
Εγγραφές σε Μαθήματα 

 

Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, μάστερ και διδακτορικοί, εγγράφονται ηλεκτρονικά στα 

μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου 2021/2022 μέσω του διαδικτύου χρησιμοποιώντας το 

σύστημα Banner Web.  

Η εγγραφή σας στα μαθήματα μέσω της εφαρμογής “Banner Web” προϋποθέτει ότι έχετε 
ήδη:  

α. πληρώσει τα δίδακτρα του εξαμήνου  
β. πληρώσει την εισφορά ύψους €20 στο Ταμείο Αλληλεγγύης Φοιτητών «Νεόφυτος 

Χανδριώτης». 
γ. δημιουργήσει ηλεκτρονικό λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή γνωρίζετε ήδη 

τον κωδικό και το συνθηματικό πρόσβασής σας (user id and password) (είναι ίδια με 
αυτά που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό σας Ταχυδρομείο 
του Πανεπιστημίου Κύπρου - web mail).  

 
Πρόγραμμα Εγγραφών: 
Οι εγγραφές στα μαθήματα θα γίνουν από την Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την 
Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 από η ώρα 9.00 π.μ. μέχρι τις 12:00 τα μεσάνυκτα. Το 
πρόγραμμα των εγγραφών είναι: 
 
Όλοι οι Φοιτητές Μάστερ και Διδακτορικού επιπέδου*:       1/9/2021 – 2/9/2021 

- * Φοιτητές προγράμματος Μάστερ σε Συστήματα Ευφυών Υποδομών Ζωτικής 

Σημασίας: 

Οι εγγραφές στα μαθήματα θα γίνουν από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 μέχρι και 
την Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021 από η ώρα 9.00 π.μ.   Σημειώνεται ότι τα μαθήματα 
θα είναι διαθέσιμα για εγγραφές και στις 1-2 Σεπτεμβρίου 2021.  

 
- * Φοιτητές προγράμματος ΜΒΑ:  

Για τους φοιτητές του προγράμματος ΜΒΑ έχουν γίνει άλλες διευθετήσεις για την 

εγγραφή στα μαθήματα και οι φοιτητές έχουν ενημερωθεί από τους υπεύθυνους του 

προγράμματος. Ως επακόλουθο, οι παρακάτω πληροφορίες δεν αφορούν τους φοιτητές 

του ΜΒΑ. 

Οι φοιτητές καλούνται να συμβουλευτούν τον Οδηγό Σπουδών και τον Σύμβουλό τους για 

την εγγραφή στα μαθήματα όπως επίσης και το πρόγραμμα διδασκαλίας του εξαμήνου.  

Σημειώσεις:  
1. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά σε υποχρεωτικά 

μαθήματα, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε απευθείας με τη γραμματεία του 
Τμήματός σας. Η Γραμματεία του Τμήματος θα ενημερώσει τη Σχολή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών για οποιεσδήποτε αλλαγές θα πρέπει ενδεχομένως να 
γίνουν στις εγγραφές των φοιτητών. 
 

2. Κατά κανόνα, ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε δεδομένο εξάμηνο φοίτησης σε 
μαθήματα που αντιπροσωπεύουν μέχρι 33 ECTS.  Στη θερινή περίοδο μπορεί να 
εγγραφεί μέχρι 15 ECTS.  
Δύναται να επιτραπεί αυξημένος φόρτος σε δεδομένο εξάμηνο, πέραν των 33 και 
μέχρι 45 ECTS, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, με την έγκριση του 
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Προέδρου του Τμήματος. Αιτήματα για εγγραφή σε πέραν των 45 ECTS που 
τυγχάνουν της έγκρισης του Προέδρου του Τμήματος, υποβάλλονται στη Σύγκλητο 
για έγκριση, μέσω του Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.   
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε σε πέραν των 33 ECTS θα πρέπει να 
συμπληρώσετε το ειδικό έντυπο εγγραφής σε μαθήματα 
(https://portal.ucy.ac.cy/EL/Administrative/Forms_Circulars_Manuals/UCYForms1/E
ggrafiMore33.pdf), να φροντίσετε να εξασφαλίσετε τις απαραίτητες υπογραφές και 
εγκρίσεις και ακολούθως να το στείλετε με email στη Σχολή Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (fgs@ucy.ac.cy) μέχρι την Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021 από η ώρα 9.00 το 
πρωί μέχρι η ώρα 12.00 το μεσημέρι. 
Παρακαλώ σημειώστε ότι έντυπα εγγραφής σε μαθήματα πέραν των 45 ECTS τα 

οποία δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά, π.χ. δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες 

υπογραφές, εγκρίσεις και δεν φέρουν επαρκή αιτιολόγηση για την εγγραφή σε 

αυξημένο αριθμό ECTS, δεν θα αποστέλλονται στη Σύγκλητο για έγκριση. 

3. Δεν χρειάζεται η έγκριση και η υπογραφή του Ακαδημαϊκού σας Συμβούλου για την 
εγγραφή σας στα μαθήματα μέσω του “Banner Web”.  
 

4. Αναδρομικές εγγραφές σε μαθήματα εντός του εξαμήνου επιτρέπονται, αλλά 

σύμφωνα με τους Κανόνες, “για κάθε καθυστερημένη εγγραφή φοιτητή σε μάθημα 

επιβάλλεται πρόστιμο €50 ανά μάθημα το οποίο κατατίθεται υπέρ του  Σωματείου 

Ευημερίας Φοιτητών”.  
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