Hλεκτρονική διεκπεραίωση υπογραφής εντύπων για αυξημένο φόρτο
Αποστολή εντύπων από 25 έως 30 Αυγούστου 2020
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: commas@ucy.ac.cy
1.

Έγκριση Εγγραφής πέραν των 38πμ – Υπογραφή από Πρόεδρο Τμήματος ΜΑΣ.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Banner σε μαθήματα που
αντιπροσωπεύουν μέχρι 38π.μ..
Οι εγκρίσεις εγγραφής για αυξημένο φόρτο από τον Πρόεδρο του Τμήματος, θα δοθούν για το χειμερινό εξάμηνο 20202021 ηλεκτρονικά. Οι επηρεαζόμενοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο
commas@ucy.ac.cy, από 25 Αυγούστου 2020 μέχρι 30 Αυγούστου 2020 το σχετικό έντυπο συμπληρωμένο και αντίγραφο
αναλυτικής βαθμολογίας έτσι ώστε να εξετασθεί το αίτημά τους. Στις περιπτώσεις που παραστεί ανάγκη θα
επικοινωνήσουμε με τους φοιτητές για διευκρινήσεις.
Διαδικασία:
1.
2.
3.
4.
5.
2.

Το έντυπο (παράρτημα Ι ή παράρτημα ΙΙ) συμπληρώνεται όπως υποδεικνύεται στα πιο κάτω δείγματα και
υπογράφεται από το φοιτητή.
Αποστέλλεται μαζί με αναλυτική βαθμολογία στο commas@ucy.ac.cy μεταξύ 25-30 Αυγούστου 2020.
Το αίτημα αφού εξετασθεί, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και επιστρέφεται ηλεκτρονικά στο φοιτητή.
Ο φοιτητής αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ΥΣΦΜ (ustudies@ucy.ac.cy) με κοινοποίηση τη Γραμματεία Τμήματος
(commas@ucy.ac.cy) το έντυπο.
Ο φοιτητής έχει ευθύνη να ελέγξει το bannerweb για να βεβαιωθεί ότι έχουν καταχωρηθεί οι σχετικές εγκρίσεις.
Για εγγραφή σε περισσότερες από 38 π.μ πιστωτικές μονάδες ισχύουν τα πιο κάτω:

Διαδικασία:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Το έντυπο (παράρτημα Ι ή παράρτημα ΙΙ) συμπληρώνεται όπως υποδεικνύεται στα πιο κάτω δείγματα και
υπογράφεται από το φοιτητή.
Αποστέλλεται μαζί με αναλυτική βαθμολογία στο commas@ucy.ac.cy μεταξύ 25-30 Αυγούστου 2020.
Το αίτημα αφού εξετασθεί, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και επιστρέφεται ηλεκτρονικά στο φοιτητή.
Ο φοιτητής αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ΥΣΦΜ (ustudies@ucy.ac.cy) με κοινοποίηση τη Γραμματεία Τμήματος
(commas@ucy.ac.cy)
Η ΥΣΦΜ προωθεί το έντυπο ανάλογα με την περίπτωση είτε στην ΑΑΥ ή στη Σύγκλητο.
Ο φοιτητής έχει ευθύνη να ελέγξει το bannerweb για να βεβαιωθεί ότι έχουν καταχωρηθεί οι σχετικές εγκρίσεις.
1.

Από 39-42 π.μ.
• Με συμπληρωμένο έντυπο ειδικής έγκρισης με υπογραφή Προέδρου.
• Με συμπληρωμένο το έντυπο ειδικής έγκρισης χωρίς υπογραφή
Προέδρου, μόνο μετά από το 2ο έτος και νοουμένου ότι θα επαναλάβει
δυο από τα μαθήματα που είχε παρακολουθήσει.

2.

Από 43-45 π.μ.
• Με συμπληρωμένο το έντυπο ειδικής έγκρισης πέραν των 42 π.μ., με
υπογραφή Προέδρου και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.

3.

Από 46 και άνω
• Με συμπληρωμένο το έντυπο ειδικής έγκρισης πέραν των 42 π.μ, με
υπογραφή Προέδρου και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
όπου θα υποβάλλεται για τελική έγκριση στη Σύγκλητο.

Σε προπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί και δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών, μπορεί να επιτραπεί να έχει
συνολικό φόρτο εργασίας, σε δεδομένο εξάμηνο, μέχρι και 42 π.μ. χωρίς υπογραφή από τον Πρόεδρο. Η αύξηση των π.μ.
θα γίνει αυτόματα από το σύστημα banner πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.
3.

