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Μήνυμα Πρύτανη
Η Διδασκαλία το Χειμερινό Εξάμηνο 2020 – 2021
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Στη χθεσινή της συνεδρία, με ημερομηνία 8 Ιουλίου 2020, η Σύγκλητος κλήθηκε να λάβει
απόφαση σε σχέση με τη διδασκαλία το Χειμερινό Εξάμηνο 2020 – 2021 και τη δυνατόν
καλύτερη διαχείριση της νόσου COVID-19. Συνοπτικά λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:
1. Οι φοιτήτριες και φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου θα πρέπει να είναι παρούσες
και παρόντες για φοίτηση κατά την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού εξαμήνου.
2. Αν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης αρθούν, τότε η διδασκαλία των μαθημάτων
θα γίνεται (καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξάμηνου) με πλήρη φυσική παρουσία.
3. Αν η επιδημιολογική εικόνα επιδεινωθεί σε σημείο που θα έχουμε την κατάσταση που
είχαμε τον Μάρτιο, τότε η διδασκαλία θα γίνει εξ αποστάσεως (εκτός βεβαίως των
μαθημάτων που δεν μπορούν να διεξαχθούν παρά μόνο με φυσική παρουσία και για
τα οποία θα ληφθούν ξεχωριστές αποφάσεις).
4. Αν υιοθετηθούν από την Πολιτεία μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, τότε αναλόγως
των μέτρων, όσα μαθήματα μπορούν να γίνουν με φυσική παρουσία θα γίνουν και τα
υπόλοιπα θα γίνουν εξ αποστάσεως.
5. Οριστική απόφαση για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων θα ληφθεί από τη
Σύγκλητο λίγες μέρες πριν την έναρξη του Χειμερινού Εξαμήνου 2020 - 2021. Νοείται
ότι οι διδάσκουσες/οντες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες/οι για όλα τα
ενδεχόμενα (συμπεριλαμβανομένης υβριδικής διδασκαλίας και livestreaming).
6. Αναμένεται ότι ανεξαρτήτως του τρόπου διδασκαλίας, οι ενδιάμεσες και τελικές
εξετάσεις θα γίνουν με φυσική παρουσία.
Καθώς η χώρας μας διαφαίνεται ότι μέχρι στιγμής διαχειρίζεται με σύνεση και
αποτελεσματικότητα την κρίση και νοουμένου ότι το Σεπτέμβρη η καλή εικόνα συνεχιστεί
και αρθούν από την Πολιτεία τα περιοριστικά μέτρα, η διδασκαλία θα διεξαχθεί με φυσική
παρουσία. Αναμφισβήτητα η ολιστική εμπειρία της φοίτησης και έρευνας είναι το ζητούμενο
για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τους ακαδημαϊκούς και τους ερευνητές. Σε διαφορετική
περίπτωση εάν ισχύουν μέτρα - πρωτόκολλα κοινωνικής και φυσικής αποστασιοποίησης,
αυτά θα τηρούνται, με αποτέλεσμα ορισμένα μαθήματα να διεξάγονται κανονικά στους
χώρους του πανεπιστημίου, ενώ άλλα θα διδάσκονται διαδικτυακά.
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα βρίσκεται σε εγρήγορση. Η πανεπιστημιακή κοινότητα καλείται
να ακολουθεί και να σέβεται τη νέα κουλτούρα υγιεινής και συμπεριφοράς για την ασφάλεια
όλων και κυρίως των ευπαθών ομάδων.
Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,
Στα δύσκολα φανερώνεται η αληθινή ταυτότητα των ανθρώπων, η δύναμη και
αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πιστεύω κατάφερε
μέχρι σήμερα να αποδείξει ότι είναι ευέλικτο και ευπροσάρμοστο στις δύσκολες συνθήκες,
ότι οι άνθρωποί του είναι ευέλικτοι και ευπροσάρμοστοι. Οι στόχοι του πρώτου ανώτατου
ακαδημαϊκού ιδρύματος είναι πολλοί και σε περιόδους κρίσης τα πισωγυρίσματα δεν είναι
επιλογή. Χρειάζεται να ανακαλύπτουμε νέους και συμπληρωματικούς τρόπους λειτουργίας
και να συνεχίζουμε την πορεία μας προς την αριστεία∙ κι αυτό πράξαμε αυτή την περίοδο,
αυτό θα συνεχίζουμε να κάνουμε τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Η προσήλωσή μας στο
ποιοτικό διδακτικό έργο είναι δεδομένη, είτε αυτό προσφέρεται με φυσική παρουσία, είτε
διαδικτυακά. Το ίδιο ισχύει και για την έρευνα που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιό μας.
Μάθαμε πολλά κατά τη διάρκεια της επιδημίας. Κυρίως μάθαμε να αξιοποιούμε καλύτερα
την τεχνολογία που είχαμε στη διάθεσή μας, να επικοινωνούμε με αμεσότητα και ειλικρίνεια
για να ενισχύσουμε το Πανεπιστήμιό μας στη δύσκολη αυτή περίοδο.
Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,
Να έχετε εμπιστοσύνη στο Πανεπιστήμιό σας. Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε τη νέα
φουρνιά φοιτητών και να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο την εκπαίδευση στους υφιστάμενους
προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές μας.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την υπομονή και την επιμονή σας για την ομαλή
ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου που μας πέρασε. Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες
είναι μπροστά μας.
Καλό Καλοκαίρι,
Φιλικά,
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης,
Πρύτανης
Τέλος Ανακοίνωσης

Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής

