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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

 

Η Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου της 26ης Αυγούστου, για τη διεξαγωγή του 

Υβριδικού Τρόπου Διδασκαλίας και συγκεκριμένα την Εκ Περιτροπής Διδασκαλία βρήκε σύμφωνη τόσο 

εμάς ως ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και την πλειοψηφία  των Ακαδημαϊκών μελών 

της Συγκλήτου και ΟΛΩΝ των εκπροσώπων της Φοιτητικής Ένωσης.  

Στην χθεσινή μας συνάντηση με τον πρύτανη κ. Τάσο Χριστοφίδη, του μεταφέραμε τα προβλήματα που 

αντιμετώπισαν οι φοιτητές κατά την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Ο κ. Χριστοφίδης μας ανάφερε 

ότι τα 1400 ακροατήρια που διεξάγονται το τρέχον  εξάμηνο, τα 800 διεξάγονται με φυσική παρουσία, 

τα 300 με εκ περιτροπής και τα υπόλοιπα 300 με εξ’ ολοκλήρου εξ’ αποστάσεως.  

Όσον αφορά τις περιστάσεις μαθημάτων που πραγματοποιούνται πλήρως διαδικτυακά, αυτό που μας 

ανέφερε ο κ. Χριστοφίδης, είναι πως τα ακροατήρια αυτά είναι της Σχολής Ανθρωπιστικών και Ξένων 

Γλωσσών, τα οποία λόγω της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας εμποδίζετε η επικοινωνία ακαδημαϊκών και 

φοιτητών και θέτει σε κίνδυνο την υγεία του ακαδημαϊκού προσωπικού συμπεριλαμβανομένου αρκετών 

οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Ταυτόχρονα, σε σημερινή συνάντηση μας με το 

κέντρο γλωσσών, προτείναμε όπως οι αίθουσες που είναι κρατημένες για τα μαθήματα του να 

χρησιμοποιούνται από τους φοιτητές των συγκεκριμένων ακροατηρίων για παρακολούθηση των 

διαδικτυακών τους μαθημάτων. 

Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου, είμαστε πεπεισμένοι πως το συγκεκριμένο μοντέλο, της 

εκ περιτροπής διδασκαλίας, αποτελεί την καλύτερη λύση διδασκαλίας υπό αυτές τις συνθήκες. Σαφώς, 

υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία αναφέραμε και εμείς με την σειρά μας στον πρύτανη του 

Πανεπιστημίου. Η αργή σύνδεση του δικτυού του Πανεπιστήμιου αποτελεί ένα από τα κύρια 

προβλήματα που εντοπίσαμε με την εφαρμογή του νέου μοντέλου διδασκαλίας. 

Εν κατακλείδι, ως ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου, δηλώνουμε πρόθυμοι να βοηθήσουμε 

την Πρυτανεία για την ομαλή και σωστή λειτουργία του τρέχοντος εξαμήνου. Στόχος μας, η παροχή 

των βέλτιστων λύσεων για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η ποιότητα διδασκαλίας του πανεπιστημίου μας. 


