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Πρόσβαση στο BannerWeb
Από την κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου (http://www.ucy.ac.cy), επιλέξετε το
σύνδεσμο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (βρίσκεται στην πράσινη μπάρα στο κάτω μέρος της κεντρικής
ιστοσελίδας). Στη συνέχεια, από τη σελίδα με τις Υπηρεσίες Διαδικτύου επιλέξετε το σύνδεσμο
BannerWeb ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή ENGLISH. Στη νέα σελίδα που ανοίγει πατήστε στο σύνδεσμο Ελεγχόμενη
Πρόσβαση και στα πεδία User Name και Password πληκτρολογήστε τον Κωδικό και το Συνθηματικό
σας τα οποία είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στο Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο (Web Mail) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στη συνέχεια πατήστε Σύνδεση για να
συνδεθείτε στο BannerWeb.
Βασικό Μενού
Με την είσοδο σας στο BannerWeb παρουσιάζεται το βασικό μενού με τις επιλογές Προσωπικές
Πληροφορίες και Διδάσκοντες και Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι.

2.1. Προσωπικές Πληροφορίες
Από τον σύνδεσμο Προσωπικές Πληροφορίες έχετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες
(Διευθύνσεις, Τηλέφωνα κλπ.) όπως αυτές είναι καταχωρημένες στο Banner Student System.
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2.2. Διδάσκοντες και Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι
Ο σύνδεσμος Διδάσκοντες και Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι παρουσιάζει το πιο κάτω μενού το οποίο δίνει
τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν τους Διδάσκοντες και τους Ακαδημαϊκούς
Συμβούλους. Επεξήγηση για τον κάθε σύνδεσμο του μενού δίνεται πιο κάτω.

2.2.1.

Επιλογές Πληροφοριών Φοιτητή

Από το σύνδεσμο Επιλογές Πληροφοριών Φοιτητή οι Διδάσκοντες έχουν πρόσβαση σε Προσωπικές
και Ακαδημαϊκές πληροφορίες φοιτητών. Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι έχουν πρόσβαση σε
επιπρόσθετες Ακαδημαϊκές πληροφορίες που αφορούν τους φοιτητές που συμβουλεύουν (πχ.
Αναλυτικές Βαθμολογίες).
Λεπτομερή αναφορά στις Επιλογές Πληροφοριών Φοιτητής γίνεται στο σημείο 2.3.

2.2.2.

Επιλογή Εξαμήνου

Ο σύνδεσμος Επιλογή Εξαμήνου παρουσιάζει λίστα Εξαμήνων από την οποία δίνεται η δυνατότητα
επιλογής του Εξαμήνου, το οποίο είναι αναγκαίο για την πλοήγησή σας στο BannerWeb. Το Εξάμηνο
που επιλέγεται παραμείνει σε ισχύ μέχρι αυτό διαφοροποιηθεί μέσω του συνδέσμου αυτού.
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Σημείωση:


2.2.3.

Εάν αρχικά δεν επιλέξετε Εξάμηνο μέσω αυτού του συνδέσμου, το σύστημα κατά την πλοήγησή
σας και όταν ο καθορισμός Εξαμήνου απαιτείται, θα σας ζητήσει να επιλέξετε Εξάμηνο.
Επιλογή ΜΑΜ

Ο Μοναδικός Αριθμός Μαθήματος (ΜΑΜ) είναι ο μοναδικός πενταψήφιος αριθμός που δίνεται σε
κάθε ακροατήριο του Ωρολογίου Προγράμματος Μαθημάτων.
Ο σύνδεσμος Επιλογή ΜΑΜ παρουσιάζει λίστα ακροατηρίων από την οποία δίνεται η δυνατότητα
επιλογής ακροατηρίου/ΜΑΜ, το οποίο είναι αναγκαίο για την πλοήγησή σας στο BannerWeb. Η λίστα
παρουσιάζει τα ΜΑΜ των ακροατηρίων του Διδάσκοντας κατά το εξάμηνο που έχει προηγουμένως
επιλεγεί. Το ΜΑΜ που επιλέγεται παραμένει σε ισχύ μέχρι αυτό διαφοροποιηθεί μέσω του συνδέσμου
αυτού.
Δυνατότατα πρόσβασης σε πληροφορίες άλλων ακροατηρίων, εκτός αυτών που διδάσκονται από το
Διδάσκοντα, παρέχεται πατώντας στο σύνδεσμο Επιλογή ΜΑΜ Απευθείας. Ο σύνδεσμος Επιλογή
ΜΑΜ Απευθείας βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας Επιλογή ΜΑΜ.
Και στις δύο μεθόδους επιλογής ΜΑΜ, όπως περιγράφονται πιο πάνω, αφού επιλεγεί το ΜΑΜ και
πατώντας Καταχώρηση επιστρέφετε στο μενού της σελίδας Διδάσκοντες και Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι
από την οποία έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες του ακροατηρίου που επιλέξατε.

