
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προπτυχιακοί Φοιτητές 
 

Όλοι οι Προπτυχιακοί φοιτητές θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα μαθήματα τους μέσω του 

Banner Web σύμφωνα με ανακοίνωση της ΥΣΦΜ. 

 

Σύμφωνα με το ΔΙΠΑΕ οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν κάθε εξάμηνο σε μέγιστο 

αριθμό 30-33 πιστωτικών.  Μόνο φοιτητές που απέτυχαν σε μάθημα και θα το 

επαναλάβουν μπορούν να εγγραφούν από 33-38 πιστωτικές. 

 

Οι εγγραφές στα μαθήματά θα γίνουν ηλεκτρονικά αρχές Σεπτεμβρίου (1-2/9/22). 

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ  

https://www.ucy.ac.cy/fmweb/el/ 

 

Oι φοιτητές προτρέπονται να συμβουλεύονται τον Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο, προτού 

προχωρήσουν με την εγγραφή τους στα μαθήματα. (βλ. πιο κάτω κατάλογο ακαδημαϊκών 

συμβούλων για νεοεισερχόμενους φοιτητές). Το όνομα του ακαδημαϊκού Συμβούλου 

αναγράφεται στο Banner Web στις πληροφορίες φοιτητή μετά την εγγραφή του φοιτητή 

σε μαθήματα. 

 

Παρακαλούνται οι Προπτυχιακοί φοιτητές να ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα 

σπουδών τους γιατί η αποφοίτησή τους είναι δική τους ευθύνη και όχι του 

Τμήματος. Κανένας φοιτητής δεν μπορεί να αποφοιτήσει με λιγότερες από 240 

π.μ. 

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές  ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται εγγραφή 

φοιτητών σε κλειστά ακροατήρια δίνεται έγκριση μόνο μέσω της προέδρου του 

Τμήματος και  όχι από τον/τη διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος. 

 

Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα για βελτίωση βαθμού μόνο κατά 

την ημέρα των προσθαφαιρέσεων και μετά από ειδική έγκριση από το 

διδάσκοντα του μαθήματος μέσω του Banner Web. 

 

• Σας ενημερώνω ότι το ακροατήριο ΜΑΣ 051.1 (1Α/1Β) σύνολο 80 θέσεις θα είναι 

για τους φοιτητές του Α΄έτους Δημοτική εκπαίδευση ΜΟΝΟ. 

• Το ακροατήριο ΜΑΣ 051.2 (2Α/2Β) σύνολο 80 θέσεις θα είναι για τους φοιτητές 

Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης του Β, Γ, και Δ έτους που δεν το έχουν 

συμπληρώσει ακόμα. Παρακαλώ όπως κάνετε τις ανάλογες διευθετήσεις για 

παρακολούθηση του πιο πάνω μαθήματος γιατί είναι η τελευταία φορά που 

προσφέρεται ακροατήριο για μεγαλύτερα έτη.  

• Τα ακροατήρια  ΕΠΑ 286.1/2 θα προσφερθούν  αυτό το εξάμηνο για φοιτητές όλων 

των ετών.  Από το Εαρινό Εξάμηνο και μετά θα προσφέρεται μόνο για φοιτητές  Α΄ 

Έτους.  Παρακαλώ τα έτη Β, Γ, Δ, που χρειάζονται το μάθημα για τη συμπλήρωση 

του πτυχίου τους να εγγραφούν αυτό το εξάμηνο. 

 

 

https://www.ucy.ac.cy/fmweb/el/


Προγράμματα Σπουδών εγκεκριμένα από το ΔΙΠΑΕ 

Δημοτική: https://newdev.ucy.ac.cy/edu/programmes-of-study/undergraduate-

programmes/primary-school-teaching/?lang=el 

Προδημοτική: https://newdev.ucy.ac.cy/edu/programmes-of-

study/undergraduate-programmes/pre-primary-school-teaching/?lang=el 

 

 

Φοιτητές Ά έτους (0-27 ects και 27-60 ects) 

Οι φοιτητές με εξάμηνο εισδοχής Χειμερινό ή Εαρινό 2022-23 (Παγκύπριες, 

Πανελλήνιες, Μετεγγραφές, Δεύτερο πτυχίο κ.α) θα ακολουθήσουν το νέο 

πρόγραμμα σπουδών που έχει εγκριθεί από το ΔΙΠΑΕ 

(http://ucy.ac.cy/edu/el/academicprogramms/undergraduate)  Τα μαθήματα που θα 

πρέπει να εγγραφούν οι φοιτητές έχουν ως ακολούθως. Αλλαγές σε μαθήματα δεν 

επιτρέπονται: 
 