Για εγγραφή σε περισσότερες των 42πμ θα ακολουθηθεί η πιο πάνω διαδικασία.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21
Το έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ustudies@ucy.ac.cy. Τα έντυπα που θα σταλούν
πριν την έναρξη των εγγραφών θα διεκπεραιώνονται άµεσα. Τα έντυπα που θα σταλούν
κατά τη διάρκεια των εγγραφών θα διεκπεραιώνονται την επόµενη µέρα.
Έτος Φοίτησης: …………….… Τμήμα:……………………………

Επώνυμο: ………………………..……… Όνομα: …………………………… Τηλέφωνο κινητό:………………………...

1. Εγγραφή σε μαθήματα από 39 μέχρι 42 π.μ. ΜΕ Έγκριση Προέδρου:
Εγκρίνεται η εγγραφή του/της πιο πάνω φοιτητή/τριας σε μαθήματα που αντιστοιχούν με ………..…Π.Μ.
(Να αναγραφεί ο αριθμός
των
Πιστωτικών
Μονάδων
(μέχρι
42 στο
π.μ)).
Αφού
συμπληρωθεί
από το φοιτητή,
αποστέλλεται
ηλεκτρονικά
commas@ucy.ac.cy μέχρι 30/8/2020.
Υπογράφεται από τον Πρόεδρο Τμήματος. Αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο θα αποστέλλεται στο φοιτητή για να το
στείλει ηλεκτρονικά στο ustudies@ucy.ac.cy με κοινοποίηση στο commas@ucy.ac.cy.

.....................................................
Ονοματεπώνυμο Προέδρου Τμήματος ΜΑΣ

.........................................................
Υπογραφή Προέδρου Τμήματος

2. Εγγραφή σε μαθήματα από 39 μέχρι 42 π.μ. με προϋποθέσεις και χωρίς να
απαιτείται έγκριση Προέδρου:
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2Ο ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΘΑ
ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ
Επιθυμώ να εγγραφώ σε
μαθήματααπόπου
αντιστοιχούν
με ………..…Π.Μ.
Συμπληρώνεται
το φοιτητή
και αποστέλλεται
απευθείας στην ΥΣΦΜ(Να αναγραφεί ο αριθμός των
(ustudies@ucy.ac.cy).
Πιστωτικών Μονάδων (μέχρι
42 π.μ)).

Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ BANNERWEB
Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (ημερομηνίας 9/11/11) οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν έγκριση
εγγραφής σε μαθήματα που έχουν σύγκρουση, νοουμένου ότι βρίσκονται τουλάχιστον στο 4ο έτος φοίτησης
τους και έχουν ήδη παρακολουθήσει το ένα από τα δύο μαθήματα. Νοείται ότι εναπόκειται στο
διδάσκοντα να εγκρίνει το αίτημα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα δίδεται έγκριση εγγραφής για σύγκρουση μαθημάτων νοουμένου ότι συντρέχουν
οι πιο πάνω λόγοι. Οι φοιτητές θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
(α)

Ο φοιτητής αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο διδάσκοντα του μαθήματος που επιθυμεί να
επαναλάβει (πριν τις εγγραφές στα μαθήματα), αναφέροντας ότι αιτείται έγκριση εγγραφής στο
μάθημα λόγω σύγκρουσης μαθημάτων, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, τον αρ. ταυτότητας, τα
συγκρουόμενα μαθήματα (Κωδικό/Τίτλο μαθημάτων και ΜΑΜ), το εξάμηνο που παρακολούθησε
το μάθημα/τα και έτος φοίτησης. Ο διδάσκοντας δίνει έγκριση μέσω του Bannerweb. Ο
διδάσκοντας με βάση τον αριθμό ταυτότητας του φοιτητή δίνει ηλεκτρονική έγκριση εγγραφής στο μάθημα.

