Γραφείο Φοιτητικής Ζωής, Αποφοίτων και Εκδηλώσεων

Οδηγίες για Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές
που αναμένεται να αποφοιτήσουν το 2019
Ημερομηνία Αποφοίτησης: Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 & Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019
Τοποθεσία:
Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού
Ώρα Έναρξης Τελετής:
7.30 μμ.
Παρακαλώ όπως διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που αναφέρονται στην επιστολή
αυτή και να την κρατήσετε για μελλοντική χρήση.
Η επιστολή αυτή αποστέλλεται σε όλους τους πιθανούς απόφοιτους 2019, του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου. Δεν αποτελεί επιβεβαίωση για τους φοιτητές που θα λάβουν την
επιστολή ότι θα αποφοιτήσουν το 2019 και ότι θα τους απονεμηθεί πτυχίο στην τελετή
αποφοίτησης.
Αγαπητοί φοιτητές,
Προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε στην τελετή αποφοίτησης που θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 & Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 στο Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού.
Ώρα έναρξης τελετής 7.30μμ.
1. Ημερομηνία Αποφοίτησης Σχολών/Τμημάτων
 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ημερομηνία που θα αποφοιτήσει η κάθε
σχολή και τμήμα.
 Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού) φοιτητές
θα αποφοιτήσουν την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη σχολή τους.
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Α/Α

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ

1

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

2

ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
1) Καλών Τεχνών
2) Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
1) Επιστημών Αποκατάστασης

3

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

2) Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την
Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία.
3) Νοσηλευτική

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Α/Α

1

2

3

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Γεωπονικών Επιστημών
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ
Τροφίμων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2. Επιστήμης και Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος
1. Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
2. Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ναυτιλίας
3. Διοίκηση (Διατμηματικό Πρόγραμμα)
1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
2. Μηχανολόγων Μηχανικών και
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών
3. Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Γεωπληροφορικής
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2. Ενδυμασία κατά την τελετή αποφοίτησης
 Όσοι από εσάς θα συμμετάσχουν στην τελετή, παρακαλείστε όπως
προμηθευθείτε πλήρη ακαδημαϊκή ενδυμασία για την τελετή (τήβεννο και
καπέλο).
 Την ακαδημαϊκή ενδυμασία μπορείτε να την παραγγείλετε και πληρώσετε
μέσω της
Ιστοσελίδας http://www.gownhirecyprus.com ή να την
προμηθευτείτε με επίσκεψη σας στο κατάστημα Eurojet.
 Η παραλαβή της μπορεί να γίνει από το κατάστημα Eurojet, οδός Γλάδστωνος
αρ. 46Β (πολυκατοικία «Κούλλος»), Λεμεσός, τηλ. 25353677, από τις
27/5/2019 – (& ημερομηνία αποφοίτησης 19-20/6/2019), και μέχρι 30/6/2018
(για την επιστροφή της στο κατάστημα), από τις 10π.μ. – 6.30μ.μ. εκτός
Τετάρτης και Σαββάτου από τις 10πμ – 1.30μ.μ. Μπορούν να γίνουν και κατ’
οίκων παραδόσεις με επιπλέον χρέωση μετά από παραγγελία στην Ιστοσελίδα
του καταστήματος.
 Κατά την παραλαβή της τηβέννου θα ζητηθεί από τους φοιτητές να
παρουσιάσουν επίσημο έγγραφο για σκοπούς επαλήθευσης της ταυτότητας τους
όπως Δελτίο πολιτικής ταυτότητας, φοιτητική ταυτότητα ή διαβατήριο. Οι
φοιτητές μπορούν να εξουσιοδοτήσουν άλλο άτομο για παραλαβή της τηβέννου.
Το άτομο αυτό, κατά την παρουσία στο κατάστημα είναι αναγκαίο να
παρουσιάσει επίσημο έγγραφο για σκοπούς επαλήθευσης της ταυτότητας του.
Οφείλει επίσης να δηλώσει προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, ΑΔΤ, τηλέφωνο
επικοινωνίας, διεύθυνση. Tέλος, οι φοιτητές που θα ενοικιάσουν τήβεννο, είναι
απαραίτητο να αποδεκτούν τη συμφωνία ενοικίασης στολής και να δώσουν
συγκατάθεση για συλλογή και καταχώρηση προσωπικών δεδομένων
(επισυνάπτεται).
 Η τιμή ενοικίασης για προπτυχιακούς φοιτητές ανέρχεται στα €33 και η τιμή
αγοράς της στα €57. Για μεταπτυχιακούς (Master) φοιτητές, η τιμή ενοικίασης
ανέρχεται στα €35 και η τιμή αγοράς στα €62. Για διδακτορικούς φοιτητές, η
τιμή ενοικίασης ανέρχεται στα €38 και η τιμή αγοράς στα €67.
 Χωρίς ακαδημαϊκή ενδυμασία κανείς απόφοιτος δεν μπορεί να συμμετάσχει
στην τελετή αποφοίτησης.
 Η ενδυμασία σας πρέπει να είναι σεμνή και τα χρώματα ταιριαστά, έτσι ώστε να
αναδεικνύεται η τήβεννος. Τα αγόρια είναι καλό να φορέσουν κουστούμι σε
τέτοιο χρώμα έτσι ώστε να αναδεικνύουν την τήβεννο κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Tα κορίτσια είναι καλό να αποφύγουν τα ψηλά τακούνια για να
αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.
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Τήβεννος Πτυχίου

