ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού λογαριασμού μέσω της Υπηρεσίας
Δημιουργίας Λογαριασμού οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές/ριες θα πρέπει
να καταχωρίσουν τα πιο κάτω στοιχεία:
I.

Όνομα, το αρχικό γράμμα του Μεσαίου ονόματος τους και το
Επώνυμο στα αγγλικά, ακριβώς όπως έχουν δηλωθεί στο
σύστημα Κράτησης Θέσης (Το πρώτο γράμμα του
Ονόματος, το αρχικό του Μεσαίου ονόματος και το
Επώνυμο πρέπει να είναι Κεφαλαίο, ενώ τα υπόλοιπα
γράμματα μικρά π.χ. George L Georgiou)

II.

Αριθμός Ταυτότητας (οι κάτοχοι Ελληνικής ταυτότητας θα
πρέπει να καταχωρήσουν τα γράμματα της ταυτότητάς τους
με ελληνικούς χαρακτήρες)

III.

Τμήμα στο οποίο έχουν εξασφαλίσει θέση. Θα πρέπει να γίνει
επιλογή από τη λίστα Τμημάτων (Departments). Σημειώνεται
ότι το πρόγραμμα σπουδών της Δημοσιογραφίας υπάγεται στο
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Department of
Social and Political Sciences).

Παράδειγμα 1:

Αφού το αίτημά σας γίνει δεκτό, θα σας πάρει στη 2 η σελίδα στην οποία θα
σας δώσει:
•
•

Username
Email

Εσείς θα πρέπει να καταχωρήσετε 2 ερωτήσεις ασφαλείας μαζί με τις
απαντήσεις τους, και ακολούθως θα πρέπει να δημιουργήσετε κωδικό
πρόσβασης (password).
Προσοχή: ο κωδικός πρόσβασης δεν πρέπει να είναι όνομα ούτε να
βγάζει νόημα, όπως το παράδειγμα 2.

Παράδειγμα 2:

Σημείωση: Σε περίπτωση που παρουσιαστεί μήνυμα λάθους για τα στοιχεία
που έχετε καταχωρήσει θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Υπηρεσία Σπουδών
και Φοιτητικής Μέριμνας, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση
aasw@ucy.ac.cy για να διασταυρώσετε όλα τα στοιχεία σας.

Είσοδος στο Office 365 – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
60 λεπτά μετά από την δημιουργία λογαριασμού, θα πρέπει να γίνεται
έλεγχος
του
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
του
φοιτητή,
στον
σύνδεσμο https://office.com/ .
Στην επιλογή τύπου του λογαριασμού, επιλέγετε Work or School
account και στο Sign καταχωρείτε
username@ucy.ac.cy και
συνθηματικό του λογαριασμού σας.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί και o έλεγχος ταυτότητας
πολλαπλών παραγόντων MFA

(παρακαλώ όπως μελετήσετε τον οδηγό/video: www.ucy.ac.cy/mfa και Set
up multi-factor authentication with a mobile device in Microsoft 365
Business )

Είσοδος στο BannerWeb
Από την κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου https://ucy.ac.cy θα
πάτε κάτω, στα «Εργαλεία» και θα πατήσετε «BannerWeb» (φώτο 1)

Φωτογραφία 1

Ακολούθως θα πατήσετε «BannerWeb για φοιτητές» (φώτο 2)

Φωτογραφία 2

Και θα καταχωρήσετε τα στοιχεία σας, username (χωρίς το @ucy.ac.cy)
και password

Παράδειγμα:

Σημείωση:

Η ενότητα ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ στην κεντρική ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου Κύπρου ενεργοποιείται για τους νεοεισερχόμενους την
πρώτη μέρα έναρξης των μαθημάτων. Στην περίπτωση που μετά την
είσοδο (login) βλέπετε λάθος στα προσωπικά σας στοιχεία, θα πρέπει να
αποστείλετε μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου
Κύπρου στη διεύθυνση servicedesk@ucy.ac.cy , ζητώντας να διορθωθούν τα
στοιχεία σας.
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