(β)

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, είναι ευθύνη του φοιτητή να εγγραφεί μέσω του συστήματος
banner web στο μάθημα για το οποίο ήδη πήρε έγκριση.
Συμπληρώνονται από φοιτητή

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:

…………………………………

Ημερ. ……………..…

Σηµειώσεις:
1. Δε θα γίνονται δεκτά έντυπα µετά τις 9 Σεπτεµβρίου 2020
2. Αντίγραφο του εντύπου θα αποστέλλεται στα Τµήµατα για έλεγχο
2

Συμπληρώνονται από φοιτητή

Αρ.Ταυτότητας:…………………......……

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 42 Π.Μ.
Εξάμηνο: Χειμερινό Εξ. 2020-21 Αρ.Ταυτότητας:
Επώνυμο: ___________________

_________ Έτος φοίτησης: ___________________

Όνομα: _________________ Τμήμα: ______________Τηλέφωνο: ______________
Συμπληρώνεται
από φοιτητή

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ

Επιθυμώ να εγγραφώ σε μαθήματα που αντιστοιχούν με ________ Π.Μ. (Να αναγραφεί ο αριθμός των
Πιστωτικών Μονάδων (πέραν των 42 π.μ.)). Επιθυμώ να εγγραφώ στα εξής επιπλέον μαθήματα:
1. ΜΑΜ ΜΑΘ. __________
2. ΜΑΜ ΜΑΘ. __________
3. ΜΑΜ ΜΑΘ. __________
Υπογραφή Φοιτητή/τριας: _____________________________________________

Ημερομηνία: _____________

Συνολικός αριθμός Π.Μ. των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέχρι σήμερα: ________________ Π.Μ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Εγκρίνω την εγγραφή του/της φοιτητη/τριας για τους πιο κάτω λόγους:
Απορρίπτω την εγγραφή του/της φοιτητη/τριας για τους πιο κάτω λόγους:
____________________________________________________________________________________________________________________
Αφού συμπληρωθεί από το φοιτητή, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο commas@ucy.ac.cy

Οι φοιτητές αναγράφουν τους

μέχρι 30/8/2020. Υπογράφεται από τον Πρόεδρο Τμήματος. Αφού υπογραφεί από τον
λόγους για τους οποίους
____________________________________________________________________________________________________________________
Πρόεδρο θα αποστέλλεται στο φοιτητή για να το στείλει ηλεκτρονικά στο

αιτούνται έγκριση εγγραφής σε

ustudies@ucy.ac.cy με κοινοποίηση στο commas@ucy.ac.cy.

περισσότερες πμ.
____________________________________________________________________________________________________________________

Υπογραφή Προέδρου Τμήματος: _________________________________________

Ημερομηνία: _____________

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφεται από τον Πρόεδρο
Τμήματος. Αφού υπογραφεί από τον
Εγκρίνω την εγγραφή του/της φοιτητη/τριας για τους πιο κάτω λόγους:Πρόεδρο θα αποστέλλεται στο φοιτητή
για να το στείλει ηλεκτρονικά στο
ustudies@ucy.ac.cy με κοινοποίηση
Απορρίπτω την εγγραφή του/της φοιτητη/τριας για τους πιο κάτω λόγους:
στο commas@ucy.ac.cy. H ΥΣΦΜ
θα προωθεί το μήνυμα ανάλογα με
____________________________________________________________________________________________________________________
την περίπτωση είτε στην ΑΑΥ ή στη
Σύγκλητο.

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Υπογραφή Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: _______________________ Ημερομηνία: _______

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΙΣ 45 Π.Μ.
Υπογράφεται από τον Πρόεδρο
Τμήματος. Αφού υπογραφεί από τον
Εγκρίνεται η εγγραφή του/της φοιτητη/τριας για τους πιο κάτω λόγους:Πρόεδρο θα αποστέλλεται στο φοιτητή
για να το στείλει ηλεκτρονικά στο
ustudies@ucy.ac.cy με κοινοποίηση
Απορρίπτεται η εγγραφή του/της φοιτητη/τριας για τους πιο κάτω λόγους:
στο commas@ucy.ac.cy. H ΥΣΦΜ
θα προωθεί το μήνυμα ανάλογα με
____________________________________________________________________________________________________________________
την περίπτωση είτε στην ΑΑΥ ή στη
Σύγκλητο.

____________________________________________________________________________________________________________________

Συμπληρώνονται από φοιτητή
____________________________________________________________________________________________________________________

Υπογραφή: _______________________________________________

Ημερομηνία: ____________________

Σηµειώσεις:
1. Δε θα γίνονται δεκτά έντυπα µετά τις 9 Σεπτεµβρίου 2020
2. Αντίγραφο του εντύπου θα αποστέλλεται στα Τµήµατα για έλεγχο

3

