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ΘΕΜΑ: ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΥΤΑΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

****The message below follows in English***
Σας κοινοποιώ μήνυμα εκ μέρους του Πρύτανη:
Αγαπητές Φοιτήτριες,
Αγαπητοί Φοιτητές,
Επικοινωνώ μαζί σας με αφορμή την ολοκλήρωση διαδικασίας διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων, αλλά
και την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής χρονιάς. Μια κατά γενική ομολογία πρωτόγνωρη και δύσκολη
περίοδος φθάνει στο τέλος της.
Ενδεχομένως κάποιες διαδικασίες η ενέργειες θα μπορούσε να είχαν γίνει με τρόπο ακόμη πιο άρτιο και
ολοκληρωμένο. Όμως, επιτρέψτε μου να καταγράψω τι επιτεύχθηκε, σε απόλυτη αρμονία με το σύνολο
της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, τους διδάσκοντες, και, κυρίως, εσάς. Η καταγραφή δεν συνδέεται σε
καμία περίπτωση με την ανάγκη να επιδείξουμε σε εσάς η στους εαυτούς μας κάποιας μορφής
επίτευγμα, αλλά αποκλειστικά με την ανάγκη να γνωρίζουμε όλοι τα ακαδημαϊκά, με αντικειμενικό και
αδιαμφησβήτητο τρόπο τεκμηριωμένα, επιχειρήματα και το θεσμικό «οπλοστάσιο» που έχει
δημιουργηθεί έτσι ώστε να μην τεθεί υπό αμφισβήτηση το πτυχίο σας , από φορείς της Κυπριακής ή της
Ελληνικής Δημοκρατίας, π.χ. το ΔΟΑΤΑΠ. Πιο συγκεκριμένα:
1. Ολοκληρώθηκε το σύνολο της μαθησιακής διαδικασίας όπως είχε αρχικά προβλεφθεί, με
ασφάλεια και εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε ανακοινωθεί από την αρχή του έτους.
2. Επιπρόσθετα, μέσα από την ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών σας και των εργαλείων
μάθησης, όπως για παράδειγμα με τη χρήση δραστηριοτήτων, τον εμπλουτισμό των ενδιάμεσων
αξιολογήσεων, η μαθησιακή διαδικασία εμπλουτίσθηκε ακόμη περισσότερο, γεγονός που
καθιστά το Πανεπιστήμιό μας έναν σημαντικό φορέα παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης και το
πτυχίο σας έναν τίτλο σπουδών με περιεχόμενο που αδιαμφισβήτητα ανταποκρίνεται στα
πρότυπα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualifications Framework) .
3. Αντικειμενικοποιήθηκε, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η διαδικασία εκπόνησης των τελικών
γραπτών εξετάσεων με την μέθοδο των ανοικτών βιβλίων η και των προφορικών εξετάσεων,
μέσα από πρόνοιες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
• Η ανάπτυξη θεμάτων για τα οποία οι φοιτητές μπορούν να απαντήσουν με κριτικό πνεύμα
το οποίο ξεπερνά την απλή παράθεση.
• Η ανάπτυξη πολλαπλών ομάδων θεμάτων σε επίπεδο μικρών (μέγιστο ανά 15 φοιτητές)
ακροατηρίων εξετάσεων
• Η προφορική υποστήριξη του γραπτού κειμένου των τελικών εξετάσεων σε περίπτωση που
ο βαθμός της γραπτής εξέτασης ξεπερνά το 30% του Μ.Ο. της βαθμολογίας του φοιτητή,
διαδικασία η οποία σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τον βαθμό των τελικών γραπτών
εξετάσεων.
4. Τηρήθηκαν απαρέγκλιτα οι πρόνοιες του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) σε ότι αφορά όλα τα στάδια που συνθέτουν την
ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των τελικών εξετάσεων.
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και εγώ προσωπικά μέσα από την ιδιότητά μου του Προέδρου της
Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων , αναλάβαμε την ευθύνη της άμεσης

