ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/17
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 7:00 μ.μ.

Αίθουσα Αθλητικού Κέντρου - Πανεπιστημιούπολη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΟΥΝ
Η Τελετή Αποφοίτησης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού
΄Ετους 2016/17, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Αθλητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου,
στην Πανεπιστημιούπολη, την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 7:00 μ.μ.
1.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
Όλοι οι φοιτητές που αναμένεται να αποφοιτήσουν θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό
έντυπο Συμμετοχής που αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών
http://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/BannerInfo/GraduationApplicationGuideCY.pdf
μέχρι την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017.
Φοιτητές που δεν υποβάλουν το έντυπο δεν θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στην
Τελετή και το πτυχίο θα τους αποσταλεί ταχυδρομικώς.

2.

ΤΗΒΕΝΝΟΣ
Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην Τελετή θα πρέπει οπωσδήποτε να προσέλθουν με
την τήβεννο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η τήβεννος ενοικιάζεται/πωλείται από την
εταιρεία Eurojet, γωνία Μακαρίου Γ΄ και Γευγελής 2, τηλ. 22 37 5050, γύρω στα τέλη
Ιανουαρίου. Η τιμή ενοικίασης ανέρχεται σε €23,00 και η τιμή αγοράς σε €80 για
απόφοιτους επιπέδου Μάστερ, ενώ για Διδακτορικούς φοιτητές η τιμή ενοικίασης ανέρχεται
σε €30 και η τιμή αγοράς σε €120. (Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το συμβόλαιο της
εταιρείας, σε φοιτητή που δεν επιστρέφει έγκαιρα την τήβεννο, επιβάλλεται πρόστιμο.
Επίσης, οι φοιτητές πληρώνουν στην εταιρεία για οποιαδήποτε ζημιά παρατηρηθεί στις
τηβέννους).
Φοιτητές που δεν θα φορέσουν τήβεννο δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην απονομή των
πτυχίων και δεν θα κρατηθεί θέση γι’ αυτούς στον ειδικό χώρο των αποφοίτων. Μπορούν
όμως να παρακολουθήσουν την Τελετή από άλλη θέση, το δε πτυχίο θα τους αποσταλεί
ταχυδρομικώς.

3.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Φοιτητές που έχουν εκκρεμότητες προς το Λογιστήριο, τη Βιβλιοθήκη, ή τη
Φοιτητική Εστία, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την εξόφλησή τους.
Επισημαίνεται ότι εάν δεν εξοφληθούν τυχόν εκκρεμότητες σας, δεν θα μπορέσετε να
αποφοιτήσετε.

4.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τη Δευτέρα, 6η Φεβρουαρίου 2017, οι φοιτητές θα πρέπει να παραλάβουν προσωπικά
από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών, φάκελο με τις προσκλήσεις τους μαζί με
γενικές πληροφορίες για την Τελετή Αποφοίτησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα που
επισυνάπτεται. Η παραλαβή του φακέλου είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές
που θα δηλώσουν συμμετοχή. Η επίδειξη ταυτότητας είναι απαραίτητη για την παραλαβή,
ενώ σε περίπτωση παραλαβής του φακέλου από άλλο άτομο απαιτείται γραπτή
εξουσιοδότηση. Σε φοιτητές που δεν θα παραλάβουν το φάκελό τους, δεν θα επιτραπεί η
συμμετοχή στην Τελετή.
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5.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Σε κάθε φοιτητή που θα δηλώσει συμμετοχή, θα δοθεί αύξων αριθμός στο φάκελο που θα
παραλάβει με τις προσκλήσεις, ο οποίος θα αντιστοιχεί στον αριθμό της θέσης που θα έχει
στον κατάλογο των αποφοίτων, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν κατά τη
διάρκεια της Τελετής. Ο ίδιος αριθμός θα υπάρχει στο κάθισμα που θα προβλεφθεί σε
ειδικό χώρο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση, την αίθουσα στην οποία θα
συγκεντρωθούν οι φοιτητές την ημέρα της Τελετής, καθώς και τη διαδρομή που θα
ακολουθήσουν, θα δοθούν τη Δευτέρα 6η Φεβρουαρίου 2017 και θα ανακοινωθούν
επίσης στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.ucy.ac.cy/graduateschool.

