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«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΣ» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
TIMES: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 150η θέση στην κατηγορία με τα «πιο διεθνή»
Πανεπιστήμια του κόσμου

Ακόμα μια σημαντική αναγνώριση
της
διεθνοποίησης
του
Πανεπιστημίου
Κύπρου
ανακοινώθηκε πρόσφατα από το
βρετανικό Times Higher Education
World University Rankings, ενός από
τα
σημαντικότερα
συστήματα
κατάταξης Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων. Σύμφωνα με τη σχετική
λίστα κατάταξης για το 2015-2016,
στην ειδική κατηγορία με τα «πιο
διεθνή
Πανεπιστήμια»,
το
Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται στη λίστα με τα 200 πιο «εξωστρεφή ιδρύματα» παγκοσμίως
και συγκεκριμένα στην 150η θέση.
Η Ευρώπη, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, εκπροσωπείται με 125 πανεπιστήμια στη
λίστα με τα πιο διεθνή, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο αποτελεί το
μοναδικό Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Κύπρο που συμπεριελήφθηκε στον κατάλογο, ενώ
στη λίστα με τα πιο «διεθνή» ιδρύματα στον κόσμο δεν περιλαμβάνεται κανένα ελληνικό
πανεπιστήμιο.
Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση στον συγκεκριμένο τομέα είναι το
ποσοστό ξένων καθηγητών του ιδρύματος, το ποσοστό ξένων φοιτητών και το ποσοστό των
δημοσιευμένων ερευνών στις οποίες τουλάχιστον ο ένας συγγραφέας είναι ξένος.
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Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου
κατατάσσεται στη λίστα με τα 200 πιο
«εξωστρεφή» ιδρύματα του κόσμου,
αποτελεί σημαντική αναγνώριση για τη
χώρα μας αλλά και για το ίδιο το
Πανεπιστήμιο
Κύπρου,
το
οποίο
κατάφερε σε μόνο 25 χρόνια λειτουργίας
να βρεθεί ανάμεσα στους οργανισμούς
που υπηρετούν την επιστημονική
αριστεία και διεθνοποιούνται.
Η συγκεκριμένη διεθνής αναγνώριση
από τους Times του Λονδίνου είναι η
τρίτη σε διάστημα λίγων μηνών, αφού σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη που δημοσιεύθηκε στις
30 Σεπτεμβρίου 2015, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται στα κορυφαία 351-400
πανεπιστήμια παγκοσμίως, ενώ ακολούθησε η ανακοίνωση ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου
κατατάσσεται 26ο στην κατηγορία «BRICS and Εmerging Economies» (Βραζιλία, Ρωσία, Κίνα,
Νότιος Αφρική και χώρες με Αναπτυσσόμενες Οικονομίες).
Η νέα αυτή ευνοϊκή κατάταξη οφείλεται κατά κύριο λόγο στις διεθνείς συνεργασίες του
Πανεπιστημίου Κύπρου, αφού γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, η δυνατότητα προσέλκυσης ξένων
φοιτητών και ακαδημαϊκών είναι περιορισμένη, στο παρόν στάδιο. Αναμένεται ότι το
Πανεπιστήμιο Κύπρου θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει σημαντικά τη θέση του στη
συγκεκριμένη κατηγορία κυρίως με την έναρξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά και
προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών τα οποία θα προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα.
Η κατάταξη αυτή είναι καθοριστικός δείκτης προς την Πολιτεία ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει
πετύχει την αναγκαία τοποθέτησή του στα διεθνή επίπεδα που του επιτρέπουν να λειτουργήσει
ως ισότιμο πανεπιστήμιο με τα καλύτερα του κόσμου στην προσέλκυση ποιοτικών φοιτητών σε
όλες τις βαθμίδες και αυτό που παραμένει είναι να δοθεί το δικαίωμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
να προσφέρει προγράμματα σπουδών στην Αγγλική γλώσσα.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συνημμένες Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας με 100 περίπου
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης, Αυστραλίας, Μέσης Ανατολής, Aσίας, ΗΠΑ και
Καναδά. Οι Συμφωνίες αυτές (που μπορεί να είναι είτε διαπανεπιστημιακές είτε διατμηματικές)
προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού, ερευνητική συνεργασία,
ανταλλαγή διδακτικού και ερευνητικού υλικού, καθώς και πραγματοποίηση κοινών ερευνητικών
προγραμμάτων και συνεδρίων. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει 9
Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικό, σε συνεργασία
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με ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (π.χ.
Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελλάδας,
Πανεπιστήμιο Poitiers Γαλλίας,
Πανεπιστήμιο
Wageningen
Ολλανδίας κ.ά.).
Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου είναι
ενεργό
μέλος
σε
50
Πανεπιστημιακά
Δίκτυα/Οργανισμούς μεταξύ των
οποίων
του
Συνδέσμου
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA),
της
Ένωσης
Μεσογειακών
Πανεπιστημίων (UNIMED), του Δικτύου Πανεπιστημίων Πρωτευουσών της Eυρώπης (UNICA), του
Συνδέσμου Πανεπιστημίων Μικρών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU²S²), του Συνδέσμου
Πανεπιστημίων της Kοινοπολιτείας (ACU), του Διεθνούς Συνδέσμου Πανεπιστημίων (IAU), του
Santander Group (SG), του Ευρω-Mεσογειακού Πανεπιστημίου (EMUNI), του Ευρωπαϊκού
Συνδέσμου των Συντονιστών ERASMUS (EAEC), του Ευρωπαϊκού Διαπανεπιστημιακού Κέντρου
για Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκδημοκρατικοποίηση κ.ά. Συνεργάζεται, επίσης, στενά με τις
Γενικές Διευθύνσεις της Έρευνας και της Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής,
την OYNEΣKO, το Eυρωπαϊκό Kέντρο Aνώτατης Eκπαίδευσης, το Συμβούλιο της Eυρώπης και
πολλούς άλλους διεθνείς οργανισμούς.
Ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για
τη σημαντική αυτή αναγνώριση της διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρει
θερμά όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας για τη συμβολή τους. «Πρόκειται για μία
ακόμη σημαντική διεθνή αναγνώριση, η οποία χαροποιεί ιδιαίτερα και γεμίζει με υπερηφάνεια
την πανεπιστημιακή κοινότητα, δίνοντας ακόμα ένα κίνητρο για ενίσχυση των προσπαθειών για
κατάκτηση της αριστείας, προς τη διάκριση του Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά και της πατρίδας
μας. Η νέα αυτή αναγνώριση στα λίγα χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι
αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας της πανεπιστημιακής κοινότητας στο σύνολό της, φοιτητές,
απόφοιτους, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό
προτεραιοτήτων/στόχων ως τη βάση της στρατηγικής για τη διεθνοποίηση, και σχεδιάσει μια
σειρά από δράσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν στο ακαδημαϊκό μας Ίδρυμα να ενισχύσει και να
διευρύνει περαιτέρω τη διεθνή του φήμη. Καθώς ο ενιαίος χώρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης
στην Ευρώπη, αλλά και ανά το παγκόσμιο καθίσταται ολοένα και πιο ανταγωνιστικός, η πρόκληση
για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ιστορικά πρώτο πανεπιστήμιο της Κύπρου, να επιτύχει τη διεθνή
αναγνώρισή του, καθίσταται ολοένα και πιο ρεαλιστική. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου καλείται να
εντείνει και να ενισχύσει τις διεθνείς του δραστηριότητες μέσα από μια ολιστική στρατηγική
διεθνοποίησης. Η στρατηγική διεθνοποίησης θα είναι οριζόντια και θα τέμνει την Έρευνα, τη
Διδασκαλία, τη Μάθηση, την Επιχειρηματικότητα και τις σχέσεις μας με τους απόφοιτους»,
κατέληξε.
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Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το αρχείο κατάταξης
https://www.timeshighereducation.com/features/200-most-international-universities-world-2016
ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
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