Δασκάλοι    (70 Θέσεις) 
 

ECTS  
ΜΑΜ 

1.  ΜΑΣ 051.1 (80 θέσεις) 5 10071 

     ΜΑΣ 051.1Α/1Β ((40/40 θέσεις)  10072/10073 

2.  ΕΠΑ 101.1/2 6 10031/10001 

3. ΕΠΑ 171.1 και  ΕΠΑ 171.1Α/1Β (35) 
    ή  ΕΠΑ 286.1/2 (50) και ΕΠΑ  
    286.12Α/12Β/12Γ/12Δ 

6 10259 και 10260 και 10261 ή  
10701/15365 και 
10708/10709/15366/15367 

4. ΨΥΧ 170.2  (80) 5 13393 

5. Ξένη Γλώσσα* 
(ΓΛΩ 100.41 Αγγλικά)  

5 11831 

6. Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (είναι τα 
μαθήματα από άλλα Τμήματα που στο 
πρόγραμμα διδασκαλίας έχουν την ένδειξη 
Ε.)  

 
 
5 

 

Σύνολο ects 32  

 
   Νηπιαγωγοί  ECTS  

ΜΑΜ 

1.  ΕΠΛ 002.1 (80 Θέσεις) 5 10385 

     ΕΠΛ002.1Α/1Β/1Γ/1Δ  10386/10387/14843/15296 

2.  ΕΠΑ 101.1/2 6 10031/10001 

3. ΕΠΑ 170.1/2  και 
    ΕΠΑ 170.12Α/12Β/12Γ  

6 10434/14840 και 
10435/10646/14869 

4. ΕΠΑ 311.1 6 14875 

5. ΨΥΧ 101.2 (80) 5 10180 

6. Ξένη Γλώσσα* 
 (ΓΛΩ 100.30 Αγγλικά) . 

5 15314 

Σύνολο ects 33  

*Για μάθημα ξένης γλώσσας οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε 
μάθημα πρώτου επιπέδου Γλώσσας επιθυμούν από το πρόγραμμα 
διδασκαλίας του Κέντρου Γλωσσών  
https://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/ScheduleOfClasses/keg.pdf 
(Παρακαλώ όπως διαβάσετε την ανακοίνωση «Επάρκεια Ξένης Γλώσσας» 
στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων του Τμήματος ΕΠΑ). 
1ο επίπεδο Αγγλικών: ΓΛΩ 100, 1ο επίπεδο Γαλλικών: ΓΛΩ 105, 1ο επίπεδο 
Γερμανικών: ΓΛΩ 070 
 

Σημαντική ανακοίνωση: Εισαγωγικό μάθημα για Πρωτοετείς φοιτητές (1η 

Σεπτεμβρίου 2022) 

https://www.ucy.ac.cy/ctl/documents/KEDIMA/TaxyrrythmaWinter2022-

23/ITStudentsInfo2022-23.pdf 

https://newdev.ucy.ac.cy/edu/programmes-of-study/undergraduate-programmes/primary-school-teaching/?lang=el
https://newdev.ucy.ac.cy/edu/programmes-of-study/undergraduate-programmes/primary-school-teaching/?lang=el
https://newdev.ucy.ac.cy/edu/programmes-of-study/undergraduate-programmes/pre-primary-school-teaching/?lang=el
https://newdev.ucy.ac.cy/edu/programmes-of-study/undergraduate-programmes/pre-primary-school-teaching/?lang=el
http://ucy.ac.cy/edu/el/academicprogramms/undergraduate
https://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/ScheduleOfClasses/keg.pdf
https://www.ucy.ac.cy/ctl/documents/KEDIMA/TaxyrrythmaWinter2022-23/ITStudentsInfo2022-23.pdf
https://www.ucy.ac.cy/ctl/documents/KEDIMA/TaxyrrythmaWinter2022-23/ITStudentsInfo2022-23.pdf


 

 

Β΄έτος (61-87 ects και 87-119 ects) 

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν εγγραφή μέσω του Βanner Web στα μαθήματα της 

κατεύθυνσής τους  όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.  Αλλαγές στα μαθήματα δεν 

επιτρέπονται. Η εγγραφή στα μαθήματα ΕΠΑ 229 και ΕΠΑ 239  θα γίνει με βάση τον 

ονομαστικό κατάλογο που ανακοίνωσε το Τμήμα. 
 