Σημείωση:
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Εάν αρχικά δεν επιλέξετε ΜΑΜ μέσω αυτού του συνδέσμου, το σύστημα κατά την πλοήγησή
σας και όταν ο καθορισμός ΜΑΜ απαιτείται, θα σας ζητήσει να επιλέξετε ΜΑΜ.

2.2.4. Πρόγραμμα Διδάσκοντα
Πατώντας το σύνδεσμο Πρόγραμμα Διδάσκοντα, ο Διδάσκοντας έχει πρόσβαση στο πρόγραμμα
διδασκαλίας του. Από αυτή τη σελίδα ο Διδάσκοντας μπορεί να καταχωρήσει/ενημερώσει τη Διδακτέα
Ύλη, τις Ώρες Γραφείο και να δει Κατάλογο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε κάθε
ακροατήριο. Επίσης, μπορεί να δει τον αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών και διαθέσιμων θέσεων.
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή Εξαμήνου. Εάν προηγουμένως δεν έχει
επιλεγεί Εξάμηνο, το σύστημα θα παρουσιάσει τη σελίδα Επιλογή Εξαμήνου.
2.2.5.

Εβδομάδα σε μια Ματιά

Επιλέγοντας το σύνδεσμο Εβδομάδα σε μια Ματιά παρουσιάζεται το εβδομαδιαίο διδακτικού
πρόγραμμα του Διδάσκοντα. Το διδακτικό πρόγραμμα προηγούμενων ή μεταγενέστερων εβδομάδων
παρουσιάζεται πατώντας στους συνδέσμους Προηγούμενη Εβδομάδα ή Επόμενη Εβδομάδα
αντίστοιχα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης του εβδομαδιαίου πρόγραμμα της
εβδομάδας στην οποία εμπίπτει η ημερομηνία που καταχωρείται στο πεδίο Εύρεση (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ).
2.2.6.

Λεπτομερή Στοιχεία Ακροατηρίου

Μέσω του συνδέσμου Λεπτομερή Στοιχεία Ακροατηρίου οι Διδάσκοντες έχουν πρόσβαση στη λίστα
των φοιτητών στα ακροατήρια που διδάσκουν.
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή Εξαμήνου και ΜΑΜ. Εάν προηγουμένως δεν
έχουν επιλεγεί Εξάμηνο και ΜΑΜ, το σύστημα θα παρουσιάσει διαδοχικά τις σελίδες Επιλογή
Εξαμήνου και Επιλογή ΜΑΜ.
Για το ακροατήριο που έχει επιλεγεί θα παρουσιαστεί:
 ο αριθμό των διαθέσιμων θέσεων
 ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών
 και ο αριθμός των κενών θέσεων.
Επίσης για τον κάθε φοιτητή/τρια παρουσιάζεται:
 η Φωτογραφία
 το Ονοματεπώνυμο
 ο Αριθμός Ταυτότητας
 η Κατάσταση Εγγραφής
 η Σειρά Εγγραφής
 το Πρόγραμμα Σπουδών
 το Εξάμηνο Εισδοχής
 το Σχολή
01/02/2017
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η Κατεύθυνση
το Τμήμα
η Κλάση (Έτος Φοίτησης)
κλπ.

Ο διδάσκοντας έχει τη δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email) είτε σε συγκεκριμένο
φοιτητή/τρια πατώντας το εικονίδιο του φακέλου που βρίσκεται στα δεξιά από τις πληροφορίες του
κάθε φοιτητή/τριας ή σε όλους τους φοιτητές/τριες του ακροατήριο πατώντας το εικονίδιο του
φακέλου που βρίσκεται τέλος της λίστας.
Επίσης, αφού ο διδάσκοντας πατήσει στο όνομα του Φοιτητή, το σύστημα θα παρουσιάσει τη σελίδα
Ιστορικό Εγγραφών στην οποία φαίνονται όλα τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει ο
Φοιτητής καθώς επίσης και οι βαθμολογίες που έχει πάρει. Η σελίδα Ιστορικό Εγγραφών παρουσιάζει
επίσης και τα μαθήματα που έχει εγγραφεί ο Φοιτητής και δεν έχουν ακόμη βαθμολογηθεί.
2.2.7.

