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Απονομή του Βραβείου του
Πανεπιστημίου Κύπρου για την προσφορά
στην Κοινωνία και τον Πολιτισμό
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιή-

πων των κομμάτων, της εκκλησίας, δη-

θηκε στην κατάμεστη αίθουσα τελετών

μάρχων, άλλων επισήμων και φίλων των

του Πανεπιστημίου Κύπρου η τελετή

τιμωμένων. Χρέη Τελετάρχη ανέλαβε ο

απονομής του «Βραβείου του Πανεπι-

Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονο-

στημίου Κύπρου για την προσφορά στην

μικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου

κοινωνία και τον πολιτισμό». Στην εκδή-

Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας.

λωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-

κάθε επισημότητα στις 18 Φεβρουαρίου

πρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστο-

2011, τιμήθηκαν για τη δράση τους το

φίδης στην ομιλία του αναφέρθηκε στο

Ίδρυμα Σοφία για τα παιδιά και ο ιστοριο-

πολυσχιδές έργο του Ιδρύματος Σοφία για

δίφης-ερευνητής Αριστείδης Κουδουνά-

τα παιδιά. Όπως ανέφερε, το ίδρυμα Σο-

ρης παρουσία μελών της Ειδικής Επιτρο-

φία για τα παιδιά βραβεύεται επειδή επι-

πής Επιλογής, εκπροσώπων των Σχολών
του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπροσώ-

τελεί ανθρωπιστικό έργο, τοποθετώντας
Η κ. Μαρίνα Σιακόλα από το Ίδρυμα Σοφία.

Συνεχίζεται στη σελίδα 2

σχολη μεταπτυχιακων σπουδων
του Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, Πρύτανη

Είμαι βέβαιος ότι η λειτουργία της εν λόγω Σχολής θα δώσει το έναυσμα για την περαιτέρω υλοποίηση των στόχων του

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Στρατηγικού μας Προγραμματισμού, που είναι, μεταξύ άλλων, η

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

ένταξη του Ιδρύματός μας στον κατάλογο των πρώτων 500 Πα-

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνω ότι την περασμένη

νεπιστημίων διεθνώς μέχρι το 2020.

εβδομάδα η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την πρόταση

Κλείνοντας θα ήθελα, εκ μέρους της πανεπιστημιακής κοινό-

ίδρυσης της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστή-

τητας, να απευθύνω ευχαριστίες στα μέλη της επί τούτου Επιτρο-

μιο Κύπρου. Ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Πανεπι-

πής αλλά και σε όλους όσοι εργάστηκαν με ζήλο και συνέβαλαν

στημίου έχει λοιπόν επιτευχθεί και οι διαδικασίες υλοποίησης

στην ίδρυση της Σχολής. Ιδιαίτερες ευχαριστίες επιθυμώ να εκ-

του έργου πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα.

φράσω τόσο προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού όσο και

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί ένα σημαντικό

προς τον Υπουργό Οικονομικών, καθώς και τα μέλη της Επιτρο-

έργο για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση των μεταπτυ

πής Παιδείας της Βουλής για την πολύτιμη και σταθερή συμβολή

χιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιό μας. Ανάμεσα στους στό-

τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ίδρυσης της Σχολής.

χους της Σχολής είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής σε ευρω-

Είμαι βέβαιος, ότι το επίτευγμα αυτό θα αποτελέσει το κίνη-

παϊκά προγράμματα σπουδών, η ανάπτυξη της συνεργασίας με

τρο και για εκείνους που θα στελεχώσουν τη διοίκηση της Σχο-

άλλα Πανεπιστήμια, η προσέλκυση φοιτητών από τον ευρωπαϊ-

λής, ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται με την ίδια μεθοδικότη-

κό κυρίως χώρο και η ενδυνάμωση της έρευνας.

τα και επιμονή, με στόχο την άρτια λειτουργία της.
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Απονομή του Βραβείου του Πανεπιστημίου Κύπρου
για την προσφορά στην Κοινωνία και τον Πολιτισμό
Συνεχίζεται από τη σελίδα 1

αποτελεί μία σπουδαία συμβολή στη διάσωση της ιστορίας

την Κύπρο ανάμεσα στις προηγμένες χώρες οι οποίες έχουν τη

και του πολιτισμού της Κύπρου. Η Πρόεδρος του Ιδρύματος

δυνατότητα, την ευαισθησία και την ικανότητα να συμβάλλουν

Σοφία για τα παιδιά κ. Μαρίνα Σιακόλα και ο κ. Αριστείδης Κου-

στην καταπολέμηση μιας από τις μεγαλύτερες μάστιγες του πλα-

δουνάρης, αφού ευχαρίστησαν το Πανεπιστήμιο για την ιδιαί-

νήτη, αυτήν της πείνας.

τερη τιμή, αναφέρθηκαν στο έργο που επιτελούν.

Στη συνέχεια ο Πρύτανης αναφέρθηκε στον ιστοριοδίφη

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανάγνωση σχετικού ψηφί-

Αριστείδη Κουδουνάρη στον οποίον απονεμήθηκε επίσης το

σματος από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου

Βραβείο του Πανεπιστημίου Κύπρου για την υποδειγματική

Κύπρου, κ. Χάρη Χαραλάμπους και την παράδοση της αντίστοι-

συγγραφική εργασία του στη σύνταξη του έργου Βιογραφικόν

χης περγαμηνής και του μεταλλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Λεξικόν Κυπρίων 1800-1920, καθώς και για τη συνολική του

στο οποίο είναι χαραγμένη η φράση, «ΝΟΕΡΟC ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΟC

προσφορά στην καλλιέργεια της ιστοριογραφικής παραγωγής

ΕCΤΙΝ Ο ΚΟCΜΟC».

της Κύπρου. Αναμφίβολα, όπως πρόσθεσε ο κ. Χριστοφίδης,

Ο κ. Αριστείδης Κουδουνάρης.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δια του Πρύτανή του Καθηγητή

Αναφερόμενος στην επίσκεψη ο Πρύτανης σημείωσε ότι

Κωνσταντίνου Χριστοφίδη βρέθηκε για ακόμη μία φορά κοντά

η συγκίνηση που ένοιωσε περνώντας μία ημέρα στην Καρπα-

στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου στις 15 Μαρτίου 2011. Συγκεκρι-

σία και ερχόμενος σε επαφή με αυτά τα παιδιά που ζουν κάτω

μένα, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου επισκέφθηκε το Δημοτικό,

από πολύ δυσμενείς συνθήκες ήταν μεγάλη. «Παρά τους περι-

το Γυμνάσιο και το Λύκειο Ριζοκαρπάσου και παρέδωσε στους

ορισμούς που τους επιβάλλονται», τόνισε ο Πρύτανης, «τόσο οι

Διευθυντές τους κ. Αντρέα Κυριάκου και κ. Λουκία Λυσσάνδρου

μαθητές όσο και οι δάσκαλοι δραστηριοποιούνται έντονα και

επιταγές ύψους 900 ευρώ από ίδια έσοδα του Ιδρύματος. Η χει-

χαρακτηρίζονται από ενθουσιασμό και αγάπη για τα γράμματα

ρονομία αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κοινωνικής

και τη μάθηση».

