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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Το Τμήμα Πληροφορικής ενημερώνει τους Μεταπτυχιακούς και Προπτυχιακούς Φοιτητές του ότι οι 
εγγραφές των μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021/2022 θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 1η 
Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα 
Προγράμματα Εγγραφών που έχουν εκδοθεί από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών και την Υπηρεσία 
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.  
 
Φοιτητής ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με τις εγγραφές του προτρέπεται να επικοινωνήσει 
ηλεκτρονικά με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλό του. 
 
Επίσης, φοιτητής ο οποίος δεν μπορεί να εγγραφεί σε μάθημα, γιατί δεν έχει επιτύχει στα 
προαπαιτούμενα μαθήματα ή υπάρχει σύγκρουση στα φροντιστήρια των μαθημάτων στο πρόγραμμα 
σπουδών του, θα πρέπει να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με τον Διδάσκοντα του Μαθήματος για να 
εξασφαλίσει την έγκρισή του, για εγγραφή του στο μάθημά του. 
 
Σημειώστε, ότι όσοι φοιτητές αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εγγραφής σε μαθήματα 
περιορισμένης επιλογής μετά από τις Εγγραφές Μαθημάτων, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικό 
μήνυμα στη Συντονίστρια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, Καθηγήτρια Άννα Φιλίππου (e-
mail: annap@cs.ucy.ac.cy), στο οποίο θα τεκμηριώνουν τους λόγους για τους οποίους ζητούν εγγραφή 
σε συγκεκριμένα  μαθήματα και χωρίς το Τμήμα να δεσμεύεται για την εγγραφή τους σε αυτά.  
 
Ακόμα, όσοι από τους προπτυχιακούς φοιτητές επιθυμούν να εγγραφούν σε μεταπτυχιακό μάθημα θα 
πρέπει να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τον Διδάσκοντα του Μαθήματος για να εξασφαλίσουν την 
έγκρισή του, για εγγραφή στο μάθημά του.   
 
Περαιτέρω, υπενθυμίζεται στους προπτυχιακούς φοιτητές ο Κανόνας για τα μαθήματα Ελεύθερης 
Επιλογής, σύμφωνα με τον οποίο οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν 20 πιστωτικές μονάδες 
μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, από τρεις τουλάχιστον διαφορετικές σχολές.  
 
Σημειώστε, ότι η Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού θα δίνει την 
έγκρισή της για εγγραφή σε περισσότερες από 38 πιστωτικές μονάδες για τους προπτυχιακούς φοιτητές 
και σε περισσότερες από 33 πιστωτικές για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, μόνο ηλεκτρονικά. Ως εκ 
τούτου, φοιτητές που χρειάζονται την πιο πάνω έγκριση ή οποιαδήποτε άλλη καθοδήγηση θα πρέπει να 
αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην Πρόεδρο του Τμήματος (ηλεκτρονική διεύθυνση: 
elpida@cs.ucy.ac.cy) επισυνάπτοντας συμπληρωμένα τα σχετικά έντυπα. Τα αιτήματα να είναι 
αιτιολογημένα και να έχουν και την έγκριση των Ακαδημαϊκών Συμβούλων των φοιτητών. 
 
Τέλος, Φοιτητές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα εγγραφής τους σε μαθήματα, μετά 
και από τις Εγγραφές των Μαθημάτων, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματέα 
του Τμήματος, Δώρα Γεωργίου (ηλεκτρονική διεύθυνση: addora@cs.ucy.ac.cy), για τη συλλογή και 
διεκπεραίωσή τους πριν από τις Προσθαφαιρέσεις των μαθημάτων.  
 
Σημειώστε, ότι τόσο το Ακαδημαϊκό Προσωπικό, όσο και η Γραμματεία και η Ομάδα Τεχνικής 
Υποστήριξης του Τμήματος δεν θα δέχονται φοιτητές/τριες στα γραφεία τους, και θα μπορούν οι φοιτητές 
να ζητήσουν τη βοήθειά τους με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.  
 
Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τις εγγραφές μαθημάτων μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και στην ιστοσελίδα της Σχολής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
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