ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20 (Σεπτέμβριος 2019)
1.

Ημέρες Προσανατολισμού και Ενημέρωσης Νέων Φοιτητών
Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) διοργανώνει Ημέρες Ενημέρωσης και
Προσανατολισμού των νέων φοιτητών την Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019 και την Τετάρτη, 28
Αυγούστου 2019. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενημέρωση από τα οικεία
Ακαδημαϊκά Τμήματα, παρουσιάσεις για τις διαδικασίες εγγραφής στα μαθήματα και χρήσης
του ηλεκτρονικού συστήματος, τις υπηρεσίες και τη στήριξη που προσφέρονται από τις
διοικητικές υπηρεσίες, δραστηριότητες με τους φοιτητικούς ομίλους, ξεναγήσεις και
ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ
www.ucy.ac.cy/aasw/announcements αρχές Αυγούστου.

2.

Εγγραφές στα μαθήματα
Οι εγγραφές στα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου 2019/20 θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος BannerWeb, την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και τα μαθήματα θα
αρχίσουν τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019.
Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων θα ανακοινωθεί αρχές Αυγούστου 2019, στο
σύνδεσμο www.ucy.ac.cy/aasw
Ο Οδηγός Εγγραφής Φοιτητών σε Μαθήματα καθώς και ο Οδηγός χρήσης του συστήματος
BannerWeb βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.ucy.ac.cy/aasw/announcements
Πληροφορίες για το Τμήμα σας, όπως μαθήματα ανά εξάμηνο, περιγραφές μαθημάτων,
στοιχεία επικοινωνίας, ανακοινώσεις θα βρείτε στον σύνδεσμο http://ucy.ac.cy/el/facultiesand-departments.

3. Δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα BannerWeb

Για την επιτυχή πραγματοποίηση των εγγραφών σας ηλεκτρονικά, απαιτείται προηγουμένως
η δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο σύστημα BannerWeb και στο Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο Πανεπιστημίου Κύπρου (μέχρι 23 Αυγούστου 2019).
Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να δημιουργήσουν τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό μέσω του
συνδέσμου http://www.ucy.ac.cy/register. Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός παρέχει πρόσβαση
τόσο στο σύστημα BannerWeb, όσο και στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (WebMail).
Οι Οδηγίες για δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού για Πρόσβαση Φοιτητών στο Σύστημα
BannerWeb και στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ΠΚ βρίσκονται στην ιστοσελίδα
www.ucy.ac.cy/aasw/announcements
4.

Κανόνες Φοίτησης
Οι Κανόνες Προπτυχιακής Φοίτησης, βρίσκονται
http://ucy.ac.cy/legislation/volumeb/5.1.pdf.
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5. Διεκδίκηση θέσεων με την Β’ Κατανομή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην Β΄ Κατανομή θέσεων έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι
υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση για Β’ Κατανομή (3 – 9 Ιουλίου 2019). Οι υποψήφιοι θα
δηλώσουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ucy.ac.cy/pub_seatallocationcy το ενδιαφέρον τους για
συμμετοχή στην Β’ Κατανομή θέσεων, περί τα τέλη Αυγούστου (αμέσως μετά τα αποτελέσματα
για εισδοχή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας).
Η κατανομή θέσεων για την Β’ κατανομή θα γίνει βάσει των επιλογών που έχουν καταχωρήσει
οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για
την Α’ Κατανομή. Τα αποτελέσματα της Β’ Κατανομής θα ανακοινωθούν στις 2/9/2019 στην
ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ www.ucy.ac.cy/aasw/announcements
6. Πανεπιστημιακή Κάρτα

Η πανεπιστημιακή κάρτα είναι πολλαπλών λειτουργιών και είναι απαραίτητη για το δανεισμό
υλικού από τη Βιβλιοθήκη, τη φωτοτύπηση, την εκτύπωση, την πρόσβαση σε χώρους του
Πανεπιστημίου κ.ά. Όλοι οι φοιτητές πρέπει να έχουν την πανεπιστημιακή κάρτα, την οποία
μπορούν να εκδώσουν ακολουθώντας τις “Οδηγίες προς Φοιτήτριες/ Φοιτητές του
Πανεπιστημίου Κύπρου“ του Γραφείου Ταχείας Εξυπηρέτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η
πανεπιστημιακή κάρτα είναι αυστηρά προσωπική.
Εκτύπωση καρτών για τις/τους νεοεισερχόμενες/νεοεισερχόμενους Προπτυχιακούς και
φοιτήτριες/φοιτητές του Χειμερινού Εξαμήνου 2019/20 θα αρχίσει στις 2 Σεπτεμβρίου 2019.
Φοιτήτριες/φοιτητές που θα επιλέξουν να μετακινηθούν από ένα τμήμα σε άλλο κατά την 2η
κατανομή θέσεων, παρακαλούνται όπως υποβάλουν αίτηση για Πανεπιστημιακή κάρτα μετά
που θα καταλήξουν στην τελική τους επιλογή. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές όπως
ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες (επισυνάπτονται).
7. Ταχύρρυθμα εισαγωγικά μαθήματα σε θέματα πληροφορικής

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει ταχύρρυθμα εισαγωγικά μαθήματα σε θέματα
πληροφορικής για πρωτοετείς φοιτητές. Σκοπός των μαθημάτων μεταξύ άλλων είναι να σας
πληροφορήσουν για εργαλεία και υπηρεσίες πληροφορικής, τη σωστή χρήση των εργαστηρίων
ηλεκτρονικών υπολογιστών και να σας εκπαιδεύσουν στα προγράμματα εφαρμογών γραφείου
(Office 365) και διαδικτυακών εφαρμογών (Blackboard, Webmail) που θα χρειαστείτε κατά τη
διάρκεια των σπουδών σας. Επισυνάπτονται σχετικές πληροφορίες.
8. Βιβλιοθήκη

Πληροφορίες για την Βιβλιοθήκη, όπως ωράριο λειτουργίας, υπηρεσίες, ανακοινώσεις κ.α. θα
βρείτε στον σύνδεσμο http://library.ucy.ac.cy/el
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το:
 Γραφείο Εξυπηρέτησης της ΥΣΦΜ (22 89 4021, fmweb@ucy.ac.cy)
Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού: 8.00πμ – 2.00μμ
Ανακοινώσεις ΥΣΦΜ : http://www.ucy.ac.cy/aasw/announcements
Ακολουθήστε μας στο Facebook για νέα, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις που σας ενδιαφέρουν:

Facebook : UCY Undergraduate Studies -Τομέας Προπτυχιακών Σπουδών ΠΚ
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