ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Οι φοιτητές αντιστοιχίας καταβάλλουν δίδακτρα € 76.00 (Ευρώ) ανά Πιστωτική
Μονάδα(ECTS) (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων).
1. Προθεσμίες προκαταβολής και αποπληρωμής (ανά εξάμηνο) των
διδάκτρων
Ο φοιτητής υποχρεούται να προκαταβάλει το ελάχιστο ποσό των € 1050.00
(Ευρώ) για δικαίωμα εγγραφής στα μαθήματα, σε περίπτωση εγγραφής του σε
περισσότερα από δύο μαθήματα. Το υπόλοιπο μέρος των διδάκτρων ο φοιτητής
υποχρεούται να το αποπληρώσει μέχρι το τέλος της δωδέκατης εβδομάδας από
την έναρξη μαθημάτων (μία εβδομάδα πριν τη λήξη των μαθημάτων).
Σε περίπτωση που ο φοιτητής εγγράφεται σε ένα ή δύο μαθήματα, οφείλει να
καταβάλει ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό ( €76.00 ανά π.μ)
Φοιτητής που δεν αποπληρώσει το συνολικό οφειλόμενο ποσό του εξαμήνου δεν
έχει δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο.
Κατά την διάρκεια των εγγραφών ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει
την απόδειξη πληρωμής ή προκαταβολής από το λογιστήριο.
2. Επιστροφή διδάκτρων σε φοιτητές που διακόπτουν τις σπουδές τους
Φοιτητής που διακόπτει το πρόγραμμα σπουδών του έως και την 3ην εβδομάδα
από την έναρξη των μαθημάτων δικαιούται επιστροφή του συνολικού ποσού που
έχει καταβάλει.
Φοιτητής που διακόπτει το πρόγραμμά σπουδών του από την 4η εβδομάδα έως
και την 7η εβδομάδα (τελευταία εβδομάδα που φοιτητής δικαιούται να
αποχωρήσει από μάθημα) υποχρεούται να καταβάλει το 50% του ποσού των
διδάκτρων που αναλογεί στις διδακτικές μονάδες των μαθημάτων στα οποία είναι
εγγεγραμμένος κατά τη λήξη της 3ης εβδομάδας των μαθημάτων. Σε περίπτωση
που ο φοιτητής έχει καταβάλει μεγαλύτερο ποσό, του επιστρέφεται το υπόλοιπο.
Φοιτητής που διακόπτει το πρόγραμμα του μετά το τέλος της 7ης εβδομάδας
υποχρεούται σε καταβολή του συνόλου των διδάκτρων που οφείλει, τα οποία
υπολογίζονται σύμφωνα με τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων στα οποία
είναι εγγεγραμμένος κατά τη λήξη της 3ης εβδομάδας των μαθημάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Οι φοιτητές αντιστοιχίας μπορούν να καταβάλουν τα δίδακτρά τους στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου με τους εξής τρόπους:
(α) Με αποστολή ή παράδοση επιταγής στο Λογιστήριο του Πανεπιστημίου
Κύπρου:
Το Λογιστήριο δέχεται επιταγές ίσες του πληρωτέου ποσού μόνο. Επίσης, δεν γίνονται
δεκτές μεταχρονολογημένες επιταγές.
(β) Κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς:
Τράπεζα Κύπρου

Αρ. Λογαριασμού: 0128-05-023773

Τράπεζα Κύπρου (Πρώην Λαϊκή Τράπεζα)

Αρ. Λογαριασμού:116-31-009468

Στις καταθέσεις μέσω τράπεζας είναι απαραίτητο να δηλώνεται το όνομα και η
ταυτότητά σας. Συστήνετε η αποστολή αντιγράφου της κατάθεσης στο Τηλεομοιότυπο
22894465 (Δ/δι Γραφείο Εσόδων).
Δεν γίνεται αποδεκτή η κατάθεση σε τράπεζα, φοιτητή του οποίου ο λογαριασμός του
παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο.
Το Λογιστήριο δεν θα δέχεται μετρητά για πληρωμές διδάκτρων κατά την περίοδο των
εγγραφών.
Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας θα προβαίνει σε εγγραφές
φοιτητών σε μαθήματα μετά από την παρουσίαση πρωτότυπης απόδειξης
πληρωμής διδάκτρων στο Λογιστήριο του Πανεπιστημίου Κύπρου ή
πρωτότυπης απόδειξης για κατάθεση σε τράπεζα.
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