ΝΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Η Ιατρική Σχολή (ΙΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο
αριθμό θέσεων για εξωτερικές μετεγγραφές.
Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019, η ΙΣ θα προσφέρει 2 θέσεις για μετεγγραφή στο 2ο
έτος σπουδών και 2 θέσεις για μετεγγραφή στο 4ο έτος σπουδών.
Εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος που επιδείχθηκε για μετεγγραφή στην
Ιατρική
Σχολή
του
Πανεπιστημίου
Κύπρου
και
με
δεδομένο
ότι,
λόγω
συνεχιζόμενων εξετάσεων στις Ιατρικές Σχολές της Ελλάδος και του Εξωτερικού, σε πολλές
περιπτώσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν ήταν δυνατόν να προσκομιστούν μέχρι τις
12 Ιουνίου, ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής και η Επιτροπή Μετεγγραφών αποφάσισαν
να παρατείνουν την υποβολή αιτήσεων.
Η νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίστηκε από 21-06-18 έως και τις 27-06-18.
Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων στις ιατρικές
σχολές που φοιτούν μέχρι και τις 20 Αυγούστου 2018. Η εξέταση για τις
μετεγγραφές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου θα γίνει στις 3
Ιουλίου 2018. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα ληφθούν υπόψη μόνο εάν πληρούνται
τα απαραίτητα κριτήρια εισαγωγής όπως αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ (21-27 Ιουνίου 2018)
Οι αιτήσεις για εξωτερική μετεγγραφή στην ΙΣ, για έναρξη φοίτησης στο Χειμερινό Εξάμηνο
2018-19 (Σεπτέμβριος 2018), θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας από την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 μέχρι και την Τετάρτη 27
Ιουνίου 2018.
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από 8:30πμ - 1:30μμ στο Γραφείο 1 της Υπηρεσίας
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ή μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
efe.chariklia@ucy.ac.cy
Οι φοιτητές οι οποίοι θα υποβάλουν αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία ή αιτήσεις που δεν θα
συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/βεβαιώσεις, θα πρέπει να υποβάλουν όλα
τα στοιχεία που υπολείπονται στο Γραφείο 1 της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής
Μέριμνας ή να τα στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση efe.chariklia@ucy.ac.cy μέχρι τις
20 Αυγούστου 2018.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Η επιλογή των υποψηφίων από τη Ιατρική Σχολή γίνεται με βάση τους Κανόνες για
Εξωτερική Μετεγγραφή (Παράρτημα Ι)
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2. Οι υποψήφιοι για εξωτερική μετεγγραφή υποβάλλονται σε ειδικές εισαγωγικές
εξετάσεις. Ελάχιστη επίδοση είναι το 5/10. Τα άτομα που έχουν πετύχει
επίδοση μεγαλύτερη από 5/10 κατατάσσονται με βάση τη βαθμολογία τους
(από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη) σε πίνακα. Από αυτόν τον πίνακα, θα
κληθούν σε προσωπική συνέντευξη αριθμός υποψηφίων ίσος με τον αριθμό
των διαθέσιμων θέσεων στις 22 Αυγούστου 2018.
3. Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις θα λάβουν σχετική
ενημέρωση ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
(ΥΣΦΜ) μέχρι τις 29 Ιουνίου 2018.
4. Η εξέταση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, θα έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και θα
αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της
Ιατρικής Σχολής την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 (ώρα 09:00-12:00) στο Σιακόλειο
Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας Λεμεσού Αρ. 215/6
2029 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα για την εισδοχή στην Ιατρική Σχολή αναμένεται να ανακοινωθούν περί τα
τέλη Αυγούστου 2018 στον σύνδεσμο www.ucy.ac.cy/fmweb (Aνακοινώσεις)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΎΛΗ
1. Η ύλη για τους υποψηφίους για το 2ο έτος αφορά στα ακόλουθα αντικείμενα: ΙΑΤ 105
Βιοχημεία, ΙΑΤ 106 Κυτταρική Βιολογία και Γενετική και IΑΤ 107 Ποσοτικές Μέθοδοι
Ανάλυσης Δεδομένων στην Ιατρική.
2. Η ύλη για τους υποψηφίους για το 4ο έτος είναι ΙΑΤ 201Α/Β και ΙΑΤ301Α/Β Βασικές
Ιατρικές Επιστήμες/Κλινικά Σενάρια που αφορά στα ακόλουθα αντικείμενα: Ανατομία,
Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Ιστολογία-Εμβρυολογία, Βασικές Αρχές Επιδημιολογίας.
3. Οι ερωτήσεις των εξετάσεων θα αφορούν στο περιεχόμενο των ανωτέρω μαθημάτων
όπως
αυτά
περιγράφονται
στην
ιστοσελίδα
της
Ιατρικής
Σχολής
www.ucy.ac.cy/medical/el/admission/transfers
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στη:


Γραμματεία Ιατρικής Σχολής
http://www.ucy.ac.cy/medical/el/
+357 2289 4352,
med@ucy.ac.cy



Γραμματεία Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
www.ucy.ac.cy/fmweb
+357 2289 4457/4021
efe.chariklia@ucy.ac.cy
fm@ucy.ac.cy
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Α/Α Αίτησης: ……

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
(Έναρξη φοίτησης: Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
1. ………………………………
ΕΠΩΝΥΜΟ

……………………………
ΟΝΟΜΑ

2. Αρ. Πολιτ. Ταυτότητας …….............…….

3. Ημερ. Γέννησης

4. Φύλο:

5. Υπηκοότητα …....…….…………………..

΄Αντρας
Γυναίκα

…………….

…....…………………

…………….

6. Μόνιμη διεύθυνση:
Οδός και Αριθμός: ………………………………………………………………………
Πόλη/Χωριό: ……………………………

Επαρχία: ……………………………

Ταχυδρομικός Κώδικας: …………………

Χώρα: …………………………………

Τηλέφωνο: …………………..……

Κινητό: ………………………….…

E-mail: ……………………………..................……………………………………………………
7. Παρακαλώ σημειώστε με ποιον τρόπο γίνατε δεκτός/ή στο ίδρυμα προέλευσής σας:
Τρόπος Εισδοχής

Σημειώστε √
όπου ισχύει

Βαθμός
Εξετάσεων

Έτος
Εξετάσεων

Παγκύπριες Εξετάσεις
Πανελλήνιες Εξετάσεις
Διεθνείς Εξετάσεις (GCE,
International Baccalaureate, κλπ)
Απολυτήριο Λυκείου
Άλλο:

……………………………………

8. Παρακαλώ δηλώστε το όνομα του εκπαιδευτικού ιδρύματος προέλευσής σας και τον
τίτλο του προγράμματος σπουδών που παρακολουθείτε σε αυτό:
Εκπαιδευτικό ίδρυμα:……………………………………………………………………………………………………
Πρόγραμμα Σπουδών: …………………………………………………………………………………………………..
Έτος έναρξης σπουδών:

……………………………

Τελευταίο Βαθμολογημένο εξάμηνο (π.χ. 1ο, 2ο, κλπ): ………………………………….
Μέσος όρος βαθμολογίας εξαμήνων:…………………………………..
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9. Εάν έχετε φοιτήσει και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρακαλώ όπως τα αναφέρετε
κατά χρονολογική σειρά:
Α/Α

Όνομα
Ανώτερου/Ανώτατου
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος

Πρόγραμμα Σπουδών

Διάρκεια
Φοίτησης
(έτος
έναρξηςλήξης
φοίτησης)

Μέσος
όρος
βαθμολογίας

1.

……………………………………

……………………………………………

…………………

……………….

2.

……………………………………

……………………………………………

…………………

……………….

3.

……………………………………

……………………………………………

…………………

……………….

4.

……………………………………

……………………………………………

…………………

……………….

10. Έχετε υποβάλει αίτηση για μετεγγραφή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε προηγούμενο
έτος;
Ναι….…

Έτος: ..........

Όχι ……

11. Παρακαλώ όπως αναφέρετε συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους ζητάτε
μετεγγραφή, τεκμηριώνοντας το ενδιαφέρον σας για το πρόγραμμα σπουδών που έχετε
επιλέξει. (Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετη σελίδα αν χρειασθεί).
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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12. Παρακαλώ όπως επισυνάψετε στην αίτηση σας τα ακόλουθα πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις, σημειώνοντας √ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οι φοιτητές οι οποίοι θα υποβάλουν αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία ή αιτήσεις
που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/βεβαιώσεις,
θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα στοιχεία που υπολείπονται στο Γραφείο 1
της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ή να τα στείλουν
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση efe.chariklia@ucy.ac.cy μέχρι τις 20
Αυγούστου 2018
1.

Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία, στην οποία να αναγράφονται οι
πιστωτικές μονάδες (ECTS), η βαθμολογία (αριθμητικά) ανά μάθημα
και ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα του υποψηφίου.
Σημ.:
(1)
Για εισδοχή στο 2ο έτος, απαιτείται η ολοκλήρωση τουλάχιστον 1
ακαδημαϊκού έτους, με επιτυχή παρακολούθηση όλων των μαθημάτων
του έτους, συγκέντρωση 60 πιστωτικών μονάδων (ECTS) και
εξασφάλιση μέσου όρου βαθμολογίας τουλάχιστον «8/10» ή για
εισδοχή στο 4ο έτος, απαιτείται ολοκλήρωση τουλάχιστον 3
ακαδημαϊκών ετών, με επιτυχή παρακολούθηση όλων των μαθημάτων
και των τριών ετών, συγκέντρωση 180 πιστωτικών μονάδων (ECTS)
και εξασφάλιση μέσου όρου βαθμολογίας τουλάχιστον «8/10».
(2)
Στην περίπτωση που η βαθμολογία στο εκπαιδευτικό ίδρυμα
προέλευσης δεν δίνεται αριθμητικά, θα πρέπει να προσκομισθεί
επίσημη βεβαίωση του ιδρύματος προέλευσης για την αντιστοιχία της
στο αριθμητικό σύστημα.

2.

Αντίγραφο Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης.

3.

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(α) Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση είναι
αληθείς και ακριβείς και ότι κατέχω τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα (Παράρτημα Ι)
για την υποψηφιότητα αυτή. Σε περίπτωση που μου προσφερθεί θέση σε πρόγραμμα
σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, δηλώνω ότι αποδέχομαι τους Κανόνες και
Κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου.
(β) Με την παρούσα παρέχω στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τη ρητή και ανεπιφύλακτη
συγκατάθεσή μου και το εξουσιοδοτώ να τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή ή οποιαδήποτε
άλλη μορφή και να επεξεργάζεται ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα κατά την έννοια του Νόμου Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου λαμβάνει όλα τα
κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των
προσωπικών μου δεδομένων. Σε περίπτωση που η αίτηση μου δεν γίνει αποδεκτή,
αντιλαμβάνομαι ότι τα προσωπικά μου δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση θα
καταστραφούν και δεν θα τύχουν οποιασδήποτε περαιτέρω επεξεργασίας.
(γ) Στην περίπτωση που παρακαθίσω στην εξέταση της Ιατρικής Σχολής, αλλά μέχρι
τις 20 Αυγούστου 2018, δεν έχω υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/
πιστοποιητικά που ζητεί η Ιατρική Σχολή στην παρούσα αίτηση, η συμμετοχή μου στην
εξέταση ακυρώνεται.

…….……………………..……………………
Υπογραφή Αιτητή/τριας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ/ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό
θέσεων για εξωτερικές μετεγγραφές.
Μετεγγραφές δύναται να γίνονται αποδεκτές για περιορισμένο αριθμό θέσεων μόνο για
εισδοχή στα έτη που αφορούν στην έναρξη της Φάσης ΙΙ (2ο έτος σπουδών) και στην
έναρξη της Φάσης ΙΙΙ (4ο έτος σπουδών).
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


Ο υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου
σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.



Ο υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να είναι ενεργός φοιτητής σε επίσημα
αναγνωρισμένη Ιατρική Σχολή ή Τμήμα Ιατρικής και να έχει ολοκληρώσει τις
σπουδές του τελευταίου έτους σπουδών του (εν προκειμένω 1ου ή 3ου) στο
Πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχεται, εντός 2 ετών από την υποβολή αίτησης για
μετεγγραφή στην ΙΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου.



Για εισδοχή στο 2ο έτος σπουδών, ο υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να έχει
συμπληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος, να έχει περάσει με
επιτυχία όλα τα μαθήματα του έτους και να έχει συγκεντρώσει 60π.μ. στο
εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης.



Για εισδοχή στο 4ο έτος σπουδών, ο υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να έχει
συμπληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρία ακαδημαϊκά έτη, να έχει περάσει με
επιτυχία όλα τα μαθήματα και των τριών ετών και να έχει συγκεντρώσει 180π.μ. στο
εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης.