ευθύνης του Ιδρύματος αντί αποστολής εορταστικών καρτών
στους φίλους και συνεργάτες του. Περαιτέρω, το Πανεπιστήμιο,
όπως άλλωστε πράττει κάθε χρόνο, απέστειλε 62 βιβλία ως δωρεά, συνεισφέροντας ουσιαστικά στον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών των Σχολείων του Ριζοκαρπάσου και συνεπώς στην παροχή μεγαλύτερων ευκαιριών μάθησης για τους μαθητές τους.
Την αποστολή του Πανεπιστημίου υποδέχθηκαν οι Διευθυν
τές και οι Δάσκαλοι των Σχολείων καθώς και οι 17 μαθητές του
Γυμνασίου και του Λυκείου, οι 18 του Δημοτικού και οι 4 του νηπιαγωγείου, οι οποίοι έλαβαν ως αναμνηστικά δώρα δισκάκια
μνήμης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και γλυκά. Οι μαθητές, ως
ένδειξη της φιλοξενίας τους, πρόσφεραν στον Πρύτανη και την
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νιόβη Σανταμά από μία ανθοδέσμη
με κυκλάμινα.
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Επίσκεψη της Αντιπρυτάνεως ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ τΗΣ ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ για καθορισμό πλαισίου
συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων
Την Παρασκευή, 08 Απριλίου 2011,

Στις ολοήμερες εργασίες, οι οποίες

τηγικών Προγραμμάτων του ΙΠΕ. Στη

επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Κύπρου,

στέφθηκαν με επιτυχία, συμμετείχαν οι

συνέχεια, κατά την καταληκτική συζή-

μετά από πρόσκληση του Πρύτανη Κα-

Κοσμήτορες της Πολυτεχνικής Σχολής

τηση, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμε-

θηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, η

και της Σχολής Θετικών και Εφαρμο-

τέχοντες να τοποθετηθούν αλλά και να

Αντιπρύτανις του Τεχνολογικού Ινστιτού-

σμένων Επιστημών, οι Πρόεδροι των

κάνουν εισηγήσεις που θα καθορίσουν

του της Γκρενόμπλ Καθηγήτρια Nadine

Τμημάτων των εν λόγω δύο Σχολών, ο

τον δίαυλο συνεργασίας μεταξύ των δύο

Guillemot. Σκοπός της επίσκεψης ήταν ο

Διευθυντής του Ωκεανογραφικού Κέν

Πανεπιστημίων.

καθορισμός ενός πλαισίου συνεργασίας

τρου, καθώς και οι συντονιστές των

Συγκεκριμένα, τα δύο μέρη συμφώ-

μεταξύ των δύο ιδρυμάτων σε θέματα

τεσσάρων στρατηγικών προγραμμά-

νησαν όπως προωθηθεί συμφωνία συ-

κοινού ενδιαφέροντος, κυρίως όμως σε

των του Ιδρύματος Προώθησης Έρευ-

νεργασίας του Erasmus με το Τεχνολο-

Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

νας (ΙΠΕ).

γικό Ινστιτούτο της Γκρενόμπλ. Επίσης,

Τη συνάντηση της κας Guillemot με

Το κύριο μέρος των εργασιών απο-

συμφωνήθηκε να γίνει ανταλλαγή μίας

τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις, οι

τέλεσαν οι παρουσιάσεις των συμμε-

σειράς σεμιναρίων που θα πραγματο-

οποίοι με ιδιαίτερη χαρά την καλωσό-

τεχόντων σχετικά με τις ερευνητικές

ποιήσουν ομάδες ακαδημαϊκών και των

ρισαν στο Πανεπιστήμιο, ακολούθησε

δραστηριότητες και τα προγράμματα

δύο Ιδρυμάτων αντίστοιχα, έτσι ώστε να

σύντομη ξενάγηση στις κτιριακές εγκα-

σπουδών των Τμημάτων, καθώς και τη

συγκεκριμενοποιηθούν οι τομείς συνερ-

ταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης.

διαχείριση και διεκπεραίωση των Στρα-

γασίας.

18 η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η προσέλευση επισκεπτών στην Εκπαιδευτική Έκθεση υπήρ-

έλαβε μέρος στη 18 Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου, η

ξε αθρόα. Μαθητές, κυρίως τελειόφοιτοι του Λυκείου, γονείς και

οποία πραγματοποιήθηκε από τις 25 – 27 Φεβρουαρίου 2011.

σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού απ’ όλη την Κύπρο

η

Στη φετινή έκθεση συμμετείχαν συνολικά 253 εκθέτες και καλύφτηκε εκθεσιακός χώρος 2.200 τετραγωνικών μέτρων. Σ’ αυτήν,
εκτός από την Κύπρο, εκπροσωπήθηκαν άλλες 15 ξένες χώρες.

είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Τα μέλη του διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού του Πα-

Πέραν της Κύπρου και της Ελλάδας, συμμετείχαν 135 Πανεπι-

νεπιστημίου που στελέχωσαν το περίπτερο του Πανεπιστημίου

στήμια και 32 Κολέγια, το Γαλλικό Μορφωτικό Κέντρο, το Γερμανικό

Κύπρου προσέφεραν πληροφόρηση για τα προγράμματα σπου-

Ινστιτούτο «Γκαίτε», το Αμερικανικό ΄Ίδρυμα «Φούλμπραιτ», η Πρε-

δών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και για τη φοιτητική ζωή

σβεία της Ολλανδίας και το Ινστιτούτο «Cervantes» της Ισπανίας.

στη νέα Πανεπιστημιούπολη.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΜΟΥΣ
Τεράστιο άλμα στην κινητικότητα

υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν.

η προώθηση της αλληλογνωριμίας και

των φοιτητών, τόσο εισερχόμενων όσο

Συγκεκριμένα όσον αφορά στο Παν

κατανόησης μεταξύ των λαών της Ευρώ-

και εξερχόμενων, στο πλαίσιο του προ-

επιστήμιο Κύπρου, ο αριθμός των φοιτη-

πης και κυρίως μεταξύ των νέων. Βασική

γράμματος ανταλλαγών Erasmus, παρα-

τών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

επιδίωξη της δράσης ERASMUS είναι η

τηρείται τα τελευταία χρόνια στο Πανε-

σπουδάζοντας ένα ή δύο εξάμηνα σε

προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης

πιστήμιο Κύπρου. Η θετική αυτή εξέλιξη

Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τετρα-

στην εκπαίδευση και η γνωριμία με τους

έγινε αντιληπτή και στις Βρυξέλλες, και η

πλασιάστηκε από το 2003 μέχρι το 2010.

πολιτισμούς που συνθέτουν την Ευρω-

Κύπρος δέχθηκε συγχαρητήρια από την

Κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά

παϊκή Ένωση. Ένας κύριος άξονας αυτής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως η πρώτη χώρα

ο αριθμός των εξερχόμενων φοιτητών

της προσπάθειας είναι η εκμάθηση των

που αύξησε τόσο πολύ την κινητικότη-

ανήλθε από 126 που ήταν πέρυσι σε 177.

