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ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΝΟΜΙΜΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Πρύτανης: «Η αίσια κατάληξη αυτού του μακρόχρονου ζητήματος ανοίγει νέες
προοπτικές στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση της πατρίδας μας»
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σημειώνει με
ευχαρίστηση ότι με πρόσφατη γνωμάτευσή της
η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας έχει
κρίνει ως νόμιμες της διαδικασίες και τους
Κανόνες που έχει προτείνει το Πανεπιστήμιο
Κύπρου
για
Μετεγγραφές
φοιτητών
προπτυχιακού επιπέδου στο Ίδρυμα, με
διεθνείς εξετάσεις.

Οι εν λόγω κανόνες έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, καθιστώντας το δικαίωμα της Μετεγγραφής φοιτητών
σημαντικό στοιχείο της εκπαίδευσης των παιδιών μας.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου με την προώθηση σύννομων Κανόνων όσον αφορά στις Μετεγγραφές φοιτητών,
καθώς και Κανόνων που συνάδουν με την αρχή της ισότητας, πέτυχε να κάνει πραγματικότητα το όραμα
και το δικαίωμα των φοιτητών σε εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, χωρίς φραγμούς, εμπόδια και
δυσμενείς διακρίσεις.
Δικαίωμα για Μετεγγραφή με διεθνείς εξετάσεις (Baccalaureate, GCE ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς
εξετάσεις) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουν όσοι φοιτητές ή φοιτήτριες εξασφαλίσει θέση και εγγραφεί σε
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού αλλά και όσοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες και Πανελλήνιες εξετάσεις,
εξασφαλίζοντας θέση και εγγραφεί σε Πανεπιστήμιο.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης εξέφρασε την βαθιά του
ικανοποίηση για την γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δηλώνοντας: «Η αίσια
κατάληξη αυτού του μακρόχρονου ζητήματος ανοίγει νέες προοπτικές στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση
της πατρίδας μας. Μπορούμε μέσα από την παιδεία και τον μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού
συστήματος να πετύχουμε τη θετική αλλαγή και να καλλιεργήσουμε την αμοιβαία κατανόηση.
Χρειαζόμαστε όλα τα παιδιά της πατρίδας μας, από όλα τα σχολεία, από όλες τις κοινότητες, ξένους και
παιδιά μεταναστών που ζούνε εδώ. Θέλουμε να σπουδάσουν μαζί στους ίδιους χώρους, στα ίδια
εργαστήρια και αμφιθέατρα, γιατί ξέρουμε ότι η σύνθεση της διαφορετικότητας είναι μια συγκλονιστική
παιδαγωγική διαδικασία. Είναι πεποίθησή μου ότι η εκπαίδευση, η πρόσβαση στη μάθηση, ο πολιτισμός, η
επιστήμη και η έρευνα μπορούν να φέρουν κοντά τους ανθρώπους. Η παιδεία λοιπόν πρέπει να εστιάζει
στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ταλέντων των νέων μας. Δεν θα απομονώνει, αντίθετα θα
ενώνει! Το μέλλον ανήκει στους καινοτόμους, τους τολμηρούς, τους οραματιστές».
Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Χειμερινό
Εξάμηνο 2017-18, αρχίζει από τη Δευτέρα, 7 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017.
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας και τα στοιχεία τυχόν επιτυχόντων υποψηφίων θα ανακοινωθούν μέχρι
τις 11 Σεπτεμβρίου 2017, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, στη
διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb.
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