Συνοπτικά Στοιχεία Ακροατηρίου

Μέσω του συνδέσμου Συνοπτικά Στοιχεία Ακροατηρίου οι Διδάσκοντες έχουν πρόσβαση στη λίστα
των φοιτητών στα ακροατήρια που διδάσκουν.
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή Εξαμήνου και ΜΑΜ. Εάν προηγουμένως δεν
έχουν επιλεγεί Εξάμηνο και ΜΑΜ, το σύστημα θα παρουσιάσει διαδοχικά τις σελίδες Επιλογή
Εξαμήνου και Επιλογή ΜΑΜ.
Για το ακροατήριο που έχει επιλεγεί θα παρουσιαστεί:
 ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων
 ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών
 και ο αριθμός των κενών θέσεων.
Επίσης για τον κάθε φοιτητή/τρια παρουσιάζεται:
 η Φωτογραφία
 το Ονοματεπώνυμο
 ο Αριθμός Ταυτότητας
 η Κατάσταση Εγγραφής
 το Επίπεδο Φοίτησης
 ο Τελικός Βαθμός
 κλπ.
Ο διδάσκοντας έχει τη δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email) είτε σε συγκεκριμένο
φοιτητή/τρια πατώντας το εικονίδιο του φακέλου που βρίσκεται στα δεξιά από τις πληροφορίες του
κάθε φοιτητή/τριας ή σε όλους τους φοιτητές/τριες του ακροατήριο πατώντας το εικονίδιο του
φακέλου που βρίσκεται τέλος της λίστας.
Επίσης, αφού ο διδάσκοντας πατήσει στο όνομα του Φοιτητή, το σύστημα θα παρουσιάσει τη σελίδα
Ιστορικό Εγγραφών στην οποία φαίνονται όλα τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει ο
01/02/2017
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Φοιτητής καθώς επίσης και οι βαθμολογίες που έχει πάρει. Η σελίδα Ιστορικό Εγγραφών παρουσιάζει
επίσης και τα μαθήματα που έχει εγγραφεί ο Φοιτητής και δεν έχουν ακόμη βαθμολογηθεί.
2.2.8.

Ενδιάμεσοι Βαθμοί

Πατώντας στο σύνδεσμο Ενδιάμεσοι Βαθμοί ο Διδάσκοντας έχει τη δυνατότητα καταχώρησης των
ενδιάμεσων βαθμολογιών στους φοιτητές/τριες των ακροατηρίων που διδάσκει. Ο ενδιάμεσος
βαθμός για τον κάθε φοιτητή/τρια επιλέγεται από διαθέσιμη λίστα βαθμών.
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή Εξαμήνου και ΜΑΜ. Εάν προηγουμένως δεν
έχουν επιλεγεί Εξάμηνο και ΜΑΜ, το σύστημα θα παρουσιάσει διαδοχικά τις σελίδες Επιλογή
Εξαμήνου και Επιλογή ΜΑΜ.
2.2.9.

Τελικοί Βαθμοί

Πατώντας στο σύνδεσμο Τελικοί Βαθμοί ο Διδάσκοντας έχει τη δυνατότητα καταχώρησης των τελικών
βαθμολογιών στους φοιτητές/τριες των ακροατηρίων που διδάσκει. Ο τελικός βαθμός για τον κάθε
φοιτητή/τρια επιλέγεται από διαθέσιμη λίστα βαθμών.
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή Εξαμήνου και ΜΑΜ. Εάν προηγουμένως δεν
έχουν επιλεγεί Εξάμηνο και ΜΑΜ, το σύστημα θα παρουσιάσει διαδοχικά τις σελίδες Επιλογή
Εξαμήνου και Επιλογή ΜΑΜ.
Από την ημερομηνία έναρξης της εξεταστικής περιόδου, οι Διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα
καταχώρησης των Τελικών Βαθμολογιών. Η περίοδος καταχώρησης των βαθμολογιών καθορίζεται
από την ΥΣΦΜ.
Οι τελικοί βαθμοί οριστικοποιούνται αυτόματα από το σύστημα την επομένη της καταχώρισης τους
και στη συνέχεια προωθούνται στους φοιτητές. Μετά την οριστικοποίηση των τελικών βαθμών ο
διδάσκοντας ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα διαφοροποίησης τους. Στις περιπτώσεις που είναι αναγκαία η
διαφοροποίηση κάποιου βαθμού, ο Διδάσκοντας θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.
2.2.10.

