ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τελετές Αποφοίτησης 2017
Δευτέρα 26 Ιουνίου –Τρίτη 27 Ιουνίου και την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
και ώρα 8:00μ.μ.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΟΥΝ
Οι τελετές αποφοίτησης των προπτυχιακών αποφοίτων θα πραγματοποιηθούν στην
πλατεία του κτιρίου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη ως
εξής:
Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
Φιλοσοφική Σχολή
Τρίτη 27 Ιουνίου 2017:

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017: Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πολυτεχνική Σχολή
1.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
Όλοι οι φοιτητές που αναμένεται να αποφοιτήσουν θα πρέπει να συμπληρώσουν
το ειδικό έντυπο Αποφοίτησης και να το υποβάλουν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και
Πληροφοριών της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) στο
ισόγειο του κτιρίου Αν. Γ. Λεβέντη στην Πανεπιστημιούπολη ή να σταλεί με email
στο ustudies@ucy.ac.cy το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Απριλίου
2017.
Φοιτητές που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τελετή, πρέπει να υποβάλουν
τη δήλωση αποφοίτησης και μπορούν είτε να παραλάβουν το πτυχίο τους από τα
γραφεία της ΥΣΦΜ από την επόμενη μέρα ή να τους αποσταλεί ταχυδρομικώς.

2.

ΤΗΒΕΝΝΟΣ
Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην Τελετή θα πρέπει έγκαιρα να ενοικιάσουν
ή να αγοράσουν τήβεννο (στις αρχές Ιουνίου) από την εταιρεία Eurojet, γωνία
Μακαρίου Γ΄ και Γευγελή 2, τηλ. 22 375 050. Η τιμή ενοικίασης ανέρχεται σε
€23.00 και η τιμή αγοράς σε €80.00. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το συμβόλαιο
της Εταιρείας, σε φοιτητή που δεν επιστρέφει έγκαιρα την τήβεννο επιβάλλεται
πρόστιμο.
Φοιτητές που δε θα φορέσουν τήβεννο, δε δικαιούνται να συμμετάσχουν στην
απονομή των πτυχίων και δε θα κρατηθεί θέση γι’ αυτούς στον ειδικό χώρο των
αποφοίτων. Μπορούν όμως να παρακολουθήσουν την Τελετή από άλλη θέση.

3.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Φοιτητές που έχουν εκκρεμότητες προς τη Βιβλιοθήκη ή τη Φοιτητική Εστία θα
πρέπει να μεριμνήσουν για τη διευθέτησή τους. Επισημαίνεται ότι εάν δεν
εξοφληθούν τυχόν εκκρεμότητες, δε θα μπορέσουν να αποφοιτήσουν.
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4.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 οι φοιτητές θα πρέπει να παραλάβουν προσωπικά
από τα Γραφεία της ΥΣΦΜ στην Πανεπιστημιούπολη, φάκελο με γενικές
πληροφορίες για την Τελετή Αποφοίτησης καθώς και τις αναλυτικές τους
βαθμολογίες, σύμφωνα με πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Η επίδειξη
ταυτότητας είναι απαραίτητη. Η παραλαβή του φακέλου είναι υποχρεωτική για
όλους τους φοιτητές που θα δηλώσουν συμμετοχή ενώ σε περίπτωση
παραλαβής φακέλου από άλλο άτομο, απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση.
Σε όσους φοιτητές δεν παραλάβουν το φάκελο με τις προσκλήσεις τους δε θα
επιτραπεί η συμμετοχή τους στην Τελετή.

5.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Σε κάθε φοιτητή που θα δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στην Τελετή, θα δοθεί αύξων
αριθμός στο φάκελο που θα παραλάβει, ο οποίος θα αντιστοιχεί στον αριθμό της
θέσης που θα έχει στον κατάλογο των αποφοίτων, τα ονόματα των οποίων θα
ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της Τελετής. Ο ίδιος αριθμός θα υπάρχει στο
κάθισμα στον ειδικό χώρο των αποφοιτούντων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τη θέση, την αίθουσα στην οποία θα συγκεντρωθούν οι φοιτητές την ημέρα της
Τελετής καθώς και τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν, θα δοθούν την Τρίτη 20
Ιουνίου 2017 και θα ανακοινωθούν επίσης στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ επιλέγοντας
το σύνδεσμο ΄Ανακοινώσεις΄: www.ucy.ac.cy/fmweb

6.

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ
Οι φοιτητές που θα δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της
εκδήλωσης στις 6:45μ.μ. το αργότερο.
Το κοινό και οι φιλοξενούμενοι των
φοιτητών θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους μέχρι τις 7:30μ.μ.