Δασκάλοι    (70) 

 

 Κωδικός ECTS ΜΑΜ 

1 ΕΠΑ 218.1 6 12147 

2 ΕΠΑ 311.2  6 10002 

3 ΕΠΑ 138.1 και  

ΕΠΑ 138.1Α/1Β 

6 10204 και 10205/10206 

4 ΕΠΑ 331.1 και ΕΠΑ 331.1Α/1Β/1Γ  

 

6 11731 και 

11732/11733/16418 

5 ΕΠΑ 229.1 ή ΕΠΑ 336.1 και ΕΠΑ 

336.1Α/1Β ή *ΕΠΑ 286.2 και ΕΠΑ 

286.12Γ/12Δ 

6 12146 ή 

15369 και 15370/15371 ή για 

όσους δεν το έκαναν 15365 

και 15366/15367 

 Σύνολο ects  30  

*Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν επιτύχει στο ΕΠΑ 286  θα πρέπει να εγγραφούν αυτό 

το εξάμηνο και σε άλλο εξάμηνο το ΕΠΑ 336. 

 

Νηπιαγωγοί   (51) 

 

 Κωδικός ECTS ΜΑΜ 

1 EΠΑ 218.2 6 12148 

2 ΕΠΑ 252.1/2 6 11729/13413 

3 ΕΠΑ 258.1/2 6 11730/14874 

4 ΕΠΑ 224.1/2 6 11840/14873 

5 ΕΠΑ 239.1  ή  Μάθημα Περιορισμένης 

Επιλογής (ΕΠΑ 412, 201,403)  

6 10462 ή Μάθημα 

Περιορισμένης επιλογής 

15380/15359/14876 

 Σύνολο ects  30  
 
Σημ: 1. Οι φοιτητές/τριες που θα εγγραφούν στο ΕΠΑ 229 ή ΕΠΑ 239 παρακαλώ όπως έχουν την 

Τετάρτη από τις 7.30 – 1330 ελεύθερο το πρόγραμμα τους για μετάβαση στα σχολεία για τη Σχολική 

Εμπειρία. 

2. Το ακροατήριο ΜΑΣ 051.2 (10253) (φροντιστήρια 10254/10255) θα προσφερθεί για τελευταία φορά 

για τους φοιτητές/τριες που δεν το έχουν επιτύχει μέχρι τώρα.  Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την 

εγγραφή σας.  Τα επόμενα εξάμηνα θα προσφέρεται μόνο για τους φοιτητές του Α΄ έτους 

 

Γ΄έτος (120-147 ects και 147-180 ects) 
 

Οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν εγγραφή μέσω του Βanner Web στα μαθήματα της 

κατεύθυνσής τους  όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα και σύμφωνα με τις ανάγκες 

του προγράμματος σπουδών τους.  Η εγγραφή στις σχολικές εμπειρίες ΕΠΑ 329 και  

ΕΠΑ 339  θα γίνει με βάση τον ονομαστικό κατάλογο που ανακοίνωσε το Τμήμα. 
 

Δασκάλοι    (57) 

 Κωδικός ECTS  

1 ΕΠΑ 329.1 ή μάθημα περιορισμένης ή 

Ελεύθερης Επιλογής 

6 10647 ή μάθημα περιορισμένης ή 

Ελεύθερης Επιλογής 

2 ΕΠΑ 304.1 6 11841 



3 ΕΠΑ 222.1 και ΕΠΑ 222.1Α/1Β 6 14516 και 14517/14518 

4 ΕΠΑ 363.1/2 6 15375/15376 

5 ΕΠΑ 204.1και ΕΠΑ 204.1Α/1Β/1Γ  6 15360 και 15361/15362/15363 

 Σύνολο ects 30  

 

Νηπιαγωγοί   (65) 

 Κωδικός ECTS ΜΑΜ 

1 ΕΠΑ 487.1/2 6 14520/16422 

2 ΕΠΑ 352.1/2 6 15373/15374 

3 ΕΠΑ 377.1/2 6 15377/16282 

4 ΕΠΑ 339.1 ή ΕΠΑ 325.1 6 10558 ή 15812 

5 ΕΠΑ 102.1/2 6 16415/16416 

 Σύνολο ects 30  
 

 

Δ΄έτος (181-207 ects και 207  και άνω ects) 
 

Η εγγραφή στις σχολικές εμπειρίες ΕΠΑ 429 (ΔΗΜ) και  ΕΠΑ 439 (ΠΡΟ) θα γίνει με 

βάση τον ονομαστικό κατάλογο που ανακοίνωσε το Τμήμα.  

