
 

 

  

 
 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (INTERNATIONAL 
BACCALAUREATE, GCE  Ή ΑΛΛΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ  Ή ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 
 
 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενημερώνει το κοινό, ότι είναι πιθανόν να εισαγάγει από τον Σεπτέμβριο 2017 

αριθμό φοιτητών με βάση διεθνείς εξετάσεις.  Ως εκ τούτου, δέχεται αιτήσεις για μετεγγραφή από 

υποψήφιους, οι οποίοι παρακάθησαν διεθνείς εξετάσεις (Baccalaureate, GCE ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς 

εξετάσεις) και πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια για τις διεθνείς εξετάσεις που έχουν τεθεί από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου (Παράρτημα Ι & Παράρτημα II & Παράρτημα ΙΙΙ)  και έχουν εξασφαλίσει θέση και 

εγγραφεί σε ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-

18.  Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο στάδιο έναρξης της φοίτησής τους. 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι εν λόγω υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την σχετική αίτηση: 

 

1. Απολυτήριο Λυκείου ή πιστοποιητικό αποφοίτησης από αναγνωρισμένη Σχολή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  

2. Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης και εγγραφής σε ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης  του 

εξωτερικού 

3. Όλα τα πιστοποιητικά επιτυχίας τους σε Διεθνείς Εξετάσεις με τα οποία έγιναν δεκτοί στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού 

4. Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις IGCSE/GCE στα Νέα Ελληνικά ή άλλο πιστοποιητικό που να 

αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση της Νέας Ελληνικής γλώσσας 

 

Τονίζεται ότι η προσφορά θέσης και η εγγραφή από ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης  του 

εξωτερικού, δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο εξασφάλισης θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 

Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 

31 Ιουλίου 2017  

  

http://applications.ucy.ac.cy/public/weblinks/download_pck.download?p_file=F1147078803/parartima%201.pdf
http://applications.ucy.ac.cy/public/weblinks/download_pck.download?p_file=F36988457/parartima%202.pdf
http://applications.ucy.ac.cy/public/weblinks/download_pck.download?p_file=F-379671968/parartima%203.pdf
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

 

1. Η αίτηση του υποψηφίου μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλεται στο οικείo 

Τμήμα (Παράρτημα ΙV). 

 

2. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για πέραν του ενός Προγράμματος Σπουδών, τα οποία εμπίπτουν σε 

διαφορετικά Τμήματα, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει χωριστή αίτηση σε κάθε οικείο Τμήμα. 

 
3. Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή μετεγγραφών, που απαρτίζεται από μέλη του 

ακαδημαϊκού προσωπικού, η οποία εξετάζει τις αιτήσεις μετεγγραφών και κάνει εισηγήσεις για την 

αποδοχή ή μη των αιτήσεων.  

 
4. Το Τμήμα αποφασίζει βάσει των κριτηρίων για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με διεθνείς ή 

άλλες ισοδύναμες εξετάσεις, τα οποία έχουν οριστεί στο παρελθόν από το κάθε Τμήμα και 

επικυρωθεί από τη Σύγκλητο.  

 
5. Η τελική απόφαση για την προσφορά θέσης στον υποψήφιο λαμβάνεται από το Συμβούλιο του 

Τμήματος. 

 

6. Οποιαδήποτε απόφαση, είτε θετική είτε αρνητική, θα αποστέλλεται τεκμηριωμένη στην Υπηρεσία 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία με τη σειρά της θα ενημερώσει τους υποψήφιους. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18, 

αρχίζει από τη Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017 μέχρι και την Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017. 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας και τα στοιχεία τυχόν επιτυχόντων υποψηφίων θα ανακοινωθούν μέχρι 

τις 11 Σεπτεμβρίου 2017, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, στη 

διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb. 

 

Πατήστε εδώ για την σχετική αίτηση 

 

 

Τέλος Ανακοίνωσης  

http://applications.ucy.ac.cy/public/weblinks/download_pck.download?p_file=F-506817645/parartima%204.pdf
http://www.ucy.ac.cy/fmweb
http://applications.ucy.ac.cy/public/weblinks/download?m_id=4141

