
 

 

 

 

 

  

 

19/5/2020 

 

Θερινό Εξάμηνο 2020 

 

Προς: Πρυτανικές Αρχές Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

Αξιότιμε κ. Πρύτανη, κ. Χριστοφίδη 

Ως Φοιτητική Παράταξη Κυπρίων Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου, σας στέλνουμε την 

εν λόγω επιστολή, με θέμα την ανακοίνωση των μαθημάτων του Θερινού εξαμήνου 2020. 

Με λύπη μας, διαπιστώσαμε ότι τα μαθήματα είναι μειωμένα σχετικά με τα προηγούμενα 

χρόνια. Του εναντίων, το ερχόμενο θερινό εξάμηνο θα έπρεπε να είναι πιο ενδυναμωμένο.  

Από το 2011, στο Πανεπιστήμιο μας υπάρχει το Θερινό εξάμηνο, το οποίο προέρχεται από 

πρόνοιες της συνθήκης της Μπολόνιας και μέσα από την λειτουργία του, επωφελούνται όσοι 

φοιτητές επιλέγουν τα καλοκαιρινά μαθήματα. Με ικανοποίηση, βλέπαμε ότι κάθε χρονιά το 

θερινό εξάμηνο ενδυναμωνόταν, καθώς ήταν κάτι που ζητούσε η φοιτητική κοινότητα. Σε 

αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι η παράταξη μας, έχει ως πρόταση, στις τελευταίες 

γενικές συνελεύσεις την ενδυνάμωση του θερινού εξαμήνου, με στόχο να προσφέρονται 

μαθήματα που αποτυγχάνει το 33% των εγγεγραμμένων φοιτητών του ακροατηρίου, 

πρόταση η οποία υπερψηφιζόταν από τους φοιτητές.  Με αυτό τον τρόπο, οι συμφοιτητές μας 

θα έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν μαθήματα κατά το θερινό εξάμηνο, και να μην το 

μεταφέρουν σε επόμενα εξάμηνα. Επίσης, η προσφορά μαθημάτων που αποτυγχάνει μεγάλο 

ποσοστό φοιτητών κατά το θερινό εξάμηνο, θα επιλύσει σε μεγάλο βαθμό και το πρόβλημα 

των μεγάλων ακροατηρίων, κάτι που εφόσον γίνει, θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο την ήδη 

υψηλή ποιότητα των μαθημάτων του Πανεπιστημίου μας.  

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, και επικροτούμε τους 

σωστούς χειρισμούς του Πανεπιστημίου μας ως προς την άμεση επίλυση προβλημάτων και 

την απρόσκοπτη συνέχιση του εξαμήνου που διανύουμε με επιτυχία. Ωστόσο, ως ΦΠΚ 



Πρωτοπορία δεν επιτελούμε ρόλο χειροκροτητή, αλλά δρούμε με γνώμονα την εξέλιξη του 

Πανεπιστήμιου μας, ώστε να γίνει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή. Συνεπώς, 

θεωρούμε ότι τα προσφερόμενα μαθήματα του Θερινού εξαμήνου χρήζουν 

επαναξιολόγησης. 

Κύριε Πρύτανη, γνωρίζουμε ότι στο σύνολο τους οι πρυτανικές αρχές ενεργούν βάση της 

εξέλιξης του Πανεπιστημίου μας και την αναβάθμιση των πτυχίων μας. Σε αυτή την 

προσπάθεια, είμαστε έτοιμοι ως εκπρόσωποι των συμφοιτητών μας να συμβάλουμε και 

εμείς, ώστε να διασφαλίσουμε την υλοποίηση του οράματος μας για το Πανεπιστήμιο, στις 

πτυχές που προαναφέραμε.  

Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία, λαμβάνοντας υπόψη τον παλμό της φοιτητικής κοινότητας, 

καθώς και την πολυδιάστατη χρησιμότητα του Θερινού εξαμήνου, ζητάμε όπως οι 

αρμόδιοι επαναξιολογήσουν τα προσφερόμενα μαθήματα που προσφέρει το κάθε τμήμα 

για το θερινό εξάμηνο του 2020. Είμαστε βέβαιοι, πως κάθε τμήμα γνωρίζει τα μαθήματα 

που αποτυγχάνουν κάθε χρόνο οι φοιτητές, και μπορούν να τα προσφέρουν κάποια εξ αυτών. 

Σε αυτή τη διαδικασία, είμαστε διαθετημένοι να βοηθήσουμε και εμείς μέσω των 

εκπροσώπων μας σε όλα τα τμήματα. Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να ζητήσουμε, εφόσον τα 

μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως, να δοθούν περισσότερες θέσεις στους φοιτητές, καθώς 

δεν θα υπάρχει ο περιορισμός της αίθουσας. Εννοείτε, ότι υπάρχουν οι αρμόδιοι οι οποίοι 

μπορούν να θέσουν το όριο ώστε να διασφαλίζεται και η ποιότητα του μαθήματος.  

Εν κατακλείδι, επισημάνουμε και πάλι την αναγνώριση της προσπάθειας εκ μέρους όλων των 

αρμοδίων για την ορθή λειτουργία του Πανεπιστημίου μας. Ωστόσο, νιώθουμε την ανάγκη 

να επέμβουμε στο εν λόγο ζήτημα, καθώς προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στην φοιτητική 

κοινότητα, αλλά και επειδή η προσφορά περισσότερων μαθημάτων κατά το θερινό εξάμηνο, 

μόνο θετικά έχει να προσκομίσει.  

 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων,  

Με εκτίμηση,  

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 


