ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ηλεκτρονικές Εγγραφές Προπτυχιακών φοιτητών
Θερινού Εξαμήνου 2017
Η έναρξη μαθημάτων για το Θερινό Εξάμηνο θα είναι την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και η λήξη
μαθημάτων την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017. Οι τελικές εξετάσεις θα διεξαχθούν την εβδομάδα
24 - 28 Ιουλίου 2017. Το πρόγραμμα διδασκαλίας του Θερινού Εξαμήνου έχει ανακοινωθεί
στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ.
Οι Προπτυχιακοί φοιτητές θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα μαθήματα του Θερινού Εξαμήνου
2017 στο Banner Web σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα:

ΩΡΑ

Παρασκευή
2/06/2017

8:00 - 9:30

6ο ,5 ο,4 ο έτος

10:00 – 11:30

3 ο έτος

12:00 – 13:30
14:00 – 15:00

2ο και 1ο έτος
Όλα τα έτη

Οι προσθαφαιρέσεις μαθημάτων θα γίνουν την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.


Ο μέγιστος συνολικός αριθμός επιλεγομένων μαθημάτων στα οποία δικαιούνται οι
φοιτητές να εγγραφούν κατά το θερινό εξάμηνο είναι δύο (2) μαθήματα, με εξαίρεση
τους φοιτητές του 5ου και 6ου έτους, οι οποίοι δικαιούνται να εγγραφούν σε περισσότερα
από 2 επιλεγόμενα μαθήματα, νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τις 15 π.μ.
Η εγγραφή σε υποχρεωτικά μαθήματα και οι διπλωματικές εργασίες θεωρούνται
επιπρόσθετες των πιο πάνω μαθημάτων.



Σημειώνεται επίσης ότι σε καμία περίπτωση ο μέγιστος διδακτικός φόρτος του
θερινού εξαμήνου δεν μπορεί να ξεπερνά τις 15 Π.Μ. σύμφωνα και με τον Κανόνα 1.4
των Γενικών Κανόνων Φοίτησης. Εξαίρεση αποτελούν οι στρατιώτες που εισήχθησαν τον
Ιανουάριο 2017 και πρέπει να εγγραφούν σε υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται
ειδικά για αυτούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματός τους.



Τονίζεται ότι φοιτητής ο οποίος δεν παρακολουθεί μάθημα στο οποίο είναι
εγγεγραμμένος, βαθμολογείται με μηδέν (0).

Σε περίπτωση που φοιτητής δεν ακολουθήσει τους πιο πάνω κανόνες, η Υπηρεσία
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, μετά από έλεγχο, θα προχωρήσει στην αφαίρεση των
επιπρόσθετων μαθημάτων και ο φοιτητής θα ενημερωθεί σχετικά.
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Υπολογισμός Έτους Φοίτησης Φοιτητών
Ο υπολογισμός του έτους φοίτησης γίνεται βάσει του αριθμού των εξαμήνων που ο φοιτητής
έχει βαθμολογηθεί (από το 0 μέχρι το 10),έστω και σε 1 μάθημα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για
τον υπολογισμό του έτους φοίτησης των Προπτυχιακών φοιτητών, λαμβάνεται επίσης υπόψη ο
αριθμός των μετεγγραφόμενων ΠΜ και των ΠΜ που τους έχουν αναγνωρισθεί από
προηγούμενα Πτυχία
Έτος Φοίτησης

Αριθμός Βαθμολογημένων Εξαμήνων

Πρωτοετής Προπτυχιακός

Από 0 μέχρι 1 Εξάμηνα

Δευτεροετής Προπτυχιακός

Από 2 μέχρι 3 Εξάμηνα

Τριτοετής Προπτυχιακός

Από 4 μέχρι 5 Εξάμηνα

Τεταρτοετής Προπτυχιακός

6 ή περισσότερα Εξάμηνα

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται ο επιπρόσθετος αριθμός εξαμήνων που πιστώνονται οι
φοιτητές βάσει των μετεγγραφόμενων ΠΜ και των ΠΜ που τους έχουν αναγνωρισθεί από
προηγούμενα Πτυχία.
Αριθμός Μετεγγραφόμενων ΠΜ
1 μέχρι 30
31 μέχρι 60
61 μέχρι 90
Πέραν των 90
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Αριθμός Βαθμολογημένων Εξαμήνων
1
2
3
4
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