Ενεργές Διδακτικές Υποχρεώσεις

Ο σύνδεσμος Ενεργές Διδακτικές Υποχρεώσεις παρουσιάζει όλες τις διδακτικές υποχρεώσεις του
Διδάσκοντα. Ενεργές Διδακτικές Υποχρεώσεις είναι τα ακροατήρια για τα οποία δεν έχουν
καταχωρηθεί και οριστικοποιηθεί οι βαθμολογίες για όλους τους φοιτητές που παρακολούθησαν το
μάθημα. Η καταχώρηση των τελικών βαθμολογιών γίνεται από το σύνδεσμο Τελικοί Βαθμοί.
Από τη σελίδα Ενεργές Διδακτικές Υποχρεώσεις ο Διδάσκοντας μπορεί να καταχωρήσει/ενημερώσει
τη Διδακτέα Ύλη, τις Ώρες Γραφείο και να δει Κατάλογο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε
κάθε ακροατήριο κλπ.
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2.2.11. Ιστορικό Διδακτικών Υποχρεώσεων
Ο σύνδεσμος Ιστορικό Διδακτικών Υποχρεώσεων παρουσιάζει κατάλογο με όλες τις Διδακτικές
Υποχρεώσεις του Διδάσκοντα.
2.2.12.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ο σύνδεσμος Ωρολόγιο Πρόγραμμα παρουσιάζει τα προσφερόμενα ακροατήρια μαθημάτων βάσει
του Ακαδημαϊκού Εξαμήνου και των Κριτηρίων Αναζήτησης που καθορίζονται.
2.2.13.

Κατάλογος Μαθημάτων

Ο σύνδεσμος Κατάλογος Μαθημάτων παρουσιάζει τα μαθήματα που προσφέρονται στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου βάσει του Ακαδημαϊκού Εξαμήνου και των Κριτηρίων Αναζήτησης που
καθορίζονται.
2.2.14.

Διδακτέα Ύλη

Πατώντας στο σύνδεσμο Διδακτέα Ύλη ο Διδάσκοντας έχει τη δυνατότητα καταχώρησης/ενημέρωσης
της διδακτέας ύλης για τα ακροατήρια που διδάσκει. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στη διδακτέα ύλη
του κάθε ακροατηρίου μέσω συνδέσμου που παρουσιάζεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων.
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή Εξαμήνου και ΜΑΜ. Εάν προηγουμένως δεν
έχουν επιλεγεί Εξάμηνο και ΜΑΜ, το σύστημα θα παρουσιάσει τις σελίδες Επιλογή Εξαμήνου και
Επιλογή ΜΑΜ.
2.2.15.

Ώρες Γραφείου

Από αυτό το σύνδεσμο ο Διδάσκοντας έχει τη δυνατότητα καταχώρησης/ενημέρωσης των Ωρών
Γραφείου για το κάθε ακροατήριο που διδάσκει. Μόνο οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του κάθε
ακροατηρίου μπορούν να δουν τις Ώρες Γραφείου. Οι Ώρες Γραφείου παρουσιάζονται στους φοιτητές
αφού επιλεγεί το κουτί Εμφάνισης (κάτω δεξιά).
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή Εξαμήνου και ΜΑΜ. Εάν προηγουμένως δεν
έχουν επιλεγεί Εξάμηνο και ΜΑΜ, το σύστημα θα παρουσιάσει διαδοχικά τις σελίδες Επιλογή
Εξαμήνου και Επιλογή ΜΑΜ.
Ο διδάσκοντας αφού καταχωρίσει τις ώρες γραφείου σε ένα από τα ακροατήρια του, έχει τη
δυνατότητα να τις δηλώσει/αντιγράψει και σας ώρες γραφείου άλλων ακροατηρίων τους. Αυτό είναι
δυνατό αφού πρώτα ο διδάσκοντας επιλέξει από τη λίστα ακροατηρίων του που βρίσκεται στο τέλος
της σελίδας, το ακροατήριο για το οποίο επιθυμεί να δηλώσει/αντιγράψει τις ώρες γραφείου και στη
συνέχεια να πατήσει καταχώριση.
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2.2.16.