γλωσσών της Ευρώπης, ιδιαίτερα των

τα των φοιτητών της μέσα στο 2009, σε

Σκοπός των ανταλλαγών είναι η δη-

λιγότερο διαδεδομένων, όπως είναι τα

σχέση με την προηγούμενη χρονιά και τις

μιουργία ευκαιριών για κινητικότητα και

Συνεχίζεται στη σελίδα 4
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΜΟΥΣ
Συνεχίζεται από τη σελίδα 3

ου Κύπρου είναι να συμμετάσχουν όλοι οι

πιστήμια, οι οποίοι θα σπουδάζουν του-

Φλαμανδικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Πορ-

φοιτητές του στο πρόγραμμα, φοιτώντας

λάχιστον ένα εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο

τογαλικά, Δανέζικα, Σουηδικά και Φιλαν-

τουλάχιστον ένα εξάμηνο σε Πανεπιστή-

Κύπρου. Έτσι θα ενισχυθεί ο πολυπολιτι-

δικά, καθώς και η επαφή με τους πολιτι-

μια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα,

σμικός χαρακτήρας της πανεπιστημιακής

σμούς της Ευρώπης.

στόχο αποτελεί και η προσέλκυση εισερ-

κοινότητας, απαραίτητο συστατικό για

χόμενων φοιτητών από Ευρωπαϊκά Πανε-

ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο.

Στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημί-

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Την Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκαν οι Φοιτητικές Εκλογές για την ανάδειξη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
Φ.Ε.ΠΑΝ. Δικαίωμα ψήφου είχαν περίπου 6000 φοιτητές. Ψήφισαν 3.861 φοιτητές ενώ υπήρξαν 333 λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια. Τα
αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΑΦΕ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΑΓΩΝΑΣ

ΨΗΦΟΙ
1697
1349
201
151
132

ΠΟΣΟΣΤΟ
48,6%
38,2%
5,69%
4,27%
3,73%

ΕΔΡΕΣ
10
8
1
1
1

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Έκθεση βιβλίων του Έλληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου με
προσωπική αφιέρωση προς το ζεύγος Ροζέ και Τατιάνας Μιλλιέξ
H Πρεσβεία της Ελλάδος, το Υπουρ-

Στο πλαίσιο αυτό, η Βιβλιοθήκη του

λαμο της αίθουσας τελετών του Πανεπι-

γείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπρια-

Πανεπιστημίου Κύπρου εξέθεσε βιβλία

στημίου Κύπρου (Καλλιπόλεως 75) στις

κής Δημοκρατίας, το Γαλλικό Μορφωτικό

του έλληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου τα

21 Μαρτίου 2011, κατά την διάρκεια της

Κέντρο, το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και

οποία φέρουν προσωπική του αφιέρωση

διάλεξης του κ. Τάκη Χατζηδημητρίου η

Σύγχρονων Γλωσσών και η Βιβλιοθήκη

προς το ζεύγος Ροζέ και Τατιάνας Μιλλιέξ

οποία είχε θέμα, Η εμπειρία του Ροζέ και

του Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργάνω-

τη συλλογή των οποίων απέκτησε η Βι-

της Τατιάνας Μιλλιέξ στην Ελλάδα και στην

σαν εκδηλώσεις για τον Μήνα Γαλλοφω-

βλιοθήκη.

Κύπρο.

νίας 2011.

Η έκθεση έλαβε χώρα στον προθά-

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος
Οι εκδοτικοί οίκοι Versita & de Gruyter έχουν ξεκινήσει από το

και όποιοι άλλοι ενδιαφερόμενοι - μέλη της ακαδημαϊκής κοινότη-

2011 μια νέα σειρά βιβλίων με θέμα τη Θεολογία και τις Θρησκευ-

τας του Πανεπιστημίου μπορούν να διερευνήσουν τις προοπτικές

τικές Σπουδές. Η σειρά αυτή επικεντρώνεται στις περιοχές της

μιας τέτοιας συνεργασίας στα πλαίσια της ακαδημαϊκής χρονιάς.

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης αλλά πρόκειται να εξετάσει

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή με τον

και προτάσεις που αφορούν πτυχές της θρησκευτικής έκφρασης

Υπεύθυνο του εκδοτικού οίκου, Αναπλ. Καθηγητή Κοινωνιολογίας,

σε όλη την Ευρώπη. Οι τελικές προτάσεις για βιβλία γίνονται αντι-

Βίκτωρ Ρουδομέτωφ στην ηλεκτρονική διεύθυνση, roudomet@

κείμενο κρίσεως από κοινή εκδοτική επιτροπή των δύο οίκων. Τα

ucy.ac.cy για περαιτέρω πληροφορίες και στήριξη κατά τη διαδι-

μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου ή

κασία προετοιμασίας και κατάθεσης της πρότασής τους.
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2 η Ημερίδα Πληροφορικής για Μαθητές Λυκείων
και Τεχνικών Σχολών
Μετά την περσινή επιτυχημένη διοργάνωση της 1ης Ημερίδας
Πληροφορικής για Μαθητές/Μαθήτριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο
πλαίσιο των τακτικών δραστηριοτήτων του για την ενημέρωση
της μαθητικής κοινότητας σχετικά με τις εξελίξεις που προσφέρει η Επιστήμη της Πληροφορικής, διοργάνωσε τη 2η Ημερίδα
Πληροφορικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής. Η ημερίδα
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011, στην Πανεπιστημιούπολη και την παρακολούθησαν 71 μαθητές και μαθήτριες από 27 Λύκεια (δημόσια και ιδιωτικά) και Τεχνικές Σχολές και
6 συνοδοί καθηγητές. Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν το Ίδρυμα
“European Computer Driving License – ECDL” και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Την εκδήλωση υποστήριζε επίσης ο Οργανισμός
“Association for Computing Machinery” – Τοπικό Παράρτημα
Κύπρου.
Βασικός σκοπός της ημερίδας ήταν να προσφέρει στους
μαθητές μια περιήγηση στο θαυμαστό κόσμο της επιστήμης

Πληροφορικής μίλησε για τις επαγγελματικές προοπτικές σε

της πληροφορικής και να τους πληροφορήσει για τις επαγγελ-

θέματα Πληροφορικής με γνώμονα την Κυπριακή και Ευρωπα-

ματικές προοπτικές που προσφέρει η επιστήμη αυτή. Κατά τη

ϊκή πραγματικότητα. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με επιδείξεις

διάρκεια της ημερίδας δόθηκαν διαλέξεις από καθηγητές του

τεχνολογικών εφαρμογών και αναρτημένων ανακοινώσεων από

Τμήματος σε θέματα αιχμής από διάφορες περιοχές της Πλη-

φοιτητές Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στα ερευ-

ροφορικής. Επίσης εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και

νητικά εργαστήρια του Τμήματος Πληροφορικής.

