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 20 Ιουν 2018  Δελτία Τύπου

Διαγωνισμός επιχειρηματικότητας και παρουσίαση
επιχειρηματικής ιδέας από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κορύφωση του εντατικού εργαστηρίου ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών (Boot-Camp Επιχειρηματικότητας)
ήταν ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Σάββατο,
16 Ιουνίου με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος SHADOWSστο MicrosoftInnovationCenter του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου.

Στους νικητές διατέθηκαν δώρα συνολικής αξίας πάνω από  €2000. Οι νικητές ήταν:1ο Βραβείο: Νεφέλη Τσιούτη, Απόφοιτος Ευρωπαϊκού

Πανεπιστημίου Κύπρου, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών , 2ο Βραβείο: Ιωάννα Βασιλείου, Φοιτήτρια

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, 3ο Βραβείο: Αλέξανδρος Παπαθεοδούλου, Φοιτητής Ευρωπαϊκού

Πανεπιστημίου Κύπρου, Σχολή Επιστημών και Βραβείο «Καλύτερη Καινοτόμα Ιδέα»: Νεφέλη Τσιούτη, Απόφοιτος Ευρωπαϊκού

Πανεπιστημίου Κύπρου, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

 

Το εργαστήρι και ο διαγωνισμός οργανώθηκε από το  Κέντρο Επιχειρηματικότητας της Σχολής Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνEUCPEAK -

PerformanceEnterpriseAcceleratorandKnowledgeInnovationCenter.

 

Το εβδομαδιαίο εργαστήρι (11-15 Ιουνίου) απευθυνόταν σε φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων,Δημιουργικών Τεχνών (CreativeArts) και σε

νέους επιχειρηματίες.

Μέσω του προγράμματος αποκτήθηκαν γνώσεις για δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Το πρόγραμμα διεύθυναν επαγγελματίες/μέντορες

από διάφορους τομείς της Οικονομίας ενώ το εκπαιδευτικό υλικό προερχόταν από τη διεθνή εμπειρία οκτώ προηγμένων επιχειρηματικά

χωρών. Όσοι συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να συναναστραφούν και να λάβουν σημαντική συμβουλευτική καθοδήγηση στη σύνταξη του

επιχειρηματικού τους σχεδίου από ένα δίκτυο μεντόρων, αποτελούμενο από επιτυχημένους επιχειρηματίες, έμπειρους καθηγητές, στελέχη με

εμπειρία στην Αγορά και ερευνητές με σχετική κατάρτιση. Παράλληλα, τους δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουν μία σειρά από

εξειδικευμένα σεμινάρια προκειμένου να ενισχυθούν οι γνώσεις τους και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Τα

επιχειρηματικά σχέδια που υποβλήθηκαν, αξιολογήθηκαν από έμπειρους αξιολογητές από το κυπριακό οικοσύστημα.
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Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρουστο πλαίσιο του ερευνητικού του έργου πρόσφερε καιειδικό πρόγραμμα σε περισσότερους από

25εκπαιδευτέςστον κλάδο της πολιτιστικής και δημιουργικής τέχνης για να αποκτήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες. Η κατάρτιση αποτελεί

μέρος των δραστηριοτήτων του προγράμματος, του έργου SHADOWS, το οποίο υπάγεται στο ERAMSUS +και έχει θέσει ως κύριο στόχο

του να επιμορφώσει και να παρέχει τις γνώσεις στη δημιουργία επιχειρήσεων στα ειδικά πεδία της δημιουργικής τέχνης αλλά και του

πολιτισμού.Επικεφαλής ήταν η Δρ. ΣιμόναΜιχάι Γιαννάκη,  αν. Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεωντου Ευρωπαϊκού

Πανεπιστημίου Κύπρου και διευθύντρια του EUCPEAK- PerformanceEnterpriseAcceleratorandKnowledgeInnovationCenter.
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Διαγωνισμός επιχειρηματικότητας και παρουσίαση
επιχειρηματικής ιδέας από το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο

Κορύφωση του εντατικού εργαστηρίου ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών (Boot-Camp
Επιχειρηματικότητας) ήταν ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Σάββατο, 16 Ιουνίου με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος
SHADOWS στο Microsoft Innovation Center του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Στους νικητές
διατέθηκαν δώρα συνολικής αξίας πάνω από  €2000.  Οι νικητές ήταν: 1ο Βραβείο: Νεφέλη Τσιούτη,
Απόφοιτος Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών , 2ο Βραβείο: Ιωάννα Βασιλείου, Φοιτήτρια Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Κύπρου, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, 3ο Βραβείο: Αλέξανδρος Παπαθεοδούλου, Φοιτητής
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Σχολή Επιστημών και Βραβείο «Καλύτερη Καινοτόμα
Ιδέα»: Νεφέλη Τσιούτη, Απόφοιτος Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Σχολή Επιστημών
Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Το εργαστήρι και ο διαγωνισμός οργανώθηκε από το  Κέντρο Επιχειρηματικότητας της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων EUC  PEAK - Performance Enterprise Accelerator and Knowledge
Innovation Center.

Το εβδομαδιαίο εργαστήρι (11-15 Ιουνίου) απευθυνόταν σε φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Δημιουργικών Τεχνών (Creative Arts) και σε νέους επιχειρηματίες.

Μέσω του προγράμματος αποκτήθηκαν γνώσεις για δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Το
πρόγραμμα διεύθυναν επαγγελματίες/μέντορες από διάφορους τομείς της Οικονομίας ενώ το
εκπαιδευτικό υλικό προερχόταν από τη διεθνή εμπειρία οκτώ προηγμένων επιχειρηματικά χωρών.
Όσοι συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να συναναστραφούν και να λάβουν σημαντική συμβουλευτική
καθοδήγηση στη σύνταξη του επιχειρηματικού τους σχεδίου από ένα δίκτυο μεντόρων, αποτελούμενο
από επιτυχημένους επιχειρηματίες, έμπειρους καθηγητές, στελέχη με εμπειρία στην Αγορά και
ερευνητές με σχετική κατάρτιση. Παράλληλα, τους δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουν μία
σειρά από εξειδικευμένα σεμινάρια προκειμένου να ενισχυθούν οι γνώσεις τους και να
ολοκληρώσουν με επιτυχία τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Τα επιχειρηματικά σχέδια που
υποβλήθηκαν, αξιολογήθηκαν από έμπειρους αξιολογητές από το κυπριακό οικοσύστημα.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο του ερευνητικού του έργου πρόσφερε και ειδικό
πρόγραμμα σε περισσότερους από 25 εκπαιδευτές στον κλάδο της πολιτιστικής και δημιουργικής
τέχνης για να αποκτήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες. Η κατάρτιση αποτελεί μέρος των
δραστηριοτήτων του προγράμματος, του έργου SHADOWS, το οποίο υπάγεται στο ERAMSUS + και
έχει θέσει ως κύριο στόχο του να επιμορφώσει και να παρέχει τις γνώσεις στη δημιουργία
επιχειρήσεων στα ειδικά πεδία της δημιουργικής τέχνης αλλά και του πολιτισμού.  Επικεφαλής ήταν η
Δρ. Σιμόνα Μιχάι Γιαννάκη,  αν. Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου και διευθύντρια του EUC PEAK- Performance Enterprise Accelerator and
Knowledge Innovation Center.
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Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Διαγωνισμός επιχειρηματικότητας και
παρουσίαση επιχειρηματικής ιδέας
Δελτίο τύπου  20/06/2018 10:30

Κορύφωση του εντατικού εργαστηρίου ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών (Boot-Camp Επιχειρηματικότητας) ήταν ο Διαγωνισμός

Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Σάββατο, 16 Ιουνίου με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού

προγράμματος SHADOWS στο Microsoft Innovation Center του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Στους νικητές διατέθηκαν δώρα

συνολικής αξίας πάνω από  €2000.  Οι νικητές ήταν: 1ο Βραβείο: Νεφέλη Τσιούτη, Απόφοιτος Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου,

Σχολή Επιστημών Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών , 2ο Βραβείο: Ιωάννα Βασιλείου, Φοιτήτρια Ευρωπαϊκού

Πανεπιστημίου Κύπρου, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, 3ο Βραβείο: Αλέξανδρος Παπαθεοδούλου, Φοιτητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Κύπρου, Σχολή Επιστημών και Βραβείο «Καλύτερη Καινοτόμα Ιδέα»: Νεφέλη Τσιούτη, Απόφοιτος Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου,

Σχολή Επιστημών Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. 

