Τρόπος Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμηνού 2021-22
Σε συνέχεια της ενημέρωσης που έγινε για την απόφαση της Συγκλήτου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 27/8)
σημειώνουμε πιο κάτω βήμα-βήμα τον τρόπο υλοποίησης της.
Εγγραφές και παρακολούθηση μαθημάτων
Βήμα 1ο:

Εγγράφεστε κανονικά στα μαθήματα σας σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας και
σε συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό σας σύμβουλο.

Βήμα 2ο:

Ελέγχετε από την ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ (http://www.ucy.ac.cy/fmweb/el/schedule-ofclasses) ποια μαθήματα θα γίνουν ΜΟΝΟ με φυσική παρουσία και ποια ΚΑΙ με σύγχρονη εξ
αποστάσεως διδασκαλία. Αυτό θα γίνει την Παρασκευή 3/9 (μετά το πέρας των εγγραφών)
και στις 11/9 (μετά το πέρας των προσθαφαιρέσεων)

Έλεγχος Safe Pass
Βήμα 3ο:

Εάν έχετε μαθήματα που θα γίνουν μόνο με φυσική παρουσία, είναι απαραίτητο να
ανεβάσετε στην εφαρμογή UCYSAFEAPP (www.ucy.ac.cy/ucysafeapp) έγκαιρα το
πιστοποιητικό Safe Pass σας για να μπορέσετε να μπείτε στην αίθουσα.

Βήμα 4ο:

Εάν έχετε μαθήματα τα οποία διδάσκονται και με φυσική παρουσία και με ταυτόχρονη εξ
αποστάσεως διδασκαλία και κατέχετε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης, τότε
μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα με φυσική παρουσία, νοουμένου ότι έχετε
ανεβάσει το πιστοποιητικό σας στην εφαρμογή UCYSAFEAPP. Εάν δεν έχετε ένα εκ των δύο
αυτών πιστοποιητικών, τότε μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα εξ αποστάσεως.

Σημειώσεις:
1.

Για να γίνει ένα μάθημα μόνο με φυσική παρουσία σημαίνει ότι το σύνολο των εγγεγραμμένων
φοιτητών/τριών σε αυτό, δεν ξεπερνά το 50% της χωρητικότητας της αίθουσας. Η χωρητικότητα
αίθουσας που αναγράφεται στο Πρόγραμμα Διδασκαλίας είναι το 50%.

2.

Μαθήματα όπου το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών σε αυτά, ξεπερνά το 50% της
χωρητικότητας της αίθουσας, τότε αυτά θα προσφέρονται ταυτόχρονα και εξ αποστάσεως. Όλοι και
όλες οι φοιτητές/τριες που κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης (όπως περιγράφεται
στο βήμα 4 πιο πάνω) μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα με φυσική παρουσία (ακόμα και
αν στο σύνολο τους ξεπερνούν το 50% της χωρητικότητας της αίθουσας). Όλοι και όλες οι
υπόλοιποι φοιτητές/τριες (με ή χωρίς αρνητικά αποτελέσματα PCR/rapid) θα παρακολουθούν το
μάθημα εξ αποστάσεως.

3.

Οι διδάσκοντες/ουσες θα γνωρίζουν για όλα τα ακροατήρια τους, κατά πόσον οι φοιτητές/τριες
έχουν εγκεκριμένο μέσω της εφαρμογής UCYSAFEAPP πιστοποιητικό Safe Pass καθώς και τον τύπο
(εμβολιασμός, ανάρρωση, τεστ). Συνεπώς, όποιοι/ες φοιτητές/τριες δεν ικανοποιούν αυτό το
κριτήριο, θα πρέπει να μην είναι στην αίθουσα. Οι διδάσκοντες/ουσες δικαιούνται να ζητήσουν από
αυτά τα άτομα είτε να επιδείξουν το Safe Pass τους είτε να αποχωρήσουν. Έλεγχοι θα γίνονται
επίσης σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου από την ομάδα φύλαξης.

4.

Καλούνται όλοι και όλες που κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης να το ανεβάσουν
άμεσα στην εφαρμογή UCYSAFEAPP με στόχο την όσο το δυνατόν γρηγορότερη έγκριση τους.

Ευχαριστούμε όλες και όλους για τη συνεργασία.
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστημίου Κύπρου

