ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ/
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές
μετεγγραφές. Οι πιο κάτω κανόνες ισχύουν για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου
εκτός της Ιατρικής Σχολής που έχει δικούς της Κανόνες και δεν αποδέχεται Εσωτερικές
Μετεγγραφές.
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να ζητήσει να αλλάξει το προπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών του μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και του πρώτου
εξαμήνου σπουδών και μέχρι το τέλος του όγδοου εξαμήνου σπουδών του,
νοουμένου ότι έχει παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου
επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ).
2. Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία ίση ή ψηλότερη από τον
τελευταίο εισακτέο της Β’ κατανομής των Παγκύπριων ή Πανελλήνιων
Εξετάσεων, του εκάστοτε τρέχοντος έτους και έχoυν παρακαθίσει στα
απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με
τον Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων του ΥΠΠ, δικαιούνται να υποβάλουν
αίτηση πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου της φοίτησής τους.
3. Κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης εσωτερικής μετεγγραφής, το οικείο υποδοχής
(«Τμήμα») μπορεί να λάβει τις προαπαιτούμενες γνώσεις που έχει ο υποψήφιος για
εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου βάσει Εξετάσεων, σοβαρούς ιατρικούς λόγους,
νοουμένου ότι αυτοί επιβεβαιώνονται από τον αρμόδιο ιατρό του Ιατροσυμβουλίου
του Πανεπιστημίου Κύπρου υπό τον όρο ότι οι υποψήφιοι πληρούν όλα τα ελάχιστα
ακαδημαϊκά κριτήρια.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
2. Δελτίο Πρόσβασης Παγκύπριων ή Πανελλήνιων Εξετάσεων.
3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή πιστοποιητικό αποφοίτησης από αναγνωρισμένη
Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Υποβολή αιτήσεων για εσωτερική μετεγγραφή γίνεται γύρω στα μέσα Μαρτίου και στα
μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.
2. Η αίτηση του υποψήφιου μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται
στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία
αφού επιβεβαιώσει ότι η αίτηση συνοδεύεται με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
που καθορίζονται στους εν ισχύ κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου τη διαβιβάζει
στο Συμβούλιο του αρμοδίου Τμήματος για τις δικές του ενέργειες.
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3. Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή μετεγγραφών, η οποία
απαρτίζεται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, και η οποία εξετάζει τις αιτήσεις
μετεγγραφών, προβαίνοντάς σε αιτιολογημένη εισήγηση για την αποδοχή ή μη της
κάθε αίτησης. Η απόφαση για ην προσφορά θέσης στον υποψήφιο λαμβάνεται από το
Συμβούλιο του αρμοδίου Τμήματος.
4. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο του αρμόδιου Τμήματος εγκρίνει υποψήφιο που δεν
κατέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, τότε το Τμήμα παραπέμπει το θέμα στο
Συμβούλιο της Σχολής στην οποία ανήκει το Τμήμα. Το Συμβούλιο της Σχολής
λαμβάνει τελεσίδικη απόφαση την οποία κοινοποιεί στην Υπηρεσία Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας.
5. Τα αρμόδια Τμήματα λαμβάνουν πλήρως αιτιολογημένες αποφάσεις αποδοχής ή μη
των υποψηφίων, τις οποίες κοινοποιούν στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής
Μέριμνας και η εν λόγω Υπηρεσία ενημερώνει γραπτώς τους υποψήφιους. Στην
περίπτωση όπου το αρμόδιο Τμήμα δεν παρέχει επαρκή αιτιολογία για τις θέσεις του,
τότε αυτές θα παραπέμπονται ξανά στο Τμήμα για παροχή δέουσας αιτιολογίας και/ή
διευκρινίσεων.
6. Σε περιπτώσεις που η επιτροπή μετεγγραφών του Τμήματος το κρίνει απαραίτητο, ο
υποψήφιος μπορεί να υποβληθεί σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις ή/και προσωπική
συνέντευξη πριν ληφθεί απόφαση για μετεγγραφή του.
7. Αλλαγή προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μπορεί να γίνει μόνο μια φορά και
νοουμένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις.
8. Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και/ή τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά ή/και παραληφθούν εκπρόθεσμα, δεν λαμβάνονται υπόψη.
9. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή
ενστάσεων από τους υποψήφιους
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
1. Σε φοιτητή που κάνει εσωτερική αλλαγή πτυχίου, η συνολική διάρκεια σπουδών στο
Πανεπιστήμιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δώδεκα εξάμηνα.
2. Για σκοπούς υπολογισμού του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου ολοκλήρωσης των
σπουδών κάθε φοιτητή που κάνει εσωτερική αλλαγή πτυχίου, θα του πιστώνεται το
ήμισυ της χρονικής διάρκειας φοίτησης στο προηγούμενό του πτυχίο.
3. Σε φοιτητή που κάνει εσωτερική αλλαγή πτυχίου, υπολογίζονται στο Σταθμικό Μέσο
Όρο (Σ.Μ.Ο) του, μόνο τα μαθήματα που του έχουν αναγνωριστεί.
4. 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. Τα Τμήματα έχουν την τελική απόφαση για τον καθορισμό του
αριθμού κενών θέσεων που επιθυμούν να προκηρύξουν.
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ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σε περιπτώσεις εξαιρετικών υποψηφίων, τα τμήματα μπορεί να ζητήσουν άδεια από τον
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων να τους εγκρίνει επιπλέον θέσεις. Ο Αντιπρύτανης
εγκρίνει τη μετεγγραφή φοιτητών και ενημερώνει τη Σύγκλητο για τον αριθμό των
υπεράριθμων φοιτητών που μετεγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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 κράτους-μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται στα €6.834 ανά ακαδημαϊκό έτος.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb ή να
επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με το Γραφείο Εξυπηρέτησης στο 2289 4021 και με το Γραφείο
Προπτυχιακών Σπουδών στο 2289 4039 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ustudies@ucy.ac.cy.
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