
 

ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΧ) 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

(IGCSE/GCE/BACCALAUREATE Ή ΑΛΛΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021/22           18 Μαρτίου 2021 

Το τμήμα ΛΟΧ έχει αλλάξει τα κριτήρια πρόσβασης στη βάση GCE A’Levels ως ακολούθως: 

Επιτυχία στις εξετάσεις IGCSE/GCE στα Νέα Ελληνικά με ελάχιστη βαθμολογία C ή 
ισοδύναμο αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Επιτυχία στις 
εξετάσεις GCE A´ Level στα Μαθηματικά (Mathematics) με βαθμολογία τουλάχιστον Α 
καθώς και σε δύο ακόμα μαθήματα (εκτός των Νέων Ελληνικών) με βαθμολογία 
τουλάχιστον Β.  

Υπενθυμίζεται ότι πρόσβαση με διεθνή κριτήρια επιτρέπεται,  

A: Στη βάση της διαδικασίας εξωτερικής μετεγγραφής για: 

1)  Φοιτητές με εγγραφή σε άλλα Πανεπιστήμια 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι παρακάθισαν σε Διεθνείς Εξετάσεις και πληρούν τα 
κριτήρια εισδοχής που θέτει το Τμήμα που επιθυμούν να εισαχθούν, και έχουν γίνει δεκτοί 
και εγγραφεί σε ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης του εξωτερικού.  
Υποψήφιοι φοιτητές που παρακάθισαν σε Διεθνείς Εξετάσεις και έχουν εξασφαλίσει θέση 
υπό όρους (Conditional Offer), δύνανται να υποβάλουν αίτηση και η μετεγγραφή τους θα 
εγκρίνεται μόνο στην περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί και εγγραφεί σε ίδρυμα ανώτατης ή 
ανώτερης εκπαίδευσης του εξωτερικού. 
 
2) Φοιτητές που φοιτούν σε άλλα Πανεπιστήμια (Μέσω μετεγγραφής) 
Ο υποψήφιος για εξωτερική μετεγγραφή δικαιούται να υποβάλει αίτηση μετεγγραφής στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου από το ίδρυμα όπου είναι εγγεγραμμένος, ως προνοείται πριν την 
ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου σπουδών και μέχρι το τέλος του όγδοου εξαμήνου 
σπουδών του στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης. 

Οι υποψήφιοι για εξωτερική μετεγγραφή, θα πρέπει να υποβάλλουν τους βαθμούς που 
έλαβαν στις εισαγωγικές εξετάσεις (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις). Στην 
περίπτωση όπου ο υποψήφιος δεν έχει παρακαθίσει σε εισαγωγικές εξετάσεις, θα πρέπει να 
υποβάλλει τους βαθμούς των διεθνών εξετάσεων που έχει παρακαθίσει και έχει επιτύχει την 
εισαγωγή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης καθώς και γραπτή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
έχει παρακαθίσει στις Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εξετάσεις.  

Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων 

Η υποβολή αιτήσεων για εξωτερική μετεγγραφή γίνεται: 

α) περί τα μέσα Μαρτίου, αρχές Ιουλίου και μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους, για εισδοχή 
από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο για υποψήφιους που δεν έχουν ολοκληρωμένο 
εξάμηνο φοίτησης 

 



β) περί τα μέσα Μαρτίου και μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους, για εισδοχή από το επόμενο 
ακαδημαϊκό εξάμηνο για υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο 
φοίτησης. 

 

Β:  Σε φοιτητές που πληρούν συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά: 
 
Κύπριοι που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες που καθορίζει το Σύνταγμα της Κύπρου 

(Αρμένιοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι), επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι του 

εξωτερικού, Κύπριοι με διπλή υπηκοότητα, ξένοι υπήκοοι, Έλληνες της διασποράς και παιδιά 

λειτουργών Εξωτερικής Υπηρεσίας Κύπρου, και μπορούν να διεκδικήσουν, ως υπεράριθμοι, 

περιορισμένο αριθμό θέσεων (3% των εισακτέων Κυπρίων φοιτητών) 

 

Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων  

Κάθε Απρίλιο εκάστου έτους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:   

Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών: 
Λόλα Αντρονίκου 
Τηλ: 22 894039,   email:  andronikou.lola@ucy.ac.cy 

Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: 
Ευγενία Τσιντή 
Τηλ:  22 893605,  email:  afn@ucy.ac.cy 

Μαρία Κανάρη 
Τηλ: 22 893641,  email:  afn@ucy.ac.cy 

Ιστοσελίδα Τμήματος: https://www.ucy.ac.cy/afn/el/ 

Κανόνες για εξωτερικές μετεγγραφές: 

http://ucy.ac.cy/fmweb/documents/UndergraduateOffice/Announcements/Kanones_Eksote

rikwn_Meteggrafwn_EE19-20.pdf 
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