διαβούλευσης με τα θεσμικά όργανα της Κυπριακής και της Ελληνικής Πολιτείας. Είμαι πεπεισμένος ότι
έχουμε , όλοι, μαζί, εκπληρώσει τις ποιοτικές προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την απρόσκοπτη
ολοκλήρωση των σπουδών σας και την απονομή σε εσάς ενός πτυχίου του οποίου η εγκυρότητα και το
ποιοτικό περιεχόμενο του δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση.
Την ίδια στιγμή όμως, το Πανεπιστήμιό μας συνέχισε να αναπτύσσεται και να διευρύνει τους
ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς ορίζοντες των αποφοίτων του. Χαρακτηριστικά και ανάμεσα σε
πολλά άλλα:
1. To Πανεπιστήμιο έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
– European Association of Institutions in Higher Education
2. To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ πιστοποιήθηκε από το Digital
Marketing Institute και οι απόφοιτοί του είναι Certified Digital Marketing Associates
3. Το προπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικού Μηχανικού και το Προπτυχιακό Πρόγραμμα
στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των
Εθνικών Συνδέσμων Μηχανικών (FEANI)
4. Πιστοποιήθηκαν νέα προγράμματα τα οποία προσφέρονται σε συμβατική και εξ αποστάσεως
μορφή, στην ελληνική και την Αγγλική γλώσσα και τα οποία μπορείτε να δείτε στο διαδικτυακό
τόπο του Πανεπιστημίου μας.
5. Ενσωματώθηκε η Πρακτική Άσκηση στη μαθησιακή διαδικασία.
6. Ενσωματώθηκαν σε μαθήματα παιγνίδια προσομοίωσης και ρόλων.
Αγαπητές Φοιτήτριες,
Αγαπητοί Φοιτητές,
Είναι σημαντικό για εμάς την περίοδο που έρχεται να λειτουργήσετε ως «πρεσβευτές μας». Να
μεταφέρετε στους γονείς , γνωστούς και φίλους ότι το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου αποτελεί ένα
Πανεπιστήμιο για να σπουδάσει κανείς με ακαδημαϊκή και φυσική ασφάλεια!
Εύχομαι Καλά Αποτελέσματα σε όλες και σε όλους. Σας αναμένουμε κοντά μας , υγιείς και με όρεξη για
περισσότερη ακαδημαϊκή δουλειά!

Με Εκτίμηση,
Καθηγητής Παντελής Σκλιάς
Πρύτανης

Λεωφόρος Δανάης 2, 8042 Πάφος
Tηλ. +357 26843310 / Fax. +357 26931944 /
p.sklias@nup.ac.cy / www.nup.ac.cy

Date: 09/06/2020

Subject: Announcement from the Rector to Undergraduate Conventional Students in regards the
completion of final exams
On behalf of the Rector, please see the following message:

Dear Students,
I contact you on the occasion of the completion of the process of conducting the final exams, but also the
completion of the academic year. An admittedly unprecedented and difficult period is coming to an end.
Possibly some procedures or actions could have been done in an even more complete way. But let me
record what has been achieved, in perfect harmony with the whole of our academic community, the
tutors, and, above all, you.
The record is in no way related to the need to show you or ourselves some form of achievement, but only
to the need for all of us to know academically and objectively the arguments and the institutional
"arsenal" that has been created, so that your degree is not called into question by any institutional bodies.
More specifically:
1. The entire learning process has been completed as originally planned, safely and within the schedule
announced at the beginning of the year.
2. In addition, through the qualitative upgrade of your studies and learning tools, such as the use of
activities, the enrichment of mid term assessments, the learning process has been further enhanced,
which makes our University an important provider of quality education. Your degree is a degree with
content that unquestionably meets the standards of the European Qualifications Framework.
3. The procedure for the preparation of the final written examinations by the method of open books or
oral examinations has been objectified to the maximum possible extent, through provisions that include:
•

Development of exam topics that students can respond to critically that go beyond mere
quotation marks.
• The development of multiple subject groups at the level of small (maximum per 15 students)
auditions
• The oral support of the written text of the final exams in case the grade of the written exam
exceeds 30% of the average of the student's grade
4. The provisions of The Cyprus Agency of Quality Assurance and Accreditation in Higher Education
(CYQAA) regarding all the stages that compose the completion of the learning process, including the final
examinations, have been strictly observed.
The Neapolis University Pafos and I personally, through my capacity as President of the Rectors
Conference of the Cypriot Universities, took on the responsibility of direct consultation with the
institutions of the Republic of Cyprus and the Greek State. I am convinced that we have all, together, met
the quality requirements set for the smooth completion of your studies and the awarding to you of a
degree whose validity and quality of content cannot be questioned.

At the same time, however, our University continued to grow and expand the academic and professional
horizons of its graduates. Among many others:
1. The University became a full member of the European Association of Institutions in Higher
Education;
2. The Postgraduate Program in Digital Marketing has been certified by the Digital Marketing
Institute and its graduates are Certified Digital Marketing Associates;
3. The Undergraduate Program in Civil Engineering and the Undergraduate Program in Applied
Informatics were recognized by the European Confederation of National Engineering Associations
(FEANI);
4. New programs have been certified and are now offered in conventional and distance learning
form, in Greek and English and which you can see on the website of our University;
5. Apprenticeship and practical training is now fully incorporated into the learning process;
6. Simulation and role-playing games have been integrated into courses;
Dear Students,
It is important for us in the coming period to act as "our ambassadors". Transfer to parents,
acquaintances and friends that Neapolis University Pafos is a University to study with academic and
physical SAFETY!
I wish the best possible results to all. We are waiting you back, healthy and with an appetite for more
academic work!

With Kind Regards,
Professor Pantelis Sklias
Rector
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