ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2021-22

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό
θέσεων για εξωτερικές μετεγγραφές. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 η Ιατρική Σχολή θα
προσφέρει 1 θέση για μετεγγραφή στο 2ο έτος σπουδών και 1 θέση για μετεγγραφή στο 4ο
έτος σπουδών, για έναρξη φοίτησης το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22 (Σεπτέμβριος 2021).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ (1 μέχρι 10 Ιουνίου 2021)
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις για εξωτερική μετεγγραφή στην
Ιατρική Σχολή, θα πρέπει να υποβληθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από την Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021
(9.00πμ) μέχρι και την Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021 (11.59μμ). Όλα τα απαραίτητα
πιστοποιητικά / βεβαιώσεις θα πρέπει να καταχωρούνται ηλεκτρονικά στην αίτηση σε μορφή
pdf.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
➢

http://applications.ucy.ac.cy/pub_transfers_secondegree/main

Σημείωση: Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της αίτησής σας μέσω του πιο πάνω
συστήματος.
Σε περίπτωση επιστροφής της αίτησής σας, θα πρέπει να προβαίνετε στις
απαραίτητες διορθώσεις άμεσα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1.

Η επιλογή των υποψηφίων από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα γίνει με
βάση τους Κανόνες για Εξωτερική Μετεγγραφή (Παράρτημα Ι)

2.

Οι υποψήφιοι για μετεγγραφή, που πληρούν τις προϋποθέσεις θα υποβάλλονται σε ειδικές
εισαγωγικές εξετάσεις της Ιατρικής Σχολής. Η ελάχιστη επίδοση επιτυχίας είναι 5/10.
Τα άτομα που θα έχουν πετύχει την ελάχιστη επίδοση θα καταταχθούν με βάση τη
βαθμολογία στις εξετάσεις (από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη). Από αυτόν τον πίνακα θα
κληθούν σε προσωπική συνέντευξη αριθμός υποψηφίων ίσος με τον αριθμό των
διαθέσιμων θέσεων.

3. Η εξέταση θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες και θα αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής. Θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής, τη Δευτέρα, 5 Ιούλιου
2021 (ώρα 13.30), στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (Παλαιός
Δρόμος Λευκωσίας Λεμεσού Αρ. 215/6,
2029 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος).
Περισσότερες πληροφορίες θα σταλούν ηλεκτρονικά στους υποψήφιους που θα κληθούν για
συμμετοχή στην εξέταση.
4. Οι προσωπικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν την Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021. Περισσότερες
πληροφορίες θα σταλούν ηλεκτρονικά στους υποψήφιους που θα κληθούν για συνέντευξη.
5. Με δεδομένο ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. αναλυτική βαθμολογία) μπορεί να μην
είναι διαθέσιμα για όλους τους υποψηφίους πριν από τις γραπτές εξετάσεις της 5ης Ιουλίου,
οι υποψήφιοι θα κληθούν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση με βάση την οποία θα έχουν
την υποχρέωση να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μετά την ολοκλήρωση των
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εξετάσεων από την ιατρική σχολή που φοιτούν, μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2021. Τα
αποτελέσματα των εξετάσεων της 5ης Ιουλίου 2021, θα ληφθούν υπόψη μόνο, εάν
πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια εισαγωγής όπως αναφέρονται στους Κανόνες
Μετεγγραφών και την σχετική ανακοίνωση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
6. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα ηλεκτρονικά πριν τα τέλη
Αυγούστου 2021.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΎΛΗ
1. Η ύλη για τους υποψηφίους για το 2ο έτος αφορά στα ακόλουθα αντικείμενα: ΙΑΤ 105
Βιοχημεία, ΙΑΤ 106 Κυτταρική Βιολογία και Γενετική και 1ΑΤ 107 Ποσοτικές Μέθοδοι
Ανάλυσης Δεδομένων στην Ιατρική.
2. Η ύλη για τους υποψηφίους για το 4ο έτος είναι ΙΑΤ 201Α/Β και ΙΑΤ301Α/Β Βασικές
Ιατρικές Επιστήμες/Κλινικά Σενάρια που αφορά στα ακόλουθα αντικείμενα: Ανατομία,
Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Ιστολογία-Εμβρυολογία, Βασικές Αρχές Επιδημιολογίας.
3. Περισσότερες πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο
σύνδεσμο http://www.ucy.ac.cy/medical/el/admission/transfers

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στη:
•

Γραμματεία Ιατρικής Σχολής
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: med@ucy.ac.cy

•

Γραμματεία Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλ.: +357 2289 4039/ 4021,
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: andronikou.lola@ucy.ac.cy
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ
ΑΠΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό
θέσεων για εξωτερικές μετεγγραφές.
Μετεγγραφές δύναται να γίνονται αποδεκτές για περιορισμένο αριθμό θέσεων μόνο για εισδοχή
στα έτη που αφορούν την έναρξη της Φάσης ΙΙ, δηλαδή, 2ο έτος σπουδών και της Φάσης ΙΙΙ
δηλαδή 4ο έτος σπουδών.
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
•

Ο υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου
σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.