 

Δασκάλοι    (57) 

 Κωδικός ECTS  

1 ΕΠΑ 429  (σύμφωνα με τον κατάλογο του 

Τμήματος) 
20 12786 

2 ΕΠΑ 422 ή ΕΠΑ 473 ή ΕΠΑ 489 6 16420 ή 16421 ή 16423 

3 ΕΠΑ 341 6 15372 

 

Νηπιαγωγοί   (65) 

 Κωδικός ECTS ΜΑΜ 

1 ΕΠΑ 439 (σύμφωνα με τον κατάλογο του 

Τμήματος) 
20 10400 

2 ΕΠΑ 348 6 16419 
 

Και όσα μαθήματα απομένουν για τη συμπλήρωση του πτυχίου. 

 

Οι φοιτητές/τριες με εξάμηνο εισδοχής 2019-20 θα επιλέξετε τα  υπόλοιπα μαθήματα 

που χρειάζεστε για τη συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών σας και να 

βεβαιωθείτε ότι κατά την αποφοίτησή σας θα συμπληρώνεται τουλάχιστον 240 

π.μ.  Στην προδημοτική εκπαίδευση ορισμένοι φοιτητές θα χρειαστούν επιπλέων 

μάθημα για συμπλήρωση μονάδων.  

 

Κανένας φοιτητής δεν μπορεί να αποφοιτήσει με λιγότερες από 240 π.μ. 

 

Οι φοιτητές που χρωστούν μαθήματα από προηγούμενα έτη θα πρέπει πρώτα να τα 

συμπληρώσουν και μετά να προχωρήσουν στα επόμενα έτη (π.χ. ΜΑΣ 051, EΠΑ 286 

κ.α.) 
______________________________________________________________________________ 

 

Επίλυση προβλημάτων εγγραφής σε μαθήματα 
Οι προπτυχιακοί φοιτητές που πιθανόν να αντιμετωπίσουν πρόβλημα στις εγγραφές 

τους μπορούν να αποστείλουν email στο costa.anastasia@ucy.ac.cy. Απαραίτητο να 

δηλώνεται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και ο αριθμός 

ταυτότητας του φοιτητή. 

 

 

Μαθήματα Αθλητισμού και Κέντρου Γλωσσών 

mailto:costa.anastasia@ucy.ac.cy


Τα μαθήματα που προσφέρονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού και το 

Κέντρο Γλωσσών θεωρούνται ως ανεξάρτητα μαθήματα και δεν 

υπάγονται στις αντίστοιχες σχολές.   

 

 
 

 

Ενημέρωση Νεοεισερχόμενων Φοιτητών 

 

Στο πλαίσιο ενημέρωσης φοιτητών/τριών που εξασφάλισαν και κράτησαν θέση στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2022 διοργανώνεται Ενημερωτική Εκδήλωση την 

Τετάρτη  28  Ιουλίου 2022, στις 6.30μ.μ. στην Πλατεία του Κέντρου Κοινωνικών 

Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη.  

 

Η ενημέρωση των Νεοεισερχομένων Φοιτητών και φοιτητριών που θα εισαχθούν στο 

Τμήμα το Χειμερινό εξάμηνο 2022-23, αναφορικά με τα μαθήματα και τη δομή του 

προγράμματος σπουδών θα γίνει στις 31/8/22 ώρα 10.30-12.00.  Η αίθουσα θα 

ανακοινωθεί αργότερα από την ΥΣΦΜ. 

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ενήμεροι για  το Πρόγραμμα Διδασκαλίας του 

Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23 το οποίο θα εξασφαλίσουν από την ιστοσελίδα της 

Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Επίσης θα πρέπει να είναι ενήμεροι 

για όλες τις ανακοινώσεις που τους αφορούν. 

