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Λευκωσία, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ
Συνάντηση με πέντε πανεπιστήμια του Ισραήλ.
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο IDC HERZLIYA
Πρύτανης: «Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση των
ακαδημαϊκών σχέσεων Κύπρου και Ισραήλ»

Πλήθος επαφών και επισκέψεων πραγματοποίησε
πολυμελής
αντιπροσωπεία
ακαδημαϊκών
του
Πανεπιστημίου Κύπρου, με επικεφαλής τον Πρύτανη,
Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη κατά την
τετραήμερη επίσημη επίσκεψή της στο Ισραήλ, από την
Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου έως την Τετάρτη, 15
Φεβρουαρίου 2017.
Σε μία ακόμη πρωτοβουλία με στόχο τη διεθνοποίησή
του και τη συνεργασία του με διεθνή καταξιωμένα
πανεπιστήμια και οργανισμούς προχώρησε το
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των διεθνών του σχέσεων, υπέγραψε Μνημόνιο
Συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο IDC HERZLIYA, το οποίο θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Ισραήλ σε θέματα σύγχρονης επικοινωνίας, με στόχο τη συνεργασία σε
διεθνή προγράμματα. Το Μνημόνιο υπέγραψε εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Πανεπιστημίου IDC HERZLIYA, ο Πρόεδρος
και Ιδρυτής του, Καθηγητής Uriel Reichman. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύντομα ο Κοσμήτορας της
Σχολής Επικοινωνιών θα βρίσκεται στην Κύπρο σε μια προσπάθεια συνεργασίας με το Πρόγραμμα
Δημοσιογραφίας του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων αφορά μεταξύ άλλων στην προσφορά διαπανεπιστημιακών
προγραμμάτων, την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, τις ανταλλαγές και την
κινητικότητα φοιτητών, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και τη συνεργασία στο
πλαίσιο διεξαγωγής συνεδρίων και επιστημονικών ημερίδων σε Κύπρο και Ισραήλ.

Η πολυμελής αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου
Κύπρου, με επικεφαλής τον Πρύτανη, αποτελείτο από
τους, Καθηγητή Μάριο Πολυκάρπου (Διευθυντή του
Κέντρου Αριστείας ΚΟΙΟΣ), Καθηγητή Μάριο Δικαιάκο
(Τμήμα Πληροφορικής, Διευθυντή του Κέντρου
Επιχειρηματικότητας),
Καθηγήτρια
Φώφη
Κωνσταντινίδου ( Τμήμα Ψυχολογίας, Διευθύντρια του
Κέντρου
Εφαρμοσμένης
Νευροεπιστήμης),
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα – Κάσινου
(Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος, Διευθύντρια του Ερευνητικού Κέντρου
Νερού Νηρέας), και Αναπληρωτή Καθηγητή Σταύρο
Ιεζεκιήλ (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών).
Αναφερόμενος στο εν λόγω Μνημόνιο ο
Πρύτανης
του
Πανεπιστημίου
Κύπρου,
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σημείωσε
ότι η υπογραφή του Μνημονίου, αποδεικνύει την
έντονη δράση του Πανεπιστημίου Κύπρου σε
διεθνές επίπεδο και το σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζει το ίδρυμα στην αναβάθμιση των
ακαδημαϊκών σχέσεων Κύπρου και Ισραήλ. «Το
Πανεπιστήμιο Κύπρου απέκτησε έναν ακόμη
σημαντικό στρατηγικό εταίρο από το διεθνή
εκπαιδευτικό χώρο. Πρόκειται για το ακαδημαϊκά
καταξιωμένο Πανεπιστήμιο IDC HERZLIYA. Η
Συμφωνία αυτή δύναται να επιφέρει σημαντικά
αποτελέσματα τόσο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου όσο και ευρύτερα για την κυπριακή κοινωνία. Στον
κόσμο που αλλάζει θέλουμε να διαδραματίζουμε ρόλο καθώς και στα εκπαιδευτικά και στα
ερευνητικά πράγματα, με τους ανθρώπους μας, αλλά και με τις δυνατότητες που μας δίνουν
εξαιρετικές συνεργασίες όπως αυτή», τόνισε ο Πρύτανης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο
Πανεπιστήμιο IDC HERZLIYA συζητήθηκε επίσης η συνεργασία του Πανεπιστημίου με το Πρόγραμμα
Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και θέματα δημιουργικής διδασκαλίας.
Στο πλαίσιο των επαφών και συναντήσεων τους
στο Ισραήλ, ο Πρύτανης και η αντιπροσωπεία
ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου,
επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Ben-Gurion της
Νεγκέβ, το οποίο θεωρείται ως ένα από τα
κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια του
Ισραήλ. Εκεί την αντιπροσωπεία υποδέχτηκε ο
Πρύτανης του Ben-Gurion και δόθηκε η
ευκαιρία στα δύο ιδρύματα να παρουσιάσουν
το έργο τους, ενώ ακολούθησε συζήτηση γύρω
από τις προοπτικές συνεργασίας. . Στο
Πανεπιστήμιο του Ben-Gurion η αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Κύπρου είχε την ευκαιρία να
επισκεφτεί και το Ilse Katz Institute for Nanoscale Science and Technology, ένα κέντρο που προάγει
την κοινή χρήση ακριβού εργαστηριακού εξοπλισμού μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και της
βιομηχανίας, κάτι που σχεδιάζει να υλοποιήσει και το Πανεπιστημίου Κύπρου. Το πρόγραμμα της
αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Κύπρου περιελάμβανε επίσης επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο του
Τελ Αβίβ (TAU), το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στο Ισραήλ. Στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ σε μία
εκτεταμένη συνεδρία συζητήθηκαν προοπτικές συνεργασίας και τα δύο πανεπιστήμια αποφάσισαν