•

Ο υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να είναι ενεργός φοιτητής σε επίσημα
αναγνωρισμένη Ιατρική Σχολή ή Τμήμα Ιατρικής και να έχει ολοκληρώσει τις σπουδές
του τελευταίου έτους σπουδών του (εν προκειμένω 1ου ή 3ου) στο Πανεπιστήμιο από το
οποίο προέρχεται.

•

Το πρόγραμμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου από το οποίο προέρχεται ο υποψήφιος για
μετεγγραφή πρέπει να συμβαδίζει με το πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κύπρου.

•

Για εισδοχή στο 2ο έτος σπουδών ο υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να έχει
συμπληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος, να έχει περάσει με επιτυχία
όλα τα μαθήματα του έτους και να έχει συγκεντρώσει 60 πιστωτικές μονάδες (π.μ.) στο
εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης.

•

Για εισδοχή στο 4ο έτος σπουδών ο υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να έχει
συμπληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρία ακαδημαϊκά έτη, να έχει περάσει με επιτυχία
όλα τα μαθήματα και των τριών ετών και να έχει συγκεντρώσει 180 π.μ. στο
εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης.

Νοείται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρέπει να πληρούνται τα ελάχιστα
απαιτούμενα ακαδημαϊκά κριτήρια.
Κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης, η Σχολή μπορεί να
λάβει υπόψη
ιατρικούς/οικονομικούς/κοινωνικούς λόγους, υπό τον όρο ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα
ελάχιστα ακαδημαϊκά κριτήρια.
Κατά την αξιολόγηση της αίτησης μετεγγραφής υποψηφίου φοιτητή, το Συμβούλιο της Σχολής
δύναται να ζητήσει από τον φοιτητή να παρακολουθήσει επιπρόσθετα μαθήματα ή/και να
τοποθετήσει τον φοιτητή σε αντίστοιχο ή και προηγούμενο έτος εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να αναγράφονται οι πιστωτικές
μονάδες (ECTS) που παρακολούθησε ο υποψήφιος, η βαθμολογία (αριθμητικά) ανά
μάθημα και ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο
υποψήφιος πρέπει να υποβάλει, εκτός από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
βεβαίωση από το ίδρυμα προέλευσης του, στην οποία να δηλώνονται τα πιο πάνω
στοιχεία.
Στην περίπτωση που η βαθμολογία στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης δεν δίνεται
αριθμητικά, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση επιτυχίας του 1ου ή 3ου έτους
αντίστοιχα.
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2.

Βαθμούς εισαγωγικών εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις). Αν ο
υποψήφιος δεν έχει παρακαθίσει σε αυτές τις εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλει γραπτή
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες
Εξετάσεις.

3.

Βαθμούς εισαγωγικών εξετάσεων με βάση τις οποίες έγινε δεκτός στο εκπαιδευτικό
ίδρυμα προέλευσης, μαζί με τα κριτήρια υποδοχής.

4.

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του υποψήφιου φοιτητή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα
προέλευσης.

5.

Αντίγραφο Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης.

6.

Η Ιατρική Σχολή κατά την προκήρυξη των θέσεων μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετα
δικαιολογητικά που να ανταποκρίνονται σε εξειδικευμένες απαιτήσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
•

Η διαδικασία μετεγγραφών για την Ιατρική Σχολή διεξάγεται ξεχωριστά και ανεξάρτητα
από τα υπόλοιπα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται
τον Ιούνιο.

•

Η αίτηση του υποψηφίου μαζί με όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, που την ελέγχει
και τη διαβιβάζει στην Ιατρική Σχολή με εισήγηση για το κατά πόσο ο υποψήφιος έχει τα
ελάχιστα προσόντα που ορίζει το Πανεπιστήμιο για μετεγγραφές.

•

Το Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής ορίζει τετραμελή Επιτροπή Μετεγγραφών, που
απαρτίζεται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, η οποία εξετάζει τις αιτήσεις
μετεγγραφών και λαμβάνει απόφαση. Η τελική απόφαση επικυρώνεται από το Συμβούλιο
της Ιατρικής Σχολής και αποστέλλεται τεκμηριωμένη στην Υπηρεσία Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει γραπτώς τους υποψηφίους.

•

Οι υποψήφιοι για μετεγγραφή, που πληρούν τις προϋποθέσεις θα υποβάλλονται σε
ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις της Ιατρικής Σχολής. Η ελάχιστη επίδοση επιτυχίας είναι
5/10. Τα άτομα που έχουν πετύχει την ελάχιστη επίδοση κατατάσσονται με βάση τη
βαθμολογία στις εξετάσεις (από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη). Από αυτόν τον πίνακα θα
κληθούν σε προσωπική συνέντευξη αριθμός υποψηφίων ίσος με τον αριθμό των
διαθέσιμων θέσεων.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ
Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό των κενών
θέσεων των μετεγγραφών. Η Ιατρική Σχολή έχει την τελική απόφαση για τον καθορισμό του
αριθμού κενών θέσεων που επιθυμεί να προκηρύξει.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Δεν υπάρχουν δίδακτρα για φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τα δίδακτρα για φοιτητές που δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται στα €6.834 ανά ακαδημαϊκό έτος.
Η φοίτηση σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι υποχρεωτική και συνεχής.
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