
 

 

  
 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επίσημο μέλος του  
Διεθνούς Δικτύου Νέων Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Πανεπιστημίων (YERUN) 

 

 
Επίσημο μέλος του Διεθνούς Δικτύου Νέων 
Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Πανεπιστημίων (Young 
European Research Universities Network, YERUN) είναι 
από την 1η Ιουλίου 2021 το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο 
πλαίσιο του διαχρονικού στρατηγικού του στόχου για 
διεύρυνση των διεθνών και ερευνητικών συνεργασιών 
του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου πέτυχε την ένταξή του στο 

Δίκτυο, που έχει ως θεμελιώδη στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μελών του, 
στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και της παροχής υπηρεσιών στην 
κοινωνία. To Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι από χθες 1η Ιουλίου 2021, μέλος σε μια ομάδα υψηλού επιπέδου 
νέων ερευνητικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη, σε ισότιμη βάση και για το κοινό όφελος όλων των εταίρων 
του YERUN.  
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει πλέον επίσημα στο πανεπιστημιακό διεθνές Δίκτυο YERUN μαζί με άλλα 
18 ερευνητικά Πανεπιστήμια της Ευρώπης- τα οποία ιδρύθηκαν μετά το 1960- σε κοινές ερευνητικές και 
διδακτικές πρωτοβουλίες και στη μεγιστοποίηση της κινητικότητας, των ερευνητικών ικανοτήτων και της 
απασχολησιμότητας των αποφοίτων των ερευνητικών πανεπιστημίων. 
 
To Διεθνές Δίκτυο YERUN καλωσορίζοντας την επίσημη ένταξη του Ιδρύματος σημειώνει δια μέσω του 
Προέδρου του, Καθηγητή Bernd Scholz-Reiter, ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί ιδανικό Ίδρυμα ως 
εταίρος του Δικτύου, αφού μόλις 32 χρόνια από την ίδρυσή του, έχει καθιερωθεί ως ένα κορυφαίο 
ερευνητικό Ίδρυμα στην Ευρωμεσογειακή περιοχή, και οι αξίες και οι στόχοι που πρεσβεύει εναρμονίζονται 
πλήρως με αυτές του YERUN. «Είμαι ευτυχής και είναι τιμή μου που καλωσορίζω το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
στο YERUN. Ως το κορυφαίο Πανεπιστήμιο και το πιο ενεργό Ερευνητικό Ίδρυμα στην Κύπρο, το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου ταιριάζει απόλυτα στο Δίκτυό μας και θα προσφέρει τεράστια προστιθέμενη αξία όσον αφορά την 
εμπειρία στην έρευνα και την εκπαίδευση, την πολυμορφία και τον πολιτιστικό πλούτο», σημείωσε ο 
Πρόεδρος του YERUN.  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου είναι περήφανο και ενθουσιασμένο που έχει καταστεί μέλος της οικογένειας YERUN τονίζοντας ότι η  
συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, προσανατολισμένα στην έρευνα, αποτελεί προτεραιότητα για 
το Πανεπιστήμιο. «Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται σε πλήρη σύμπλευση με τους στόχους του Δικτύου 
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YERUN. Μέσω της συμμετοχής του στο YERUN, το Πανεπιστήμιο Κύπρου σκοπεύει να συνεισφέρει στην 
υλοποίηση της αποστολής του Δικτύου, συμμετέχοντας ενεργά στις δραστηριότητές του. Ταυτόχρονα, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου θα επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή του στο YERUN, δημιουργώντας 
ισχυρούς δεσμούς με τους εταίρους του, συμμετέχοντας σε έργα και ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και καλές 
πρακτικές. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με όλα τα συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά ερευνητικά 
Πανεπιστήμια του YERUN και για την προοπτική της ανταλλαγής γνώσης προς όφελος της κοινωνίας», 
κατέληξε ο Πρύτανης. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο YERUN διαβάστε εδώ και στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.yerun.eu/ 
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