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Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για Συνεργασία στους Τομείς της Ανώτερης
Εκπαίδευσης και των Επιστημών μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Παιδείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την περίοδο 2022-2026
Μνημόνιο Συναντίληψης για Συνεργασία στους Τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και των
Επιστημών για την περίοδο 2022-2026, υπογράφηκε σήμερα, σε ειδική τελετή που
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου, εκ μέρους της Κυπριακής
Δημοκρατίας, και τον Πρέσβη της της Κίνας στην Κύπρο κ. Liu Yantao, εκ μέρους της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Η υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών
που καταβάλει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)
για αναβάθμιση και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και άλλων χωρών στους
τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και των Επιστημών.
Σύμφωνα με την κυβερνητική πολιτική για την εκπαίδευση, οι ενέργειες του Υπουργείου
στοχεύουν στην ανάδειξη της Κύπρου ως Διεθνούς Εκπαιδευτικού και Επιστημονικού
Κέντρου Ανώτερης Εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεχής ενίσχυση των σχέσεων
Κύπρου – Κίνας στην Ανώτερη Εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα για το ΥΠΠΑΝ,
δεδομένου ότι η Κίνα αποτελεί ένα από τα μεγάλα κέντρα στην κίνηση διεθνοποίησης των
πανεπιστημιακών σπουδών, της έρευνας και της καινοτομίας.
Η υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης καταδεικνύει τις προσπάθειες που έχουν
καταβάλει οι δύο χώρες για την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας στους τομείς της
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Ανώτερης Εκπαίδευσης και αναδεικνύει τη μακρόχρονη και στενή φιλία που συνδέει τον
κυπριακό με τον κινεζικό λαό.
Το Μνημόνιο μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την ενίσχυση των ανταλλαγών
αντιπροσωπειών τόσο σε κρατικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ιδρυμάτων Ανώτερης
Εκπαίδευσης, για την κοινή προσφορά προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο
πρωτοβουλιών των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης των δύο χωρών, για την
προσφορά προγραμμάτων διδασκαλίας των γλωσσών, για την πραγματοποίηση κοινών
ερευνητικών προγραμμάτων και γενικά για την ενδυνάμωση συνεργιών στους τομείς της
Ανώτερης Εκπαίδευσης.
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