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Λευκωσία, 31 Mαρτίου 2015  
 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ  

 
To Πανεπιστήμιο Κύπρου χαιρετίζει την 
πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου να εγκρίνει νομοσχέδια, που 
ετοίμασε το Υπουργείο Παιδείας, που θα 
επιστρέψει στα δημόσια πανεπιστήμια να 
προσφέρουν προγράμματα σπουδών σε ξένες 
γλώσσες, με απώτερο στόχο τη διεθνοποίηση 
της Κυπριακής Δημόσιας Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 
 
Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση 
των βασικών Νόμων, έτσι ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα στα Δημόσια Πανεπιστήμια, κάτω από προϋποθέσεις, να προσφέρουν προγράμματα 
σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σε άλλες γλώσσες, πέραν των επίσημων 
γλωσσών της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
 
Με βάση το νομοσχέδιο, η διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα αλλά και σε άλλες ξένες γλώσσες θα 
γίνεται σε μαθήματα μεταπτυχιακών προγραμμάτων με την προϋπόθεση ότι  θα συμπληρώνεται ο 
απαιτούμενος αριθμός φοιτητών, ώστε τα δημόσια Πανεπιστήμια να μην επιβαρύνονται 
οικονομικά. 
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, δήλωσε ότι η 
απόφαση του Υπουργικού αποτελεί το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του στόχου του 
Πανεπιστημίου για την προσέλκυση ξένων φοιτητών και τη μεγαλύτερη διεθνοποίηση του 
Ιδρύματος.  «Η έγκριση των νομοσχεδίων από το Υπουργικό, αποτελεί το πρώτο βήμα για την 
εφαρμογή της απόφασης, αφού χρειάζεται έγκριση από τη Βουλή. Χαιρετίζουμε την απόφαση του 
Υπουργικού, αφού η προσφορά προγραμμάτων σπουδών και σε ξένες γλώσσες αποτελεί διαχρονικό 
αίτημα του Πανεπιστημίου Κύπρου.  H υλοποίηση της πρότασης αναμένεται ότι θα  τοποθετήσει το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου στην παγκόσμια αγορά ως ελκυστικό Ίδρυμα προσέλκυσης φοιτητών από το 
εξωτερικό, οι οποίοι -μέσω των διδάκτρων που θα καταβάλουν- θα ενισχύσουν τους πόρους του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέλκυση φοιτητών μέσω του 
προγράμματος ανταλλαγής ERASMUS και την ανάπτυξη της διεθνούς κινητικότητας. Απώτερος 
στόχος είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε 10 χρόνια να καταταγεί στα 200 καλύτερα παγκόσμια», 
κατέληξε ο Πρύτανης.  
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