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 Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου με το 

Πανεπιστήμιο McGill. Πιο 

συγκεκριμένα το συμφωνητικό 

υπέγραψαν ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Τάσος Χριστοφίδης και ο 

Καθηγητής Christopher Manfredi, 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων του Πανεπιστημίου του 

McGill, τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 

2019 στον Καναδά, κατά τη 

διάρκεια επίσκεψης, μεταξύ 25-26 

Νοεμβρίου 2019, του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Κύπρου στο 

Πανεπιστήμιο McGill.  Στην επίσκεψη – η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του 

Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του McGill, Δρ. David Eidelman – τον Πρύτανη 

συνόδευσε ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Γιώργος Χατζηγεωργίου. 

Το Μνημόνιο Συνεργασίας που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας μεταξύ των δύο 

πανεπιστημίων, προνοεί, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή προσωπικού και μεταπτυχιακών 

φοιτητών, την ανταλλαγή ακαδημαϊκού και επιστημονικού υλικού, τη συμμετοχή σε κοινές 

ερευνητικές δραστηριότητες και δημοσιεύσεις και τη συμμετοχή σε σεμινάρια και ακαδημαϊκές 

συναντήσεις. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τις συζητήσεις στο επίκεντρο τέθηκαν τρόποι συνέργειας για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα από την ανταλλαγή 

εμπειρογνωμοσύνης με την Ιατρική Σχολή του McGill.  Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η δημιουργία 

και ανάπτυξης κέντρου προσομοίωσης από την Ιατρική Σχολή για σκοπούς διδασκαλίας, αλλά και 

εκπαίδευσης ιατρικού προσωπικού από την Κύπρο και το εξωτερικό, έγινε ανταλλαγή απόψεων 

26 Νοεμβρίου 2019 Σύνταξη: Στέλλα – Μαρία Βασιλείου, Μαρίνα Φραγκεσκίδου 

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων,  
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 



 

Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής 

σε σχέση με την πιστοποίηση του προγράμματος της Ιατρικής Σχολής και τον προσανατολισμό της 

στην αριστεία, ενώ στο επίκεντρο τέθηκαν θέματα συνεργασίας σε επίπεδο διδασκαλίας και 

έρευνας στον τομέα της γενετικής.  

Αρωγός και συμπαραστάτης στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου Κύπρου για ενίσχυση των 

συνεργειών του με πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα στον Καναδά είναι ο Ύπατος 

Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά κ. Βασίλειος Φιλίππου, ο οποίος ήταν παρών στην υπογραφή 

του συμφωνητικού συνεργασίας, ενώ σε κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τον Πρύτανη και τον 

Αναπληρωτή Κοσμήτορα συζητήθηκαν περαιτέρω τρόποι επένδυσης στην ακαδημαϊκή 

διπλωματία για ενδυνάμωση των σχέσεων Κύπρου – Καναδά.  

Για την ιστορία ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του McGill, Καθηγητής David Eidelman είχε 

επισκεφτεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Ιούλιο του 2018 για διερεύνηση των προοπτικών 

συνεργασίας. Τον Αύγουστο του 2017 οι τεταρτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου ταξίδεψαν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του McGill και 

επισκέφτηκαν το Κέντρο Προσομοίωσης Steinberg. Τον Οκτώβριο του 2018 δύο τελειόφοιτοι 

φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου έγιναν αποδεκτοί από το Πανεπιστήμιο 

του McGill για να παρακολουθήσουν μαθήματα επιλογής για περίοδο δύο μηνών. Το 

Πανεπιστήμιο του McGill έχει περισσότερους από 36 ενεργούς απόφοιτους που μένουν στην 

Κύπρο.   
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