να προχωρήσουν σε ένα κοινό πρόγραμμα ανταλλαγών για επιστημονικές διαλέξεις. Μάλιστα οι δύο
Πρυτάνεις αναμένεται να αποστείλουν κοινή επιστολή στις κυβερνήσεις Κύπρου και Ισραήλ με
αίτημα την ενίσχυση της χρηματοδότησης των επιστημονικών συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών.
Σύντομα αναμένεται να υπογραφούν νέες συμφωνίες και με το μεγαλύτερο εβραϊκό πανεπιστήμιο
του κόσμου, το Technion Israel Institute of Technology. Κατά την επίσκεψη στο Technion Israel
Institute of Technology δόθηκε έμφαση στη συνεργασία σε θέματα καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας. Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο του Technion και το Πανεπιστήμιο Κύπρου
συνεργάζονται ήδη σε πολλούς τομείς. Κατά την επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα παρουσία
του Πρύτανη, Καθηγητή Gustavo S. Mesch, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε προγράμματα συσχέτισης
ανθρωπιστικών επιστημών και ψηφιακής τεχνολογίας.
Κατά τις επισκέψεις στα ακαδημαϊκά ιδρύματα του Ισραήλ τονίστηκε η αξία της διεπιστημονικής
συνεργασίας και η επιθυμία των ιδρυμάτων να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία με την
υπογραφή και εφαρμογή νέων συμφωνιών σε θέματα έρευνας, κινητικότητας, διδασκαλίας,
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
Αντιπροσωπεία ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου αναμένεται να επισκεφτεί στο εγγύς
μέλλον το Ινστιτούτο Weizmann, το Πανεπιστήμιο Bar-Ilan και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο
Ισραήλ. Σύντομα θα οργανωθούν στην Κύπρο και εργαστήρια με θεματικές από διάφορες
ειδικότητες με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών από το Ισραήλ.
Σημειώνεται ότι η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Ισραήλ
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και σε συντονισμό με την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο και
με την πολύτιμη συμβολή του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ. Για το λόγο αυτό ο Πρύτανης
ευχαριστεί θερμά την Πρέσβη του Ισραήλ στην Κύπρο, κα Yael Ravia-Zadok καθώς και τον
Αναπληρωτή Πρέσβη, κ. Sami Abu Janeb, για την αγαστή συνεργασία της Πρεσβείας με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο Πρύτανης ευχαρίστησε επίσης την Πρέσβη της Κύπρου στο Ισραήλ, κα
Θεσσαλία-Σαλίνα Σιάμπου, για την πολύτιμη βοήθειά της κατά την πραγματοποίηση της επίσημης
επίσκεψής. Ο Πρύτανης ευχαρίστησε δε θερμά τους Πρυτάνεις και του αντιπροσώπους των
Ισραηλινών Πανεπιστημίων με τους οποίους συναντήθηκε η αποστολή του Πανεπιστημίου Κύπρου
για τη θερμή υποδοχή, την εκτίμησή τους προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Κύπρο, καθώς και
την εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές συνεργασίας που διανοίγονται. Ο Πρύτανης
απηύθυνε πρόσκληση στου Πρυτάνεις των πέντε Πανεπιστημίων για να παρευρεθούν στα εγκαίνια
του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου», τον προσεχή Οκτώβριο.

