
 

Προς: Πρύτανη Πανεπιστημίου Κύπρου 

Αξιότιμε κ. Χριστοφίδη, 

Ως Φοιτητική Παράταξη Κυπρίων Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου, αποστέλλουμε την 

παρούσα επιστολή με σκοπό να αναφερθούμε στο Θερινό εξάμηνο 2021. Με αφορμή την 

κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας και ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η Σύγκλητος 

πήρε την απόφαση  να προχωρήσει με την εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. Αξίζει να 

αναγνωρίσουμε ότι το επίπεδο της εξ΄αποστάσεως διδασκαλίας έχει αφενώς ανέβει, αφετέρου 

όμως δεν παύει από το να μην είναι στο επίπεδο της δια ζώσης διδασκαλίας. 

Η πανδημία, εκτός από τον τρόπο διδασκαλίας, έχει επηρεάσει την ψυχολογική και κοινωνική 

κατάσταση των φοιτητών, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα με την ακαδημαϊκή τους πορεία. 

Πιο συγκεκριμένα, αρκετοί φοιτητές έχουν προβλήματα με την συγκέντρωση και επακόλουθα με 

την απόδοσή τους στα μαθήματα. Επίσης, αρκετοί συμφοιτητές μας αντιμετώπιζαν προβλήματα 

με την σύνδεση τους στο διαδίκτυο, αλλά και αρκετοί έβρισκαν δυσκολίες με προβλήματα 

υγείας ελέω της πανδημίας.  Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη για την διασφάλιση της 

ολοκλήρωσης των σπουδών τους εντός της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας, θεωρούμε ότι 

είναι σημαντικό ο θεσμός του Θερινού εξαμήνου να ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό την φετινή 

ακαδημαϊκή χρονιά.  

Το θερινό εξάμηνο εδραιώθηκε στο Πανεπιστήμιο μας και αποτελεί σημείο αναφοράς. Από την 

πρώτη στιγμή προσφοράς μαθημάτων οι φοιτητές έδειξαν το ενδιαφέρον τους. Ανέκαθεν η 

ενίσχυση του θερινού εξαμήνου αποτελούσε θέση της παράταξής μας ούτως ώστε ο φοιτητικός 

κόσμος να έχει την ευκαιρία να αποφορτίσει τα βασικά του εξάμηνα ή/και να συμβαδίσει ξανά 

με τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις. Επίσης το θερινό εξάμηνο, μπορεί να δώσει λύση και στο 

πρόβλημα των μεγάλων ακροατηρίων ενισχύοντας την ποιότητα των μαθημάτων του ιδρύματος.  

Αντιλαμβανόμενοι τις ιδιάζουσες συνθήκες της πανδημίας, και επικροτώντας τους χειρισμούς 

του Πανεπιστημίου, προτείνουμε όπως το Πανεπιστήμιο και τα τμήματα  ξεκινήσουν έγκαιρα τον 

φετινό προγραμματισμό για το Θερινό εξάμηνο με σκοπό την προσφορά μαθημάτων με ποσοστό 

αποτυχίας άνω του 33% με φυσική παρουσία, εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν. 

Καταλήγοντας, λοιπόν, αντιλαμβανόμενοι την σπουδαιότητα του θεσμού αυτού για το 

Πανεπιστήμιό μας, είμαστε στην διάθεσή των Πρυτανικών Αρχών, για την εξεύρεση των 

επιθυμητών λύσεων. Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία όραμά μας είναι ένα Πανεπιστήμιο το οποίο θα 

αποτελεί πρότυπο κέντρο αριστείας και γνώσης για την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της 

Μεσογείου. Μέσα από θεσμούς όπως το θερινό εξάμηνο βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά 

στους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου. 



Ευχαριστούμε εκ των προτέρων, 

Φοιτητική Παράταξη Κυπρίων Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου 


