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Προσπάθεια Διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου: 

Συνάντηση Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με Ιορδανούς Αξιωματούχους 
 

Την Ανώτερη Εκπαίδευση στην Κύπρο παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας και 
Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής,  σε επταμελή αντιπροσωπεία του Υπουργείου Ανώτερης 
Εκπαίδευσης και της Επιτροπής Αναγνώρισης της Ανώτερης Εκπαίδευσης της 
Ιορδανίας, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο.   
 
Ο Υπουργός παρουσίασε στην αντιπροσωπεία και στον Πρέσβη του Χασεμιτικού 
Βασιλείου της Ιορδανίας στην Κύπρο, κ. Mohamad Shahari El-Bakhit El-Fayez, τις 
πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η Κύπρος για να καταστεί περιφερειακό κέντρο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Τόνισε, παράλληλα, την ανάγκη αναγνώρισης του συνόλου 
των κυπριακών πανεπιστημίων από τις επίσημες ιορδανικές αρχές και προώθησης της 
υπογραφής της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών ανάμεσα στις δύο 
χώρες, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έχει αμοιβαία οφέλη. 
 
Παρουσιάζοντας την Ανώτερη Εκπαίδευση στην Κύπρο, ο κ. Καδής υπογράμμισε την 
ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει η Κυβέρνηση στην παροχή υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευσης, η οποία διασφαλίζεται από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης που εφαρμόζουν τα ίδια τα Πανεπιστήμια καθώς και ο Φορέας 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση.  
Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Καδής ανέφερε ότι όλα τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της 
Κύπρου, δημόσια και ιδιωτικά, λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους και τους 
κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, διασφαλίζοντας πρώτιστα την ποιότητα στην 
εκπαίδευση και την αριστεία στη διδασκαλία.   
 
Κατά τη συνάντηση έγινε επίσης αναφορά στις παραδοσιακά καλές σχέσεις μεταξύ των 
δύο χωρών στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, και κυρίως στις 
προσπάθειες που γίνονται  για περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση των σχέσεων στον 
τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Ο Ιορδανός Πρέσβης από την πλευρά του 
διαβεβαίωσε για τη σημασία που αποδίδει η Ιορδανία στην ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης.  Τόσο ο Υπουργός  
Παιδείας και Πολιτισμού, όσο και ο Ιορδανός Πρέσβης δεσμεύτηκαν ότι θα 
αλληλοϋποστηρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προώθηση μιας 
σειράς ενεργειών στον τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης. 
 
Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσκεψής της στην Κύπρο, η Ιορδανική 
Αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί πανεπιστήμια στη Λευκωσία, στη Λάρνακα και στην 
Πάφο. Στη σημερινή συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, μέλη του Συμβουλίου του Φορέα 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, ο 
Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΥΣΑΤΣ και λειτουργοί του ΥΠΠ. 
 
 



 
 

 



 


