
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
Αγαπητοί/ές φοιτήτές/τριες, 
 
Οι εγγραφές στα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2022/2023 θα 
πραγματοποιηθούν στις 11 – 12 Ιανουαρίου 2023. 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.  
 

Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, κάθε εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε 

μαθήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του. Κατά 

κανόνα ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε δεδομένο εξάμηνο φοίτησης σε 

μαθήματα που αντιπροσωπεύουν μέχρι 30 π.μ.  Στη θερινή περίοδο μπορεί 

να εγγραφεί μέχρι και 15 π.μ.  

Δύναται να επιτραπεί αυξημένος φόρτος σε δεδομένο εξάμηνο, πέραν των 30 
π.μ. και μέχρι και 45 π.μ. υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι 
που υποβάλλονται από τη φοιτήτρια στην Πρόεδρο του Τμήματος για έγκριση, 
μέσω αιτιολογημένου αιτήματος συνοδευόμενου από την αναλυτική 
βαθμολογία. 

 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε σε περισσότερες π.μ. θα πρέπει 
να συμπληρώσετε το ειδικό έντυπο εγγραφής σε μαθήματα που 
αντιστοιχούν σε περισσότερες από 30 π.μ. που θα βρείτε στο 
https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/application_forms/?lang=el και να 
φροντίσετε να εξασφαλίσετε τις απαραίτητες υπογραφές και εγκρίσεις και 
ακολούθως να στείλετε με email στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών στο 
fgs@ucy.ac.cy το συμπληρωμένο και υπογραμμένο έντυπο την Τετάρτη, 11 
Σεπτεμβρίου 2023 από η ώρα 9.00 το πρωί μέχρι η ώρα 12.00 το μεσημέρι 
για να γίνει η εγγραφή σας. 
 

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 Εαρινού Εξαμήνου 2022/2023 όπως επίσης 
την πληρωμή της δόσης των διδάκτρων των προηγούμενων εξαμήνων μέχρι 
και την 9η Ιανουαρίου 2023. 

ΔΕΝ θα επιτραπεί σε κανένα φοιτητή να εγγραφεί σε μαθήματα 
εάν δεν έχει εξοφλήσει πλήρως όλες τις εκκρεμούσες οφειλές 
των διδάκτρων (Εαρινού Εξαμήνου 2022/2023 όπως και τις 
δόσεις των προηγούμενων εξαμήνων).  

https://bannereis.ucy.ac.cy:8443/authenticationendpoint/login.do?Name=PreLoginRequestProcessor&TARGET=https%3A%2F%2Fbannerss.ucy.ac.cy%3A8082%2FStudentSelfService%2Flogin%2Fcas&commonAuthCallerPath=%252Fcas%252Flogin&forceAuth=true&passiveAuth=false&tenantDomain=carbon.super&sessionDataKey=3ea439c4-59ce-4ed9-8778-064ea22af893&relyingParty=StudentSelfService&type=cas&sp=StudentSelfService&isSaaSApp=false&authenticators=BasicAuthenticator%3ALOCAL
https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/application_forms/?lang=el
mailto:fgs@ucy.ac.cy
https://newdev.ucy.ac.cy/graduateschool/registration-procedure-registration-in-courses-phd/?lang=el
http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/fees


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 Εαρινού Εξαμήνου 
2022/2023, έναρξη φοίτησης Ιανουάριος 2023, 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 του αυτοχρηματοδοτούμενου 
προγράμματος ΜΒΑ 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 φοιτητές/τριες που έχουν 
λάβει υποτροφία διδάκτρων σε προηγούμενα εξάμηνα, δεν θα 
πληρώσουν τη δόση των διδάκτρων του Εαρινού 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.   

https://sso.ucy.ac.cy/index.php?TYPE=33554433&REALMOID=06-723da0bf-a49a-4bfc-b599-d6f4242908f0&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-p7L4I75gGfFHafvqF7szWuq08EQjpVgPaEMq0KaW5an8lEODx0PWjwFpWuX%2b6E5z&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fapplications%2eucy%2eac%2ecy%2fpayments%2fPAYMENTS%2eview_category
http://webapps.leventis.ucy.ac.cy:7786/payments/PAYMENTS.view_category
https://www.ucy.ac.cy/fmweb/el/schedule-of-classes
http://ucy.ac.cy/legislation/volumeb/5.1.3.htm
http://ucy.ac.cy/legislation/volumeb/5.1.3.htm
http://ucy.ac.cy/legislation/volumeb/5.1.4.htm