Πολιτισμού ανέλυσε τις προοπτικές και το ρόλο του Καθηγητή
Πληροφορικής, ενώ εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.cs.ucy.ac.cy/en/
news/imerides-pliroforikis

ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2011
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημέρα Καριέρας

Μεγάλη απήχηση είχε το «Business Game: Test your business

2011 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που διοργάνωσαν το Γραφείο

skills!» του Institute of Chartered Accountants in England and

Σταδιοδρομίας της Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Wales. Στο βιωματικό αυτό παιγνίδι, 6 ομάδες φοιτητών από

και το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και

διάφορα Τμήματα, καθοδηγούμενες από ένα μέντορα, είχαν την

Διοίκησης Επιχειρήσεων την Τρίτη, 23 Μάρτιου 2011.

ευκαιρία να δοκιμάσουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες και

Στην Ημέρα Καριέρας 2011 συμμετείχαν περισσότερες από

να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα σε ειδική κριτική επιτροπή.

30 εταιρίες από τον ιδιωτικό, τραπεζικό και δημόσιο τομέα και

Στις δύο καλύτερες ομάδες δόθηκαν βραβεία για την καλύτερη

υπολογίζεται ότι παρευρέθηκαν περισσότεροι από 300 φοιτητές

ανάλυση και περιεχόμενο πρότασης 7 i-pod, προσφορά της εται-

και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

ρείας Grant Thornton και για την ομαδικότητα και την καλύτερη

Τις εταιρίες που συμμετείχαν καλωσόρισε στο χαιρετισμό του
ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης

παρουσίαση πρότασης ένα δείπνο για όλη την ομάδα, προσφορά της εταιρείας PwC.

Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας, ενώ την εκδήλωση κάλυψε

Οι διοργανωτές εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στις

ζωντανά ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου UCY

δύο εταιρείες που προσέφεραν τα δώρα και μέντορες, καθώς

Voice 95.2fm.

και στις υπόλοιπες εταιρίες, KPMG, K.Treppides, Ernst & Young,

Παράλληλα με την έκθεση εταιριών, στην Ημέρα Καριέρας

Deloitte, τα στελέχη των οποίων συμμετείχαν ως μέντορες.

2011 πραγματοποιηθήκαν παρουσίαση από το Institute of

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και το Πρόγραμμα ΜΒΑ σε συν

Chartered Accountants of England and Wales και σεμινάριο από

εργασία και με άλλους φορείς θα συνεχίσουν να οργανώνουν σει-

τους Λειτουργούς του Πανεπιστημίου κ. Άντρη Μιχαηλίδου και

ρά δραστηριοτήτων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών καριέρας

κ. Μενέλαο Μενελάου με θέμα, Σύγχρονες Τεχνικές Αναζήτησης

προς στους φοιτητές με σκοπό την όσο το δυνατό καλύτερη προε-

Εργασίας.

τοιμασία των φοιτητών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τελέστηκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου την Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011, τα εγκαίνια της Αίθουσας Θερβάντες (Aula
Cervantes) στη Λευκωσία, η οποία στεγάζεται στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη.
Τα εγκαίνια τέλεσαν, παρουσία Πρέσβεων, ακαδημαϊκών και
άλλων προσκεκλημένων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και η Διευθύντρια
του Ινστιτούτου Θερβάντες της Σόφιας, κ. Rósa Moro de Andrrés.
Η δημιουργία της Αίθουσας Θερβάντες στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου έγινε μετά από πρωτοβουλία της Ισπανικής κυβέρνησης.
Μέσω αυτής το Ινστιτούτο Θερβάντες Ισπανίας θα συνεργάζεται
με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου και με
άλλα κυπριακά ιδρύματα. Βασικός στόχος της δημιουργίας της
είναι η εγκαθίδρυση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών σχέσεων
μεταξύ της Κύπρου, της Ισπανίας και άλλων ισπανόφωνων χω-

σας Θερβάντες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα αποτελέσει τον

ρών, η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Λευκωσία και

προπομπό για τη δημιουργία ενός Ινστιτούτου Θερβάντες στην

άλλες πόλεις της Κύπρου, η παροχή διευκολύνσεων σε όσους

Κύπρο. Τόνισε επίσης τη συνεχή εξάπλωση της ισπανικής γλώσ-

ενδιαφέρονται για την ισπανική γλώσσα και τον πολιτισμό, και

σας ανά το παγκόσμιο, η οποία σήμερα είναι η δεύτερη πιο δια-

η διεξαγωγή αναγνωρισμένων εξετάσεων για την απόκτηση του

δεδομένη γλώσσα στον κόσμο.

Διπλώματος Ισπανικών ως Ξένης Γλώσσας (DELE) σε όλα τα επίπεδα της, τόσο στο Aula όσο και σε άλλα εκπαιδευτικά κέντρα.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Ανδρέας Παπαπαύλου εξέ-

Στο χαιρετισμό του ο Πρύτανης τόνισε τη σημασία της Αί-

φρασε την υπερηφάνειά του για το γεγονός ότι η Αίθουσα Θερ-

θουσας Θερβάντες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο προ-

βάντες βρίσκεται υπό την αιγίδα της Σχολής του. Ο κ. Παπαπαύ-

ωθεί την ισπανική γλώσσα από ιδρύσεώς του. Ο κ. Χριστοφίδης

λου μίλησε επίσης για τις ομοιότητες μεταξύ Κύπρου-Ισπανίας,

εξέφρασε την πεποίθηση ότι η δημιουργία της Αίθουσας στο

καθώς και των Κύπριων με τους Ισπανούς.

Πανεπιστήμιο Κύπρου θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τις

Η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Θερβάντες στη Σόφια, κ. Rósa

σχέσεις του Πανεπιστημίου με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα

Moro de Andrrés, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή

της Ισπανίας.

της προς όλους όσοι δούλεψαν για την επίτευξη της δημιουργίας

Ο Πρέσβης της Ισπανίας, κ. Juan José Urtasun Erro, ευχαρίστησε τον Πρύτανη καθώς και τον τέως Πρύτανη Καθηγητή
Σταύρο Ζένιο για τη συμβολή τους στη δημιουργία της Αίθου-

της Αίθουσας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Ακολούθησε δεξίωση με ισπανικά κρασιά και εδέσματα και
ισπανική μουσική.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχοντας υψηλά στους στόχους του
την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του, διοργάνωσε στις
28 Ιανουαρίου 2011 μονοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την
Οδική Ασφάλεια.
Τη διοργάνωση ανέλαβε ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας της
Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με την Εταιρεία Α.Ρ.Α. Σύμβουλοι Οδικής Ασφάλειας. Το σεμινάριο παρακολούθησαν άτομα του διοικητικού προσωπικού με καθήκοντα
που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων του Πανεπιστημίου.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου δόθηκε έμφαση στην επίδραση του αλκοόλ και τις συνέπειες της αυξημένης ταχύτητας

με σκοπό τη σωστή συντήρηση προς αποφυγή ατυχημάτων. Το

κατά την οδήγηση, στην ψυχολογία του οδηγού και την αμυντι-

σεμινάριο υλοποιήθηκε από έμπειρους και καταρτισμένους εκ-

κή στάση και συμπεριφορά που θα πρέπει να κρατά. Επίσης, έγι-

παιδευτές (Α.Παπάς-Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας, Μ.Μιχαηλί-

νε αναφορά σε θέματα που αφορούν τη μηχανική των οχημάτων

δου-Ειδικός Ψυχολόγος, Γ. Τζιηρκαλλής-Μηχανολόγος).
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχοντας υψηλά στους στόχους

τάξης, εκ μέρους του έντιμου Υπουργού Υγείας Δρος Χρήστου

του την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού και των φοι-

Πατσαλίδη και η Πρόεδρος του ΟΓΕΕ κ. Μαίρη Παπαδοπούλου.

