Η Συμμαχία YUFE (Young Universities For the Future of Europe)
φέρνει την Ευρώπη εδώ από τον Αύγουστο του 2020!
Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι χάρη στη σκληρή δουλειά όλων των
συναδέλφων και των φοιτητών/τριών, τα πρώτα μαθήματα YUFE θα
ξεκινήσουν από τον Αύγουστο του 2020
Με την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας, στην οποία το
Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος, μεταξύ άλλων, ενισχύεται η σύνδεση και
συνεργασία μεταξύ φοιτητών/τριών, προσωπικού, επιχειρήσεων, υπευθύνων χάραξης
πολιτικής και πολιτών της Ευρώπης μέσω της κινητικότητας.
Είναι γεγονός ότι η πανδημία Covid-19 μας έκανε πραγματικά να σκεφτούμε πολύ για το
μέλλον. Ευτυχώς, από την αρχή, η Συμμαχία YUFE είχε δώσει μεγάλη έμφαση στη
συνδυασμένη (blended) διαδικτυακή μάθηση και στην κινητικότητα. Πιστεύαμε ότι ο
συνδυασμός κινητικότητας και διαδικτυακής μάθησης μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο διεθνούς μελέτης και να δώσει την ευκαιρία για μια ζωντανή εμπειρία, ανοιχτή
προς όλους. Κινηθήκαμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση, αντί να αναπτύξουμε ένα
ακόμη πλαίσιο το οποίο να απευθύνεται σε λίγους.
Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας YUFE Virtual Campus συνδέουμε ουσιαστικά πολίτες,
φοιτητές/ τριες, προσωπικό και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Έτσι η Ευρώπη
βρίσκεται στο σπίτι σας. Παρά τους περιορισμούς στην κυκλοφορία, μπορείτε να
σπουδάσετε ή να εργαστείτε στο εξωτερικό. Μπορείτε να συνεργαστείτε με επιχειρήσεις,
προσωπικό, φοιτητές/τριες, πολίτες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από την Ευρώπη
μέσα από Ομάδες Διαχείρισης Προκλήσεων- Challenge Teams. Μπορείτε ακόμα να
βοηθήσετε τις τοπικές κοινότητες μέσω του Γραφείου Υποστήριξης YUFE ή να
συμμετάσχετε σε οποιεσδήποτε άλλες ευκαιρίες εθελοντισμού.
Φέρνουμε την Ευρώπη κοντά σας έτσι ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να διαμορφώνετε
την κοινωνία και το μέλλον σας.
Στις 22 Ιουλίου 2020 ανοίγουν οι διαδικτυακές πύλες της Συμμαχίας YUFE για να
ανακαλύψετε
τι
ακριβώς
μπορεί
να
προσφέρει
το
Εισαγωγικό Πρόγραμμα YUFE (YUFE Introduction).

Όπως αποκαλύπτει ήδη το όνομα, το Εισαγωγικό Πρόγραμμα YUFE περιέχει όλα αυτά που
μπορεί να προσφέρει το YUFE σε φοιτητές/τριες και δια- βίου φοιτητές/τριες.
100 δευτεροετείς τουλάχιστον φοιτητές/τριες ήδη εγγεγραμμένοι/ες σε Πανεπιστήμια
της Συμμαχίας YUFE μπορούν να επιλέξουν έως και δύο διαδικτυακά ακαδημαϊκά
μαθήματα YUFE και ένα διαδικτυακό μάθημα γλωσσών YUFE.
Αυτή η συμμετοχή στο ταξίδι του ΥUFE μπορεί να αποτελέσει μια αυτόνομη δραστηριότητα
ή το πρώτο σκαλοπάτι που θα οδηγήσει σε ένα πλήρες Παράρτημα Διπλώματος YUFE
(YUFE Diploma Supplement).
Επιλέγοντας το Εισαγωγικό Πρόγραμμα YUFE (YUFE Introduction) θα είστε ένας από τους
πρώτους/ες φοιτητές/τριες ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και θα συμβάλετε παράλληλα
στην πρωτοποριακή εργασία για την οικοδόμηση μιας διεθνούς τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, ανοικτής σε όλους και όλες.
Σχετικά με το YUFE
Η Συμμαχία Νέων Πανεπιστημίων για το Μέλλον της Ευρώπης (YUFE) αποτελείται από 10 νεαρά
ερευνητικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια - συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Κύπρου και
τέσσερις μη ακαδημαϊκούς συνεργάτες, που έχουν δεσμευτεί να δημιουργήσουν το κορυφαίο
μοντέλο ενός φοιτητο- κεντρικού, μη ελιτιστικού, ανοιχτού και χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου.
Στο YUFE, φοιτητές, στελέχη και προσωπικό που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο και την
κοινωνία εργάζονται δίπλα-δίπλα για να συμβάλουν στην εδραίωση ενός πιο δίκαιου,
ποικιλόμορφου και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος στην Ευρώπη και διεθνώς.
Το όραμα της Συμμαχίας YUFE είναι να επιτρέψει στους φοιτητές να καταρτίσουν το δικό τους
πρόγραμμα σπουδών επιλέγοντας από τα μαθήματα ΥUFE που προσφέρονται στα δέκα
πανεπιστήμια της Συμμαχίας. Τα μαθήματα αυτά θα οδηγούν σε ένα συμπλήρωμα διπλώματος
YUFE και, στο μέλλον, ένα πραγματικό ευρωπαϊκό πτυχίο.
Επιπλέον, το YUFE Virtual Campus θα φιλοξενεί την προσφορά όλων των διαδικτυακών μαθημάτων
όλων των μελών.
Η επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική, αλλά θα μπορείτε να μάθετε τη γλώσσα της χώρας υποδοχής
που θα επισκεφθείτε φυσικά ή διαδικτυακά. Παρέχεται επίσης η ευκαιρία για εθελοντική εργασία
ή πρακτική άσκηση/τοποθέτηση.
Στο δίπλωμά σας θα αποτυπώνονται τα επιτεύγματά σας σχετικά με την εκμάθηση γλωσσών, την
επαγγελματική κατάρτιση, το job shadowing, την κοινωνική προσφορά μέσω του εθελοντισμού και
όλες τις άλλες ευκαιρίες που προσφέρει η Συμμαχία YUFE.

