
_______________________________________________________________________________ 
Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) www.ucy.ac.cy/kedima 

Κτήριο Αντωνίου, Λεωφ. Καλλιπόλεως 65, 1ος όροφος, Γραφεία 106 & 110 

Τηλ.:2289-4546 Fax:2289-4548, Email: kedima@ucy.ac.cy  
 
 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 
  

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 
 

Για πρωτοετείς φοιτητές/τριες: Για να μπορέσετε να εγγραφείτε στο μάθημα πρέπει πρώτα να 

δημιουργήσετε λογαριασμό email του Πανεπιστημίου Κύπρου  

(Σημ.: μετά τη δημιουργία λογαριασμού χρειάζεται τουλάχιστον μισή ώρα για συγχρονισμό των 

συστημάτων πριν μπορέσετε να κάνετε εγγραφή στο μάθημα)  

 

Η Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής, η Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών,  το Κέντρο Διδασκαλίας 

και Μάθησης και η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, σας προσκαλούν στο ταχύρρυθμο 

εισαγωγικό μάθημα σε θέματα πληροφορικής για πρωτοετείς φοιτητές/τριες. Σκοπός του μαθήματος 

είναι να σας πληροφορήσει για εργαλεία και υπηρεσίες πληροφορικής, τη σωστή χρήση των εργαστηρίων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και να σας εκπαιδεύσει στα προγράμματα εφαρμογών γραφείου (Office 365) 

και διαδικτυακών εφαρμογών (Blackboard, Webmail) που θα χρειαστείτε στις σπουδές σας.  

 

Το μάθημα θα καλύψει τις ακόλουθες ενότητες: 

(1) Χρήσιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια των σπουδών: Χρήση εργαστηρίων. Υπηρεσία εκτυπώσεων. 
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση. 
(2) Υπηρεσίες δικτύου: Ενημέρωση για το ασύρματο δίκτυο. VPN. Ασφάλεια Δικτύου. 
(3) Χρήση της εφαρμογής Blackboard και ιστοσελίδας ΠΚ.  

(4) Χρήση εργαλείων και εφαρμογών MS Office 365: Εργαλεία MS Office 365. OneDrive. Outlook 

(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), Teams. 

Χώρος Διεξαγωγής: Οι ενότητες προσφέρονται όλες μαζί σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο. Θα σας 

αποσταλεί ο σύνδεσμος μετά την εγγραφή σας.  

 
Εκπαιδευτές: Διοικητικό Προσωπικό Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής & Υπηρεσίας Πληροφορικών 

Εφαρμογών 

Ημερομηνία Ώρα 

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2022 09:30-12:00 

  

Εγγραφείτε ηλεκτρονικά: http://www.ucy.ac.cy/issrequests 

Οι θέσεις είναι περιορισμένες. 

 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 22894546, kedima@ucy.ac.cy 

 

Τα μαθήματα είναι προαιρετικά και δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.  Τα μαθήματα 

εντάσσονται στα ταχύρρυθμα μαθήματα του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. όπου για κάθε 20 ώρες μαθημάτων οι  

φοιτητές/τριες πιστώνονται με μία (1) πιστωτική μονάδα.  
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