
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
Αγαπητοί/ές φοιτήτές/τριες, 
 
Οι εγγραφές στα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου 2022/2023 θα 
πραγματοποιηθούν στις 1 – 2 Σεπτεμβρίου 2022. Όλοι/ες οι 
μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, επιπέδου μάστερ και διδακτορικοί, 
νεοεισερχόμενοι/ες και υφιστάμενοι/ες θα πρέπει να εγγράφονται στα 
μαθήματα τους ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος BannerWeb.  
 

Χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής σε μαθήματα θα βρείτε στον 
ακόλουθο σύνδεσμο με τίτλο Εγγραφές σε μαθήματα. 
 
Όλοι/ες οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτήτές/τριες (εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων 
που διευκρινίζονται παρακάτω), θα πρέπει να διευθετήσουν την πληρωμή 
της δόσης των διδάκτρων του Χειμερινού Εξαμήνου 2022/2023 όπως 
επίσης την πληρωμή της δόσης των διδάκτρων των προηγούμενων εξαμήνων 
μέχρι και την 29η Αυγούστου 2022. 

ΔΕΝ θα επιτραπεί σε κανένα φοιτητή να εγγραφεί σε μαθήματα 
εάν δεν έχει εξοφλήσει πλήρως όλες τις εκκρεμούσες οφειλές 
των διδάκτρων (Εαρινού Εξαμήνου 2021/2022 όπως και τις 
δόσεις των προηγούμενων εξαμήνων).  

Η πληρωμή των οφειλών των διδάκτρων θα πρέπει να γίνει μέσω του 
διαδικτύου επιλέγοντας Ηλεκτρονικές Πληρωμές (JCC SMART).  

Διευκρινίζεται ότι:  

1. οι νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες του Χειμερινού Εξαμήνου 
2022/2023, έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριος 2022, θα πρέπει επίσης να 
πληρώσουν την πρώτη δόση των διδάκτρων του εξαμήνου, πέραν της 
πληρωμής της προκαταβολής των διδάκτρων.  
 

2. για τους/τις φοιτητές/τριες των αυτοχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων σπουδών (ΜΒΑ, Natural Gas in Energy 
Transition) ισχύουν άλλες διευθετήσεις για τις οποίες θα ενημερωθούν 
οι φοιτητές. 
  

3. το σύστημα των ηλεκτρονικών πληρωμών παρουσιάζει επίσης και τις 
προηγούμενες εκκρεμούσες οφειλές των διδάκτρων, οι οποίες θα 
πρέπει να διευθετηθούν.   
 

4. υφιστάμενοι/ες διδακτορικοί και μάστερ φοιτητές/τριες που έχουν 
λάβει υποτροφία διδάκτρων σε προηγούμενα εξάμηνα, δεν θα 
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πληρώσουν τη δόση των διδάκτρων του Χειμερινού Εξαμήνου 
2022/2023.  

5. για το Πρόγραμμα διδασκαλίας (τίτλοι μαθημάτων, ωρολόγιο 
πρόγραμμα, κωδικοί μαθημάτων, διδάσκοντες/ουσες, αίθουσες που 
προσφέρονται τα μαθήματα κλπ) πατήστε εδώ  
 
   

Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι σύμφωνα με τους Γενικούς Κανόνες Μεταπτυχιακής 
Φοίτησης και τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης:  

1. το Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να ακυρώνει την εγγραφή του/της 
φοιτητή/τριας στα μαθήματα όταν διαπιστωθεί ότι ο/η φοιτητής/τρια δεν 
έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις 
εγγραφές στα μαθήματα. Επίσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να 
μην επιτρέπει την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας σε μαθήματα ενός 
εξαμήνου εάν διαπιστωθεί ότι ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει καταβάλει τα 
οφειλόμενα δίδακτρα για μαθήματα που παρακολούθησε σε 
προηγούμενα εξάμηνα.  

2. η προκαταβολή των διδάκτρων δεν επιστρέφεται σε περίπτωση 
αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

3. σε φοιτητή/τρια που διακόπτει τη φοίτησή του και αποχωρεί  από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου μέχρι και την 4η εβδομάδα από την έναρξη των 
μαθημάτων, του επιστρέφεται το ποσό που έχει καταβάλει πριν από την 
εγγραφή στα μαθήματα. Η προκαταβολή των διδάκτρων δεν 
επιστρέφεται.  

4. για κάθε καθυστερημένη εγγραφή φοιτητή σε μάθημα επιβάλλεται 
πρόστιμο €50 ανά μάθημα, το οποίο κατατίθεται υπέρ του Σωματείου 
Ευημερίας Φοιτητών.   
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