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CUT Portal  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Για την υποβολή αίτησης σε προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά), αν δεν εί-
στε ήδη ενεργός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσετε μια σύντομη 
διαδικασία ώστε να αποκτήσετε κωδικούς για πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη του Πανεπι-
στημίου (CUT Portal).  

 

Βήμα 1 

Η διαδικασία αρχίζει από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, μέσω ενός συνδέσμου που εμφα-
νίζεται στην κάθε προκήρυξη για θέσεις φοίτησης. Π.χ. για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μά-
στερ η διαδικασία υποβολή αίτησης αρχίζει στο www.cut.ac.cy/masters 

 

    

 

 

 

http://www.cut.ac.cy/masters
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Βήμα 2 

Ανάλογα με τη γλώσσα επιλογής, ανοίγει ένα νέο παράθυρο. Σας ζητείται να καταχωρήσετε ένα 
έγκυρο email και από κάτω να συμπληρώστε για σκοπούς ασφάλειας το κείμενο που εμφανίζε-
ται στην εικόνα. Ακολούθως πατήστε Αποστολή 

 

 

Θα λάβετε στο email που δηλώσατε (σε μερικά λεπτά) ένα μήνυμα από το Πανεπιστήμιο με ο-
δηγίες για το επόμενο στάδιο. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβετε email, επικοινωνήστε με το 
Πανεπιστήμιο, στο graduate@cut.ac.cy   

 

Βήμα 3 

To email που θα λάβετε σας ζητά να πατήσετε σε ένα σύνδεσμο, που οδηγεί σε ένα νέο παρά-
θυρο στο οποίο πρέπει να καταχωρήσετε διάφορα προσωπικά στοιχεία ώστε να σας δημιουρ-
γηθεί λογαριασμός χρήστη στο Portal 

 

mailto:graduate@cut.ac.cy
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Προσοχή στα ακόλουθα: 

Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε όλους τους χαρακτήρες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ.   

Αρχικά, καταχωρείτε με αγγλικούς χαρακτήρες όνομα (name), επώνυμο (surname), και το όνο-
μα του πατέρα σας (fathers name).  

Ακολούθως, καταχωρείτε με ελληνικούς χαρακτήρες τα πεδία στα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ και 
στη ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. 

Τα πεδία Υπηκοότητα και Χώρα απαιτούν συγκεκριμένες τιμές από ευρύ κατάλογο αναζήτησης. 
Για τους Κυπρίους και την Κύπρο είναι και στις δύο περιπτώσεις CY (μπορείτε να το πληροκτρο-
λογήσετε χωρίς αναζήτηση). 

Προσοχή στη δήλωση ταχυδρομικού κώδικα. Το σύστημα έχει μηχανισμό ελέγχου ώστε ο ταχυ-
δρομικός κώδικας να συνάδει με τη χώρα που δηλώσατε.  

Αφού συμπληρώσετε όλα πεδία, πατήστε Αποστολή.  

Αν έχετε κάνει λάθος σε κάποιο πεδίο, το σύστημα θα σας ζητήσει να διορθώσετε.  

Αν είναι όλα ορθά, όταν πατήσετε Αποστολή θα δείτε σχετικό μήνυμα επιτυχίας  

 

 

 

… και εντός μερικών λεπτών θα λάβετε email από το Πανεπιστήμιο. 

 

Βήμα 4 

Το δεύτερο email που θα λάβετε αναγράφει κωδικούς πρόσβασης (username / password) στη 
Διαδικτυακή Πύλη (Portal) του Πανεπιστημίου. Πατώντας στο σύνδεσμο που παρατίθεται στο 
τέλος του μηνύματος, ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο καταχωρείτε τους κωδικούς που 
σας δόθηκαν για πρόσβαση στο Portal.  

