ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
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Δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού για Πρόσβαση Φοιτητών
στο Σύστημα BannerWeb και στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Νέοι Φοιτητές:
Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να δημιουργήσουν τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό μέσω του
συνδέσμου http://www.ucy.ac.cy/register. Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός παρέχει πρόσβαση
στο σύστημα BannerWeb, στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (WebMail), αλλά και σε άλλα
συστήματα στα οποία έχει πρόσβαση ο κάτοχος του λογαριασμού.
Για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού λογαριασμού μέσω του πιο πάνω συνδέσμου, οι νέοι
φοιτητές θα πρέπει να καταχωρίσουν τα πιο κάτω στοιχεία:
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Όνομα, αρχικό χαρακτήρα του μεσαίου ονόματος και επώνυμο.
 Το όνομα, το επώνυμο και ο αρχικός χαρακτήρας του μεσαίου
ονόματος θα πρέπει να καταχωρηθούν στα αγγλικά, ακριβώς όπως
έχουν δηλωθεί κατά την κράτηση θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Βλέπε
πιο κάτω παράδειγμα.
Αριθμό Ταυτότητας
Τμήμα στο οποίο έχουν εξασφαλίσει θέση (Επιλογή από λίστα Τμημάτων)
Να πληκτρολογήσουν τους χαρακτήρες ακριβώς όπως αυτοί παρουσιάζονται
στην εικόνα(ες)
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Άλλοι Φοιτητές:
Άλλοι φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ΠΟΤΕ προηγουμένως δημιουργήσει ηλεκτρονικό
λογαριασμό,
θα
μπορούν
επίσης
να
χρησιμοποιήσουν
το
σύνδεσμο
http://www.ucy.ac.cy/register για τη δημιουργία του λογαριασμού τους.
Εάν ο φοιτητής ξέχασε τον Κωδικό Χρήστη (username) ή το Συνθηματικό του:
Φοιτητές οι οποίοι έχουν ξεχάσει τον Κωδικό Χρήστη ή το Συνθηματικό τους, μπορούν μέσω
του συνδέσου https://iam.ucy.ac.cy να επανακτήσουν το Κωδικό Χρήστη η να εκδώσουν νέο
συνθηματικό. Βλέπε πιο κάτω παράδειγμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επανέκδοση Συνθηματικού σας μπορείτε να
επικοινωνείτε με το Γραφείο Υποστήριξης της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής στο
τηλέφωνο 22 89 2222 ή στο email: helpdesk@ucy.ac.cy.

Φοιτητές οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (WebMail) αλλά όχι
στο Banner Web:
Φοιτητές οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (WebMail) αλλά δεν τους
επιτρέπεται η σύνδεση στο BannerWeb μέσω του συνδέσμου «Ελεγχόμενη Πρόσβαση»,
παρακαλώ όπως επικοινωνούν με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο
τηλέφωνο 22 89 4021.
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