Τήβεννος Μεταπτυχιακού

Τήβεννος Διδακτορικού

3. Διευθέτηση-Εξόφληση οφειλών προς το Πανεπιστήμιο
 Όσοι από εσάς έχετε οποιεσδήποτε οφειλές προς το Πανεπιστήμιο (όπως
ενοίκια για διαμονή σε φοιτητική εστία, δανεισμός βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, δίδακτρα, χρέωση εξοπλισμού από
Γραφείο Αθλητισμού, κ.ά) πρέπει να τις διευθετήσετε το αργότερο μέχρι τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019.
 Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η αποφοίτηση σας.
4. Προσκεκλημένοι στην τελετή
 Σε όλους τους απόφοιτους προσφέρονται τέσσερις (4) προσκλήσεις, για τους
προσκεκλημένους τους. Όσοι απόφοιτοι επιθυμούν επιπρόσθετες προσκλήσεις
μπορούν να αιτηθούν εδώ. Παρακαλώ λάβετε υπόψη πως, με την υποβολή του
αιτήματος δεν σημαίνει αυτόματα ότι έχετε εξασφαλισμένες οποιεσδήποτε
επιπλέον προσκλήσεις. Το κατά πόσον θα προκύψουν διαθέσιμές προσκλήσεις,
θα διαφανεί περίπου 2 εβδομάδες πριν τις αποφοιτήσεις. Θα ενημερωθείτε για
αυτό.
 Οι προσκλήσεις ΠΡΕΠΕΙ να παρουσιάζονται στην είσοδο του Κηποθέατρου
για να επιτραπεί η είσοδος.
 Φάκελος για κάθε φοιτητή, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις προσκλήσεις, καθώς
επίσης και αναλυτικές πληροφορίες για την τελετή, θα είναι διαθέσιμος από
Δευτέρα 3 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019, από 9π.μ.–
3μ.μ., στα γραφεία της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας,
(Ισόγειο) (κτίριο «ΛΑΙΚΗΣ», Γωνία Αθηνών & N. Ξιούτα, Λεμεσός). Οι
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φάκελοι αυτοί παραλαμβάνονται προσωπικά από κάθε δικαιούχο φοιτητή. Οι
φοιτητές μπορούν να εξουσιοδοτήσουν άλλο άτομο για παραλαβή του φακέλου.
5. Φωτογράφιση και Βιντεογράφιση της τελετής
 Το Πανεπιστήμιο μετά από λήψη προσφορών, έχει επιλέξει επαγγελματία
φωτογράφο (με προσιτές τιμές), για να προσφέρει τις υπηρεσίες του, πριν και
κατά την τελετή αποφοίτησης.
 Το όνομα του φωτογραφείου που έχει επιλεγεί είναι το «PHOTO TAKIS», και
βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου αρ. 253 (πλησίον εκκλησίας Αγίας
Αικατερίνης (Καθολικών), παραλιακή οδός, περιοχή Μόλου, πολύ κοντά στο
ΓΣΟ, τηλ. 25-351500, 99-415041, κ. Τάκης Αριστοτέλους).
 Οι φοιτητές που αποφοιτούν θα μπορούν να φωτογραφηθούν σε ειδικά
διαμορφωμένο στούντιο, το οποίο θα βρίσκεται στον υπαίθριο εσωτερικό χώρο,
της ανατολικής εισόδου του Κηποθέατρου Λεμεσού꞉
 Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 μεταξύ των ωρών 3:30μμ – 6:30μμ & μετά
το πέρας της τελετής.
 Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 μεταξύ των ωρών 03:30μμ – 6:30μμ & μετά
το πέρας της τελετής.
 Εάν υπάρξουν απόφοιτοι οι οποίοι δε θα προλάβουν να φωτογραφηθούν στο
υπαίθριο στούντιο του Κηποθέατρου Λεμεσού, τις παραπάνω μέρες και ώρες
και επιθυμούν να το πράξουν, τότε μπορούν να επισκεφθούν το PHOTO
TAKIS, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση για φωτογράφηση.
 Φωτογραφίες θα ληφθούν επίσης στην παραλαβή του πτυχίου, στις βραβεύσεις
αριστούχων φοιτητών, ομαδικές, κατά τμήμα, κλπ.
 Ο φωτογράφος έχει αναλάβει επίσης την βιντεογράφηση της τελετής και την
