ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 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 την έναρξη της Φάσης ΙΙ, δηλαδή, 2ο και 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.



Το πρόγραμμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου από το οποίο προέρχεται ο
υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να συμβαδίζει με το πρόγραμμα σπουδών της
Ιατρικής Σχολής 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 60 π.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 180 π.μ.
στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης.

Νοείται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρέπει να πληρούνται τα
ελάχιστα απαιτούμενα ακαδημαϊκά κριτήρια.
Κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης, η Σχολή μπορεί να λάβει υπόψη
ιατρικούς/οικονομικούς/κοινωνικούς λόγους, υπό τον όρο ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα
ελάχιστα ακαδημαϊκά κριτήρια.
Κατά την αξιολόγηση της αίτησης μετεγγραφής υποψηφίου φοιτητή, το Συμβούλιο της
Σχολής δύναται να ζητήσει από τον φοιτητή να παρακολουθήσει επιπρόσθετα
μαθήματα ή/και να τοποθετήσει τον φοιτητή σε αντίστοιχο ή και προηγούμενο έτος
εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

ΚΒ 27/5/2019

Σελίδα 1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.

Πιστοποιητικό 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 προέλευσης του, στην οποία
να δηλώνονται τα πιο πάνω στοιχεία.
Στην περίπτωση που η βαθμολογία στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης δεν
δίνεται αριθμητικά, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση επιτυχίας του 1ου ή
3ου έτους αντίστοιχα.

2.

Βαθμούς εισαγωγικών εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες
Εξετάσεις). Αν ο υποψήφιος δεν έχει παρακαθίσει σε αυτές τις εξετάσεις, θα
πρέπει να υποβάλει γραπτή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει παρακαθίσει στις
Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις.

3.

Βαθμούς εισαγωγικών εξετάσεων με βάση τις οποίες έγινε δεκτός
εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης, μαζί με τα κριτήρια υποδοχής.

4.

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του υποψήφιου φοιτητή στο εκπαιδευτικό
ίδρυμα προέλευσης.

5.

Αντίγραφο Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης.

6.

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

στο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Η διαδικασία μετεγγραφών για την Ιατρική Σχολή διεξάγεται ξεχωριστά και
ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η υποβολή
των αιτήσεων γίνεται τον Ιούνιο.



Η αίτηση του υποψηφίου μαζί με όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται
στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου,
που την ελέγχει και τη διαβιβάζει στην Ιατρική Σχολή με εισήγηση για το κατά
πόσο ο υποψήφιος έχει τα ελάχιστα προσόντα που ορίζει το Πανεπιστήμιο για
μετεγγραφές.



Το Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής ορίζει τετραμελή Επιτροπή Μετεγγραφών,
που απαρτίζεται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, η οποία εξετάζει τις
αιτήσεις μετεγγραφών και λαμβάνει απόφαση. Η τελική απόφαση επικυρώνεται
από το Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής και αποστέλλεται τεκμηριωμένη στην
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει
γραπτώς τους υποψηφίους.



Οι υποψήφιοι για μετεγγραφή, που πληρούν τις προϋποθέσεις 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.
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Σελίδα 2

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 κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται στα €6.834 ανά ακαδημαϊκό
έτος.
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