Για να πάτε απευθείας στο παράθυρο αυτό (αφορά ενεργούς φοιτητές ή όσους έχουν πάρει 
ήδη κωδικούς), ακολουθήστε https://sis.cut.ac.cy/irj/portal  

 

https://sis.cut.ac.cy/irj/portal
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Βήμα 5 

Έχετε εισαχθεί στο Portal. Εμφανίζεται μια οθόνη όπως η πιο κάτω: 

 

 

 

Αν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε στη Διαμόρφωση Γλώσσας.  Η αλλαγή ενεργοποιεί-

ται αφού πατήσετε Έξοδος από το σύστημα και εισέλθετε ξανά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να 

επαναλαμβάνεται.  
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Για τη Δημιουργία αίτησης σε πρόγραμμα, ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα: 

1. Επιλέξτε το κουμπί Δημιουργία 

 

 

 

2.  Επιλέξτε το κουμπί Επιλογή Τύπου Αίτησης: 
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3. Επιλέξτε από την λίστα τον Τύπο Αίτησης (π.χ. Μεταπτυχιακά): 

 

 

4. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε μέχρι τρία προγράμματα. Αναζητήστε στη λίστα το 
πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει. Περιλαμβάνονται τα προγράμματα που προσφέρονται 
τη δεδομένη περίοδο, σύμφωνα με τον Τύπο Αίτησης. 

 

 

 

5. Για κάθε Τύπο Αίτησης απαιτείται να επισυνάψετε ορισμένα δικαιολογητικά. Αν δεν 
επισυνάψετε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η αίτηση σας μπορεί να 
αποθηκευτεί, ωστόσο δεν θα τύχει οποιασδήποτε αξιολόγησης. Για να εισάγεται 
συνημμένα αρχεία (δικαιολογητικά), πατήστε στην κάθε περίπτωση το κουμπί Επιλογή 
Αρχείου και επιλέξτε το ανάλογο αρχείο από το χώρο που το έχετε τοποθετήσει στον 
υπολογιστή σας. Το αρχείο μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε μορφή (πχ. pdf, jpeg, word, 
κ.ά) 

 

Για να προσθέσετε και άλλο δικαιολογητικό, πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Προσθήκη 
γραμμής. 
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6. Με το κουμπί Αποθήκευση καταχωρείται (υποβάλλεται) η αίτηση. 

 

 

7. Ορισμένα προγράμματα απαιτούν να δηλώσετε τα στοιχεία δύο ατόμων από τον ακα-
δημαϊκό ή/και επαγγελματικό χώρο που θα μπορούσαν να δώσουν Συστάσεις για εσάς. 
Αν έχετε επιλέξει προγράμματα που έχουν τέτοια προϋπόθεση, θα πρέπει να επιλέξετε 
το κουμπί Συστατική Επιστολή Από (κάτω από τις Συστάσεις): 

 

 

 

Στο παράθυρο που ανοίγει καταχωρήστε τα στοιχεία του ατόμου που θα θέλατε να απο-
ταθεί το Πανεπιστήμιο ώστε να ζητήσει, αν το επιθυμεί, Συστάσεις για εσάς. Τα πεδία με 
αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.   
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8. Όσο είναι ανοικτή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε 
την αίτηση/τις αιτήσεις σας, μέσα από το portal (https://sis.cut.ac.cy/irj/portal), να δη-
μιουργήσετε νέα αίτηση με το κουμπί Δημιουργία, να επιλέξετε μία ήδη υπάρχουσα, να 
τη διαγράψετε με τη Διαγραφή αίτησης και να αλλάξετε τα συνημμένα με το κουμπί Αλ-
λαγή Συνημμένων.  

 

Με το κουμπί Αποθήκευση καταχωρούνται οι αλλαγές. 

 

https://sis.cut.ac.cy/irj/portal
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9. Εφόσον δημιουργήσετε τις αιτήσεις στα προγράμματα που επιθυμείτε μέσω της διαδι-
κασίας εισαγωγής που επιλέξατε και επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
όπως σας υποδείχτηκε στο σημείο 5.  

Αν αντιμετωπίσετε δυσκολία σε οποιοδήποτε στάδιο, επικοινωνήστε με το Πανεπιστήμιο 
στο email Studies@cut.ac.cy 

 

mailto:Studies@cut.ac.cy

