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Οδηγίες 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την πιο κάτω ανακοίνωση που αφορά την εγγραφή σας στα μαθήματα 
Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2017/18. Μαζί επισυνάπτονται ο κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων (ωρολόγιο 
πρόγραμμα) και το φιλμάκι που περιλαμβάνει τα στάδια εγγραφής σε μαθήματα. 

 

 
Η Υπηρεσία Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας ανακοινώνει ότι οι εγγραφές σε μαθήματα θα 
πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους φοιτητές από την Τετάρτη, 30 Αυγούστου μέχρι 
και την Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017. 
 
Προπτυχιακοί, Μάστερ και Διδακτορικοί Φοιτητές όλων των ετών θα μπορούν από τις 9:00 το πρωί της 
Τετάρτης 30 Αυγούστου μέχρι και τις 12:00 το βράδυ της Παρασκευής 1 Σεπτεμβρίου να προχωρήσουν 
με την εγγραφής τους. 
 
Τονίζεται εμφατικά ότι όσοι φοιτητές δεν προχωρήσουν στην καθορισμένη περίοδο με την εγγραφή τους 
σε μαθήματα δε θα μπορούν να το πράξουν μέχρι και την περίοδο των προσθαφαιρέσεων σε μαθήματα. 
 

Η διαδικασία εγγραφής θα γίνει από τον ίδιο το φοιτητή στο νέο σύστημα διαχείρισης μητρώου του 
ΤΕΠΑΚ στον σύνδεσμο: https://sis.cut.ac.cy/irj/portal εισάγοντας το  username και password που του 
δόθηκε. Κάθε φοιτητής καλείται να μελετήσει το πρόγραμμα σπουδών του και να το οργανώσει 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ωρολόγιο.  
 
Το νέο λογισμικό είναι παραμετροποιημένο κατά τρόπο που ελέγχει κανόνες δήλωσης μαθημάτων. 
Συγκεκριμένα σε όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ισχύουν τα ακόλουθα: 
 

1. Ο μέγιστος φόρτος εγγραφής σε εξάμηνο δεν μπορεί να ξεπερνά τις 36 ΠΜ. Φοιτητές που 
επιθυμούν να εγγραφούν από 37-42 ΠΜ μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα ώστε να μελετήσει 
τις περιπτώσεις τους και μέσα στην 1η βδομάδα των μαθημάτων να μας στείλει αναλυτικά τις 
αποφάσεις για τα αιτήματα των φοιτητών του. Στη συνέχεια τα άτομα αυτά την περίοδο των 
προσθαφαιρέσεων θα κληθούν να προσέλθουν σε συγκεκριμένο χώρο για να εγγραφούν ΜΟΝΟ 
στο επιπλέον μάθημα/τα που τους δόθηκαν έγκριση. Εγγραφή σε φόρτο πέραν των 42ΠΜ δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί.  
 

2. Έχουν εισαχθεί στο σύστημα όλα τα προαπαιτούμενα μαθήματα. Ως εκ τούτου κανένας φοιτητής 
δε θα μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα όπου υπάρχουν αλυσίδες. Εξαιρέσεις από αλυσίδες 
(λόγω του ότι η εισαγωγή του φοιτητή έγινε σε πρόγραμμα σπουδών που δεν υπήρχαν τότε) θα 
δίνονται από τον Πρόεδρο του κάθε Τμήματος σε συγκεκριμένα μαθήματα στους συγκεκριμένους 
φοιτητές. Για όσους φοιτητές το Τμήμα επιβεβαιώσει ότι η εγγραφή τους δεν εμπίπτει στον 
κανόνα προαπαιτούμενων, λειτουργοί των Σπουδών θα προχωρούν με την εγγραφή του 
συγκεκριμένου μαθήματος αυτόματα.  

 
3. Ο κάθε φοιτητής θα μπορεί να βλέπει για να εγγραφεί ΜΟΝΟ τα μαθήματα του έτους που 

βρίσκεται καθώς και τα μαθήματα προηγούμενων ετών που δεν έχει συμπληρώσει επιτυχώς (είτε 
γιατί δεν τα εγγράφηκε καθόλου είτε γιατί δεν τα έχει περάσει). Φοιτητές που επιθυμούν να 
εγγραφούν σε μάθημα για βελτίωση βαθμού θα πρέπει να αποστείλουν μήνυμα στο 
studies@cut.ac.cy δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο, ταυτότητα, Τμήμα και το μάθημα που 
επιθυμούν να εγγραφούν για βελτίωση από 30 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου. Η δήλωση αυτή θα 
γίνει από αρμόδιο Λειτουργό της ΥΣΦΜ και θα ενημερώσει σχετικά τον φοιτητή. Νοείται ότι στην 
αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή σύμφωνα με τους τελευταίους κανόνες σπουδών και 
φοίτησης θα εμφανίζεται ο τελευταίος βαθμός ασχέτως αν είναι χαμηλότερος ή και 
αποτυχημένος.  
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4. Δεν θα μπορεί να γίνει εγγραφή σε μαθήματα όπου υπάρχει σύγκρουση ωρολογίου 

προγράμματος. Εστιάζουμε την προσοχή των φοιτητών να καλύπτουν πρώτα τα κενά των 
παλαιότερων ετών και μετά να προχωρούν στα μεγαλύτερα έτη. 
 

Στο νέο σύστημα οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν «πακέτο / ομάδα μαθήματος», το οποίο 
περιλαμβάνει ανάλογα τα διάφορα μέρη ενός μαθήματος (θεωρία, εργαστήριο, φροντιστήριο, κ.ά) με 
βάση το καθορισμένο ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά και την καθορισμένη χωρητικότητα του μαθήματος και 
της αίθουσας. Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα (νέοι κωδικοί, ονομασίες, ωρολόγιο πρόγραμμα) 
επισυνάπτονται. 
 
Τα μαθήματα τα οποία στα πακέτα τους εμφανίζεται η ένδειξη PKF είναι μαθήματα ελεύθερης επιλογής 
τα οποία μπορούν να τα επιλέξουν οι φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών τους το επιτρέπει.  
 
Φοιτητές που έχουν αποτύχει σε μαθήματα, χρειάζονται καθοδήγηση ή επιθυμούν προηγουμένως να 
δουν και να συμβουλευτούν τον ακαδημαϊκού τους Σύμβουλο μπορούν να το πράξουν εφόσον έλθουν σε 
επικοινωνία με τις γραμματείς των Τμημάτων τους. 
 
Φοιτητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εγγραφή παρακαλούμε όπως στέλνουν email στο 
studies@cut.ac.cy αναφέροντας την πολική τους ταυτότητα, το πρόβλημα που τους παρουσιάζεται και 
ένα print screen.   Ο αρμόδιος Λειτουργός του Τμήματος σας θα ανταποκριθεί στο αίτημα σας και θα 
σας καθοδηγήσει ανάλογα με το πρόβλημα.  
 
 

Παρακαλούμε όπως πριν προχωρήσετε με τη διαδικασία εγγραφή σας στο εξάμηνο / στα μαθήματα 
να αφιερώσετε λίγα λεπτά να δείτε το φιλμάκι που ετοιμάστηκε στο οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά 
όλα τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να ολοκληρώσετε επιτυχώς την εγγραφή σας!  
 

Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. 
 
Εκ μέρους της Υπηρεσίας Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας σας ευχόμαστε μια καρποφόρα και 
παραγωγική χρονιά. 
 
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στα τηλέφωνα 25 002710 και 25 002711 (ωράριο 
εξυπηρέτησης: 8:00-14:30) 
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