ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018/19
Οι εγγραφές σε μαθήματα θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από τους φοιτητές, την Τρίτη, 28
μέχρι και την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018, σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα:
Προπτυχιακοί Φοιτητές

Τρίτη
28/8/2018

7ου ή και μεγαλύτερου εξαμήνου

Τετάρτη
29/8/2018

Πέμπτη
Παρασκευή
30/8/2018 31/8/2018

√

5ου -6ου Εξαμήνου
3ου -4ου Εξαμήνου

√
√

1ου -2ου Εξαμήνου

√

Φοιτητές Περιστασιακής
Φοίτησης/Αντιστοιχίας/Erasmus in

√

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Μάστερ &
Διδακτορικού Επιπέδου)

√

√

Αν κάποιος φοιτητής έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα (π.χ. τέλος εγγραφής €40, δόσεις
διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα, κλπ) το σύστημα δεν επιτρέπει εγγραφή σε μαθήματα.
Θα υπάρχει ενεργοποιημένη η δέσμευση στο αρχείο του φοιτητή με την ένδειξη «Hold», όπου δεν
θα τον αφήνει να προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση στο σύστημα . Όσοι φοιτητές ενδεχομένως έχουν
οικονομική εκκρεμότητα θα πρέπει να τη διευθετήσουν πριν την έναρξη της περιόδου εγγραφών.
Για απορίες ως προς ενδεχόμενες οφειλές αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (υπόψη Μαρίζα Αλωνεύτη), τηλ. 25 002710 και kep@cut.ac.cy .
Όσοι φοιτητές δεν προχωρήσουν στην καθορισμένη περίοδο με την εγγραφή τους σε μαθήματα, θα
μπορούν να το πράξουν την περίοδο των προσθαφαιρέσεων, που είναι προγραμματισμένη για την
Τετάρτη 12 μέχρι και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 (σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα σε μεταγενέστερο στάδιο)
Πριν προχωρήσετε στις «Δηλώσεις Μαθημάτων»:
1. Μελετήστε προσεκτικά το πρόγραμμα σπουδών σας και οργανώστε την εγγραφή σας σε
μαθήματα σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα.
2. Αφιερώσετε λίγα λεπτά να δείτε το φιλμάκι που ετοιμάστηκε το οποίο περιλαμβάνει
αναλυτικά όλα τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να ολοκληρώσετε επιτυχώς
την εγγραφή σας. https://www.youtube.com/watch?v=j8tnW3UKapM
3. Συμβουλευτείτε τον Ακαδημαϊκό σας Σύμβουλο.