Σύνοψη Βαθμολογιών Καθοδηγούμενων

Ο σύνδεσμος Σύνοψη Βαθμολογιών Καθοδηγούμενων παρέχει πρόσβαση στη λίστα
καθοδηγούμενων στην οποία παρουσιάζονται τα ακροατήρια που έχουν παρακολουθήσει με τις
βαθμολογίες τους, στο επιλεγμένο εξάμηνο.
Για τον κάθε καθοδηγούμενο παρουσιάζονται:
 η Φωτογραφία
 το Ονοματεπώνυμο
 και ο Αριθμός Ταυτότητας του
Επίσης, για το κάθε βαθμολογημένο ακροατήριο που έχει παρακολουθήσει ο φοιτητής
παρουσιάζονται οι πιο κάτω πληροφορίες:










ΜΑΜ Ακροατηρίου
Κωδικός Μαθήματος
Τίτλος Μαθήματος
Αριθμός ΠΜ
Επίπεδο Μαθήματος
Κατάσταση Εγγραφής
Ενδιάμεσος Βαθμός
Τελικός Βαθμός
Βαθμός στο Ακαδημαϊκό Ιστορικό

Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή Εξαμήνου και ΜΑΜ. Εάν προηγουμένως δεν
έχουν επιλεγεί Εξάμηνο και ΜΑΜ, το σύστημα θα παρουσιάσει διαδοχικά τις σελίδες Επιλογή
Εξαμήνου και Επιλογή ΜΑΜ.
2.2.17. Σύνοψη Βαθμολογιών Ακροατηρίου
Ο σύνδεσμος Σύνοψη Βαθμολογιών Ακροατηρίου παρουσιάζει στο Διδάσκοντα τις βαθμολογίες για
το επιλεγμένο Ακροατήριο.
Για τον κάθε φοιτητή παρουσιάζονται οι πιο κάτω πληροφορίες:
 Φωτογραφία
 Ονοματεπώνυμο
 Αριθμός Ταυτότητας
 ΜΑΜ Ακροατηρίου
 Κωδικός Μαθήματος
 Τίτλος Μαθήματος
 Αριθμός ΠΜ
 Κατάσταση Εγγραφής
 Ενδιάμεσος Βαθμός
 Τελικός Βαθμός
 Βαθμός στο Ακαδημαϊκό Ιστορικό
01/02/2017
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Ο Βαθμός στο Ακαδημαϊκό Ιστορικό είναι ο οριστικοποιημένος βαθμός που λαμβάνεται υπόψη για τον
υπολογισμό του ΣΜΟ. Ο βαθμός αυτός ενδέχεται να είναι διαφορετικός από τον Τελικό Βαθμό μόνο
μετά από αίτημα του διδάσκοντα ή αναδρομική καταχώριση/ενημέρωση ασυμπλήρωτων
βαθμολογιών.
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή Εξαμήνου και ΜΑΜ. Εάν προηγουμένως δεν
έχουν επιλεγεί Εξάμηνο και ΜΑΜ, το σύστημα θα παρουσιάσει διαδοχικά τις σελίδες Επιλογή
Εξαμήνου και Επιλογή ΜΑΜ.
2.2.18.

Αντιγραφή Καταλόγου Φοιτητών Ακροατηρίου σε Excel

Από αυτό το σύνδεσμο ο Διδάσκοντας έχει τη δυνατότητα αντιγραφής του καταλόγου φοιτητών
ακροατηρίου σε Excel. Στο πάνω μέρος της σελίδας υπάρχουν οδηγίες για την αντιγραφή του
καταλόγου φοιτητών σε Excel.
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή Εξαμήνου και ΜΑΜ. Εάν προηγουμένως δεν
έχουν επιλεγεί Εξάμηνο και ΜΑΜ, το σύστημα θα παρουσιάσει διαδοχικά τις σελίδες Επιλογή
Εξαμήνου και Επιλογή ΜΑΜ.
2.3. Επιλογές Πληροφοριών Φοιτητή
(Συνέχεια από 2.2.1)
Από το πιο κάτω μενού οι Διδάσκοντες έχουν πρόσβαση σε Προσωπικές και Ακαδημαϊκές πληροφορίες
φοιτητών. Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι έχουν πρόσβαση σε επιπρόσθετες Ακαδημαϊκές πληροφορίες
που αφορούν τους φοιτητές που συμβουλεύουν (πχ. Αναλυτικές Βαθμολογίες). Επεξήγηση για τον
κάθε σύνδεσμο σε αυτό το μενού δίνεται πιο κάτω.
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2.3.1.