τητών του, διοργάνωσε την Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011, ενημε-

Το σεμινάριο παρουσιάστηκε από τη Δρα Μαίρη Αβρααμίδου

ρωτικό σεμινάριο για την Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου

και ακολούθησε συζήτηση με το κοινό. Κατά τη διάρκεια του

της Μήτρας.

σεμιναρίου, δόθηκε έμφαση στη σημασία της πρόληψης και

Τη διοργάνωση ανέλαβε ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας της
Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τον Οργα-

της έγκαιρης διάγνωσης και έγινε παρουσίαση των μεθόδων
πρόληψης που χρησιμοποιούνται.

νισμό Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΟΓΕΕ) Λευκωσίας.

Το σεμινάριο σημείωσε επιτυχία, διότι το παρακολούθησαν

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου

περίπου 120 άτομα του διοικητικού και ακαδημαϊκού προσω-

Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, η εκπρόσωπος

πικού, καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου

του Υπουργείου Υγείας κα Μυρτώ Αζίνα, Ιατρικός Λειτουργός Α’

Κύπρου.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου τίμησε τις Εθνικές Επετείους
Στις 23 Μαρτίου 2011 πραγματοποιή-

προηγήθηκαν του Αγώνα της παλιγγενε

φοιτήτρια που έχει εξασφαλίσει την καλύτε-

θηκε στην αίθουσα τελετών του Πανεπι-

σίας και κυρίως στην προσπάθεια του

ρη ακαδημαϊκή επίδοση και την πιο σημαν

στημίου Κύπρου ο κοινός εορτασμός των

έθνους κατά τη διάρκεια του απελευθερω-

τική κοινωνική προσφορά κατά το 2010,

ης

τικού αγώνα να θέσει τις βάσεις της πολιτει-

απονεμήθηκε στην Σάββια Παλατέ του

Απριλίου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και

ακής του οργάνωσης. Επισημάνθηκε ότι οι

Τμήματος Αρχιτεκτονικής και στον Γιώργο

το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

εορτασμοί επετείων σταθμικών γεγονότων

Ζαχαρόπουλο του Τμήματος Ψυχολογίας.

Αθηνών.

Εθνικών Επετείων, 25

ης

Μαρτίου και 1

της ιστορίας ενός λαού, όπως η Επανάστα-

Στην εκδήλωση, η οποία έκλεισε με

Στην εκδήλωση απηύθηνε εμπνευσμέ-

ση του 21 και ο Απελευθερωτικός Αγώνας

πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα

νο χαιρετισμό ο Πρύτανης του Πανεπιστη-

του 1955-59, νοημαδοτούνται αν οδηγούν

των αντίστοιχων συγκροτημάτων των δύο

μίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος

στη σωστή αξιολόγηση των στοιχείων που

Πανεπιστημίων, παρέστησαν ο Υπουργός

Χριστοφίδης και αναγνώστηκε η πανηγυ-

τα απαρτίζουν· αν αυξάνουν το κριτικό του

Παιδείας και Πολιτισμού Ανδρέας Δημητρί-

ρική ομιλία του Καθηγητή και Προέδρου

δυναμικό και ενισχύουν την ικανότητά του

ου, οι αντιπρυτάνεις, εκπρόσωποι των κομ-

του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του

να τοποθετεί το χθες κοντά στο σήμερα,

μάτων, η πρώην Υπουργός Παιδείας Κλαίρη

Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χαράλαμπου

ώστε να είναι ασφαλέστερη και επιτυχέστε-

Αγγελίδου, Καθηγητές του Πανεπιστημίου

Χρυσανθάκη.

ρη η αντιμετώπιση των προβλημάτων του

Κύπρου και πολυμελής αντιπροσωπεία κα-

παρόντος και η πορεία προς το μέλλον.

θηγητών και φοιτητών των Πανεπιστημίων,

Στην ομιλία του κ. Χρυσανθάκη με τίτλο,
Η Επανάσταση του 1821 και ο Κυπριακός Ελ-

Το Βραβείο Θεμιστοκλή Δέρβη, το οποίο

ληνισμός έγινε αναφορά στα γεγονότα που

προσφέρεται κάθε χρόνο στον φοιτητή ή

Αθηνών, Παλέρμο της Ιταλίας και Νανσύ
της Γαλλίας καθώς και πλήθος κόσμου.
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Μοντέρνα Αρχιτεκτονική στο μετα-αποικιακό πλαίσιο της Κύπρου
Αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί
ήταν μεταξύ των συμπατριωτών μας που
παρακολούθησαν τη συζήτηση για την
εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής στην Κύπρο
σε διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στο
Λονδίνο, στις 17 Φεβρουαρίου 2011, στο
πλαίσιο του 8ου χρόνου διαλέξεων του
Ελεύθερου Πανεπιστημίου.
Στη διάλεξή του ο Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Παν

της πολλαπλότητας της Μοντέρνας Αρχι-

βλέπουν και προσδοκούν σε ένα αισιόδοξο

επιστημίου Κύπρου Πέτρος Φωκαϊδης,

τεκτονικής. Μερικά από τα έργα που πα-

μέλλον. Τα αποτελέσματα αυτής της περιό-

αναφέρθηκε στις ιδέες και τις πρακτικές

ρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση είναι

δου (1960-74) παραμένουν ακόμα εμφανή

του μοντερνισμού. «Άρχισαν να παρου

το Παγκύπριο Γυμνάσιο Κύκκου στη Λευ-

στο κυπριακό τοπίο, ως σταθερή ανάμνηση

σιάζονται στην Κύπρο το 1930», ανέφερε ο

κωσία, το Δημοτικό Σχολείο Δασούπο-

μιας σύνθετης πολιτικής ιστορίας και μιας

κ. Φωκαϊδης, «όταν αρκετοί επαγγελματίες

λης στη Λευκωσία, η Σχολή Τέρρα Σάντα

ανεπίλυτης πολιτικής ρήξης», είπε κλείνο-

αρχιτέκτονες που σπούδασαν σε Ευρωπα-

στη Λεμεσό, το Περίπτερο στο Δημοτικό

ντας τη διάλεξή του ο κύριος Φωκαϊδης.

