ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) ανακοινώνει ότι, τα πιο κάτω
Τμήματα δέχονται αιτήσεις από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που επιθυμούν να
παρακολουθήσουν Δευτερεύον Πρόγραμμα Σπουδών (Minor), με έναρξη φοίτησης το
Εαρινό Εξάμηνο 2018/19, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.
Οι φοιτητές μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες για
τα κριτήρια εισαγωγής από τα αρμόδια Τμήματα.
Πριν από την υποβολή των αιτήσεων στο αρμόδιο Τμήμα, οι φοιτητές προτρέπονται να
μελετήσουν τους Κανόνες για Δευτερεύοντα Προγράμματα Σπουδών που βρίσκονται στο
Παράρτημα I.
Τα Τμήματα που διαθέτουν περιορισμένο αριθμό θέσεων για δευτερεύοντα προγράμματα
είναι τα ακόλουθα:

ΤΜΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και
Πολιτισμικές Σπουδές
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη
Γλωσσολογία
Σπουδές Φύλου
Αμερικάνικη Λογοτεχνία και
Αμερικανικός Πολιτισμός
Γαλλικές Σπουδές
Ευρωπαϊκές Σπουδές

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ

Μαθηματικά
Πληροφορική
Φυσική
Χημεία

ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔ

ΑΡ.
ΘΕΣΕΩΝ

ΑΛΟΓ

5

ΑΘΕΓ

5

ΑΓΓΦ

10

ΑΛΑΠ

5

ΓΑΛΣ
ΕΣΠ

3
3

ΕΜΑΣ
ΕΠΛ
ΦΥΣ
ΧΗΜ

5
10
5
1

ΕΠΑΓ

50

Επιστήμες της Αγωγής (Πληροφορίες για
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

το νέο Δευτερεύον Πρόγραμμα Σπουδών,
Επιστήμες της Αγωγής του Τμήματος Επιστημών
της Αγωγής θα βρείτε στην ιστοσελίδα
https://ucy.ac.cy/edu/el/academicprogramms/un
dergraduate)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Κοινωνιολογία
Πολιτική Επιστήμη
Ψυχολογία

ΚΟΙΝ
ΠΟΛΕ
ΨΥΧ

10
10
5

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικότητα

ΕΠΙΧ
ΕΠΧΡ

10
10

Λογιστική

ΛΟΓΙ

15

ΤΜΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔ

ΑΡ.
ΘΕΣΕΩΝ

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΗΛΕΜ

3

Μηχανικού Υπολογιστών

ΜΥΠΟ

3

Βιοϊατρική Μηχανική
(Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε
συνεργασία με τα Τμήματα ΗΜΜΥ,
ΕΠΛ και ΒΙΟ)

ΒΙΜΗ

20

ΒΝΕ

12

ΑΡΧ
ΙΣΤ
ΚΛΦΙ
ΦΙΛ

5
5
10
10

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Βυζαντινή και Νεοελληνική
Φιλολογία
Αρχαιολογία
Ιστορία
Κλασική Φιλολογία
Φιλοσοφία

Οι φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί για δευτερεύον πρόγραμμα σε κάποιο από τα πιο πάνω
Τμήματα, θα ενημερωθούν από τα ίδια τα Τμήματα μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2018.
Επίσης οι φοιτητές που θα εγκριθούν από τα Τμήματα θα πρέπει να καταθέσουν το «Ειδικό
Έντυπο Αποδοχής Θέσης σε Δευτερεύον Πρόγραμμα Σπουδών» στην Υπηρεσία Σπουδών
και Φοιτητικής Μέριμνας. Το έντυπο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ucy.ac.cy/fmweb
στον σύνδεσμο Ανακοινώσεις αρχές Δεκεμβρίου 2018.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΝ – ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MAJOR-MINOR)
1. Η προσφορά δευτερεύοντος προγράμματος και ο εκάστοτε διαθέσιμος αριθμός

