Εγγραφές Προπτυχιακών Φοιτητών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22
Όλοι οι Προπτυχιακοί φοιτητές θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα μαθήματά τους μέσω του Banner Web
σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα:

ΩΡΑ

Τετάρτη
12/01/2022

Πέμπτη
13/01/2022

Αριθμός Επιτυχημένων Πιστωτικών Μονάδων

09:00 -10:00

207 και άνω

87 – 119.99

10:30 -11:30

180 – 206.99

60 – 86.99

12:00 -13:00

147 – 179.99

27 – 59.99

13:30 – 14:30

120 –146.99

0 – 26.99

Oι φοιτητές προτρέπονται να συμβουλεύονται τον Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο, προτού προχωρήσουν
με την εγγραφή τους στα μαθήματα.

Προσθαφαιρέσεις Μαθημάτων – Τετάρτη 19/1 και Παρασκευή 21/1

ΩΡΑ

Τετάρτη
19/01/2022

Παρασκευή
21/01/2022

Αριθμός Επιτυχημένων Πιστωτικών Μονάδων

09:00 -10:00

180 και άνω

10:30 -11:30

120 – 179.99

12:00 -13:00

60 – 119.99

13:30 -14:30

0 – 59.99

Όλα τα έτη
Ώρα: 09:00 – 12:00

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που έχετε επιτύχει για το τρέχον πτυχίο σας μπορείτε να το
ελέγξετε μέσω του Banner Web στην οθόνη:
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Κατάσταση Εγγραφής (Ελεγχόμενη Πρόσβαση -> Ακαδημαϊκά Στοιχεία -> Εγγραφές ->
Κατάσταση Εγγραφής -> Επιλογή Εξαμήνου)

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων μπορείτε επίσης να το δείτε μέσω του Banner Web από την
αναλυτική σας βαθμολογία (Ελεγχόμενη Πρόσβαση -> Ακαδημαϊκά Στοιχεία -> Αρχεία Φοιτητή > Αναλυτική Βαθμολογία)

Ηλεκτρονική Εγγραφή Αθλητών:
Οι αθλητές θα μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα.
Επισημαίνεται ότι οι αθλητές που δεν θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο που θα δοθεί από το Γραφείο
Αθλητισμού στις 05/01/22 δεν θα μπορούν να εγγραφούν σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα. Θα
εγγραφούν κανονικά σύμφωνα με τις πιστωτικές τους μονάδες με τους υπόλοιπους φοιτητές.
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Τρίτη 11/01/2022

Τετάρτη 12/01/2022

ΩΡΑ: 11:00 - 13:00

ΩΡΑ: 15:00 - 17:00

Αριθμός Επιτυχημένων
Πιστωτικών Μονάδων

Αριθμός Επιτυχημένων
Πιστωτικών Μονάδων

120 και άνω

0 - 119.99
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Προβλήματα Εγγραφών:
Σε περιπτώσεις όπου φοιτητές δεν μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά σε υποχρεωτικά τους μαθήματα
(γιατί τα ακροατήρια είναι κλειστά, ή γιατί έχουν προαπαιτούμενα, ή γιατί υπάρχει σύγκρουση), τότε θα
πρέπει να αποτείνονται απευθείας στα Τμήματά τους.
Οποιεσδήποτε αλλαγές σε ακροατήρια και ιδιαίτερα σε αυξήσεις θέσεων σε επιλεγόμενα μαθήματα, θα
γίνονται μετά την εβδομάδα εγγραφών μετά από συνεννόηση της ΥΣΦΜ με τα Τμήματα.
Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου δε θα επιτρέπονται οι αναδρομικές εγγραφές σε
μαθήματα φοιτητών, μετά και την τελευταία ημέρα προσθαφαιρέσεων.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά σε μαθήματα που αντιπροσωπεύουν
μέχρι 38 π.μ. Το έντυπο για περισσότερες π.μ. υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ustudies@ucy.ac.cy λίγες
μέρες πριν ή κατά τη διάρκεια των εγγραφών στα μαθήματα. 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.

Για εγγραφή σε περισσότερες από 38 π.μ. ισχύουν τα πιο κάτω:
1. Από 39 - 42 π.μ.
•

Με συμπληρωμένο έντυπο ειδικής έγκρισης με υπογραφή Προέδρου.

•

Με συμπληρωμένο το έντυπο ειδικής έγκρισης χωρίς υπογραφή Προέδρου, μόνο μετά από
το 2ο έτος και νοουμένου ότι θα επαναλάβει δυο από τα μαθήματα που είχε παρακολουθήσει.

2. Από 43 - 45 π.μ.
•

Με συμπληρωμένο το έντυπο ειδικής έγκρισης πέραν των 42 π.μ., με υπογραφή Προέδρου και
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.

3. Από 46 π.μ. και άνω
•

Με συμπληρωμένο το έντυπο ειδικής έγκρισης πέραν των 42 π.μ., με υπογραφή Προέδρου και
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων όπου θα υποβάλλεται για τελική έγκριση στη Σύγκλητο.

Φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν και δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών έχουν δικαίωμα εγγραφής
μέχρι και 42 π.μ. χωρίς υπογραφή από τον Πρόεδρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αύξηση των π.μ. θα
γίνει αυτόματα από το σύστημα Banner πριν τις εγγραφές στα μαθήματα.
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Οδηγίες Πρόσβασης Φοιτητών στο Σύστημα BannerWeb
Για την πρόσβασή στο σύστημα BannerWeb, οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον Κωδικό και
το Συνθηματικό που χρησιμοποιούν για την πρόσβασή στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (WebMail) του
Πανεπιστημίου Κύπρου.

