ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αιτήματα εγγραφών που απαιτείται έγκριση του Τμήματος ή του Διδάσκοντα
Αιτήματα για εγγραφή σε επιπρόσθετες π.μ. (πέραν των 38 και μέχρι 42), θα πρέπει να
υποβάλλονται με η-μήνυμα στον Πρόεδρο του Τμήματος (chairman.econ@ucy.ac.cy) μαζί με τα πιο
κάτω δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.

Το απαιτούμενο έντυπο ειδικών εγκρίσεων εγγραφών (επισυνάπτεται)
Αναλυτική βαθμολογία (σε pdf, όχι screenshots)
Αιτιολόγηση του αιτήματος
Κατάλογος μαθημάτων που επιθυμείτε να εγγραφείτε.

Επισημαίνεται ότι:
(α) αιτήματα εξετάζονται μόνο σε περιπτώσεις φοιτητών που βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο
των σπουδών τους και
(β) το Τμήμα δεν δίνει έγκριση για πέραν των 42 π.μ.
Φοιτητές μετά το 2ο έτος μπορούν να πάρουν μέχρι 42.π.μ. χωρίς να χρειάζεται έγκριση Προέδρου
αν τουλάχιστον δύο από τα μαθήματα επαναλαμβάνονται. Απλά συμπληρώστε το έντυπο και
στείλετέ το στην ΥΣΦΜ (ustudies@ucy.ac.cy).
Φοιτητές που έχουν αιτήματα που αφορούν συγκεκριμένα μαθήματα (π.χ. σύγκρουση ώρας,
προαπαιτούμενο μάθημα, κ.ά.) πρέπει να υποβάλουν το αίτημά τους απευθείας στο διδάσκοντα.
Το Τμήμα δεν δίνει έγκριση για εγγραφή σε μάθημα για σκοπούς Επανάληψης/Βελτίωσης βαθμού.
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Εαρινό Εξάμηνο 2020-21
Το έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ustudies@ucy.ac.cy. Τα έντυπα που θα σταλούν πριν την
έναρξη των εγγραφών θα διεκπεραιώνονται άμεσα. Τα έντυπα που θα σταλούν κατά τη διάρκεια των
εγγραφών θα διεκπεραιώνονται την επόμενη μέρα.
Αρ.Ταυτότητας:…………………......……

Έτος Φοίτησης: …………….… Τμήμα:……………………………

Επώνυμο: ………………………..……… Όνομα: …………………………… Τηλέφωνο κινητό:………………………...

1. Εγγραφή σε μαθήματα από 39 μέχρι 42 π.μ. ΜΕ Έγκριση Προέδρου:
Εγκρίνεται η εγγραφή του/της πιο πάνω φοιτητή/τριας σε μαθήματα που αντιστοιχούν με ………..…Π.Μ. (Να
αναγραφεί ο αριθμός των Πιστωτικών Μονάδων (μέχρι 42 π.μ)).
Υπογραφή Προέδρου Τμήματος: …..…………………………………………..……..…

2. Εγγραφή σε μαθήματα από 39 μέχρι 42 π.μ. με προϋποθέσεις και χωρίς να απαιτείται
έγκριση Προέδρου:
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2Ο ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΘΑ
ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ
Επιθυμώ να εγγραφώ σε μαθήματα που αντιστοιχούν με ………..…Π.Μ. (Να αναγραφεί ο αριθμός των
Πιστωτικών Μονάδων (μέχρι 42 π.μ)).

Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ BANNERWEB
Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (ημερομηνίας 9/11/11) οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν έγκριση
εγγραφής σε μαθήματα που έχουν σύγκρουση, νοουμένου ότι βρίσκονται τουλάχιστον στο 4ο έτος φοίτησης
τους και έχουν ήδη παρακολουθήσει το ένα από τα δύο μαθήματα. Νοείται ότι εναπόκειται στο
διδάσκοντα να εγκρίνει το αίτημα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα δίδεται έγκριση εγγραφής για σύγκρουση μαθημάτων νοουμένου ότι
συντρέχουν οι πιο πάνω λόγοι. Οι φοιτητές θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
(α)

Ο φοιτητής αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο διδάσκοντα του μαθήματος που επιθυμεί να
επαναλάβει (πριν τις εγγραφές στα μαθήματα), αναφέροντας ότι αιτείται έγκριση εγγραφής στο
μάθημα λόγω σύγκρουσης μαθημάτων, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, τον αρ. ταυτότητας, τα
συγκρουόμενα μαθήματα (Κωδικό/Τίτλο μαθημάτων και ΜΑΜ), το εξάμηνο που παρακολούθησε
το μάθημα/τα και έτος φοίτησης. Ο διδάσκοντας δίνει έγκριση μέσω του Bannerweb. Ο
διδάσκοντας με βάση τον αριθμό ταυτότητας του φοιτητή δίνει ηλεκτρονική έγκριση εγγραφής στο
μάθημα.

(β)

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, είναι ευθύνη του φοιτητή να εγγραφεί μέσω του συστήματος
banner web στο μάθημα για το οποίο ήδη πήρε έγκριση.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: …………………………………
Σημειώσεις: 1. Δε θα γίνονται δεκτά έντυπα μετά τις 20 Ιανουαρίου 2021
2. Αντίγραφο του εντύπου θα αποστέλλεται στα Τμήματα για έλεγχο

Ημερ. ……………..…