θέσεων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε Τμήματος. Το Τμήμα υποβάλλει
για έγκριση πρόταση στη Σύγκλητο, μέσω της οικείας Σχολής
2. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις για τα δευτερεύοντα προγράμματα καθορίζονται από
τα οικεία τμήματα και καλύπτουν τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες.
3. Η εγγραφή σε δευτερεύον πρόγραμμα προϋποθέτει εισαγωγή και εγγραφή του

φοιτητή σε ένα Τμήμα για απόκτηση πτυχίου και υποχρέωσή του να συμπληρώσει
όλες τις απαιτήσεις του πρωτεύοντος προγράμματος.
4. Ο φοιτητής που επιλέγει δευτερεύον πρόγραμμα υποχρεούται να καλύψει όλες τις

απαιτήσεις του συγκεκριμένου δευτερεύοντος προγράμματος.
5. Τα

Τμήματα που προσφέρουν δευτερεύοντα προγράμματα σπουδών
ανακοινώνουν τον αριθμό των κενών θέσεων στις αρχές Φεβρουαρίου, δέχονται
αιτήσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου και αποφασίζουν για τους εισακτέους φοιτητές
μέχρι το τέλος Απριλίου, για έναρξη φοίτησης το Χειμερινό Εξάμηνο. Τα Τμήματα
ανακοινώνουν τον αριθμό κενών θέσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου, δέχονται αιτήσεις
μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και αποφασίζουν για τους εισακτέους φοιτητές μέχρι το
τέλος Νοεμβρίου, για έναρξη φοίτησης το Εαρινό Εξάμηνο.

6. Φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών από το τρίτο

εξάμηνο των σπουδών του. Η εγγραφή των φοιτητών που εγκρίνονται από τα
Τμήματα γίνεται με κατάθεση ειδικού εντύπου στην Υπηρεσία Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας. Η κατάθεση γίνεται μέχρι τις 15 Μαΐου για έναρξη φοίτησης
το Χειμερινό Εξάμηνο και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου για έναρξη φοίτησης το Εαρινό
Εξάμηνο.
Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας του
δευτερεύοντος προγράμματος. (Στα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας μπορούν να
εγγραφούν φοιτητές ανεξάρτητα από το εξάμηνο σπουδών που διανύουν).
7. Φοιτητής δεν μπορεί να εγγραφεί σε περισσότερα από ένα δευτερεύοντα

προγράμματα.
8. Εάν οι απαιτήσεις του δευτερεύοντος προγράμματος σπουδών δεν ικανοποιηθούν

μέσα στο μέγιστο χρονικό πλαίσιο, τα μαθήματα του δευτερεύοντος προγράμματος
καταγράφονται στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας του φοιτητή και λαμβάνονται
υπόψη στον τελικό σταθμικό μέσο όρο.

9. Το σχετικό πτυχίο εκδίδεται από το Τμήμα/Σχολή που προσφέρει το πρωτεύον
πρόγραμμα. Η παρακολούθηση του δευτερεύοντος προγράμματος καταγράφεται
τόσο στο δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας, όσο και στο πτυχίο. Στον υπολογισμό του
τελικού βαθμού λαμβάνονται υπόψη όλα τα μαθήματα.
10.Η απονομή του τίτλου για το δευτερεύον πτυχίο ταυτόχρονα με την απονομή του

τίτλου για το πρωτεύον.
δευτερεύον

Στο ίδιο έντυπο αναγράφονται το πρωτεύον και

11.Μέχρι και δύο μαθήματα που παίρνουν οι φοιτητές στο πλαίσιο παρακολούθησης

δευτερευόντων πτυχιών σπουδών από άλλα Τμήματα, θα μπορούν να
αναγνωρίζονται ως επιλεγόμενα μαθήματα από άλλα θα προσμετρούνται στις
πιστωτικές μονάδες για ολοκλήρωση των απαιτήσεων του πτυχίου τους.

