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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ YUFE ALLIANCE  
Στόχος η δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πανεπιστημίου που θα αποτελείται από 8 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια 
 
 

‘Ένα νέο ανοικτό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο σκοπεύει να δημιουργήσει η κοινοπραξία YUFE (Young 
Universities for the Future of Europe Alliance). Η εν λόγω κοινοπραξία αποτελείται από οκτώ νέα (ηλικίας 
κάτω των 50 ετών) υψηλών ερευνητικών επιδόσεων Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, (το Πανεπιστήμιο του 
Maastricht, το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, το Πανεπιστήμιο της Βρέμης, το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Tor 
Vergata, το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας, το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης Carlos III, το 
Πανεπιστήμιο του Essex και το Πανεπιστήμιο Κύπρου),  με κοινή δέσμευση στην αριστεία και όραμα για 
ένα αληθινά ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους. Σε αυτό το μοντέλο 
Πανεπιστημίου,  οι φοιτητές δεν θα μαθαίνουν μόνο εντός της αίθουσας διδασκαλίας, αλλά και μέσα από 
κοινωνικές δράσεις, καθώς και μέσω πρακτικής άσκησης σε τοπικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες.  
Συνεπώς η διαδικασία της μάθησης θα πραγματοποιείται εστιάζοντας στο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και των πολιτών 
(Πανεπιστήμιο + Οικοσύστημα).  Φιλοδοξία του YUFE αποτελεί η αντιμετώπιση ευρωπαϊκών και 
παγκόσμιων προκλήσεων μέσω κοινών δράσεων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, υποδομών και 
προγραμμάτων σπουδών με στόχο την υλοποίηση ενός κοινού ευρωπαϊκού οράματος. 
 
Η πρόταση της κοινοπραξίας υπεβλήθη τον Φεβρουάριο 2019 στο πλαίσιο της Δράσης Erasmus+ Δράση 2: 
Στρατηγικές Συμπράξεις – Πρωτοβουλία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Το δίκτυο των Ευρωπαϊκών 
Πανεπιστημίων αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία το 2019 με χρηματοδότηση για 3 χρόνια αν η 
πρόταση εγκριθεί. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στη συγκεκριμένη δράση, καθώς αυτή θα 
ενδυναμώσει το διεθνή χαρακτήρα του. Η στενή συνεργασία των 8 ιδρυμάτων  θα συμβάλει στη διάχυση 
ιδεών και πρακτικών που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη όλων των εταίρων συμβάλλοντας παράλληλα στην 
υλοποίηση ενός κοινού ευρωπαϊκού οράματος. 
 

Τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» θα χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, από κινητικότητα φοιτητών, 
ερευνητών και προσωπικού, νέα κοινά εξατομικευμένα, ευέλικτα προγράμματα σπουδών, πρακτική ή/και 

εργασιακή εμπειρία και φοιτητικό πληθυσμό που θα χαρακτηρίζεται από πολυμορφία.  
Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και με τα 8 πανεπιστήμια, ενώ ο 

φοιτητής θα μπορεί να σπουδάσει σε 8 διαφορετικά ιδρύματα  
παράλληλα και να αποκομίσει μοναδικές εμπειρίες. 
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Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης ανέφερε: «Τα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια, είναι το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης. Η ομάδα YUFE εμπνεύστηκε από το όραμα της 
Ευρώπης, για δημιουργία και ανάπτυξη μέσα από την ανταλλαγή οραμάτων και γνώσεων, μέσα από τη 
σύνθεση ιδεών, την ενότητα και την επένδυση στην παιδεία. Ως ομάδα, ως ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο 
θέλουμε να συμβάλουμε στη θεμελίωση ενός καλύτερου αύριο, τολμώντας να προτείνουμε το μέλλον της 
Ευρώπης». 
 
Τέλος ανακοίνωσης 


