ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

1. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Νεοεισερχομένων Φοιτητών
για Πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο και το BannerWeb (για
εγγραφή στα μαθήματα)
Για να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα μπορείτε
από την ερχόμενη Δευτέρα 31 Ιουλίου, να επιλέξετε το σύνδεσμο ‘Δημιουργία
Λογαριασμού για Νέους Φοιτητές’ από τις ‘Ανακοινώσεις’ στην ιστοσελίδα
http://www.ucy.ac.cy/fmweb
2. Εισφορά για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης – (απευθύνεται
σε όσους δεν έχουν πληρώσει την εισφορά με την κράτηση θέσης)
Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές, οφείλουν, πριν την κράτηση θέσης και την
εγγραφή στα μαθήματα, να καταβάλουν εισφορά ποσού €30 ανά έτος (€50/έτος
για φοιτητές ιατρικής) , για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για
τραυματισμό
ή/και
ασθένεια
(εξαιρούνται
προϋπάρχουσες
ιατρικές
καταστάσεις). Η καταβολή της εισφοράς θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω
της διεύθυνσης http://applications.ucy.ac.cy/epayments/pub.solidarity_fund
όπου είναι απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασμού στη JCC.

3. Συμμετοχή στην Γ’ Κατανομή
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για εισδοχή στα Ελληνικά Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα γύρω στις 21-25 Αυγούστου,
οι υποψήφιοι που
επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γ’ και τελευταία Κατανομή, θα πρέπει να
ξανασυνδεθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της Β
κατανομής (ucy.ac.cy/pub_seatallocationcy) με τους ίδιους κωδικούς
(username , password) που έχουν ήδη δημιουργήσει από τη Β
κατανομή. Ακολούθως θα πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στη
Γ κατανομή θέσεων.
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στην
ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γ’ Κατανομή θα έχουν
συμμετείχαν στη Β’ Κατανομή θέσεων τον Ιούλιο 2017.

μόνο

όσοι
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Για φοιτητές που θα εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω της
Β΄ και Γ΄ Κατανομής, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για διαμονή στη Φοιτητική
Εστία γύρω στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017.

4. Εγγραφές στα Μαθήματα
Οι εγγραφές στα μαθήματά τους θα γίνουν την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου
2017 ενώ τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017.
Οι πρωτοετείς φοιτητές θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα μαθήματα τους στο
Banner Web.
5. Συνάντηση νέων Φοιτητών με τα Τμήματα πριν από τις εγγραφές
Απαραίτητη είναι η παρουσία των νέων φοιτητών στη συνάντηση με το Τμήμα
τους τέλη Αυγούστου. Περισσότερες πληροφορίες για την ημέρα, ώρα και
αίθουσα συνάντησης θα αναρτηθούν γύρω στις αρχές Αυγούστου στην
ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ http://www.ucy.ac.cy/fmweb
6. Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Το πρόγραμμα διδασκαλίας θα αναρτηθεί γύρω στις 10 Αυγούστου στην
ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ http://www.ucy.ac.cy/fmweb

7. Επικοινωνία και Ενημέρωση
Οι νέοι φοιτητές προτρέπονται να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την
ιστοσελίδα της Υπηρεσία μας καθώς και τις ιστοσελίδες των Ακαδημαϊκών τους
Τμημάτων
http://www.ucy.ac.cy/el/faculties-and-departments
για
να
ενημερώνονται για τις ανακοινώσεις και τα θέματα που τους αφορούν.
Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε για τους Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης στην
ιστοσελίδα
του
Τομέα
Προπτυχιακών
Σπουδών
http://www.ucy.ac.cy/fmweb/el/tomeas-spoudon/undergraduate-office
καθώς
και
να
μας
ακολουθήσετε
στο
Facebook
στο
https://www.facebook.com/ucystudies

Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Γραφείου Εξυπηρέτησης ΥΣΦΜ 22894021 και
στο email: ustudies@ucy.ac.cy

Καλή νέα ακαδημαϊκή και δημιουργική αρχή!
Θα είμαστε δίπλα σας για ότι χρειαστείτε!
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