****The message below follows in English***
Σας κοινοποιώ μήνυμα εκ μέρους του Πρύτανη:
Αγαπητές Φοιτήτριες,
Αγαπητοί Φοιτητές,
Σε συνέχεια προηγούμενης επικοινωνίας μου σας ενημερώνω ότι το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
προχωράει στη διαδικασία διοργάνωσης των τελικών εξετάσεων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από
25/5 – 7/6. Οι τελικές εξετάσεις, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, θα διενεργηθούν με δύο τρόπους:
1. Προφορικές εξετάσεις
2. Εξετάσεις με «Ανοικτά Βιβλία – Open Book Exams / Take home Exams»
Την Παρασκευή 8/5 θα γίνει νέα ανακοίνωση σχετικά με το αναλυτικό ημερολόγιο πρόγραμμα, τον
τρόπο εξέτασης ανά μάθημα και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των εξετάσεων σύμφωνα με τον τύπο της
εξέτασης.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για το σύνολο της διαδικασίας το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε συνεχή
διαβούλευση με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς για να διασφαλιστεί τόσο η ποιότητα και η
αξιοπιστία των εξετάσεων όσο και η υγεία του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Εύχομαι σε εσάς και τις οικογένειές σας Καλό Πάσχα, με Υγεία και Ευημερία.

Με Εκτίμηση,
Καθηγητής Παντελής Σκλιάς
Πρύτανης
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On behalf of the Rector, please see the following message:
Dear Students,
Following my previous communication, I would like to inform you that the University of Neapolis,
Paphos, is in the process of organizing the final exams, which will take place from 25/5 - 7/6. The final
exams, as a result of the pandemic, will be conducted in two ways:
1. Oral examinations
2. Open Book Exams / Take home Exams
On Friday 8/5, an announcement will be made regarding the exams schedule as well as the way of
examination per course with the corresponding details.
It is important to note that for the whole process, the University is in constant consultation with the
competent institutional bodies to ensure both the quality and the credibility of the exams as well as the
health of the entire academic community.
I wish you and your families a Happy Easter, health and prosperity.

With Kind Regards,
Professor Pantelis Sklias
Rector

2 Danais Avenue, 8042 Pafos
Tel. +357 26843310 / Fax. +357 26931944 /
p.sklias@nup.ac.cy / www.nup.ac.cy