παραγωγή σχετικού DVD, το οποίο μπορεί κάθε φοιτητής να παραγγείλει από
πριν και να το αγοράσει.
Παραγγελία και Πληρωμή Φωτογραφιών και DVD
 Σε υπαίθριο χώρο του Κηποθέατρου Λεμεσού όπου θα λειτουργήσει ειδικά
διαμορφωμένο στούντιο, οι φοιτητές θα συμπληρώνουν Έντυπο Παραγγελίας
εις διπλούν. Το ένα εκ των δύο θα κρατείται από το φοιτητή ως αντίγραφο και
το πρωτότυπο από το PHOTO TAKIS. Στο έντυπο αυτό οι φοιτητές επιλέγουν
μεγέθη, ποσότητες φωτογραφιών που επιθυμούν να αγοράσουν και δηλώνουν
κατά πόσον επιθυμούν να αγοράσουν το DVD της τελετής.
 Το Έντυπο Παραγγελίας εις διπλούν περιλαμβάνεται στο φάκελο που θα σας
δοθεί μαζί με τις προσκλήσεις κλπ. Συστήνεται όπως συμπληρώσετε εκ των
προτέρων τα Έντυπα Παραγγελίας και τα παραδίδετε στο στούντιο
συμπληρωμένα για εξοικονόμηση χρόνου.
 Με την παράδοση του εντύπου θα πρέπει να πληρωθεί σε μετρητά η αξία των
φωτογραφιών ή/και του DVD.
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Επιλογή των Φωτογραφιών
 Μετά το πέρας της τελετής το PHOTO TAKIS θα ανεβάσει στην Ιστοσελίδα
του www.phototakis.com.cy, σε ειδικό φάκελο ελεγχόμενης πρόσβασης, όλες
τις φωτογραφίες που λήφθηκαν, σε κατηγορίες (πχ. στούντιο, παραλαβή
πτυχίου, κλπ). Η κάθε φωτογραφία θα έχει στο κάτω μέρος της ένα μοναδικό
αριθμό, τον οποίο θα δηλώνουν οι φοιτητές στην επικοινωνία τους με το
PHOTO TAKIS.
 Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την ανεύρεση των φωτογραφιών
είναι:
 Eίσοδος στην Ιστοσελίδα www.phototakis.com.cy
 Στο παράθυρο που ανοίγει πατούμε πάνω στο εικονίδιο
ΤΕPAK2019.
 Πληκτρολογείτε ως password: θα σας δοθεί από το φωτογράφο
στην παραγγελία και μετά πατούμε το LOGIN.
 H
επικοινωνία
θα
γίνεται
ηλεκτρονικά
στη
διεύθυνση:
fototakis@cytanet.com.cy. Θα αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας, το
ονοματεπώνυμο σας και τους αριθμούς φωτογραφιών που επιλέγετε.
Σημειώνεται ότι η ποσότητα φωτογραφιών καθώς επίσης και τα μεγέθη θα
πρέπει να συμφωνούν με αυτά που έχετε δηλώσει και πληρώσει στην παράδοση
του Εντύπου Παραγγελίας. Όσοι/ες επιθυμούν περισσότερες φωτογραφίες από
αυτές που έχουν παραγγείλει/πληρώσει, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το
φωτογράφο για διευθέτηση.
Αποστολή των Φωτογραφιών
Ο φωτογράφος αναλαμβάνει να αποστείλει ταχυδρομικώς ή με courier την παραγγελία
(εκτός εάν οι φοιτητές δηλώσουν στο έντυπο παραγγελίας ότι θα παραλάβουν οι ίδιοι
τις φωτογραφίες τους από το PHOTO TAKIS) στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο
έντυπο παραγγελίας, το συντομότερο δυνατό. Παρακαλείστε όπως γράφετε καθαρά τα
στοιχεία σας στο έντυπο. Τα έξοδα αποστολής πληρώνονται από το φοιτητή κατά την
παραγγελία.
Σημείωση για το DVD τελετής αποφοίτησης
 Τα DVD της τελετής αποφοίτησης είναι κλειδωμένα και δεν επιδέχονται
οποιανδήποτε αντιγραφή.
 Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της τελετής δε θα επιτρέπεται η μετακίνηση
οποιουδήποτε μπροστά από το χώρο της εξέδρας για σκοπούς λήψης
φωτογραφιών ή βίντεο. Η φωτογράφηση και βιντεογράφηση θα γίνεται μόνο
από τον επαγγελματία φωτογράφο που επιλέγηκε.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ – DVD - ΠΑΚΕΤΩΝ
A/A