6.

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ
Οι φοιτητές που θα δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της
εκδήλωσης στις 6:00μ.μ. Το κοινό και οι φιλοξενούμενοι των φοιτητών πρέπει να
βρίσκονται στις θέσεις τους το αργότερο μέχρι τις 6:30μ.μ.

7.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό και τους φιλοξενουμένους των φοιτητών. Τα
άτομα που θα συνοδεύουν παιδιά, παρακαλούνται θερμά να τα επιτηρούν (να μην
κυκλοφορούν στη σκηνή, στους διαδρόμους, στο χώρο υποδοχής και στις θέσεις των
επισήμων κ.α.), ώστε να μην διαταραχθεί η διεξαγωγή της τελετής.

8.

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Οι φοιτητές και οι προσκεκλημένοι τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους περιμετρικούς
χώρους στάθμευσης στην Πανεπιστημιούπολη, με είσοδο είτε από τη Λεωφόρο Λάρνακας,
είτε από τη Λεωφόρο Αθαλάσσας.

9.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΗΣΗ
Κατά τη διάρκεια της Τελετής θα πρέπει να αποφεύγεται
βιντεογράφηση, η χρήση κινητών τηλεφώνων και οι μετακινήσεις.

η

φωτογράφηση,

η

Η φωτογράφηση της Τελετής θα καλυφθεί από επαγγελματία φωτογράφο. Λεπτομέρειες
θα ανακοινωθούν αργότερα.
Τη βιντεογράφηση της Τελετής θα αναλάβει η Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής του
Πανεπιστημίου. Η τιμή για κάθε DVD είναι €15 και όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο
Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών.
Για παραγγελία αντιτύπων DVDs, παρακαλείστε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την παραγγελία
σας, συμπληρώνοντας το έντυπο το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής
Μεταπτυχιακών
Σπουδών,
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://webapps.leventis.ucy.ac.cy:7786/students/graduation.order_pkg.order_form , το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017.
Για οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιαστούν στη συμπλήρωση του εντύπου και στην
υποβολή της παραγγελίας σας, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με το τηλ. 22 89 4044.
Τη Δευτέρα 6η Φεβρουαρίου 2017, οι αποφοιτούντες θα πρέπει να προπληρώσουν την
παραγγελία του DVD, όταν θα προσέλθουν στο ισόγειο του κτιρίου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
για να παραλάβουν προσωπικά το φάκελο με τις προσκλήσεις τους για την Τελετή. Το DVD
θα είναι έτοιμο για παραλαβή από τα γραφεία της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής
Μέριμνας, σε περίπου 3 εβδομάδες μετά την Τελετή.
10.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ
Κάθε φοιτητής οφείλει να ενημερώσει τους προσκεκλημένους του για τις πιο πάνω
οδηγίες.
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ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/17
ΔΕΥΤΕΡΑ 6η Φεβρουαρίου 2017

Τη Δευτέρα, 6η Φεβρουαρίου 2017 οι αποφοιτούντες Μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να παραλάβουν τις Προσκλήσεις
και τις Αναλυτικές Βαθμολογίες τους, καθώς και γενικές πληροφορίες / οδηγίες σχετικά με την Τελετή Αποφοίτησης, η οποία
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017, από το ισόγειο του Κτιρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ.
Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Ισόγειο Κτιρίου Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
ΣΤΑΘΜΟΣ 1
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΩΡΑ

09:00 - 9:30

9:30 - 10:00

10:00 - 10:30



Τμήμα Επιστημών της Αγωγής









Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα



Αρχιτεκτονικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Οικονομικών

Πρόγραμμα ΜΒΑ



ΣΤΑΘΜΟΣ 2
ΤΜΗΜΑΤΑ
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Χημείας
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων
Γλωσσών
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών



Πρόγραμμα ΜΒΑ














Σημ: Για την παραλαβή των προσκλήσεων χρειάζεται επίδειξη ταυτότητας.
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