Το εργαστήρι και ο διαγωνισμός οργανώθηκε από το  Κέντρο Επιχειρηματικότητας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων EUC  PEAK -

Performance Enterprise Accelerator and Knowledge Innovation Center. 

Το εβδομαδιαίο εργαστήρι (11-15 Ιουνίου) απευθυνόταν σε φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δημιουργικών Τεχνών (Creative Arts) και

σε νέους επιχειρηματίες.

Μέσω του προγράμματος αποκτήθηκαν γνώσεις για δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Το πρόγραμμα διεύθυναν επαγγελματίες/μέντορες

από διάφορους τομείς της Οικονομίας ενώ το εκπαιδευτικό υλικό προερχόταν από τη διεθνή εμπειρία οκτώ προηγμένων επιχειρηματικά

χωρών. Όσοι συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να συναναστραφούν και να λάβουν σημαντική συμβουλευτική καθοδήγηση στη σύνταξη

του επιχειρηματικού τους σχεδίου από ένα δίκτυο μεντόρων, αποτελούμενο από επιτυχημένους επιχειρηματίες, έμπειρους καθηγητές,

στελέχη με εμπειρία στην Αγορά και ερευνητές με σχετική κατάρτιση. Παράλληλα, τους δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουν μία

σειρά από εξειδικευμένα σεμινάρια προκειμένου να ενισχυθούν οι γνώσεις τους και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα επιχειρηματικά τους

σχέδια. Τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβλήθηκαν, αξιολογήθηκαν από έμπειρους αξιολογητές από το κυπριακό οικοσύστημα.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο του ερευνητικού του έργου πρόσφερε και ειδικό πρόγραμμα σε περισσότερους από 25

εκπαιδευτές στον κλάδο της πολιτ ιστ ικής και δημιουργικής τέχνης για να αποκτήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες. Η κατάρτιση αποτελεί
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μέρος των δραστηριοτήτων του προγράμματος, του έργου SHADOWS, το οποίο υπάγεται στο ERAMSUS + και έχει θέσει ως κύριο στόχο

του να επιμορφώσει και να παρέχει τ ις γνώσεις στη δημιουργία επιχειρήσεων στα ειδικά πεδία της δημιουργικής τέχνης αλλά και του

πολιτ ισμού.  Επικεφαλής ήταν η Δρ. Σιμόνα Μιχάι Γιαννάκη,  αν. Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού

Πανεπιστημίου Κύπρου και διευθύντρια του EUC PEAK- Performance Enterprise Accelerator and Knowledge Innovation Center. 
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Ημερολόγιο 
ΚΥΠΕ - ΚΥΠΡΟΣ/Λευκωσία 20/06/2018 07:32 

*0815 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας - Κλήθηκε να παραστεί η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
(Βουλή)
 
**0830 Υπουργικό Συμβούλιο (Προεδρικό)
 
**0900 Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας – Υπόθεση Focus
 
*0900 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών (Βουλή)
 
0900-1100 ΑΗΚ – Παρουσίαση του EAC Mobile App για κινητά και tablets (Kεντρικά Γραφεία ΑΗΚ)

0900 Center for Risk and Decision Sciences (CERIDES) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου – Πυροσβεστική
Υπηρεσία Κύπρου – Ημερίδα με θέμα «Οι πυρκαγιές ως πρόκληση, νέες τεχνολογίες για πρόληψη και καταστολή» -
Χαιρετισμοί από Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Διοικητή Πολιτικής Άμυνας (Αμφιθέατρο Άλφα, Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου)

0

(ΚΥΠΕ)

Η πλήρης είδηση είναι διαθέσιμη στη συνδρομητική ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ. Αίτηση Συνδρομητή

*Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΚΥΠΕ και παραχωρούνται μόνον σε συνδρομητές για συγκεκριμένη
χρήση.
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Βραβεία μαθητικής εφημερίδας - Έλαμψε το δημοσιογραφικό ταλέντο
ΑΡΧΙΚΗ • ΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΚΟΙΝΩΝΙΑ • Βραβεία μαθητικής εφημερίδας - Έλαμψε το δημοσιογραφικό ταλέντο

  20 Ιουνίου 2018, 8:43 μμ  
  

Το δημοσιογραφικό ταλέντο των μαθητών της χώρας, έλαμψε σήμερα στην ενδέκατη τελετή βράβευσης του διαγωνισμού
μαθητικής εφημερίδας, που διοργανώνεται από τον δημοσιογραφικό οργανισμό "Ο Φιλελεύθερος", σε συνεργασία με το
υπουργείο Παιδείας και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στην κατηγορία της ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το πρώτο βραβείο απέσπασε το Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού, με την εφημερίδα
«Παλμοί του Λανιτείου».
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Το δεύτερο βραβείο έλαβε το Λύκειο Αρχαγγέλου «Απόστολος  Μάρκος», για την εφημερίδα «Μάρκου το ανάγνωσμα».

Το τρίτο βραβείο έλαβε το Λύκειο Λατσιών, για την εφημερίδα «μαθητοτυπία». Έπαινοι απονεμήθηκαν στο Λύκειο Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ’ Δασούπολης και την εφημερίδα «Δασουπολίτης», στο Περιφερειακό Λύκειο Κουτσόφτα – Παναγίδη Παλιομετόχου, με την
εφημερίδα «Η Παλιο-εφημερίδα» και στο Λύκειο Λινόπετρας Λεμεσού, για την εφημερίδα «εν Τύπω».

 
Πρώτο βραβείο στην κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έλαβε το Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοφάγου για την εφημερίδα
«Ξυλοπετρίτης».

Το δεύτερο βραβείο απέσπασε το Γυμνάσιο Μακεδονίτ ισσας, για την εφημερίδα «Εν Πλω» και το τρίτο βραβείο, το Γυμνάσιο Έγκωμης, με
την εφημερίδα «Με τα μάτια μας».

Επαίνοι απονεμήθηκαν στο Xenion High School για την εφημερίδα «βιβλιο…μανία», στο Γυμνάσιο Αραδίππου για την εφημερίδα «Αράδων
Γυμνάσματα» και το Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Πλατύ, για την εφημερίδα «Βιβλιο Μανία».
                                                                                

  Δέσποινα Ψύλλου   

Σχολιάστε την Είδηση

Τα σχόλια εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των χρηστών που τις δημοσιεύουν, τις οποίες και δεν υιοθετεί το philenews.com.
Προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.
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Πραγματοποιήθηκε η 24η Σύνοδος των Πρυτάνεων
των Κυπριακών Πανεπιστημίων
συντάχθηκε από  Mαρία Ανδρονίκου

ραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 η 24η Σύνοδος Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων
(ΣΠΚΠ)υπό την Προεδρεία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητή Γιώργου Δημοσθένους και στην
παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη. Στη συνεδρία της Συνόδου συμμετείχε,
ύστερα από πρόσκληση του Προεδρείου της ΣΠΚΠ, και ο Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων & Προέδρων
Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Καθηγητής Γ. Καψάλης.

 

Τις εργασίες της Συνόδου φιλοξένησε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ). Τους Πρυτάνεις υποδέχθηκε ο
Αντιπρόεδρος της Συνόδου και Πρύτανης του ΑΠΚΥ Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας.

Στην 24η συνεδρία της Συνόδου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν, η συνεργασία της Κοινοπραξίας Κυπριακών
Βιβλιοθηκών και των Γραφείων Διασύνδεσης των οκτώ Πανεπιστημίων της Κύπρου με την αγορά εργασίας, η
περαιτέρω εδραίωση της συνεργασίας της ΣΠΚΠ με την αντίστοιχη των ελληνικών πανεπιστημίων, οι εξελίξεις στην
ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα, καθώς και η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας της ΣΠΚΠ με τη Σύνοδο των
Πρυτάνεων των Ρωσικών Πανεπιστημίων.

