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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 

Το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 αρχίζει την Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2015 με τη βδομάδα ενημέρωσης και 
εγγραφής σε μαθήματα. Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015, με βάση το ωρολόγιο 
πρόγραμμα που θα δημοσιευτεί τη βδομάδα ενημέρωσης. Οι εγγραφές σε μαθήματα θα γίνονται μέσω 
της Διαδικτυακής Πύλης (CUT-Portal) από την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 6 
Σεπτεμβρίου 2015. 
 
Κάθε νεοεισερχόμενος φοιτητής, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, θα πρέπει να καταβάλει 
εφάπαξ το ποσό των €40. Με το ποσό εξασφαλίζει για όλα τα χρόνια φοίτησης ασφαλιστική κάλυψη, 
εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, 
αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίου, καθώς και συμμετοχή στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα 
του Πανεπιστημίου. Η καταβολή αυτού του ποσού είναι υποχρεωτική. Για να μπορεί ένας φοιτητής να 
εγγραφεί σε μαθήματα πρέπει να καταβάλει πρώτα αυτό το ποσό.  Η πληρωμή θα πρέπει να γίνει πριν 
την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015 που ανοίγει το CUT-Portal για εγγραφές μαθημάτων. Όσοι έχουν 
πάρει θέση και θα φοιτήσουν άμεσα (Σεπτέμβρης 2015), ενθαρρύνονται να προχωρήσουν από τώρα 
στην πληρωμή των €40.  
 
Η πληρωμή πρέπει να γίνει με πιστωτική κάρτα μέσω JCC από τον σύνδεσμο 
https://www.cut.ac.cy/payments/, καταχωρώντας τα στοιχεία του φοιτητή και επιλέγοντας «Εγγραφή 
στο Πανεπιστήμιο (registration fee) - €40».  Όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν με κάρτα, μπορούν να 
πληρώσουν με έμβασμα στο λογαριασμό του ΤΕΠΑΚ σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας 
Κύπρου. Πληρώνοντας πρέπει να βεβαιωθούν ότι αναγράφεται στο έμβασμα το ονοματεπώνυμο και η 
πολιτική ταυτότητα του φοιτητή. Αφού γίνει το έμβασμα, ο φοιτητής πρέπει να αποστείλει στο email: 
marisa.alonefti@cut.ac.cy την απόδειξη πληρωμής. Για όσους πληρώσουν μέσω JCC η ρύθμιση αυτή 
γίνεται αυτόματα γι αυτό και ενθαρρύνονται οι φοιτητές να προτιμούν αυτή τη διαδικασία. Για 
πληρωμή με έμβασμα: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0335-05-046698 

ΑΡΙΘΜΟΣ IBAN: CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800 

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT: BCYPCY2N 

 
Περαιτέρω, κάθε νεοεισερχόμενος φοιτητής θα πρέπει να αποστείλει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και 
Πληροφόρησης (ΚΕΠ), στο email: marisa.alonefti@cut.ac.cy, μια μικρή ατομική ψηφιακή φωτογραφία 
για σκοπούς έκδοσης της φοιτητικής ταυτότητας. Στο email πρέπει να αναφέρεται ονοματεπώνυμο και 
αριθμός πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή φοιτητικού μητρώου. Η αποστολή πρέπει να γίνει το 
αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015. Οι φοιτητές θα μπορούν να παραλαμβάνουν τις 
ταυτότητες τους από το ΚΕΠ από την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015, στις ώρες εξυπηρέτησης. 
 



Οι νεοεισερχόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παραστούν στις διάφορες συναντήσεις 
ενημέρωσης, που οργανώνονται με σκοπό την καλύτερη ενημέρωσή τους για θέματα σπουδών και 
φοίτησης, φοιτητικής ζωής και ευημερίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδική ενημέρωση για τη χρήση 
του CUT-Portal, των ηλεκτρονικών υποδομών (e-University) καθώς και της Βιβλιοθήκης. Η παρουσία 
όλων των νέων προπτυχιακών φοιτητών είναι απαραίτητη (υποχρεωτική). 
 
Σημειώνεται ότι κάθε φοιτητής πρέπει να έχει μαζί του τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης 
(username/password) στο CUT-Portal, οι οποίοι έχουν σταλεί ηλεκτρονικά ή με sms.  Σε περίπτωση 
απώλειας, αποταθείτε στο ΚΕΠ. 
 
Οι ενημερώσεις θα γίνουν την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη, 1 μέχρι 3 Σεπτεμβρίου 2015, με βάση το 
ακόλουθα πρόγραμμα. 
 

