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Παρουσίαση και συζήτηση για την πορεία ανάπτυξης της ανώτατης
ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο
Με αφορμή την ολοκλήρωση της μελέτης με θέμα: «Engine of Growth for
Cyprus», από ειδικούς εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Οίκου Ernst & Young
Parthenon, πραγματοποιήθηκε χθες, 6 Ιουλίου 2018, στο Υπουργείο
Οικονομικών, παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εν λόγω μελέτης και
συζήτηση για την περαιτέρω πορεία ανάπτυξης της ανώτατης ιδιωτικής
εκπαίδευσης στην Κύπρο.
Στην παρουσίαση και συζήτηση παρευρέθηκαν ο Υπουργός Παιδείας και
Πολιτισμού Δρ Κώστας Χαμπιαούρης, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης
Γεωργιάδης, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Δρ Κώστας Καδής, ως πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, η
Πρόεδρος του Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Δρ. Μαίρη Ιωαννίδου – Κουτσελίνη,
εκπρόσωποι των ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου και τεχνοκράτες των
δύο Υπουργείων.
Στόχος της συζήτησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Πολιτείας και
των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και η διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής για
την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του τομέα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, ώστε η Κύπρος να καταστεί περιφερειακό εκπαιδευτικό και
ερευνητικό κέντρο, το οποίο θα αποτελεί πόλο έλξης για εγνωσμένου κύρους
ακαδημαϊκούς και ποιοτικούς φοιτητές από το εξωτερικό, συμβάλλοντας έτσι
στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της χώρας μας.
Τα βασικά αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης καταδεικνύουν ότι για να
επιτευχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη της ανώτατης ιδιωτικής εκπαίδευσης στην
Κύπρο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να συνεργαστούν στενά για να
επιτύχουν τα ακόλουθα:



Ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής που θα προωθήσει την Κυπριακή
αγορά ως προορισμό Ανώτερης Εκπαίδευσης σε συνδυασμό με μια
συντονισμένη στρατηγική προβολής.
Βελτίωση των διαδικασιών μετανάστευσης που οδηγήσει στην αύξηση
του αριθμού των διεθνών φοιτητών που επιλέγουν την Κύπρο για
σπουδές (αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες διαδικασίες για
έκδοση βίζας και παροχή δικαιώματος εργασίας).





Βελτίωση του καθεστώτος διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτερη
Εκπαίδευση όπου θα διευκολύνει την ευελιξία της αγοράς και θα
ενθαρρύνει την καινοτομία, ειδικά σε σχέση με την παροχή
διαδικτυακών υπηρεσιών.
Άλλες εγχώριες μεταρρυθμίσεις για την παροχή κινήτρων και την
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και της
ακαδημαϊκής κοινότητας όπως φορολογικά κίνητρα για ιδρύματα
ανώτερης εκπαίδευση, αύξηση κυβερνητικών επιχορηγήσεων για
ερευνητικά προγράμματα, κ.α.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστας Χαμπιαούρης χαιρέτισε
τον εποικοδομητικό διάλογο που πραγματοποιήθηκε
στην πιο πάνω
συνάντηση. Η περαιτέρω ανάπτυξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της
Κύπρου βρίσκεται στις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού διότι αυτή θα οδηγήσει σε ακαδημαϊκά, ερευνητικά, οικονομικά, και
άλλα οφέλη για τον τόπο μας.
Επιπλέον, πρωταρχικός στόχος του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι η διασφάλιση και η περαιτέρω
ενίσχυση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου.
Σκοπός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι η συνέχιση του
διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε να αναπτυχθεί κοινή
στρατηγική για σταδιακή υλοποίηση των πιο πάνω στόχων.

