
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 

Συμφοιτήτρια, Συμφοιτητή,  

Η έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς 2020-2021 δίνει το έναυσμα για ένα νέο δυναμικό 

ξεκίνημα για όλη τη φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι πρωτόγνωρες κατα-

στάσεις που ζήσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας 

μας, όπου καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε αυτό το νέο μας ξεκίνημα. 

Η ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εύχεται σε όλους καλή, δυναμική και παραγωγική αρχή. Κυρίως, στους 

νεοεισερχόμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που τώρα αρχίζουν τη φοίτησή 

τους, η ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εύχεται κάθε πρόοδο και επιτυχία στο δικό τους ξεκίνημα.  

Ευχόμαστε τα φοιτητικά σας χρόνια να είναι γεμάτα γνώσεις και νέες εμπειρίες, εφόδια που 

θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Σας παροτρύνουμε να εμπλακείτε στα κοινά της φοιτητι-

κής κοινότητας και να είστε ενεργοί και δραστήριοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αδράξτε κάθε ευκαιρία που θα σας δοθεί για την ολοκλήρωση τόσο 

των ακαδημαϊκών σας γνώσεων όσο και της προσωπικότητάς σας.  

Η ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ με τις ξεκάθαρες θέσεις και τη δυναμική της παρουσία στην εκπροσώ-

πηση των φοιτητών, δηλώνει έτοιμη να αποτελέσει την κύρια δύναμη για την επίλυση των 

φοιτητικών προβλημάτων. Δηλώνουμε παρόν, στο πλάι όλων των φοιτητών, και αυτή τη νέ-

α ακαδημαϊκή χρονιά με γνώμονα πάντα την αναβάθμιση των πτυχίων μας και την ανέλιξη 

του Πανεπιστημίου μας. 

 

 



  

 

Στις 26 Αυγούστου στη συνεδρία της Συγκλήτου, με δική μας πρόταση ως ΦΠΚ Πρωτο-

πορία, αποφασίστηκε η έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς 2020-2021, κάτω από 

νέα δεδομένα, εξαιτίας της πανδημίας που ταλανίζει την υφήλιο, για τη καλύτερη διαχεί-

ριση της νόσου. Το Ανώτατο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Κύπρου ξεκινά με την εκ περι-

τροπής διδασκαλία ώστε όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου μας να έχουν την ευκαιρία 

να βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας. 

Το πλάνο διδασκαλίας και λειτουργίας του Πανεπιστημίου για το νέο ακαδημαϊκό εξάμη-

νο 2020-2021 είναι το υβριδικό μοντέλο διδασκαλίας και συγκεκριμένα η εκ περιτροπής 

μορφή, δια ζώσης και διαδικτυακά.  Τα ακροατήρια θα χωριστούν σε ομάδες, όπου η 

κάθε μία ομάδα θα παρευρίσκεται στο πανεπιστήμιο την μία από τις δύο ήμερες της ε-

βδομάδας για τη διεξαγωγή του μαθήματος. Οι υπόλοιποι φοιτητές θα παρακολου-

θούν ταυτόχρονα το μάθημα ζωντανά εξ αποστάσεως μέσα από τις εγκατεστημένες 

κάμερες που υπάρχουν στις αίθουσες. Σε περίπτωση που λόγω της χωρητικότητας της 

αίθουσας διδασκαλίας είναι εφικτή η παρουσία όλων των φοιτητών και τις δύο ήμερες 

της εβδομάδας τότε δεν θα δημιουργηθούν ομάδες.  Ο τελικός διαχωρισμός των ακρο-

ατηρίων σε ομάδες φοιτητών (εφόσον αυτό απαιτείται) θα προκύψει μετά την ολοκλή-

ρωση των προσθαφαιρέσεων σε μαθήματα, το Σάββατο 12/09/2020. 

 Κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων διά ζώσης θα τηρούνται όλα τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα και τα μέτρα φυσικής και κοινωνικής αποστασιοποίησης που έχουν ανα-

κοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας.  Θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις τόσο μετα-

ξύ των φοιτητών όσο και μεταξύ του διδάσκοντα με τους φοιτητές. Η χρήση μάσκας κα-

τά τη διάρκεια των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους. 

Όσο αφορά φοιτητές/τριες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες έχουν γίνει ειδικές ρυθ-

μίσεις για τη παρακολούθηση των μαθημάτων τους εξ αποστάσεως. Ανεξαρτήτως του 

τρόπου διδασκαλίας, οι ενδιάμεσες και οι τελικές εξετάσεις για όλα τα μαθήματα θα γί-

νουν με φυσική παρουσία. Οι ώρες διδασκαλίας θα πρέπει να τηρούνται ευλαβικά για 

να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών μαθη-

μάτων στην ίδια αίθουσα για κατάλληλη απολύμανση, εξαερισμό των χώρων. Λόγω 

του προβλήματος που μπορεί να δημιουργηθεί με την παρακολούθηση των μαθημά-

των από τους φοιτητές που πιθανόν να πρέπει να παρακολουθήσουν σε συνεχόμενες 

ώρες το ένα μάθημα δια ζώσης και το άλλο εξ αποστάσεως, το Πανεπιστήμιο θα δια-

θέσει αίθουσες για να μπορούν να παρακολουθούν εκεί το εξ αποστάσεως μάθημα.   

Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία, θεωρούμε ότι η  απόφαση της Συγκλήτου είναι προς το όφελος 

ολόκληρης της Φοιτητικής Κοινότητας. Πρώτιστος στόχος, είναι η διασφάλιση της υγεί-

ας των συμφοιτητών, των καθηγητών και εν γένει της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, κα-

θώς είναι σημαντική για την πορεία του Πανεπιστημίου μας.  

Απόφαση Συγκλήτου 26ης Αυγούστου — Εκ Περιτροπής Διδασκαλία (Rotation) 



Youth Makerspace είναι ένα πρόγραμμα από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, 

όπου εξυπηρετεί νέους από ηλικία 6 μέχρι 35 ετών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περι-

λαμβάνει τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας με τον οποίο οι νέοι μπο-

ρούν να έρθουν σε επαφή ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Το makerspace πε-

ριλαμβάνει 3D printers, laser cutters, drones, virtual reality, ρομποτική, arduino, ras-

berry pi και πολλά άλλα. Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου, θεωρούμε 

πως τέτοιος εξοπλισμός είναι ακριβώς ότι χρειάζεται ένας φοιτητής του Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, ώστε να μπορεί να είναι έτοιμος να βγει στην αγορά εργασίας.  

Έτσι, προτείνουμε την δημιουργία ενός tech room στο Πανεπιστήμιο το οποίο θα εί-

ναι βασισμένο και εμπνευσμένο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΟΝΕΚ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makerspace — Tech room 



Οι προσθαφαιρέσεις θα 

πραγματοποιηθούν την    

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και 

την Παρασκευή 11 Σεπτεμ-

βρίου (για όλα τα έτη) ηλε-

κτρονικά.  

Στην παραπάνω εικόνα 

μπορείτε να βρείτε την ώρα 

κατά την οποία μπορείτε να 

προσθαφαιρέσετε μαθή-

ματα σύμφωνα με τον α-

ριθμό των πιστωτικών σας 

μονάδων. 

Συνάντηση με το Δήμαρχο Αγλαντζιάς στο Πάρκο μας 

Σε συνάντηση που πραγματοποιήσαμε με το Δή-

μαρχο Αγλαντζιάς, κ. Ανδρέα Κωνστναντίνου, θέ-

σαμε το όραμα μας για βελτίωση και αναβάθμιση 

της Αγλαντζιάς ως κοινότητα στο σύνολό της, Το 

πάρκο μας στην Αγλαντζιά αποτελεί σημείο ανα-

φοράς τόσο για τους δημότες της Αγλαντζιάς 

όσο και για τους φοιτητές, οι οποίοι φιλοξενούνται 

στη κοινότητα.   Όραμά μας να αποτελέσει χώρο 

προσέγγισης των φοιτητών, εξ ου και ζητήσαμε 

από το Δήμαρχο εγκατάσταση Wi-fi στο πάρκο 

μας και σε άλλους δημόσιους χώρους εντός του 

Δήμου. Μέλημα μας να προσελκύει φοιτητές για 

διάβασμα, άθληση, ξεκούραση και ψυχαγωγία σε 

ένα τόσο κεντρικό σημείο κοντά στο Πανεπιστήμιο 

μας.  

Το πάρκο μας αποτελεί τροχοπέδη στην ανεξέλε-

γκτη ανάπτυξη και έναυσμα περιβαλλοντικής συνείδησης.  @ucypark 