ϊκές σχολές δημιούργησαν γραφεία στην

Κήπο στη Λεμεσό, τα Τουριστικά Περί-

Ακολούθησε μια ζωντανή ανταλλαγή

Κύπρο. Τόσο τα δημόσια κτήρια όσο και οι

πτερα με Πισίνες στη Λευκωσία/Πλάτρες,

απόψεων, ειδικά από τους αρχιτέκτονες

κατοικίες, αρχίζουν την περίοδο αυτή να

το Δημαρχείο Αμμοχώστου στην Αμμό-

οι οποίοι μιλούσαν με συγκίνηση για τα

απηχούν ένα πνεύμα ορθολογισμού».

χωστο, το Κτήριο Γραφείων Κουπάτι στη

έργα και τις μεγάλες προσπάθειες που

Λευκωσία και πολλά άλλα.

κατέβαλλαν όλοι μετά το 1960 για να

Το Ελληνικό περιοδικό Αρχιτεκτονική,
αφιέρωσε ένα τεύχος στην Κύπρο, το

«Παρά τα σύγχρονα και μεγάλα αρχι-

αποκοπούν από το αποικιακό καθεστώς

1966. Κριτήρια επιλογής των έργων φαί-

τεκτονικά έργα που προγραμματίζονται

και να ανοικοδομήσουν τη νέα ελεύθερη

νεται να ήταν η ανάδειξη της έκτασης και

σήμερα σε όλες τις Κυπριακές πόλεις απο-

ανεξάρτητη Κύπρο.

Τελετή Αποφοίτησης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Πέραν των 200 μεταπτυχιακών διπλωμάτων απονεμήθηκαν
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου την Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου
2011, κατά την Τελετή Αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στο
Αθλητικό Κέντρο στην Πανεπιστημιούπολη. Συγκεκριμένα απονεμήθηκαν 185 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Επιπέδου Μάστερ και
19 διδακτορικοί τίτλοι της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών,
της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, της Πολυτεχνικής Σχολής και
της Φιλοσοφικής Σχολής.
Τον εναρκτήριο χαιρετισμό της εκδήλωσης, απηύθυνε ο Πρύ-

Κεντρικός ομιλητής της τελετής αποφοίτησης ήταν ο Διοικη-

τανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης προς τους από-

τής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κ. Αθανάσιος Ορφανί-

φοιτους, τους καθηγητές, τους γονείς και συγγενείς των απο-

δης, ο οποίος απηύθυνε ομιλία προς τους απόφοιτους με θέμα,

φοίτων και προς όλους τους επίτιμους καλεσμένους της τελετής.

Η διαχρονική σημασία των σημερινών αποφάσεων, προτρέποντας

Χαιρετισμό επίσης απεύθυναν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του

τους φοιτητές να αρχίσουν να σκέφτονται από τώρα πως θα δια-

Πανεπιστημίου κ. Χάρης Χαραλάμπους και ο κ. Κυριάκος Αντω-

χειριστούν σημαντικά ζητήματα, όπως η αποταμίευση και το συν

νίου, προεδρεύων της Φ.Ε.ΠΑΝ. Η αριστούχος φοιτήτρια του Αγ-

ταξιοδοτικό, τα οποία πρόκειται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον.

γλόφωνου Επαγγελματικού Προγράμματος ΜΒΑ (2008-2010) κ.

Στην Τελετή τιμήθηκε με το Βραβείο Ernst & Young, που απονέ-

Στέλλα Μουρουζίδου απευθυνόμενη προς τους συμφοιτητές και

μεται εις μνήμην της Χρίστιας Ρωσσίδου-Σωτηρίου, η φοιτήτρια

καθηγητές έκανε μια ανασκόπηση της ακαδημαϊκής της πορείας

του Αγγλόφωνου Επαγγελματικού Προγράμματος ΜΒΑ, κα Στυ-

στο Πρόγραμμα ΜΒΑ και επικεντρώθηκε στα οφέλη που αποκό-

λιανή Πετρούδη, η οποία διακρίθηκε για τις ηγετικές της ικανό-

μισε από το Πρόγραμμα.

τητες καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών της.
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ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Βραβεύθηκαν τα Ραδιοφωνικά Μηνύματα των Φοιτητών
Eιδική τελετή για την απονομή των
βραβείων του διαγωνισμού παραγωγής
ραδιοφωνικών μηνυμάτων οδικής ασφάλειας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 21
Μαρτίου 2011, στην Πανεπιστημιούπολη. Ο διαγωνισμός διεξήχθη από τις 20
Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου
2010, στο πλαίσιο οργάνωσης μιας σειράς
ενεργειών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου
το οποίο, ως συνυπογράφον μέλος της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας, μαζί
με άλλους 62 οργανισμούς ανέλαβε τη δέσμευση για σημαντική μείωση των θανατηφόρων οδικών δυστυχημάτων.

Τα καλύτερα ραδιοφωνικά μηνύματα

κά ανέφερε ότι, κατά τα τελευταία δέκα

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από τον

χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή

χρόνια (2001-2010), 896 συνάνθρωποί

Τομέα Ασφάλειας και Υγείας της Υπηρε-

διαφημιστικών σποτ και θα μεταδίδονται

μας άφησαν την τελευταία τους πνοή

σίας Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανε-

από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπι-

στους κυπριακούς δρόμους. Τριακόσιοι

πιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με τον

στημίου Κύπρου UCY VOICE, με τη μορφή

είκοσι έξι από αυτούς ή ποσοστό 36,38%,

Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημί-

«κοινωνικού μηνύματος» σχετικά με την

ήταν νέοι ηλικίας μέχρι 25 χρόνων.

ου– UCY VOICE, με στόχο την ευαισθητο-

υπεύθυνη οδήγηση και τις κυριότερες αι-

ποίηση των φοιτητών σε μια προσπάθεια

τίες πρόκλησης ατυχημάτων.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρι-

μείωσης των οδικών ατυχημάτων. Στον

Ο Διευθυντής του Τμήματος Τροχαί-

στοφίδης κατά το δικό του χαιρετισμό

διαγωνισμό συμμετείχαν 22 φοιτητές με

ας του Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου,

σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο αποτελεί

συνολικά 80 μηνύματα.