«Τα πανεπιστήμια της Κύπρου είναι συντεταγμένα στην ίδια κοινή πορεία, στην προσφορά ποιοτικών
προγραμμάτων σπουδών, στη διασφάλιση της ποιότητας, της αριστείας στη διδασκαλία και στην προώθηση της
ερευνητικής δραστηριότητας με την παραγωγή νέας γνώσης, κατατάσσοντας την Κύπρο στον διεθνή χάρτη της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» τόνισε ο Πρόεδρος της ΣΠΚΠ Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους.

O Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού υπογράμμισε την ανάγκη για «περαιτέρω ανάπτυξη της αγαστής συνεργασίας
των πανεπιστημίων της Κύπρου και της Ελλάδας με απώτερο στόχο την ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
στον ελληνόφωνο χώρο, αλλά και για να καταστεί η Κύπρος διεθνές κέντρο εκπαίδευσης».

Ο Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Καθηγητής Γ. Καψάλης σημείωσε ότι «η
συνεργασία των δύο Συνόδων θα αποφέρει οφέλη για τα πανεπιστήμιά μας, αλλά και την κοινωνία ευρύτερα».

Στην επόμενη Σύνοδο των Πρυτάνεων, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Οκτώβρη,
προσκλήθηκε και θα παραστεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Όσα ειπώθηκαν στην 24η Σύνοδο Πρυτάνεων
Κυπριακών Πανεπιστημίων

 «Η συνεργασία των Κυπριακών Πανεπιστημίων καταλύτης και εχέγγυο για ουσιαστική παρουσία της Κύπρου στο διεθνή
χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης», δήλωσε ο καθηγητής και Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων των Κυπριακών
Πανεπιστημίων Γιώργος Δημοσθένους

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 η 24η Σύνοδος Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων (ΣΠΚΠ)υπό την
Προεδρεία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητή Γιώργου Δημοσθένους και στην παρουσία του Υπουργού
Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη. Στη συνεδρία της Συνόδου συμμετείχε, ύστερα από πρόσκληση του
Προεδρείου της ΣΠΚΠ, και ο Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων & Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Καθηγητής Γ. Καψάλης.

Τις εργασίες της Συνόδου φιλοξένησε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ). Τους Πρυτάνεις υποδέχθηκε ο
Αντιπρόεδρος της Συνόδου και Πρύτανης του ΑΠΚΥ Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας.

Στην 24η συνεδρία της Συνόδου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν, η συνεργασία της Κοινοπραξίας Κυπριακών Βιβλιοθηκών και
των Γραφείων Διασύνδεσης των οκτώ Πανεπιστημίων της Κύπρου με την αγορά εργασίας, η περαιτέρω εδραίωση της
συνεργασίας της ΣΠΚΠ με την αντίστοιχη των ελληνικών πανεπιστημίων, οι εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα,
καθώς και η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας της ΣΠΚΠ με τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Ρωσικών Πανεπιστημίων.

«Τα πανεπιστήμια της Κύπρου είναι συντεταγμένα στην ίδια κοινή πορεία, στην προσφορά ποιοτικών προγραμμάτων
σπουδών, στη διασφάλιση της ποιότητας, της αριστείας στη διδασκαλία και στην προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας
με την παραγωγή νέας γνώσης, κατατάσσοντας την Κύπρο στον διεθνή χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» τόνισε ο
Πρόεδρος της ΣΠΚΠ Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους.

O Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού υπογράμμισε την ανάγκη για «περαιτέρω ανάπτυξη της αγαστής συνεργασίας των
πανεπιστημίων της Κύπρου και της Ελλάδας με απώτερο στόχο την ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον
ελληνόφωνο χώρο, αλλά και για να καταστεί η Κύπρος διεθνές κέντρο εκπαίδευσης».

Ο Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Καθηγητής Γ. Καψάλης σημείωσε ότι «η συνεργασία
των δύο Συνόδων θα αποφέρει οφέλη για τα πανεπιστήμιά μας, αλλά και την κοινωνία ευρύτερα».

Στην επόμενη Σύνοδο των Πρυτάνεων, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Οκτώβρη, προσκλήθηκε και θα
παραστεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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