Επιλογή Εξαμήνου

Βλέπε 2.2.2. Επιλογή Εξαμήνου
2.3.2.

Επιλογή Φοιτητή

Επιλέγοντας το σύνδεσμο Επιλογή Φοιτητή ο Διδάσκοντας/Ακαδημαϊκός Σύμβουλος έχει τη
δυνατότατα αναζήτησης του φοιτητή για τον οποίο επιθυμεί να δει πληροφορίες.
Ο Διδάσκοντας/Ακαδημαϊκός Σύμβουλος μπορεί να πραγματοποιήσει την αναζήτηση:
 Καταχωρώντας τον Αριθμό Ταυτότητας του φοιτητή.
Σημείωση: Βάσει του Αριθμού Ταυτότητας μπορεί να γίνει για αναζήτηση για οποιουδήποτε
φοιτητή, ενεργού ή απόφοιτου, του Πανεπιστημίου Κύπρου.


Καταχωρώντας μέρος ή ολόκληρο το Όνομα ή/και μέρος ή ολόκληρο το Επίθετο του φοιτητή.
Θα πρέπει επίσης να καθορισθεί ο Τύπος Αναζήτησης επιλέγοντας μία από τις τέσσερις
επιλογές:
 Φοιτητές Διδάσκοντα
 Καθοδηγούμενοι
 Και τα Δύο ή
 Όλους τους Φοιτητές του ΠΚ
.
Σημείωση: Η αναζήτηση βάσει του Ονόματος/Επώνυμου περιορίζεται στην ανεύρεση ΜΟΝΟ
ενεργών φοιτητών.
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Σημείωση:



Εάν αρχικά δεν επιλεγεί φοιτητής μέσω αυτού του συνδέσμου, το σύστημα κατά την πλοήγησή
σας και όταν ο καθορισμός Φοιτητή απαιτείται, θα σας ζητήσει να επιλέξετε φοιτητή.
Ο φοιτητής που επιλέγεται παραμείνει σε ισχύ μέχρι κάποιος άλλος φοιτητής επιλεγεί μέσω
συνδέσμου Επιλογή Φοιτητή.

2.3.3.

Πληροφορίες Φοιτητή

Ο Διδάσκοντας επιλέγοντας το σύνδεσμο Πληροφορίες Φοιτητή μπορεί να δει για το φοιτητή που
επέλεξε, τις ακόλουθες πληροφορίες:
 το Πρώτο Εξάμηνο Παρακολούθησης Μαθημάτων
 το Τελευταίο Εξάμηνο Παρακολούθησης Μαθημάτων
 την Κατάσταση του Φοιτητή
 τη Διαμονή
 την Υπηκοότητα
 το Επίπεδο Φοιτητή
 την Κλάση του Φοιτητή (Έτος Φοίτησης)
 τον Ακαδημαϊκό του Σύμβουλο
 και Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Σπουδών του Φοιτητή
01/02/2017
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Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή Εξαμήνου και Φοιτητή. Εάν προηγουμένως
δεν έχουν επιλεγεί Εξάμηνο και Φοιτητής, το σύστημα θα παρουσιάσει διαδοχικά τις σελίδες Επιλογή
Εξαμήνου και Επιλογή Ταυτότητας Καθοδηγουμένου και Φοιτητή (Βλέπε 2.3.2 Επιλογή Φοιτητή).
2.3.4.

Διευθύνσεις και Τηλέφωνα

Ο σύνδεσμος παρουσιάζει τις Διευθύνσεις και τα Τηλέφωνα του φοιτητή.
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή φοιτητή. Εάν προηγουμένως δεν έχει
επιλεγεί ο φοιτητής, το σύστημα θα παρουσιάσει τη σελίδα Επιλογή Ταυτότητας Καθοδηγουμένου
και Φοιτητή (Βλέπε 2.3.2 Επιλογή Φοιτητή).
2.3.5.

Διευθύνσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Ο σύνδεσμος παρουσιάζει τις Διευθύνσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του φοιτητή.
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή φοιτητή. Εάν προηγουμένως δεν έχει
επιλεγεί ο φοιτητής, το σύστημα θα παρουσιάσει τη σελίδα Επιλογή Ταυτότητας Καθοδηγουμένου
και Φοιτητή (Βλέπε 2.3.2 Επιλογή Φοιτητή).
2.3.6.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Φοιτητή

Ο σύνδεσμος παρουσιάζει το λεπτομερή Ωρολόγιο Πρόγραμμα του φοιτητή.
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή φοιτητή. Εάν προηγουμένως δεν έχει
επιλεγεί ο φοιτητής, το σύστημα θα παρουσιάσει τη σελίδα Επιλογή Ταυτότητας Καθοδηγουμένου
και Φοιτητή (Βλέπε 2.3.2 Επιλογή Φοιτητή).
2.3.7.

Εξαιρέσεις Εγγραφών

Μέσω του συνδέσμου Εξαιρέσεις Εγγραφών ο διδάσκοντας έχει τη δυνατότητα απάλειψης
περιορισμών (πχ. Προαπαιτούμενου Μαθήματος, Σύγκρουση Ωρών, κλπ) από φοιτητές/τριες που
επιθυμούν να εγγραφούν σε συγκεκριμένο ακροατήριο που διδάσκει.
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή φοιτητή. Εάν προηγουμένως δεν έχει
επιλεγεί ο φοιτητής, το σύστημα θα παρουσιάσει τη σελίδα Επιλογή Ταυτότητας Καθοδηγουμένου
και Φοιτητή (Βλέπε 2.3.2 Επιλογή Φοιτητή).
Στη σελίδα Εξαιρέσεις Εγγραφών ο Διδάσκοντας θα πρέπει να επιλέξει το Είδος της Εξαίρεσης και το
ακροατήριο για το οποίο ισχύει η εξαίρεση.
Επίσης, από αυτή τη σελίδα ο Διδάσκοντας μπορεί να δει τις ήδη καταχωρημένες Εξαιρέσεις Εγγραφών
καθώς επίσης και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του φοιτητή.
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Για οδηγίες καταχώρησης Εξαίρεσης Εγγραφών επισκεφτείτε το σύνδεσμο Οδηγός Καταχώρησης
Εξαιρέσεων Εγγραφών από Διδάσκοντες.
.
2.3.8.

Αναλυτική Βαθμολογία

Πατώντας στο σύνδεσμο Αναλυτική Βαθμολογία ο Ακαδημαϊκός σύμβουλος μπορεί να δει τις
Αναλυτική Βαθμολογία των καθοδηγουμένων του, αφού πρώτα επιλέξει το Επίπεδο και το Είδος της
Αναλυτικής Βαθμολογίας.
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή Καθοδηγουμένου. Εάν προηγουμένως δεν
έχει επιλεγεί ο φοιτητής, το σύστημα θα παρουσιάσει τη σελίδα Επιλογή Ταυτότητας
Καθοδηγουμένου και Φοιτητή (Βλέπε 2.3.2 Επιλογή Φοιτητή).
Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος έχει πρόσβαση στις Απαγορεύσεις και από τη Λίστα Καθοδηγουμένων
(Βλέπε 2.3.11 Λίστα Καθοδηγουμένων).
2.3.9.

Ενεργές Εγγραφές

Πατώντας στο σύνδεσμο Ενεργές Εγγραφές παρουσιάζεται λίστα με τις Ενεργές Εγγραφές του
φοιτητή/τριας σε μαθήματα.
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή φοιτητή. Εάν προηγουμένως δεν έχει
επιλεγεί ο φοιτητής, το σύστημα θα παρουσιάσει τη σελίδα Επιλογή Ταυτότητας Καθοδηγουμένου
και Φοιτητή (Βλέπε 2.3.2 Επιλογή Φοιτητή).
2.3.10.

Ιστορικό Εγγραφών

Πατώντας στο σύνδεσμο Ιστορικό Εγγραφών παρουσιάζεται λίστα με το ιστορικό εγγραφών του
φοιτητή/τριας σε μαθήματα περιλαμβανομένου και των βαθμολογιών.
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή Φοιτητή. Εάν προηγουμένως δεν έχει
επιλεγεί ο φοιτητής, το σύστημα θα παρουσιάσει τη σελίδα Επιλογή Ταυτότητας Καθοδηγουμένου
και Φοιτητή (Βλέπε 2.3.2 Επιλογή Φοιτητή).
2.3.11.

