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ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες ενδεχόμενα ν' αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα με τις εγγραφές τους (π.χ., δεν μπορούν
να εγγραφούν σε κάποιο υποχρεωτικό μάθημα λόγω του ότι ακροατήριο έχει κλείσει, ή έχουν συγκρούσεις στο
πρόγραμμά τους, ή χρειάζονται εξαίρεση από κάποιο προαπαιτούμενο, κλπ) θα πρέπει να απευθυνθούν στους
Ακαδημαϊκούς τους Συμβούλους, την Τετάρτη 16.01.19 και ώρα 11:00 – 12:30.
Στη συνάντηση, οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους
(α) αντίγραφο της κατάστασης αναλυτικής βαθμολογίας τους,
(β) αντίγραφο του προγράμματος μαθημάτων στα οποία έχουν ήδη εγγραφεί, και
(γ) τα αντίστοιχα έντυπα ειδικών εγκρίσεων για εγγραφές σε μαθήματα, ανάλογα με το πρόβλημα που ζητούν να
επιλυθεί.
Όλα τα αιτήματα και έντυπα ειδικών εγκρίσεων για επίλυση προβλημάτων που ενδεχόμενα να προκύψουν κατά την
περίοδο των εγγραφών θα συγκεντρωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος για υπογραφή από τον Πρόεδρο του
Τμήματος και θα προωθηθούν συγκεντρωτικά στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για διεκπεραίωση.
Οι φοιτητές θα πρέπει να ελέγξουν μέσω του συστήματος BannerWeb την ορθότητα του προγράμματός τους,
κατά την πρώτη βδομάδα μαθημάτων.
Θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τυχόν αναγκαίες προσαρμογές/διορθώσεις κατά την περίοδο των
προσθαφαιρέσεων.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Για επίλυση προβλημάτων, οι φοιτητές πρέπει να απευθύνονται στον/στην Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο, και όχι
στον Πρόεδρο του Τμήματος ή σε λειτουργούς της ΥΣΦΜ. Όλα τα αιτήματα για επίλυση προβλημάτων θα
συγκεντρωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος και θα προωθηθούν συγκεντρωτικά στην ΥΣΦΜ για
διεκπεραίωση.
2. Φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες χρωστούν υποχρεωτικά μαθήματα των πρώτων δύο ετών, προτρέπονται να τα
παίρνουν την επόμενη φορά κατά την οποία τα μαθήματα αυτά προσφέρονται.
3. Είναι ευθύνη των φοιτητών/τριων να βεβαιώνονται ότι έχουν ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα μαθημάτων στα
οποία προτίθενται να εγγραφούν. Συνιστάται στους φοιτητές/τριες ν' αποφεύγουν να εγγραφούν σε μαθήματα
των οποίων δεν έχουν ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα για να μη ριψοκινδυνεύουν άσκοπα περαιτέρω
αποτυχίες. Μόνο εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος θα εγκρίνονται εξαιρέσεις.
4. Δεδομένου ότι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η φοίτηση είναι υποχρεωτική, δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εγγραφή
σε ακροατήρια τα οποία έχουν σύγκρουση (διδάσκονται την ίδια ώρα). Επομένως, δεν θα εγκρίνονται αιτήματα
φοιτητών/τριών τα οποία οδηγούν σε συγκρούσεις στο πρόγραμμά τους. Οι Κανόνες Σπουδών του
Πανεπιστημίου επιτρέπουν εξαίρεση μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις: σε περίπτωση φοιτητών/τριών που
βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης και η σύγκρουση αφορά υποχρεωτικό μάθημα το οποίο είχαν
παρακολουθήσει πρόσφατα.
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5. Σε περιπτώσεις ακροατηρίων που κλείνουν λόγω ψηλής ζήτησης, και εφόσον υπάρχει δυνατότητα (χωρητικότητα
αίθουσας) για αύξηση θέσεων, θα δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές/τριες για τους/τις οποίους/ες τα αντίστοιχα
μαθήματα είναι εμβάθυνσης για την ειδικότητά τους και τα παίρνουν για πρώτη φορά. Μόνο αν υπάρχουν
διαθέσιμες θέσεις θα εγγράφονται φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες επιθυμούν να τα επαναλάβουν για βελτίωση
βαθμού.
6. Συνιστάται στους/τις φοιτητές/τριες να καταρτίζουν προσεκτικά εφικτό πρόγραμμα, αποφεύγοντας την επιλογή
ακροατηρίων που δημιουργούν συγκρούσεις. Για αποφυγή ασύμμετρης συμφόρησης ακροατηρίων, δεν θα
επιτρέπεται σε φοιτητές/τριες να εγγραφούν ως υπεράριθμοι σε ακροατήρια που έχουν κλείσει ενόσω υπάρχουν
διαθέσιμες θέσεις σε ακροατήρια του ιδίου μαθήματος σε άλλες ώρες.
7. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πάρουν μαθήματα ελεύθερης επιλογής από οποιαδήποτε Σχολή (ακόμα και από
άλλα Τμήματα της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης αλλά όχι από το Τμήμα ΛΟΧ).
①. Η υποχρέωση είναι να ολοκληρώσουν (κατά τη διάρκεια των σπουδών τους) μαθήματα επιλογής (συνολικά
20πμ) από 3 διαφορετικές Σχολές.
②. Μόνο μέχρι 6πμ μαθημάτων αθλητισμού (δύο μαθήματα x 3πμ) μπορούν να προσμετρήσουν ως μαθήματα
επιλογής.
③. Αναφορικά με μαθήματα ξένης γλώσσας, αν επιλέξουν περισσότερα από ένα αυτά πρέπει να είναι
διαφορετικά επίπεδα στην ίδια γλώσσα. Δεν μπορούν να προσμετρήσουν περισσότερα του ενός
εισαγωγικού μαθήματος (για Αρχάριους Ι) οποιασδήποτε ξένης γλώσσας έναντι των απαιτήσεων για
μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
8. Ισχυρή παρότρυνση μας είναι όπως οι φοιτητές/τριες εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για συναντήσεις με τους
Ακαδημαϊκούς τους Συμβούλους.
Οι Σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν σε πολλά θέματα:
①. Έλεγχο του προγράμματός των φοιτητών/τριων σε σχέση με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών
②. Επιλογή καταλληλότερων μαθημάτων ανάλογα με τους επαγγελματικούς στόχους των φοιτητών/τριων
③. Συμβουλές για μεταπτυχιακά προγράμματα ή επαγγελματικές επιλογές, αντιμετώπιση προβλημάτων που
ενδεχόμενα κάποιοι φοιτητές ν' αντιμετωπίζουν

