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ΑΝΟΔΟ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Στόχος η κατάταξη στα 500 καλύτερα Πανεπιστήμια μέχρι το 2020
Άνοδο 25 θέσεων σημείωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου στον
κατάλογο με τα 1000 κορυφαία Πανεπιστήμια στον κόσμο που
δημοσίευσε το Center for World University Rankings (CWUR). Στην
έκδοση για το έτος 2015, το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στην
928η θέση σε σχέση με την 953η θέση που κατείχε στην έκδοση του
προηγούμενου έτους. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το μόνο
κυπριακό πανεπιστήμιο που εμφανίζεται στον εν λόγω κατάλογο.
Το μοντέλο του CWUR βασίζεται σε δείκτες οι οποίοι μετρούν την
ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των φοιτητών,
καθώς και το κύρος των μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού και
την ποιότητα της έρευνας τους. Τα Πανεπιστήμια αξιολογούνται σε
οκτώ κατηγορίες ως εξής: ποιότητα εκπαίδευσης,
απασχόληση αποφοίτων, ποιότητα προσωπικού,
εκδόσεις/δημοσιεύσεις, επίδραση, παραπομπές, ευρύ αντίκτυπο και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέπτυξε ραγδαία αύξηση ερευνητικών προγραμμάτων και κονδυλίων
επιχορήγησης της έρευνας τα τελευταία χρόνια, έχοντας δυναμική παρουσία στο διεθνές και ευρωπαϊκό ερευνητικό
γίγνεσθαι. Συγκεκριμένα, συμμετέχει σε 128 ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα εξωτερικά
χρηματοδοτούμενα προγράμματα, με τη συνολική χρηματοδότηση που εισέρρευσε στα ταμεία του κατά το 2014, να
ανέρχεται στα €7.577.437. Μέσα από την επιτυχή του συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα,
έχει τετραπλασιάσει τα τελευταία χρόνια τη χρηματοδότησή του για την έρευνα και βελτίωσε τα επίπεδα αριστείας του
στην έρευνα και τη διδασκαλία.
Ταυτόχρονα, το άνοιγμα του Πανεπιστημίου Κύπρου με την προσφορά νέων διεθνών προγραμμάτων σπουδών, η σταθερή
ανάπτυξη της κτηριακής του υποδομής, η δυναμική αύξηση του αριθμού των εκδόσεων και των δημοσιεύσεων, καθώς και
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αποτελούν εξίσου σημαντικά στοιχεία που συνετέλεσαν στη ραγδαία του άνοδο στους
καταλόγους των διεθνών κατατάξεων. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής θα αποτελεί εγγύηση στην ώθηση
του ακαδημαϊκού Ιδρύματος στις διεθνείς κατατάξεις, εφόσον τα πανεπιστήμια με Ιατρικές Σχολές κατέχουν προνομιακή
θέση στις διεθνείς κατατάξεις λόγω της επίδρασης που έχουν οι δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
άνοδο στις διεθνείς κατατάξεις και σημείωσε ότι στόχος του Ιδρύματος είναι να συγκαταλέγεται, μέχρι το 2020, στα 500
καλύτερα
Πανεπιστήμια
του
κόσμου.
Τόνισε
περαιτέρω
ότι
η
κατάταξη
αυτή
οφείλεται στο ακαδημαϊκό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό και στους φοιτητές μας.
Τέλος Ανακοίνωσης