Απαιτείται μέσος όρος βαθμολογίας «8/10» ή αντίστοιχης βαθμολογίας όταν
ακολουθείται διαφορετικό σύστημα βαθμολόγησης στο εκπαιδευτικό ίδρυμα
προέλευσης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ακολουθείται διαφορετικό
σύστημα βαθμολόγησης, θα πρέπει να προσκομισθεί επίσημη βεβαίωση αντιστοίχισης
με το αριθμητικό (στην κλίμακα 1-10) από το ίδρυμα προέλευσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Πιστοποιητικό επίσημης αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να αναγράφονται οι
πιστωτικές μονάδες (ECTS) που παρακολούθησε ο υποψήφιος, η βαθμολογία
(αριθμητικά) ανά μάθημα και ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα. Σε
αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει, εκτός από το πιστοποιητικό
αναλυτικής βαθμολογίας, βεβαίωση από το ίδρυμα προέλευσής του, στην οποία να
δηλώνονται τα πιο πάνω στοιχεία.



Στην περίπτωση που η βαθμολογία στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης δεν δίνεται
αριθμητικά, θα πρέπει να προσκομισθεί επίσημη βεβαίωση από το ίδρυμα
προέλευσης για την αντιστοιχία της στο αριθμητικό σύστημα (κλίμακα 1-10).



Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του υποψήφιου φοιτητή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα
προέλευσης.
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Αντίγραφο Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης.



Η Ιατρική Σχολή κατά την προκήρυξη των θέσεων μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετα
δικαιολογητικά που να ανταποκρίνονται σε εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Σημειώσεις:


Νοείται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρέπει να πληρούνται τα
ελάχιστα απαιτούμενα ακαδημαϊκά κριτήρια.



Σε περίπτωση ισοβαθμίας στις εξετάσεις μεταξύ υποψηφίων, η ΙΣ μπορεί να λάβει
υπόψη ιατρικούς / οικονομικούς / κοινωνικούς λόγους, υπό τον όρο ότι οι
υποψήφιοι πληρούν τα ελάχιστα ακαδημαϊκά κριτήρια.



Δεν θα γίνεται δεκτή η εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων ή/και οποιωνδήποτε
δικαιολογητικών/βεβαιώσεων, η οποία αφορά σε παράλειψη του υποψήφιου. Σε
καμιά περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά/βεβαιώσεις μετά την
ανακοίνωση των εγκεκριμένων υποψηφίων από την Ιατρική Σχολή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


Η αίτηση του υποψηφίου
στην Υπηρεσία Σπουδών
οποία την ελέγχει και τη
πόσο ο υποψήφιος έχει
μετεγγραφές.

μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται
και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, η
διαβιβάζει στην Ιατρική Σχολή με εισήγηση για το κατά
τα ελάχιστα προσόντα που ορίζει το Πανεπιστήμιο για



Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει Επιτροπή Μετεγγραφών, απαρτιζόμενη από μέλη
του ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού προσωπικού, η οποία εξετάζει τις αιτήσεις
μετεγγραφών και συντονίζει τη διενέργεια των εξετάσεων. Η τελική απόφαση
αποστέλλεται τεκμηριωμένη στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η
οποία με τη σειρά της ενημερώνει γραπτώς τους υποψήφιους.



Οι υποψήφιοι για μετεγγραφή που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές
προαναφέρονται, θα υποβάλλονται σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις της Ιατρικής
Σχολής. Η ελάχιστη επίδοση επιτυχίας είναι 5/10. Τα άτομα που έχουν πετύχει την
ελάχιστη επίδοση κατατάσσονται με βάση τη βαθμολογία στις εξετάσεις (από τη
μεγαλύτερη στη μικρότερη). Από αυτόν τον πίνακα, θα κληθούν σε προσωπική
συνέντευξη αριθμός υποψηφίων ίσος με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.



Η φοίτηση σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι υποχρεωτική και
συνεχής.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ
Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό των
κενών θέσεων των μετεγγραφών. Η Ιατρική Σχολή έχει την τελική απόφαση για τον
καθορισμό του αριθμού κενών θέσεων που επιθυμεί να προκηρύξει.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Δεν υπάρχουν δίδακτρα για φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τα δίδακτρα για φοιτητές που δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται στα €6.834 ανά ακαδημαϊκό έτος.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στη:


Γραμματεία Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
+357 2289 4457/4021
efe.chariklia@ucy.ac.cy
fm@ucy.ac.cy



Γραμματεία Ιατρικής Σχολής
+357 2289 4352,
med@ucy.ac.cy
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