Πολιτική Τμήματος Οικονομικών για εγγραφές σε μαθήματα
Α. Εγγραφή σε πέραν των 38 π.μ. σε ένα εξάμηνο
Οι σχετικοί κανόνες φοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου:
3.3 Κάθε εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε μαθήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος
σπουδών του. Φοιτητής θεωρείται ότι είναι πλήρους φοίτησης σε δεδομένο εξάμηνο, εάν ο
συνολικός φόρτος εργασίας του, το συγκεκριμένο εξάμηνο, είναι 27-30 π.μ. Ο φοιτητής μπορεί
να εγγραφεί σε δεδομένο εξάμηνο φοίτησης σε μαθήματα που αντιπροσωπεύουν μέχρι 38 π.μ.
Μόνο μετά από το 2ο έτος και νοουμένου ότι θα επαναλάβει δύο από τα μαθήματα που είχε
παρακολουθήσει μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα συνολικού φόρτου μέχρι 42 π.μ.
3.4 O Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων δύναται να εγκρίνει κατ’ εξαίρεση μέχρι 45
πιστωτικές μονάδες μετά από τεκμηριωμένη γραπτή θετική εισήγηση του Προέδρου του
Τμήματος. Αιτήματα πέραν των 45 πιστωτικών μονάδων τα οποία θα τυγχάνουν θετικής
εισήγησης του Προέδρου του Τμήματος και του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, θα
υποβάλλονται για τελική έγκριση στη Σύγκλητο.
3.5 Σε προπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί και δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών, μπορεί
να επιτραπεί να έχει συνολικό φόρτο εργασίας, σε δεδομένο εξάμηνο, μέχρι και 42 π.μ.
Πολιτική Τμήματος Οικονομικών:
1. Ο κανονικός φόρτος πλήρους φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι 30 π.μ. Το Τμήμα
Οικονομικών θεωρεί ότι το περιθώριο που δίνεται από το ΠΚ για εγγραφή σε 38 μονάδες
(δηλαδή 27% πέραν του πλήρους φόρτου) χωρίς την ανάγκη έγκρισης είναι ήδη αρκετά
γενναιόδωρο και εγκρίσεις για επιπρόσθετο φόρτο πρέπει να δίνονται με πολλή φειδώ.
2. Με αυτό το σκεπτικό, το Τμήμα εξουσιοδοτεί τον εκάστοτε Πρόεδρό του να δίνει
εγκρίσεις μέχρι 42 π.μ. στις πιο κάτω περιπτώσεις:
α. Όταν ο αριθμός μαθημάτων δεν υπερβαίνει τα έξι (συνήθως αφορά φοιτητές που
παίρνουν μαθήματα 8πμ του Τμήματος ΜΑΣ).
β. Όταν ο/η φοιτητής/ήτρια μπορεί να αποφοιτήσει με αυτές τις μονάδες το εξάμηνο
που τις αιτείται.
Διευκρινίζεται ότι οι εγκρίσεις δεν είναι αυτόματες και τελούν υπό την αίρεση του
Προέδρου, ο οποίος μπορεί να συμβουλευτεί την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών και –
αν θεωρεί ότι απαιτείται – να ζητήσει την άποψη του Συμβουλίου Τμήματος.
3. Αιτήματα για πέραν των 42 π.μ. εξετάζονται μόνο για φοιτητές που βρίσκονται στο 12ο
εξάμηνο σπουδών.

Β. Επανάληψη μαθήματος για βελτίωση βαθμού
Το Τμήμα Οικονομικών δεν δίνει τέτοιο δικαίωμα.
Γ. Εγγραφή σε μάθημα χωρίς να ικανοποιούνται τα προαπαιτούμενα
Το Πανεπιστήμιο επιτρέπει σε φοιτητές να εγγραφούν σε μάθημα αλυσίδας αν έχουν εξασφαλίσει
βαθμό τουλάχιστον 4 στο προαπαιτούμενο. Εξαιρέσεις σε αυτό τον κανόνα μπορούν να δίνονται
από τον διδάσκοντα σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή
Προπτυχιακών Σπουδών.
Οι διδάσκοντες έχουν την δυνατότητα να επιτρέψουν σε φοιτητές άλλων τμημάτων να
παρακολουθήσουν μαθήματά τους αν κρίνουν ότι υπάρχει το αναγκαίο υπόβαθρο.
Δ. Εγγραφή σε μάθημα όταν υπάρχει σύγκρουση ώρας με άλλο μάθημα
Το Τμήμα εξουσιοδοτεί τους διδάσκοντες να δίνουν άδεια σε περίπτωση σύγκρουσης μέχρι 15
λεπτών (αυτό συμβαίνει συνήθως με μαθήματος του Τμήματος ΜΑΣ που είναι δίωρα) ή σε
περιπτώσεις που το μάθημα επαναλαμβάνεται. Η τελική απόφαση επαφίεται στην κρίση του
διδάσκοντα.

Ιανουάριος 2021