Αστυνόμος Α΄ κ. Δημήτρης Δημητρίου,

μέρος της δυναμικής και συντονισμένης

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μονόλεπτη

στο χαιρετισμό του, αφού συνεχάρη τους

προσπάθειας της Πολιτείας για σημαντι-

σιγή στη μνήμη των αδικοχαμένων φοι-

συμμετέχοντες φοιτητές στον πρωτότυ-

κή μείωση του αριθμού των ανθρώπων

τητών και φοιτητριών του Πανεπιστημί-

πο αυτό διαγωνισμό, τόνισε ότι το θέμα

που αφήνουν την τελευταία τους πνοή

ου Κύπρου, θυμάτων τροχαίων δυστυχη-

της Οδικής Ασφάλειας είναι ίσως το με-

στην άσφαλτο. Διαβεβαίωσε επίσης ότι

μάτων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

γαλύτερο κοινωνικό, οικονομικό και κατ’

το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ψηλά στις

απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες και

επέκταση εθνικό πρόβλημα που απασχο-

προτεραιότητές του το θέμα της οδικής

χρηματικά βραβεία για τα τρία πρώτα

λεί την κοινωνία και ανησυχεί ιδιαίτερα

ασφάλειας και έχει δεσμευτεί να υλοποιή-

ραδιοφωνικά μηνύματα και έπαινοι σε

την Κυπριακή Πολιτεία. Σύμφωνα με τον

σει στο ακέραιο τις δράσεις που απορρέ-

όλους τους συμμετέχοντες φοιτητές/τρι-

κ. Δημητρίου, περισσότερο από το ένα

ουν από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής

ες. Το πρώτο βραβείο, ύψους €300, απο-

τρίτο του συνόλου των θανάτων από

Χάρτας για την Οδική Ασφάλεια, θέτοντας

νεμήθηκε στην τελειόφοιτη φοιτήτρια

τροχαία ατυχήματα είναι νεαρά άτομα

παράλληλα και νέες δράσεις για επίτευξη

του Τμήματος Πληροφορικής, Μαρία

ηλικίας κάτω των 25 ετών. Χαρακτηριστι-

αυτού του στόχου.

Στυλιανού, για το μήνυμα «Κόντρα με τ’
αυτοκίνητο, φλερτ με το θάνατο». Το δεύτερο βραβείο, ύψους €200 ευρώ, απονεμήθηκε στην δευτεροετή φοιτήτρια
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μαριάννα
Ιωάννου, για το μήνυμα «Κράτα καλά το
τιμόνι της ζωής». Και το τρίτο, ύψους €100,
απονεμήθηκε στην δευτεροετή φοιτήτρια του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών,
Νικολέττα Ρένκω, για το μήνυμα «Με το
αίμα σου σώζεις ζωές, μην το σκορπάς στην
άσφαλτο».
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Λέκτορας στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης

Έλληνας Αντώνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών

Επιχειρήσεων, από 17/01/2011 μέχρι 31/05/2011.

και Πολιτικών Επιστημών, από 03/01/2011
Καδιανάκη Ειρήνη, Λέκτορας, Τμήμα Ψυχολογίας, από
04/01/2011
Καπιτσάκη Γεωργία, Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής, από
04/01/2011
Κωνσταντίνου Κώστας, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών, από 10/01/2011
Λαμπριανού Ιάσονας, Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, από 10/01/2011
Ολύμπιος Μιχάλης, Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από 04/01/2011
Σταυρινίδης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τμήμα Ψυχολογίας, από
04/01/2011
Vohler Martin, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, από 10/01/2011

Ζαχαριάς Παναγιώτης, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, από 17/01/2011
μέχρι 31/05/2011.
Καλογρηάς Βάϊος, Λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από 17/01/2011 μέχρι 31/05/2011.
Καμπανάρου Μαρία, από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών,
από 17/01/2011-31/05/2011.
Καπάνταης Δούκας, από την Ακαδημία Αθηνών, Επίκουρος
Καθηγητής στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας,
από 17/01/2011-31/05/2011.
Καπιδάκης Σαράντος, από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, από 17/01/2011 μέχρι
31/05/2011.
Καστρινάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής, από 17/01/2011-31/05/2011.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κοντογιώργης Ερρίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, από
17/01/2011

Κατάκης Ιωάννης, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής, από
17/01/2011 μέχρι 31/05/2011.
Κατσοπρινάκης Εμμανουήλ, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, από

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Αμπατζοπούλου Φραγκίσκη, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Καθηγήτρια στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, από 17/01/2011 μέχρι 31/05/2011.

17/01/2011 μέχρι 31/05/2011.
Κορλός Απόστολος, από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Επίκουρος
Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, από 17/01/2011-31/05/2011.

Αντωνίου Ιωσηφίνα, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτο-

Κοσταρίδου Μαρία, από το Μουσείο Μπενάκη, Λέκτορας στο

ρας στο Τμήμα Πληροφορικής, από 17/01/2011 μέχρι

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, από 17/01/2011-31/05/2011.

31/05/2011.
Αντωνίου Νικόλαος, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγητής
στο Τμήμα Φυσικής, από 17/01/2011-31/05/2011.
Αυγελής Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου

Κούμας Εμμανουήλ, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από 17/01/2011 μέχρι
31/05/2011.
Κουμούσης Βλάσης, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κα-

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής στο Τμήμα Κλασι-

θηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

κών Σπουδών και Φιλοσοφίας, από 17/01/2011-31/05/2011.

Περιβάλλοντος, από 17/01/2011-31/05/2011.

Αυγητίδου Σοφία, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,

Λύρας Ανδρέας, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αναπλη-

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγω-

ρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής, από 17/01/2011-

γής, από 17/01/2011-31/05/2011.
Αχιλλέως Αχιλλέας, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής, από 17/01/2011 μέχρι
31/05/2011.
Βαλετόπουλος Φρειδερίκος, Λέκτορας στο Τμήμα Γαλλικών

31/05/2011.
Μανουσάκης Βασίλης, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
Λέκτορας στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, από 17/01/201131/05/2011.
Μάνταλος Παναγιώτης, από το University of Lund, Αναπλη-

Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, από 17/01/2011-

ρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής,

31/05/2011.

από 17/01/2011 μέχρι 31/05/2011.

Βαμβακούση Ξανθή, Λέκτορας στο Τμήμα Επιστημών της
Αγωγής, από 17/01/2011-31/05/2011.
Βερέμης Αθανάσιος, Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από 17/01/2011 μέχρι 31/05/2011.
Βυζοβίτη Σοφία, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επίκουρη
Καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, από 17/01/2011 μέχρι 31/05/2011.
Επαμεινώνδρα Επαμεινώνδας, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Μικελλίδης Βύρωνας, από το Πανεπιστήμιο Oxford Brookes,
Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, από 17/01/2011 μέχρι
31/05/2011.
Μπιλανάκος Χρήστος, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών, από 17/01/2011 μέχρι
31/05/2011.
Νεάρχου Πάρης, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας στο
Τμήμα Οικονομικών, από 17/01/2011 μέχρι 31/05/2011.
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ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Νεοκλέους Σάββας, Λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από 17/01/2011 μέχρι 31/05/2011.
Νικολάου Χριστίνα, από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Λέκτορας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, από
17/01/2011-31/12/2011.
Ξεκουκουλοτάκης Νικόλαος, από το Πολυτεχνείο Κρήτης,
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Περιβάλλοντος, από 17/01/2011-31/05/2011.
Πανταζοπούλου Σταυρούλα, Καθηγήτρια στο Τμήμα Πο-

Coutinho Kontolemis Leonor, από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών, από
17/01/2011 μέχρι 31/05/2011.
Navaro-Yashin Yael, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα
Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, από 17/01/2011
μέχρι 31/05/2011.
Zaccagni Gaia, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας
στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, από
17/01/2011 μέχρι 31/05/2011.

λιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, από
17/01/2011-31/05/2011.
Παπαδάκη Ειρήνη, Λέκτορας στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, από 17/01/2011 μέχρι 31/05/2011.
Παπαντωνίου Γιώργος, από το University of Dublin, Λέκτορας
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από 17/01/2011 μέχρι
31/05/2011.
Πασπαλλής Νέαρχος, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής, από 17/01/2011 μέχρι

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Παντελιάδου Σουζάνα, Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα
Επιστημών της Αγωγής, από 18/02/2011 μέχρι 24/02/2011
Nadia Massoud, Επισκέπτρια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
από 18/02/2011 μέχρι 03/03/2011
Richard Lesh, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών
της Αγωγής, από 14/01/2011 μέχρι 25/01/2011

31/05/2011.
Στυλιανίδης Νικόλας, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, από 17/01/2011
μέχρι 31/05/2011.
Ταμβάκης Κυριάκος, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, από 17/01/2011-31/05/2011.
Ταμπακάκη Πηνελόπη, από το Kings College, Λέκτορας
στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, από
17/01/2011 μέχρι 31/05/2011.
Τσαούση Κωνσταντίνα, από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ)

Ιάσωνος Αγγέλα, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής), Μόνιμη Θέση, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 04-01-2011.
Κάππος Γεώργιος, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής), Μόνιμη Θέση, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 04-01-2011.
Πρέντζα Νικολέττα, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα

Κύπρου, Λέκτορας στο Τμήμα Χημείας, από 17/01/2011-

Πληροφορικής), Μόνιμη Θέση, Υπηρεσία Πληροφορικών

31/05/2011.

Συστημάτων, 04-01-2011.

Τσιηφτές Κυριάκος, Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, από 17/01/2011-31/05/2011.
Φίλος Παναγιώτης, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Λέκτορας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, από
17/01/2011-31/05/2011.
Χαραλαμπάκης Χριστόφορος, από το Εθνικό και Καποδιστρι-

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΕ ΘΕΣΗ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Μιχαηλίδης Παύλος, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Οικονομική
Διαχείριση) με σύμβαση, ΒΙΟ, 26/01/2011
Όθωνος Δέσπω, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Πληρο-

ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστη-

φορικής) με Σύμβαση, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημά-

μών της Αγωγής, από 17/01/2011-31/05/2011.

των, 10-01-2011.

Χαραλάμπους Θεμιστοκλής, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

κών Υπολογιστών, από 17/01/2011 μέχρι 31/05/2011.

Κωνσταντίνου Αλέξανδρος, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστη-

Χατζηκυριακίδης Κυριάκος, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου,

μίου, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 01-01-2011.

Λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από
17/01/2011 μέχρι 31/05/2011.

Χαραλάμπους Χρίστος, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου,
Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 01-01-2011.

Χατζηλιάδης Νικόλαος, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας, από 17/01/2011-31/05/2011.
Χριστοδούλου Γεώργιος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγητής στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών
και Φιλοσοφίας, από 17/01/2011-31/05/2001.
Χρυσαφίνου Ουρανία, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγήτρια στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, από
24/01/2011 μέχρι 31/05/2011.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αργυρίδης Μάριος, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Ψυχολογική
Στήριξη) με σύμβαση, ΥΣΦΜ, από 22/02/2011
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Σταύρος Α. Ζένιος, Η

κρίσιμους θεσμούς στις σύγχρονες αναπτυγμένες κοινωνίες με

αλογόμυγα. Σκέψεις για

φιλελεύθερα δημοκρατικά καθεστώτα, και επομένως η κρίση

ένα σύγχρονο Πανεπι-

τους προκαλεί μέγιστη αγωνία σε μια κοινωνία.

στήμιο στην Κύπρο, πρό-

Σε αυτή την έκδοση, ο Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος πα-

λογος: Georg Winckler, σει-

ρουσιάζει τις ευθύνες του Πανεπιστημίου Κύπρου έναντι της

ρά: Διεθνής και ευρωπαϊκή

κυπριακής κοινωνίας, αλλά αντιλαμβάνεται και τη δική του

πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις

ευθύνη έναντι του πανεπιστημίου του, όπως την βίωσε στην

Παπαζήση, 2011, σσ. 615,

οκταετή του θητεία στην πρυτανεία του Πανεπιστημίου.

ISBN 978-960-02-2511-2.

Στον πρόλογό του ο Καθηγητής Georg Winckler, Πρύτανης

Στη σύγχρονη κοινωνία

του Πανεπιστημίου της Βιέννης και πρώην Πρόεδρος του Συν-

της γνώσης, τα πανεπιστή-

δέσμου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, γράφει, απηχώντας και τα

μια καλούνται να παραγά-

μηνύματα του βιβλίου: «Τα πανεπιστήμια πρέπει να έχουν επί-

γουν γνώση και στοχασμό

γνωση του γεγονότος ότι έχουν υποχρέωση να δρουν σαν την

όσο ποτέ πριν στην ιστορία

αλογόμυγα του Σωκράτη και ενοχλώντας να παρακινούν την

τους. Καλούνται να καινοτομήσουν και να καλλιεργήσουν ταλα-

κοινωνία να προβληματίζεται για τις προκλήσεις του σήμερα. Με

ντούχους νέους που να έχουν όχι μόνο γνώσεις αλλά και κριτική

τον ίδιο τρόπο πρέπει και ένας πρύτανης να δρα σαν την αλο-

σκέψη, για να αποτελέσουν έναν καταλύτη αλλαγής, προόδου

γόμυγα του Σωκράτη και να παρακινεί το πανεπιστήμιό του σε

και εκσυγχρονισμού της κοινωνίας. Τα πανεπιστήμια αποτελούν

νέα δράση.»

ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές
Μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης προσφέρει ταχύρρυθμα μαθήματα προς
φοιτητές που αποσκοπούν στην καλύτερη προετοιμασία των
φοιτητών για τις σπουδές τους.
Η 11η σειρά μαθημάτων διεξήχθη κατά το εαρινό εξάμηνο
2010-11 σε συνεργασία όπως πάντα με την Υπηρεσία Σπουδών
και Φοιτητικής Μέριμνας. Τα μαθήματα κάλυψαν 49 ώρες εκπαίδευσης στα ακόλουθα θέματα:
1. Συγγραφή επιστημονικής εργασίας στις κοινωνικές επιστήμες.
2. Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στη διεξαγωγή έρευνας και συγγραφή ερευνητικής εργασίας.

8. MATLAB - Προχωρημένες Εφαρμογές.

3. Δεξιότητες προφορικής παρουσίασης σε κοινό.

9. Σύνταξη βιβλιογραφικών αναφορών και καταλόγων.

4. Εισαγωγή στη STATA.

10.Εισαγωγή στην ποιοτική έρευνα.

5. Κωδικοποίηση και ανάλυση ερωτηματολογίων για ποσοτικές

11. Εισαγωγή στην C# . NET.

έρευνες.

Τα μαθήματα παρακολούθησαν 277 φοιτητές από διάφορα

6. MATLAB – Εισαγωγή.

Τμήματα σε όλα τα επίπεδα σπουδών.

7. Εισαγωγή στις ChemDraw και Chem3D.

Πληροφορίες: www.ucy.ac.cy/~kedima
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