 

 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Φοιτητών Α΄ έτους 

Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23 

 
Κατεύθυνση 

 

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Γραφείο: 
Οδός 

Δράμας 13 (κτήριο 

Θεοφανίδης) 

Προδημοτική Εκπαίδευση  

Αρχικό Επιθέτου Α-I 

Νίκη Τσαγγαρίδου 

Τηλ. 22892949 

edniki@ucy.ac.cy 

4ος Όροφος 

Προδημοτική Εκπαίδευση 

Αρχικό Επιθέτου K -Ω 

Χαρούλλα Αγγελή-

Βαλανίδου 

Τηλ. 22892939 

cangeli@ucy.ac.cy 

4ος Όροφος 

   

Δημοτική Εκπαίδευση 

Αρχικό Επιθέτου Α-I 

Κορφιάτης Κωνσταντίνος 

τηλ. 22892935 

korfiati@ucy.ac.cy 

4ος Όροφος  

Δημοτική Εκπαίδευση 

Αρχικό Επιθέτου K-Ω 

Μάριος Πιττάλης 

Τηλ. 22892955 

m.pittalis@ucy.ac.cy 

5ος Όροφος 

 
Σημ: Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι θα καταχωρηθούν στο σύστημα Βanner  Web (πληροφορίες φοιτητή) μετά την ηλεκτρονική 
εγγραφή των φοιτητών σε μαθήματα.  

 

 
Οι φοιτητές Β΄ Γ΄ και Δ΄ έτους που έχουν για ακαδημαϊκούς συμβούλους τους:  

Ελένη Φτιάκα και  Ζέλεια Γρηγορίου για καθοδήγηση θα απευθύνονται στον Μάριο Πιττάλη 

τηλ. 22892955, emai: m.pittalis@ucy.ac.cy 

 

mailto:edniki@ucy.ac.cy
mailto:cangeli@ucy.ac.cy
mailto:korfiati@ucy.ac.cy
mailto:m.pittalis@ucy.ac.cy
mailto:m.pittalis@ucy.ac.cy


 
 

 

 

 

 

Διπλωματική Εργασία 
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία θα  

απαλλάσσονται από δύο μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής του προγράμματος 

σπουδών τους.  

 

Σχολική Εμπειρία 
 

Στα μαθήματα Σχολικής Εμπειρίας ΕΠΑ 229, ΕΠΑ 329 και ΕΠΑ 429 (δασκάλους) και 

ΕΠΑ 239, ΕΠΑ 339 και ΕΠΑ 439 (νηπιαγωγούς) η εγγραφή θα γίνεται με βάση τον 

ονομαστικό κατάλογο φοιτητών που ανακοινώθηκε από το Τμήμα. 

 

 
 

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας ως Ελεύθερης Επιλογής 
 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ότι μόνο ένα μάθημα πρώτου επιπέδου ξένης 

γλώσσας μπορεί να υπολογίζεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής εκτός 

εάν ο φοιτητής έχει περάσει και το δεύτερο επίπεδο, περίπτωση στην οποία 

θα του υπολογίζονται και τα 2 επίπεδα ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής. 

 

Τα μαθήματα Νοηματικής μπορούν να αναγνωριστούν ως μαθήματα 

ελεύθερης επιλογής και όχι ως ξένη γλώσσα. 

 
 

 

Επάρκεια Ξένης Γλώσσας 
 

Σας ενημερώνουμε ότι για την κατάθεση του πτυχίου σας στην Επιτροπή 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσία Κύπρου http://www.eey.gov.cy/ΧΡΗΣΙΜΕΣ-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΧΕΔΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ θα πρέπει να πληροίτε τα προσόντα που 

αναγράφονται στα Σχέδια Υπηρεσίας. 

 

Παρακαλώ να δοθεί περισσότερη έμφαση στην επάρκεια Ξένης Γλώσσας. Όσον 

αφορά τη Γνώση της Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας που 

απαιτείται στα σχέδια υπηρεσίας παρακαλώ όπως ενημερωθείτε για τα αποδεκτά 

τεκμήρια από την ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. 

 

Κέντρο Γλωσσών Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Στην πιο κάτω ιστοσελίδα θα βρείτε με τι αντιστοιχεί το κάθε επίπεδο ξένης 

Γλώσσας: 

https://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/ScheduleOfClasses/keg.pdf 
 

 

 

http://www.eey.gov.cy/ΧΡΗΣΙΜΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΧΕΔΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
http://www.eey.gov.cy/ΧΡΗΣΙΜΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΧΕΔΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
https://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/ScheduleOfClasses/keg.pdf