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 

 

Ώρα: 8:30 πμ, Αμφιθέατρο 1, Κτήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος» 

Νεοεισερχόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων:  

 Νοσηλευτικής (ΝΟΣ) 

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΗΜ) και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Πληροφορικής (ΜΗΥΠ)  

 

Ώρα: 10:30 πμ, Αμφιθέατρο 1, Κτήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος» 

Νεοεισερχόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων:  

 Μηχανολόγων Μηχανικών (ΜΗΜΕΜΥ) 

 Πολιτικών Μηχανικών (ΠΟΜ) και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΟΜ)  

 Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (ΠΟΛΥΓΡΑΤ) 

*Θα ακολουθήσει ενημέρωση σε μικρότερες ομάδες, βάσει προγράμματος, σε θέματα CUT‐Portal και 

Βιβλιοθήκης 

 

Ώρα: 11:00 πμ, Αμφιθέατρο 1, Κτήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος» 

Νεοεισερχόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων:  

 Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (ΕΣΔΙ) 

 Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας (ΑΠΟ) 

 Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων (ΓΕΒΕΤ) 

 Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΤΕΠ) 

 

Ώρα: 11:00 πμ, Αμφιθέατρο 2, Κτήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος» 

Νεοεισερχόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων:  

 Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού (ΔΙΞΕΤ) 

 Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας (ΕΧΡΗΝ) 

 Διοίκησης (ΔΙΟ) 

*Θα  ακολουθήσει  ενημέρωση  μέχρι  τις  14:00  για  θέματα  Σπουδών  και  Φοίτησης,  Φοιτητικής 

Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης, Φοιτητικής Ζωής, Αθλητισμού, Αειφορικής και Περιβάλλοντος. 

 

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 

Ώρα: 8:30 πμ, Αμφιθέατρο 1, Κτήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος» 

Νεοεισερχόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων:  



 Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων (ΓΕΒΕΤ) 

 Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΤΕΠ) 

 Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού (ΔΙΞΕΤ) 

 

Ώρα: 10:30 πμ, Αμφιθέατρο 1, Κτήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος» 

Νεοεισερχόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων:  

 Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας (ΕΧΡΗΝ) 

 Διοίκησης (ΔΙΟ) 

 Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (ΕΣΔΙ) 

 Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας (ΑΠΟ) 

*Θα ακολουθήσει ενημέρωση σε μικρότερες ομάδες, βάσει προγράμματος, σε θέματα CUT‐Portal και 

Βιβλιοθήκης 

 

Ώρα: 11:00 πμ, Αμφιθέατρο 1, Κτήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος» 

Νεοεισερχόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων:  

 Νοσηλευτικής (ΝΟΣ) 

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΗΜ) και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Πληροφορικής (ΜΗΥΠ)  

 

Ώρα: 11:00 πμ, Αμφιθέατρο 2, Κτήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος» 

Νεοεισερχόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων:  

 Μηχανολόγων Μηχανικών (ΜΗΜΕΜΥ) 

 Πολιτικών Μηχανικών (ΠΟΜ) και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΟΜ)  

 Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (ΠΟΛΥΓΡΑΤ) 

*Θα  ακολουθήσει  ενημέρωση  μέχρι  τις  14:00  για  θέματα  Σπουδών  και  Φοίτησης,  Φοιτητικής 

Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης, Φοιτητικής Ζωής, Αθλητισμού, Αειφορικής και Περιβάλλοντος. 

 

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 

Ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών από ακαδημαϊκούς των Τμημάτων 

Ώρα 10:00 (μέχρι τις 12:00) 

Τμήμα    Αίθουσα 

ΝΟΣ  Αμφιθέατρο 2 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος») 

ΑΠΟ  Αίθουσα 1 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος») 

ΓΕΒΕΤ  Αίθουσα 2 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος») 

ΕΤΕΠ  Αίθουσα 3 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος») 

ΔΙΞΕΤ  Αίθουσα 4 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος») 

ΕΧΡΗΝ  Αίθουσα 5 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος») 

ΔΙΟ  Αίθουσα 6 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος») 

ΗΜ/ΜΗΥΠ  Κτήριο ΗΜΜΗΥΠ (ισόγειο) 

ΜΗΜΕΜΥ  Κτήριο Εργαστηρίων ΜΗΜΕΜΥ  

ΠΟΜ/ΤΟΜ   Κτήριο Εργαστηρίων ΠΟΜΗΓΕ  

ΕΣΔΙ  Κτήριο Εργαστηρίων ΕΣΔΙ (Στοά Λανίτης) 

ΠΟΛΥΓΡΑΤ  Κτήριο Εργαστηρίων ΠΟΛΥΓΡΑΤ (Πλ.Ηρώων) 

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Ενημέρωσης και 

Πληροφόρησης, τηλ. 25 002710/11. 


