανεπιστήμιο Κύπρου
αποτέλεσε πρώτη επιλογή των πρωτευσάντων στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Η προσέλκυση αρίστων
φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας αλλά και της
αναγνώρισης του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, των σημαντικών και διεθνών κατατάξεων και επιτυχιών
του Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα της εμπιστοσύνης που επιδεικνύει η κοινωνία στο Ίδρυμα»
Απευθυνόμενος στους νέους που θα αρχίσουν τώρα τη φοιτητική τους ζωή, ο Πρύτανης υπογράμμισε:
«Θεωρώ ότι η σημαντική αυτή επιτυχία σας είναι εφόδιο για τη μελλοντική εξέλιξη και πορεία σας, αλλά
και αισιόδοξο μήνυμα για τη γενικότερη ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας μας. Δημιουργούμε τις
κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να ζήσετε και να δημιουργήσετε στη χώρα σας,
εφόσον το επιθυμείτε. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται πάντα δίπλα σας».