Νέοι Φοιτητές:
Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να δημιουργήσουν τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό μέσω του συνδέσμου
http://www.ucy.ac.cy/register. Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός παρέχει πρόσβαση στο σύστημα
BannerWeb, στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (WebMail), αλλά και σε άλλα συστήματα στα οποία έχει
πρόσβαση ο κάτοχος του λογαριασμού.
Για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού λογαριασμού μέσω του πιο πάνω συνδέσμου, οι νέοι φοιτητές θα
πρέπει να καταχωρίσουν τα πιο κάτω στοιχεία:
•
•
•
•

Όνομα, αρχικό χαρακτήρα του μεσαίου ονόματος και επώνυμο. Το όνομα, το επώνυμο και ο αρχικός
χαρακτήρας του μεσαίου ονόματος θα πρέπει να καταχωρηθούν στα αγγλικά, ακριβώς όπως
έχουν δηλωθεί κατά την κράτηση θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Αριθμό Ταυτότητας.
Τμήμα στο οποίο έχουν εξασφαλίσει θέση (Επιλογή από λίστα Τμημάτων).
Να πληκτρολογήσουν τους χαρακτήρες ακριβώς όπως αυτοί παρουσιάζονται στην εικόνα(ες).
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Άλλοι Φοιτητές:
Άλλοι φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ΠΟΤΕ προηγουμένως δημιουργήσει ηλεκτρονικό λογαριασμό, θα
μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το σύνδεσμο http://www.ucy.ac.cy/register για τη δημιουργία του
λογαριασμού τους.

Εάν ο φοιτητής ξέχασε τον Κωδικό Χρήστη (username) ή το Συνθηματικό του:
Φοιτητές οι οποίοι έχουν ξεχάσει τον Κωδικό Χρήστη ή το Συνθηματικό τους, μπορούν μέσω του
συνδέσου https://iam.ucy.ac.cy να επανακτήσουν το Κωδικό Χρήστη η να εκδώσουν νέο συνθηματικό.
Βλέπε πιο κάτω παράδειγμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επανέκδοση Συνθηματικού σας μπορείτε να
επικοινωνείτε με το Γραφείο Υποστήριξης της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής στο τηλέφωνο 22
89 2222 ή στο email: helpdesk@ucy.ac.cy.

Φοιτητές οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (WebMail) αλλά όχι
στο Banner Web:
Φοιτητές οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (WebMail) αλλά δεν τους
επιτρέπεται η σύνδεση στο BannerWeb μέσω του συνδέσμου «Ελεγχόμενη Πρόσβαση», παρακαλώ
όπως επικοινωνούν με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο τηλέφωνο 22 894021.
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ 38-42 π.μ
Εαρινό Εξάμηνο 2021-22
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)).

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:

……………………………………

Σημείωση: Δε θα γίνονται δεκτά έντυπα μετά τις 19 Ιανουαρίου 2022

Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 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:
- 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. Αφού
ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, είναι ευθύνη του φοιτητή να εγγραφεί μέσω του συστήματος
banner web στο μάθημα για το οποίο ήδη πήρε έγκριση.
ΑΛΛΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BANNERWEB:
Οδηγός Χρήσης:http://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/BannerInfo/AddStudentRegistrationOverrides9xGR.pdf

•
•
•
•

Επανάληψη Μαθήματος
Προαπαιτούμενο Μάθημα
Συναπαιτούμενο Μάθημα
Περιορισμοί (Σχολή, Τμήμα, Έτος, Κατεύθυνση, Επίπεδο) – Οι εξαιρέσεις εγγραφής
περιορισμών δεν παρακάμπτουν τις ρυθμίσεις κρατήσεις θέσεων για το ακροατήριο.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 42 Π.Μ.
Εξάμηνο: Εαρινό Εξ. 2021-22 Αρ.Ταυτότητας:
Επώνυμο: ___________________

_________ Έτος φοίτησης: ___________________

Όνομα: _________________ Τμήμα: ______________Τηλέφωνο: ______________

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ
Επιθυμώ να εγγραφώ σε μαθήματα που αντιστοιχούν με ________ Π.Μ. (Να αναγραφεί ο αριθμός των
Πιστωτικών Μονάδων (πέραν των 42 π.μ.)). Επιθυμώ να εγγραφώ στα εξής επιπλέον μαθήματα:
1. ΜΑΜ ΜΑΘ. __________

2. ΜΑΜ ΜΑΘ. __________

3. ΜΑΜ ΜΑΘ. __________

Υπογραφή Φοιτητή/τριας: _____________________________________________

Ημερομηνία: _____________

Συνολικός αριθμός Π.Μ. των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέχρι σήμερα: ________________ Π.Μ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Εγκρίνω την εγγραφή του/της φοιτητη/τριας για τους πιο κάτω λόγους:
Απορρίπτω την εγγραφή του/της φοιτητη/τριας για τους πιο κάτω λόγους:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Υπογραφή Προέδρου Τμήματος: _________________________________________

Ημερομηνία: _____________

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Εγκρίνω την εγγραφή του/της φοιτητη/τριας για τους πιο κάτω λόγους:
Απορρίπτω την εγγραφή του/της φοιτητη/τριας για τους πιο κάτω λόγους:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Υπογραφή Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: _______________________ Ημερομηνία: _______

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΙΣ 45 Π.Μ.
Εγκρίνεται η εγγραφή του/της φοιτητη/τριας
Απορρίπτεται η εγγραφή του/της φοιτητη/τριας

Σημειώσεις: 1. Δε θα γίνονται δεκτά έντυπα μετά τις 19 Ιανουαρίου 2022
2. Αντίγραφο του εντύπου θα αποστέλλεται στα Τμήματα για έλεγχο
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