Οδηγίες
Η διαδικασία εγγραφής σε μαθήματα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του
Πανεπιστημίου στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://sis.cut.ac.cy/irj/portal. Για την πρόσβαση σας στο
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σύστημα θα σας ζητηθεί να εισάγετε το username και το password που χρησιμοποιείτε για την
πρόσβαση σας στο Πανεπιστημιακό σας email.
Προσοχή! Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τους κωδικούς πρόσβασης μπορείτε αποταθείτε στο
Κέντρο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (ΚΕΠ), kep@cut.ac.cy. ή να
επισκεφθείτε το πιο κάτω σύνδεσμο http://www.cut.ac.cy/ist/ για να τους επαναφέρετε.
Πριν προχωρήσετε στις δηλώσεις μαθημάτων βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο
Φθινοπωρινό εξάμηνο 2018-2019. Με την εισαγωγή σας στο σύστημα επιλέξετε από την Καρτέλα
Φοιτητή την επιλογή «Εγγραφή» και το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο θέλετε να πραγματοποιηθεί
η εγγραφή σας και πατήστε το κουμπί «Δημιουργία»
Σημειώνεται ότι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές θα προχωρήσουν κατευθείαν στις «Δηλώσεις
μαθημάτων».
Στην οθόνη που θα σας εμφανιστεί μπορείτε να δείτε για να εγγραφείτε ΜΟΝΟ τα μαθήματα του
έτους που βρίσκεστε καθώς και τα μαθήματα προηγούμενων ετών που δεν έχετε συμπληρώσει
επιτυχώς. Στην λίστα μπορείτε να δείτε ανά μάθημα πληροφορίες όπως είναι ο κωδικός μαθήματος,
η περιγραφή μαθήματος, τα πακέτα δραστηριοτήτων/ομάδα μαθήματος, την καθορισμένη
χωρητικότητα του μαθήματος, καθώς και τους τύπους δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το κάθε
μάθημα (Θεωρία, Φροντιστήριο, εργαστήριο). Διευκρινίζεται ότι 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.
Επεξηγήσεις
1. Για να θεωρήστε φοιτητής πλήρους φοίτησης θα πρέπει σε ένα εξάμηνο να έχετε φόρτο
τουλάχιστον 24 ΠΜ. Ο κανονικός φόρτος εξαμήνου είναι 30 ΠΜ. Όσοι έχουν εισαχθεί σε
προγράμματα σπουδών πριν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 μπορούν να έχουν αυξημένο
φόρτο μέχρι 42 ΠΜ, με έγκριση του Προέδρου Τμήματος. Όσοι αρχίζουν τη φοίτησή τους
από το 2018-19 μπορούν, σε συνεννόηση και με έγκριση του ακαδημαϊκού συμβούλου, να
υπερβούν τον κανονικό φόρτο (30 ΠΜ) και να εγγραφούν σε μαθήματα μέχρι 38 ΠΜ, σε
μέχρι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση
προγραμμάτων σπουδών που σε ένα εξάμηνο έχουν φόρτο που υπερβαίνει τα 30 ECTS, το
όριο υπέρβασης είναι μέχρι 8 ΠΜ. Π.χ. αν ο φόρτος είναι 34 ΠΜ, στο δεδομένο εξάμηνο
ένας φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε όλα τα μαθήματα (34 ΠΜ) χωρίς θα θεωρείται ότι
κάνει υπέρβαση. Αν θέλει να κάνει υπέρβαση φόρτου και έχει σχετική έγκριση από τον
ακαδημαϊκό του σύμβουλο, μπορεί στο συγκεκριμένο εξάμηνο να εγγραφεί σε μαθήματα
φόρτου μέχρι 42 ΠΜ (34ΠΜ + 8ΠΜ).
2. Στις περιπτώσεις όπου οι φοιτητές δεν μπορούν νε εγγραφούν ηλεκτρονικά είτε γιατί
ξεπερνούν τις 30 ΠΜ, είτε γιατί δεν πληρούν τα προαπαιτούμενα ή έχουν σύγκρουση
ωρολογίου, θα πρέπει να αποστέλλουν το αίτημα/τα τους για έγκριση συμπληρώνοντας την
σχετική φόρμα (θα ενεργοποιηθεί την περίοδο των εγγραφών) αναφέροντας την πολιτική
τους ταυτότητα, το πρόβλημα που τους παρουσιάζεται και ένα print screen όπου χρειάζεται.
Ο αρμόδιος Λειτουργός του Τμήματος σας θα ανταποκριθεί στο αίτημα σας και θα σας
καθοδηγήσει ανάλογα με το πρόβλημα.
Το λογισμικό είναι παραμετροποιημένο κατά τρόπο που ελέγχει κανόνες δήλωσης μαθημάτων.
Συγκεκριμένα σε όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ισχύουν τα ακόλουθα:
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1. Εγγραφή Φοιτητών σε αυξημένο Φόρτο πέραν των 30 ΠΜ: Ο μέγιστος φόρτος εγγραφής
σε εξάμηνο δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30 ΠΜ (υπάρχουν εξαιρέσεις, δείτε την επεξήγηση 2
πιο πάνω).
2. Εγγραφή Φοιτητών με Εξαιρέσεις Προαπαιτούμενων: Έχουν εισαχθεί στο σύστημα όλα τα
προαπαιτούμενα μαθήματα. Ως εκ τούτου κανένας φοιτητής δε θα μπορεί να εγγραφεί σε
μαθήματα όπου υπάρχουν προαπαιτούμενα. Εξαιρέσεις Προαπαιτούμενων 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. Βελτίωση Βαθμού: Φοιτητής που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο οποίο
βαθμολογήθηκε με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο από 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από
έγκριση του διδάσκοντος συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα. 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.
4. Εγγραφή Φοιτητών με σύγκρουση ωρολογίου. 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. Σημειώνεται ότι αιτήματα φοιτητών με σύγκρουση
ωρολογίου θα εξετάζονται ΜΟΝΟ για τους φοιτητές που βρίσκονται επί πτυχίο νοουμένου
ότι έχουν συμπληρώσει τη σχετική φόρμα.
Μέχρι το τέλος των εγγραφών θα σας απαντήσουμε σχετικά για την έγκριση/απόρριψη του
αιτήματος σας. Νοείται ότι ΚΑΝΕΝΑ αίτημα δεν θα εξεταστεί αν δεν συμπληρωθεί η σχετική φόρμα,
η οποία θα είναι σε ισχύει την περίοδο των εγγραφών του Φθινοπωρινού εξαμήνου 2018-2019.

Για πληροφορίες:
Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης
Γωνία Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, 3040 Λεμεσό
Τηλ.: 25002710/11, Φαξ: 25002681
www.cut.ac.cy/students/support/

E-mail: kep@cut.ac.cy
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