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Τη διεθνοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Ακαδημία Επιστημών,
Γραμμάτων και Τεχνών ανέδειξε ο Υπουργός Παιδείας στη Σύνοδο των Πρυτάνεων
Δημιουργικές και εποικοδομητικές χαρακτήρισε τις συναντήσεις της Συνόδου των Πρυτάνεων ο
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, σε χαιρετισμό που απηύθυνε σήμερα στη
Σύνοδο των Πρυτάνεων, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι συναντήσεις αυτές, ανέφερε
ο Υπουργός, δίνουν τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων γύρω από την ανάπτυξη της
πανεπιστημιακής κοινότητας της Κύπρου και συζήτησης θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Στον χαιρετισμό του, ο κ. Καδής αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλει η Κύπρος ώστε
να καταστεί Κέντρο περιφερειακής εκπαίδευσης, καθώς και στη δημιουργία της Ακαδημίας
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών την Κύπρο.
Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της Συνόδου αναφορικά με τις προσπάθειες διεθνοποίησης της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου, ο Υπουργός ανέφερε τα ακόλουθα:
«Οι προσπάθειες που καταβάλουμε για να καταστεί η Κύπρος κέντρο περιφερειακής
εκπαίδευσης φαίνεται ότι ήδη αποδίδουν αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των
ξένων φοιτητών που φοιτούν σήμερα στην Κύπρο έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από την περίοδο
2012-13, που ήταν γύρω στις 8.300. Σήμερα έχουμε ξεπεράσει τις 21.000 φοιτητές, με σαφή
ανοδική τάση.
Αυτό που συζητήσαμε με τη Σύνοδο ήταν ότι πρέπει, παράλληλα, να διασφαλίσουμε και την
ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται στην Κύπρο καθώς και των
Ιδρυμάτων μας. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε στρέψει την προσοχή μας και τις ενέργειες
μας. Υπενθυμίζω ότι μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων άρχισε τη λειτουργία του ο Φορέας
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, από το κόσκινο
του οποίου περνάνε τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια πανεπιστήμια, οι νέες δομές στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αλλά και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν.
Ενημέρωσα τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ότι πέρα από μια σειρά συμφωνιών συνεργασίας που
υπογράψαμε με άλλες χώρες για τα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και Συμφωνιών
Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, ακολουθούν και νέες προσπάθειες υπογραφής
συμφωνιών με νέες χώρες. Την επόμενη περίοδο θα έχω τη δυνατότητα να επισκεφτώ μια
σειρά από χώρες και ευελπιστούμε ότι θα υπογράψουμε και νέες συμφωνίες, μέσα από τις
οποίες οι χώρες αυτές αναγνωρίζουν και πιστοποιούν και την ποιότητα των δικών μας
πανεπιστημίων, αναγνωρίζουν αυτόματα τους τίτλους σπουδών που προσφέρουμε.
Παράλληλα, διανοίγεται και η ευκαιρία προσέλκυσης φοιτητών από τις χώρες αυτές προς την
Κύπρο, που είναι ένας επιθυμητός στόχος».
Αναφορικά με δημιουργία της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών την Κύπρο, ο κ.
Καδής σημείωσε τα εξής:
«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό εγχείρημα, το οποίο αγκαλιάστηκε από τον πνευματικό
κόσμο της Κύπρου αλλά και από τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες με ωριμότητα συζήτησαν το
σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Πρόκειται σύντομα το θέμα να πάει πολύ σύντομα στην
Ολομέλεια, και ελπίζουμε ότι θα στηριχτεί από όλες τις πλευρές. Πρόκειται για τη δημιουργία

του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της Κύπρου, στο οποίο θα συμμετέχουν προσωπικότητες
παγκοσμίου εμβελείας και θα δίνουν τα φώτα τους στην κυπριακή πολιτεία για την ανάπτυξη
των τομέων της Παιδείας, των Γραμμάτων, των Τεχνών και του Πολιτισμού. Παράλληλα, η
Κυριακή Ακαδημία θα εκπροσωπείται στα διεθνή σώματα ακαδημιών, στα οποί η Κύπρος μέχρι
σήμερα δεν είχε καμία φωνή. Η φωνή της Κύπρου πλέον θα ακούγεται στα σημαντικά αυτά
φόρα, τα οποία καθορίζουν αποφάσεις και πολιτικές οι οποίες που λαμβάνονται πολύ σοβαρά
υπόψη από Διεθνής Οργανισμούς και χώρες, που ενδεχομένως στη συνέχεια να επηρεάζουν
και την Κύπρο».