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Φωτογραφία 15χ20cm
Φωτογραφία 20χ30cm (Α4)
DVD Τελετής Αποφοίτησης (2 κάμερες)
σε πλαστικό κουτί με εξώφυλλο και τύπωμα
στο DVD.
Α’ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Ένα (1) DVD Τελετής Αποφοίτησης
Τέσσερις (4) Φωτογραφίες 15χ20cm
Τέσσερις (4) Φωτογραφίες 20χ30cm
Συνολική Τιμή Προσφοράς Α΄Πακέτου
Β’ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Ένα (1) DVD Τελετής Αποφοίτησης
Πέντε (5) Φωτογραφίες 15χ20cm
Μία (1) Φωτογραφία 20χ30cm
Συνολική Τιμή Προσφοράς Β΄Πακέτου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ
Παράδοση φωτογραφιών & σε ψηφιακή
μορφή (digital), επιπλέον χρέωση για κάθε
φωτογραφία
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (εάν ζητηθεί από φοιτητή)
Με courier (εντός Κύπρου) (παραλαμβάνεται
από κεντρικό γραφείο του courier σε κάθε
πόλη από το φοιτητή)
Με courier (εκτός Κύπρου) (παραλαμβάνεται
από κεντρικό γραφείο του courier σε κάθε
Χώρα/πόλη από το φοιτητή)

2
3

4

5

6

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

€2,50
€4,00
€11,00

€29,00

€24,00

€3,00

€3,00
€25,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €
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6. Πρόβα για την τελετή αποφοίτησης και παράδοση αναλυτικών βαθμολογιών και
άλλων επίσημων εγγράφων.
 Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, ώρα 9π.μ.-10π.μ. θα πραγματοποιηθεί η πρόβα
της τελετής στον ίδιο χώρο (Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού) για τις σχολές &
τμήματα που αποφοιτούν την ίδια ημέρα.
 Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, ώρα 9π.μ.-10π.μ. θα πραγματοποιηθεί η πρόβα
της τελετής στον ίδιο χώρο (Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού) για τις σχολές &
τμήματα που αποφοιτούν την ίδια ημέρα.
 Η παρουσία όλων των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στις τελετές είναι
υποχρεωτική. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες, στην πρόβα για την τελετή να
μη φορέσουν την ακαδημαϊκή ενδυμασία για την τελετή (τήβεννο και καπέλο).
 Πρέπει να βρίσκεστε στο χώρο τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα, στις 08:30πμ.
 Μετά την ολοκλήρωση της πρόβας θα σας παραδοθεί φάκελος, ο οποίος θα
περιλαμβάνει την επίσημη αναλυτική σας βαθμολογία και πιστό αντίγραφο της.
7. Γενικές πληροφορίες
 Όσοι από εσάς θα δηλώσετε συμμετοχή στην τελετή, πρέπει να βρίσκεστε στο
χώρο της εκδήλωσης το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη της τελετής, δηλαδή
όχι αργότερα από τις 6:30μμ, φορώντας την ακαδημαϊκή σας ενδυμασία
(τήβεννο και καπέλο).
 Οι προσκεκλημένοι σας θα πρέπει να βρίσκονται το αργότερο μισή ώρα
νωρίτερα, δηλ. 7:00μμ στο χώρο της εκδήλωσης. Δεν θα οριστεί συγκεκριμένη
θέση για τους προσκεκλημένους σας, ωστόσο θα υπάρχει πρόνοια ώστε οι
θέσεις να είναι επαρκείς για όλους όσους θα έχουν λάβει πρόσκληση.
 Απαγορεύεται οποιοσδήποτε από τους προσκεκλημένους να εισέλθει στο
χώρο της τελετής (εξέδρα) στον οποίο θα βρίσκονται οι απόφοιτοι, ακαδημαϊκοί
και επίσημοι. Οι προσκεκλημένοι θα παραμείνουν στο χώρο που θα τους
υποδειχθεί (κερκίδες) μέχρι το τέλος της τελετής και στη συνέχεια θα
αναχωρήσουν προς τις εξόδους του θεάτρου.
 Παρακαλείστε όπως τηρήσετε επακριβώς ΟΛΕΣ τις προθεσμίες που
αναφέρονται παραπάνω. Οι προθεσμίες θα τηρηθούν αυστηρά από το
Πανεπιστήμιο.
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8. Πληροφορίες
Οποιοσδήποτε φοιτητής/τρια έχει απορία/ες για το παραπάνω πρόγραμμα ή επιθυμεί να
ενημερώσει το Πανεπιστήμιο για οποιοδήποτε ζήτημα, που αφορά την τελετή
αποφοίτησης τότε μπορεί να επικοινωνήσει με τον Ηλία Βασιλείου, στο e-mail
elias.vasiliou@cut.ac.cy ή τηλεφωνικώς στο 25-002415 ή 25-002710/11.
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