
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Εισάγω το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης, αλλά δεν μπορώ να μπω στο 
σύστημα.  

 Βεβαιωθείτε ότι στο σύνδεσμο “Όνομα Χρήστη” εισάγετε τη διεύθυνση του 
ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου όπως την έχετε καταχωρήσει κατά τη δημιουργία του 
λογαριασμού σας και όχι κάποιο άλλο όνομα.  

 Βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείτε για εισαγωγή των στοιχείων στους 
συνδέσμους  “Όνομα Χρήστη” και στον “Κωδικό Πρόσβασης” είναι η αγγλική (λατινικοί 
χαρακτήρες).  

2. Έχω δημιουργήσει νέο λογαριασμό, αλλά δεν έχω λάβει ακόμα κάποιο ηλεκτρονικό 
μήνυμα. Πόσο χρόνο παίρνει για να αποσταλεί;  

Το ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα λάβετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, αποστέλλεται 
αμέσως μόλις δημιουργήσετε το λογαριασμό σας. Ενδέχεται να παρατηρηθεί ολιγόλεπτη 
καθυστέρηση, αναλόγως της σύνδεσης ή του παροχέα της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.  

Σε περίπτωση που τελικά δεν λάβετε το ηλεκτρονικό μήνυμα, ένα από τα ακόλουθα δύο 
μπορεί να συμβαίνει: 

 Έχετε κάνει κάποιο λάθος κατά την καταχώρηση της διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας 
ταχυδρομείου στην δημιουργία του λογαριασμού.  

 Το ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται από το Πανεπιστήμιο, μπορεί να 
μπλοκάρεται από τον παροχέα της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε. 
Σε τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Σχολή Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στο fgs@ucy.ac.cy . 

3. Έχω ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης μου στο σύστημα. Μπορώ να τον αλλάξω; 

Παρακαλώ πατήστε στο σύνδεσμο “Ξεχάσατε τον κωδικό σας” που θα βρείτε κάτω από τη 
φόρμα σύνδεσης στο σύστημα. Το σύστημα θα σας ζητήσει να καταχωρήσετε το email σας και 
στη συνέχεια θα σας αποστείλει στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο νέο κωδικό για εισαγωγή 
στο σύστημα.  
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4.  Σε ποια γλώσσα πρέπει να συμπληρώνεται η αίτηση;  

Το σύστημα υποβολής αίτησης προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Οι 
ελληνόφωνες υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την ελληνική αίτηση.  

5. Μπορώ να υποβάλω αίτηση σε περισσότερα από ένα προγράμματα σπουδών και σε 
περισσότερα από ένα Τμήμα;  

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε όσα Προγράμματα Σπουδών ή Τμήματα επιθυμείτε, 
δεδομένου ότι πληρείτε τα επιμέρους κριτήρια εισδοχής. Παρακαλώ να συμβουλευτείτε την 
προκήρυξη των θέσεων, τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και τους τμηματικούς 
οδηγούς σπουδών των Τμημάτων προτού υποβάλετε την αίτηση σας. 

6.  Τι σημαίνει το * μπροστά από κάποια πεδία; 

Πεδία τα οποία έχουν σημειωθεί με * είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν. 

7. Μπορώ να ανεβάσω οποιαδήποτε αρχεία στην αίτηση μου; 

Μπορείτε να ανεβάσετε όσα αρχεία επιθυμείτε. Σε αρκετά πεδία της αίτησης είναι 
υποχρεωτική η επισύναψη αρχείων, π.χ. βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών, πτυχίων κλπ. 
Τα αρχεία αυτά θα πρέπει να είναι σε μορφή Adobe Acrobat (pdf), το μέγεθος τους δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα 2ΜΒ και το όνομα του αρχείου που ανεβάζεται θα πρέπει να το ονομάσετε 
με αγγλικούς χαρακτήρες.  