Λίστα Καθοδηγουμένων

Από το σύνδεσμο Λίστα Καθοδηγουμένων ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος έχει πρόσβαση στη λίστα των
φοιτητών που συμβουλεύει. Για τον κάθε καθοδηγούμενο η λίστα παρουσιάζει:
 τη Φωτογραφία
 το Ονοματεπώνυμο
 τον Αριθμό Ταυτότητας
 και τους συνδέσμους Γενικές Πληροφορίες Φοιτητή, Απαγορεύσεις και Αναλυτική
Βαθμολογία.
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Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή Εξαμήνου. Εάν προηγουμένως δεν έχει
επιλεγεί Εξάμηνο, το σύστημα θα παρουσιάσει τη σελίδα Επιλογή Εξαμήνου.
Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος έχει τη δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email) είτε σε
συγκεκριμένο φοιτητή/τρια πατώντας το εικονίδιο του φακέλου που βρίσκεται στα δεξιά από τον
Αριθμό Ταυτότητας του κάθε φοιτητή/τριας είτε σε όλους τους Καθοδηγουμένους πατώντας το
εικονίδιο του φακέλου που βρίσκεται τέλος της λίστας
2.3.12.

Απαγορεύσεις

Πατώντας στο σύνδεσμο Απαγορεύσεις ο Ακαδημαϊκός σύμβουλος μπορεί να δει τις Απαγορεύσεις
των φοιτητών που συμβουλεύει.
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή Καθοδηγουμένου. Εάν προηγουμένως δεν
έχει επιλεγεί ο φοιτητής, το σύστημα θα παρουσιάσει τη σελίδα Επιλογή Ταυτότητας
Καθοδηγουμένου και Φοιτητή (Βλέπε 2.3.2 Επιλογή Φοιτητή).
Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος έχει πρόσβαση στις Απαγορεύσεις και από τη Λίστα Καθοδηγουμένων
(Βλέπε 2.3.11 Λίστα Καθοδηγουμένων).

2.3.13.

Συνοπτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Φοιτητή

Ο σύνδεσμος Συνοπτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Φοιτητή παρουσιάζει το συνοπτικό Ωρολόγιο
Πρόγραμμα Μαθημάτων του Φοιτητή.
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή εξαμήνου και Φοιτητή. Εάν προηγουμένως
δεν έχουν γίνει οι πιο πάνω επιλογές, το σύστημα θα παρουσιάσει διαδοχικά τις σελίδες Επιλογή
Εξαμήνου και Επιλογή Ταυτότητας Καθοδηγουμένου και Φοιτητή (Βλέπε 2.3.2 Επιλογή Φοιτητή).
2.3.14.

Εβδομάδα Φοιτητή με μια Ματιά

Ο σύνδεσμος Εβδομάδα Φοιτητή με μια Ματία παρουσιάζει στους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους το
εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων του καθοδηγούμενου φοιτητή που έχει προηγουμένως επιλεγεί.
Το πρόγραμμα μαθημάτων προηγούμενων ή μεταγενέστερων εβδομάδων παρουσιάζεται πατώντας
στους συνδέσμους Προηγούμενη Εβδομάδα ή Επόμενη Εβδομάδα αντίστοιχα.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης του εβδομαδιαίου προγράμματος μαθημάτων της
εβδομάδας στην οποία εμπίπτει η ημερομηνία που καταχωρείται στο πεδίο Εύρεση (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ).
Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα προϋποθέτει την επιλογή Φοιτητή. Εάν προηγουμένως δεν έχει
επιλεγεί ο φοιτητής, το σύστημα θα παρουσιάσει τη σελίδα Επιλογή Ταυτότητας Καθοδηγουμένου
και Φοιτητή (Βλέπε 2.3.2 Επιλογή Φοιτητή).
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Έξοδος από το BannerWeb
Εάν επιθυμείτε την έξοδό σας από το BannerWeb, πατήστε το σύνδεσμο ΕΞΟΔΟΣ (βρίσκεται πάνωδεξιά) και στη συνέχεια κλείστε το Window Browser.
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