7.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΙΣΗ
Κατά τη διάρκεια της Τελετής θα πρέπει να αποφεύγεται η φωτογράφιση, η
βιντεογράφηση, η χρήση κινητών τηλεφώνων και οι μετακινήσεις.
Η φωτογράφιση της Τελετής θα καλυφθεί από επαγγελματία φωτογράφο.
Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα στην ιστοσελίδα της Υ.Σ.Φ.Μ
www.ucy.ac.cy/fmweb. Τη βιντεογράφηση της Τελετής θα αναλάβει η Υπηρεσία
Πληροφορικής Υποδομής του Πανεπιστήμιου. Η τιμή για κάθε DVD είναι €15 και
όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών.
Για παραγγελία αντιτύπων DVDs, παρακαλείστε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την
παραγγελία σας, συμπληρώνοντας το έντυπο το οποίο έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση ucy.ac.cy/fmweb, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017.
Την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 όταν οι φοιτητές θα προσέλθουν στα γραφεία της
ΥΣΦΜ για να παραλάβουν προσωπικά το φάκελο τους για την Τελετή, θα πρέπει να
προπληρώσουν την παραγγελία του DVD. Το DVD θα είναι έτοιμο για παραλαβή
από τα γραφεία της ΥΣΦΜ, σε περίπου 3 εβδομάδες μετά την Τελετή.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2017: Τρίτη 20 Ιουνίου 2017
Την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, όλοι οι αποφοιτούντες προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να παραλάβουν προσωπικά ή
μέσω εκπροσώπου με γραπτή εξουσιοδότηση, τις αναλυτικές βαθμολογίες καθώς και τις γενικές πληροφορίες σχετικά
με τη συμμετοχή τους στην Τελετή Αποφοίτησης, στον προθάλαμο του κτιρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ.
Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
ΩΡΑ

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝ. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

ΣΤΑΘΜΟΣ 1
ΕΠΑ-Δ
09:00 - 10:30
10:30 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

ΕΠΑ-Π
ΨΥΧ
ΚΠΕ (ΚΟΙΝ &
ΠΟΛΕ - ΔΜΣ)

ΣΤΑΘΜΟΣ 2

ΣΤΑΘΜΟΣ 3

ΣΤΑΘΜΟΣ 4

ΣΤΑΘΜΟΣ 5

ΜΑΣ

ΔΕΔ (ΔΙΚΗ, ΔΙΕΠ &
ΜΑΡΚ)

ΒΝΕ & ΙΣΑ

ΗΜΥ

ΕΠΛ

ΛΟΧ (ΛΟΓΙ &
ΧΡΗΜ)

ΚΦΙ (ΚΛΑΣ &
ΦΙΛ)

ΠΠΜ

ΦΥΣ & ΒΙΟ

ΟΙΚ

ΑΓΓ & ΓΑΛ

ΜΜΚ

ΧΗΜ

ΔΕΟΣ-ΜΘΟΚ

Για την παραλαβή των πιο πάνω χρειάζεται επίδειξη ταυτότητας.
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ΤΟΜ & NOM

ΑΡΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016/17
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
Φιλοσοφική Σχολή
Τρίτη 27 Ιουνίου 2017:

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017:

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πολυτεχνική Σχολή

Παρακαλώ, αφού διαβάσετε τις οδηγίες για την Τελετή Αποφοίτησης, να συμπληρώσετε
αυτή τη δήλωση. Η δήλωση μαζί με αντίγραφο της πολιτικής σας ταυτότητας (και
από τις δυο όψεις) πρέπει να παραδοθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφοριών
της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στην Πανεπιστημιούπολη ή με email στο
ustudies@ucy.ac.cy το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.
1.

Δηλώστε τον αριθμό της πολιτικής σας ταυτότητας, το όνομα σας με μικρά
γράμματα όπως φαίνεται στην πολιτική σας ταυτότητα. Παρακαλώ η γραφή
να είναι ευανάγνωστη. Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, το όνομα που θα
αναγράφεται στο πτυχίο θα είναι αυτό που φαίνεται στην πολιτική ταυτότητα.

1.1 …….…………………..…………………….
Όνομα

………………………………… …………………………………………..
Όνομα πατέρα
Επίθετο

1.2

Αρ Πολιτικής
αντίγραφο)

1.3

Πτυχίο ………………………………..……………………………………………………………………….………..

1.3.1

Ταυτότητας…..….…………………

(παρακαλώ

όπως

επισυνάψετε

Δευτερεύον Πρόγραμμα Σπουδών εάν παρακολουθείτε) ……………….………………………

2. Δηλώνω ότι (√) :
2.1

2.2

Θα συμμετάσχω στην Τελετή με τήβεννο
Δε θα συμμετάσχω στην Τελετή

…………………
…………………

3. Παρακαλώ όπως δηλώσετε τη διεύθυνση που επιθυμείτε να σας αποστέλλεται η
αλληλογραφία μετά την αποφοίτησή σας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).
Οδός και αριθμός: ……………………………………………………………………………
Ταχ. Κώδικας:

………………… Πόλη: ……………….……………………………..

Τηλέφωνο: 1. …………………..…………

2. ……………………….…………....

Email: ……………………………………………………………………………………………………………..
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