8. Είναι υποχρεωτική η υποβολή της φωτογραφίας μου μαζί με την αίτηση μου;  

Θα πρέπει να ανεβάσετε τη φωτογραφία σας μαζί με την αίτηση σας. Το μέγεθος της 
φωτογραφίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 ΚΒ. Οι διαστάσεις της φωτογραφίας θα πρέπει 
να είναι μεγέθους 200 pixels πλάτος και 300 pixels ύψος και θα πρέπει να σε μορφή JPG. 

9. Στην ενότητα Εκπαίδευση και συγκεκριμένα, στο σημείο που γράφει “Από” και 
“Μέχρι”  τι ακριβώς πρέπει να σημειώσω;  

Στα προαναφερόμενα πεδία θα πρέπει να σημειώσετε το μήνα και έτος που άρχισε η φοίτησή 
σας κατά χρονολογική σειρά. Οι φοιτητές οι οποίοι αναμένεται να αποφοιτήσουν καλούνται 
να σημειώσουν το μέσο σταθμικό όρο της βαθμολογίας τους του τελευταίου βαθμολογημένου 
εξαμήνου. 

10. Στην ενότητα Συστατικές Επιστολές τι ακριβώς πρέπει να σημειώσω;  

Σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να συμπληρώσετε τα ονόματα και τις διευθύνσεις δύο 
τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, από τους οποίους θα ζητήσετε 
να στείλουν Συστατικές Επιστολές για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα σας.  



Είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώσετε ορθά τα στοιχεία για τους αξιολογητές σας και να 
δηλώσετε τον επαγγελματικό/ακαδημαϊκό λογαριασμό του email τους επειδή οι συστατικές 
επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων.  

11. Πώς θα ειδοποιηθούν οι αξιολογητές μου;  

Μόλις υποβάλετε την αίτηση σας, οι αξιολογητές σας θα ειδοποιηθούν αυτόματα μέσω του 
συστήματος, ότι έχουν δηλωθεί από εσάς για να σας δώσουν συστατική επιστολή. Καλό θα 
είναι να τους ενημερώσετε εκ των προτέρων εάν συμφωνούν να σας δώσουν συστατική 
επιστολή και να βεβαιωθείτε ότι έχετε δηλώσει ορθά το email τους στην αίτηση. 

12. Τι γίνεται σε περίπτωση που καταχώρησα λάθος το email του αξιολογητή μου;  

Εάν δεν έχετε υποβάλει την αίτηση σας, παρακαλούμε να επιστρέψετε πίσω στο πεδίο των 
συστατικών επιστολών και να διορθώσετε τα στοιχεία. Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει την 
αίτηση σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ενημερώσετε, ηλ. 
Διεύθυνση fgs@ucy.ac.cy . 

13. Μέχρι πότε θα πρέπει να υποβληθούν οι συστατικές επιστολές από τους αξιολογητές 
μου;  

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των συστατικών επιστολών μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος υποβολής αιτήσεων είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  

14. Από πού μπορώ να ενημερωθώ ότι ο αξιολογητής μου έχει υποβάλει τη συστατική 
επιστολή; 

Το σύστημα θα σας στείλει αυτόματα email όταν ο αξιολογητής που έχετε δηλώσει στην 
αίτηση σας, έχει υποβάλει τη συστατική του επιστολή.  

15. Το Πανεπιστήμιο θα ζητήσει την παρουσίαση των πρωτότυπων  πιστοποιητικών, 
βεβαιώσεων και τυχόν άλλων δικαιολογητικών μου;  

Τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και άλλα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν στην 
αίτηση σας σε μορφή Adobe Acrobat (pdf). Σε μεταγενέστερο στάδιο, όσοι κριθούν 
προκαταρκτικά επιλέξιμοι, ενδεχομένως να κληθούν να αποστείλουν πιστοποιημένα 
αντίγραφα ορισμένων δικαιολογητικών. 

 

mailto:fgs@ucy.ac.cy

