ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Στοιχεία Φοιτητή
Επώνυμο:
Αρ. Φοιτ. Μητρώου:
Διεύθυνση μόνιμης διαμονής:
Πόλη/κοινότητα:
Τηλέφωνο (κινητό):

Όνομα:
Αρ. Πολ. Ταυτότητας:
Επαρχία:
Email:

Ταχ. Κώδ.:

Στοιχεία προσώπου υπεύθυνου για την πληρωμή των διδάκτρων (αν διαφέρει από το φοιτητή)
Επώνυμο:
Σχέση με το φοιτητή:
Διεύθυνση μόνιμης διαμονής:
Πόλη/κοινότητα:
Τηλέφωνο (κινητό):

Όνομα:
Αρ. Πολ. Ταυτότητας:
Επαρχία:
Email:

Ταχ. Κώδ.:

Γενικές πληροφορίες
Συμφωνία – Αφορά την πληρωμή διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα και ισχύει μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους.
Μητρώο Φοίτησης – Το Μητρώο Φοίτησης που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας αποτελεί τη βάση για
τον υπολογισμό των οφειλόμενων διδάκτρων.
Προκαταβολή – Καθορισμένο ποσό που καταβάλλεται για την κράτηση της θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα και δεν επιστρέφεται
σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο.
Τρόποι Πληρωμής – Το Πανεπιστήμιο προσφέρει δύο επιλογές πληρωμής. Η πρώτη επιλογή, είναι η πληρωμή των διδάκτρων με
έμβασμα ή με πιστωτική κάρτα μέσω Jcc σε τρεις δόσεις πριν την έναρξη των τριών πρώτων εξαμήνων για Μάστερ, και σε έξι δόσεις
πριν την έναρξη των έξι πρώτων εξαμήνων για Διδακτορικό. Η δεύτερη επιλογή, είναι η πληρωμή των διδάκτρων σε ισόποσες μηνιαίες
δόσεις με σταθερή εντολή τραπεζικού εμβάσματος. Οι τρόποι πληρωμής είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στο
www.cut.ac.cy/studies/postgraduate/fees/
Επιστροφή διδάκτρων – Σε περίπτωση αποχώρησης μέχρι και την 4η βδομάδα του πρώτου εξαμήνου επιστρέφεται το ποσό που
πληρώθηκε για την πρώτη δόση (όχι η προκαταβολή). Σε περίπτωση αποχώρησης σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο δεν
επιστρέφονται δίδακτρα που έχουν καταβληθεί.
Απλήρωτα δίδακτρα ‐ Το Πανεπιστήμιο δύναται να μην επιτρέπει ή/και να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα
μαθήματα/εξάμηνο, όταν διαπιστωθεί ότι δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα
μαθήματα. Φοιτητής που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρά του στην καθορισμένη προθεσμία του έτους αποφοίτησης,
δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματος του.
Πανεπιστημιακή διεύθ. Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email) – Όλοι οι φοιτητές με την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο θα λάβουν
πανεπιστημιακή διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου (email). Το Πανεπιστήμιο θα επικοινωνεί με τους φοιτητές για οποιοδήποτε θέμα
σε αυτή την διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου.

Αλλαγή στοιχείων – Ο φοιτητής και/ή το υπεύθυνο για την πληρωμή των διδάκτρων πρόσωπο θα ενημερώνει το Πανεπιστήμιο για
κάθε αλλαγή στα προσωπικά στοιχεία ή/και στον τρόπο πληρωμής των διδάκτρων. Επιτρέπεται η αλλαγή υπεύθυνου προσώπου για
την πληρωμή των διδάκτρων εφόσον υπογραφεί νέα Συμφωνία.
Χρεωστικό τιμολόγιο – Το υπεύθυνο πρόσωπο οφείλει να πληρώνει τα δίδακτρα έστω κι αν δεν λάβει χρεωστικό τιμολόγιο.
Κατάσταση λογαριασμού στέλνεται για ενημερωτικούς σκοπούς και το υπεύθυνο πρόσωπο οφείλει να πληρώνει τα δίδακτρα
εμπρόθεσμα έστω κι αν δεν λάβει τέτοια κατάσταση.

Αποδοχή
Οι πιο κάτω υπογράφοντες, Φοιτητής και Υπεύθυνο πρόσωπο, από κοινού και χωριστά συμφωνούν να πληρώνουν στο Πανεπιστήμιο
όλες τις οφειλές σε δίδακτρα με βάση τη Συμφωνία. Οι υπογράφοντες αναγνωρίζουν ότι έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου, την οποία και θα συμβουλεύονται για πληροφορίες που αφορούν τα δίδακτρα. Σε περίπτωση οφειλών διδάκτρων, το
Πανεπιστήμιο δύναται κατά την κρίση του να απαιτήσει να εξοφληθεί από τον καθένα χωριστά ή/και από κοινού από το Φοιτητή και
το Υπεύθυνο Πρόσωπο.
Εξουσιοδοτώ το Πανεπιστήμιο να παρακρατήσει οποιαδήποτε χορηγία/υποτροφία μπορεί να εξασφαλίσω από το Πανεπιστήμιο ή
από το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου για σκοπούς πληρωμής οφειλών μου σε δίδακτρα.
Το Πανεπιστήμιο δύναται να μην επιτρέπει ή/και να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα μαθήματα/εξάμηνο, όταν διαπιστωθεί
ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα. Φοιτητής που δεν
έχει εξοφλήσει τα δίδακτρά του στην καθορισμένη προθεσμία του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή
Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματος του.
Αν δεν πληρώσω τα οφειλόμενα δίδακτρα, συμφωνώ ότι έχω υποχρέωση, πέραν των οφειλόμενων διδάκτρων, να πληρώσω στο
Πανεπιστήμιο όλα τα λογικά έξοδα που το Πανεπιστήμιο θα καταβάλει για την νομική ή/και δικαστική διεκδίκησή τους.
Εξουσιοδοτώ το Πανεπιστήμιο και τους εκπροσώπους του να επικοινωνήσουν μαζί μου με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας για τους
σκοπούς της Συμφωνίας.
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη Συμφωνία αυτή καθώς και τη φοίτησή μου και να διεκδικήσει όλες τις οφειλές,
αν οι πληρωμές των διδάκτρων δεν γίνονται έγκαιρα. Έχω/έχουμε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους της παρούσας
Συμφωνίας.
Αφού πληρώσω την καθορισμένη προκαταβολή, επιθυμώ να αποπληρώσω το υπόλοιπο των διδάκτρων (βάλτε √):
Με εξαμηνιαίες δόσεις

Με μηνιαίες δόσεις

Με την υπογραφή μου/μας εγγυούμαι/μαστε την πληρωμή όλων των ποσών διδάκτρων.

Υπογραφή Φοιτητή:

Ημερ.:

Υπογραφή Υπεύθυνου Προσώπου:
(αν διαφέρει από το Φοιτητή)

Ημερ.:

