Συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου
Σε σημερινή συνάντησή μας με την πρώτη γυναίκα και νέα Πρόεδρο της Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου,
συζητήσαμε για εμάς τους νέους σήμερα.
Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου, στόχος και όραμά μας είναι οι νέοι να αντιμετωπίζονται
ως ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της χώρας και να κατέχουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της
Ευρώπης του αύριο. Οι νέοι πρέπει να εμπλέκονται στη διαμόρφωση του μέλλοντος.

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα θέματα και οι προτάσεις μας που τέθηκαν στη σημερινή συνάντηση:
• Διασύνδεση του επιχειρηματικού κόσμου με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

🗣Η Πρόεδρος της Βουλής ενημερώθηκε για την ευκαιρία που έχουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου
Κύπρου σε συγκεκριμένα τμήματα, να εργάζονται και να αποκτούν εργασιακή εμπειρία πριν την
απόκτηση του πτυχίου τους. Επίσης, συζητήσαμε τη σημαντικότητα της εφαρμογής της ευκαιρίας
αυτής, σε όλους τους κλάδους σπουδών και το ενδεχόμενο εφαρμογής της πρακτικής άσκησης και στις
κρατικές υπηρεσίες (π.χ εξειδικευμένες θέσεις εργασίας σε κρατικές υπηρεσίες).

• Δημιουργία προσέγγισης μηδενικής ανοχής στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και
της βίας κατά των γυναικών.

🗣 Προτείναμε τη δημιουργία εφαρμογής η οποία θα εντοπίζει την τοποθεσία της γυναίκας που
βρίσκεται σε κίνδυνο, κατόπιν εντολής της ίδιας. Το θέμα αφορά όλες τις γυναίκες και θεωρούμε
αδήριτη ανάγκη να ξεκινήσουμε την προσπάθεια αυτή ως γυναίκες φοιτήτριες, καταρρίπτοντας τους
μύθους και τις παρανοήσεις σχετικά με τον βιασμό, τη σεξουαλική συναίνεση και τη σεξουαλική
παρενόχληση.

• Προσθήκη Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών

🗣 Ζητήσαμε τη στήριξη μιας ουσιαστικής «πρόκλησης» για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την άμεση
ανάγκη για δημιουργία τέτοιων προγραμμάτων, τα οποία αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και
πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών. Τα ξενόγλωσσα προγράμματα θα
ανοίξουν τους ορίζοντες και θα διαμορφώσουν ένα εξωστρεφές και διεθνοποιημένο Πανεπιστήμιο. Η
εισδοχή στα ξενόγλωσσα προγράμματα θα γίνεται με τρόπους εκτός των παγκύπριων εξετάσεων.
Πέραν της ποιοτικής εναλλακτικής επιλογής για σπουδές στο δημόσιο Πανεπιστήμια της Κύπρου, θα
επιφέρουν πόρους με διάφορους τρόπους.

• Ενίσχυση και εμπλουτισμός των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

🗣Συζητήσαμε την ανάγκη για ισχυροποίηση των προσφερόμενων Μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο
Πανεπιστήμιο. Οι αλλαγές και οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στην αγορά εργασίας χρειάζεται να
συμβαδίζουν με την έγκαιρη αναπροσαρμογή ή/και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σε
μεταπτυχιακό επίπεδο.

•Διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους υποψήφιους στην αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως
αναπηρίας.

🗣Συζητήσαμε την ανάγκη για προώθηση της ισότητας και της πολυμορφίας στην αγορά εργασίας.
Πιστεύουμε στις ίσες ευκαιρίες, στην ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους
σήμερα, χωρίς αποκλεισμούς στις διαδικασίες επιλογής και την παροχή δυνατότητας σε όλους τους
υποψηφίους να αποδείξουν όλο το εύρος των δεξιοτήτων τους, εξαλείφοντας ανασταλτικούς
παράγοντες και πιθανούς κινδύνους διακριτικής μεταχείρισης.

•Δημιουργία Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου.

🗣Συζητήσαμε την προοπτική δημιουργίας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, το οποίο θα
συνδυάζει την περίθαλψη των ασθενών με την διδασκαλία των φοιτητών της Ιατρικής επιστήμης.
Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την Ιατρική Σχολή, καθώς προσφέρει ολοκληρωμένη ιατρική
εκπαίδευση με τη διεξαγωγή ιατρικών ερευνών και την εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού.

Ως Φ.Π.Κ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου προσβλέπουμε στην ανάπτυξη συνεργασίας στο πλαίσιο
χάραξης πολιτικής για θέματα που αφορούν τους νέους. Οι νέοι έχουν δείξει ότι είναι έτοιμοι και
κατάλληλοι για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

