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ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 
 

(Απόσπασμα Κανόνων Σπουδών Ιατρικής Σχολής 
https://www.ucy.ac.cy/legislation/volumeb/5.1.5.htm)  

 

10. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
 

10.1 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  

10.1.1 Για κατάταξη στο πρώτο έτος σπουδών, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να είναι 
κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, αναγνωρισμένου από τις 
αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία λειτουργεί. 

    

10.1.2 Για κατάταξη στο δεύτερο έτος σπουδών, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να είναι 
κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, αναγνωρισμένου από τις 
αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία λειτουργεί, στο πεδίο 
των βιοϊατρικών επιστημών, όπως στις επιστήμες υγείας (Οδοντιατρική, 
Νοσηλευτική, Κτηνιατρική), στη Βιολογία, στη Βιοχημεία, στη Φαρμακευτική και 
σε άλλες συναφείς βιοϊατρικές επιστήμες. 

    

10.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

  

10.2.1 Ο/Η υποψήφιος/α  ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο καταθέτει: 

  

10.2.1.1 Αίτηση, η μορφή της οποίας καθορίζεται από την Υπηρεσία 
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

10.2.1.2     Αντίγραφο πτυχίου από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή 
πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. 

  
 

10.2.1.3      Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα λήψης του πρώτου πτυχίου, στο οποίο 
αναγράφονται οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που παρακολούθησε 
ο/η υποψήφιος/α, η βαθμολογία ανά μάθημα και ο μέσος όρος 
βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα. Στην περίπτωση που το 
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας δεν αναφέρει τα 
παραπάνω, ο/η υποψήφιος/α ή νομίμως εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο υποβάλει, εκτός από το πιστοποιητικό αναλυτικής 
βαθμολογίας, βεβαίωση από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
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λήψης του πρώτου πτυχίου, στην οποία να δηλώνονται τα πιο 
πάνω στοιχεία. 

    

10.2.1.4 Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης αναγνωρισμένης από τις 
αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία εδρεύει. 

    

10.2.1.5 (Για πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής) Βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το 
Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) ή 
από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης τίτλων 
σπουδών. 

    

10.2.2 Κατά την προκήρυξη των θέσεων, η Ιατρική Σχολή δύναται να απαιτήσει 
πρόσθετα δικαιολογητικά. 

    

10.2.3 Νοείται ότι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, πρέπει ο/η 
υποψήφιος/α να κατέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως ανωτέρω. 

      

10.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

  

10.3.1 Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων πτυχιούχων για κατάταξη στην Ιατρική 
Σχολή με σκοπό τη λήψη δεύτερου πτυχίου, λαμβάνει χώρα ξεχωριστά στην 
Ιατρική Σχολή και ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα Τμήματα του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται τον μήνα Νοέμβριο 
εκάστου έτους και οι υποψήφιοι/ες που επιλέγονται εγγράφονται στην αρχή του 
επόμενου ακαδημαϊκού έτους. 

    

10.3.2 Η αίτηση του/της υποψηφίου/ας, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
υποβάλλεται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία την ελέγχει και τη διαβιβάζει στην Ιατρική Σχολή, 
με εισήγηση για το κατά πόσο ο/η υποψήφιος/α έχει προσκομίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 

    

10.3.3 Το Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής ορίζει, για την αξιολόγηση των αιτήσεων, 
τετραμελή Επιτροπή Δεύτερου Πτυχίου, η οποία απαρτίζεται από μέλη του 
ακαδημαϊκού προσωπικού της Ιατρικής Σχολής. Η Επιτροπή Δεύτερου Πτυχίου 
μπορεί να είναι η ίδια με την Επιτροπή Μετεγγραφών. 

    

10.3.4 Οι υποψήφιοι/ες για κατάταξη στην Ιατρική Σχολή με σκοπό τη λήψη δεύτερου 
πτυχίου, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρθηκαν 
ανωτέρω, λαμβάνουν μέρος σε ειδικές εξετάσεις, οι οποίες οργανώνονται από 
την Ιατρική Σχολή και διεξάγονται τον μήνα Απρίλιο (του έτους εισδοχής). Οι 
υποψήφιοι/ες εξετάζονται ενιαία στα μαθήματα της Βιολογίας, της Βιοχημείας 



3 
 

και των Ποσοτικών Μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων στην Ιατρική. Η εξεταστέα 
ύλη, η διάρκεια, ο τρόπος και το μέρος διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και η 
μέθοδος εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων, ανακοινώνονται 
στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Κύπρου τον 
Σεπτέμβριο κάθε έτους. Το Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής αποφασίζει τον Ιούνιο 
κάθε έτους την ύλη και διάρκεια των εξετάσεων, τον τρόπο και το μέρος 
διεξαγωγής τους με βάση τα προκαθορισμένα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα 
του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής. Η ελάχιστη 
επίδοση επιτυχίας είναι 50/100 (50%). Τα άτομα που έχουν πετύχει την ελάχιστη 
επίδοση κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στις εξετάσεις (από 
τη μεγαλύτερη στη μικρότερη). Δημιουργείται ξεχωριστή λίστα για τους/τις 
πτυχιούχους της περίπτωσης 10.1.1 και ξεχωριστή λίστα για τους/τις πτυχιούχους 
των βιοϊατρικών επιστημών της περίπτωσης 10.1.2. Από αυτές τις λίστες, 
καλούνται σε προσωπική συνέντευξη αριθμός υποψηφίων ίσος με τον αριθμό 
των διαθέσιμων θέσεων, ο οποίος καθορίζεται από το Συμβούλιο της Ιατρικής 
Σχολής ξεχωριστά για κάθε κατηγορία πτυχιούχων (10.1.1 και 10.1.2) τον Ιούνιο 
κάθε έτους και ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά και για τις 2 
κατηγορίες) το 10% των εισακτέων στην Ιατρική Σχολή μέσω 
των Παγκύπριων Εξετάσεων. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας, με τον αριθμό των 
επιτυχόντων στις εξετάσεις υποψηφίων να υπερβαίνει τον αριθμό των 
διαθέσιμων θέσεων, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πρώτου τους πτυχίου. Σε 
περίπτωση νέας ισοβαθμίας, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων 
υποψηφίων. 

    

10.3.5 Η Επιτροπή Δεύτερου Πτυχίου αποστέλλει την τεκμηριωμένη τελική απόφασή της 
με τους επιτυχόντες/επιτυχούσες υποψηφίους/ες στο Συμβούλιο της Ιατρικής 
Σχολής, το οποίο, αφού την επικυρώσει, την αποστέλλει στην Υπηρεσία Σπουδών 
και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η τελευταία με τη σειρά 
της ενημερώνει γραπτώς τους/τις υποψηφίους/ες. 

    

10.3.6 Επανεξέταση ή αναθεώρηση των εξεταστικών δοκιμίων δεν επιτρέπεται 

  

    

10.4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

  

Λόγω της φύσης του προγράμματος σπουδών της Ιατρικής Σχολής, δεν γίνεται αναγνώριση 
μαθημάτων. Οι πτυχιούχοι που κατατάσσονται στο πρώτο έτος σπουδών δεν 
απαλλάσσονται των μαθημάτων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αίτησής τους για 
εισδοχή στην Ιατρική Σχολή με σκοπό τη λήψη δεύτερου πτυχίου. Για τους φοιτητές οι 
οποίοι εισάγονται στο δεύτερο έτος σπουδών, θα γίνεται αναγνώριση μόνο των πιστωτικών 
μονάδων που αντιστοιχούν στο πρώτο έτος σπουδών της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 
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