ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018/2019
Α. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΩΡΑ

1o

Δευτέρα 07.01.2019

11:00 π.μ.

2o

Δευτέρα, 07.01.2019

11:00 π.μ.

3o

Δευτέρα, 07.01.2019

11:00 π.μ.

4ο, 5ο , Δευτέρα, 07.01.2019
6ο

11:00 π.μ.

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

1.


Στην πιο κάτω ιστοσελίδα:

μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα μαθημάτων για τους/τις προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες του
πρώτου έτους. Σημειώστε ότι και τα πέντε μαθήματα είναι υποχρεωτικά.
Oι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να συναντηθούν με τους ακαδημαϊκούς τους συμβούλους την
Δευτέρα, 07.01.2019 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία των πιο κάτω ακαδημαϊκών, τα οποία
βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη (Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 1, κτήριο ΟΕΔ 01, ισόγειο). Οι
φοιτητές που απέτυχαν σε μαθήματα θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσουν με τους Ακαδημαϊκούς
τους Συμβούλους
 Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι, σύμφωνα με το επίθετο του/της φοιτητή/τριας, είναι οι ακόλουθοι:

(A-M) Ανδρέας Σωτηρίου
(N-Ω) Γιώργος Χατζηνικόλας
ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΕΙΣΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

2.


Στην πιο κάτω ιστοσελίδα:
μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα μαθημάτων για τους/τις προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες του
δεύτερου έτους. Σημειώστε ότι και τα πέντε μαθήματα είναι υποχρεωτικά.
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Oι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να συναντηθούν με τους ακαδημαϊκούς τους σύμβουλους, την
Δευτέρα, 07.01.2019 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία των πιο κάτω ακαδημαϊκών, τα οποία
βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη (Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 1, κτίριο ΟΕΔ 01, ισόγειο). Οι
φοιτητές που απέτυχαν σε μαθήματα θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσουν με τους Ακαδημαϊκούς
τους Συμβούλους.



Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι είναι οι ακόλουθοι, σύμφωνα με το επίθετο του/της φοιτητή/τριας:
(Α-Μ) Πάνος Μαρκόπουλος
(Ν-Ω) Χρίστος Νικολαΐδης

3.

ΤΡΙΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συναντηθούν με τον/την Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο την Δευτέρα
07.01.2019 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία των πιο κάτω ακαδημαϊκών, τα οποία βρίσκονται στην
Πανεπιστημιούπολη (Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 1, κτίριο ΟΕΔ 01, ισόγειο). Οι φοιτητές που
απέτυχαν σε μαθήματα θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσουν με τους Ακαδημαϊκούς τους
Συμβούλους.
Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι έχουν διευθετηθεί βάσει της ειδικότητας του φοιτητή/τριας ως
ακολούθως:
Επιχειρησιακή Διοίκηση – Ηρακλής Bλαδιμήρου
Μάρκετινγκ -Μάριος Θεοδοσίου
Διοίκηση (Μάνατζμεντ) – Αλεξία Παναγιώτου

4.

ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συναντηθούν με τον/την Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο την Δευτέρα,
07.01.2019 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία των πιο κάτω ακαδημαϊκών, τα οποία βρίσκονται στην
Πανεπιστημιούπολη (Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 1, κτίριο ΟΕΔ 01, ισόγειο). Οι φοιτητές που
απέτυχαν σε μαθήματα θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσουν με τους Ακαδημαϊκούς τους
Συμβούλους.
Επιχειρησιακή Διοίκηση –Ηρακλής Βλαδιμήρου
Μάρκετινγκ – Λεωνίδας Κ. Λεωνίδου
Διοίκηση (Μάνατζμεντ) –Χριστιάνα Ιεροδιακόνου
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5.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ
Οι φοιτητές /τριες οι οποίοι /ες έχουν εισαχθεί στο Τμήμα με βάση τα κριτήρια των μετεγγραφών, θα
πρέπει να συναντηθούν και με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο Γιώργο Χατζηνικόλα, τη Δευτέρα
07.01.2019 και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος (Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 1, κτήριο
ΟΕΔ 01, αρ. γραφείου 012).

6.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οι φοιτητές/τριες αντιστοιχίας θα έχουν συνάντηση τη Δευτέρα, 07.01.2018, ώρα: 11:00 π.μ., με τον
ακαδημαϊκό σύμβουλο Μάριο Θεοδοσίου (Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 1, κτήριο ΟΕΔ 01, ισόγειο, αρ.
γραφείου 009).

Β. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες ενδεχόμενα να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα με τις εγγραφές τους (π.χ.,
δεν μπορούν να εγγραφούν σε κάποιο υποχρεωτικό μάθημα λόγω του ότι το ακροατήριο έχει κλείσει, ή
έχουν συγκρούσεις στο πρόγραμμά τους, ή χρειάζονται εξαίρεση από κάποιο προαπαιτούμενο, κλπ) θα
πρέπει να απευθυνθούν στους Ακαδημαϊκούς τους Συμβούλους, την Δευτέρα, 14.01.2019 και ώρα
10.00 π.μ.
Στη συνάντηση, οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους
(α) αντίγραφο της κατάστασης αναλυτικής βαθμολογίας τους,
(β) αντίγραφο του προγράμματος μαθημάτων στα οποία έχουν ήδη εγγραφεί, και
(γ) τα αντίστοιχα έντυπα ειδικών εγκρίσεων για εγγραφές σε μαθήματα, ανάλογα με το πρόβλημα
που ζητούν να επιλυθεί.
Όλα τα αιτήματα και έντυπα ειδικών εγκρίσεων για επίλυση προβλημάτων που ενδεχόμενα να
προκύψουν κατά την περίοδο των εγγραφών θα συγκεντρωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος για
υπογραφή από τον Πρόεδρο του Τμήματος και θα προωθηθούν συγκεντρωτικά στην Υπηρεσία Σπουδών
και Φοιτητικής Μέριμνας για διεκπεραίωση.
Οι φοιτητές/ριες θα πρέπει να ελέγξουν μέσω του συστήματος BannerWeb την ορθότητα του
προγράμματός τους.
Θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τυχόν αναγκαίες προσαρμογές/διορθώσεις κατά την περίοδο των
προσθαφαιρέσεων.

Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Για επίλυση προβλημάτων, οι φοιτητές πρέπει να απευθύνονται στον/στην Ακαδημαϊκό τους
Σύμβουλο, και όχι στον Πρόεδρο του Τμήματος ή σε λειτουργούς της ΥΣΦΜ. Όλα τα αιτήματα για
επίλυση προβλημάτων θα συγκεντρωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος και θα προωθηθούν
συγκεντρωτικά στην ΥΣΦΜ για διεκπεραίωση.
2. Φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες χρωστούν υποχρεωτικά μαθήματα των πρώτων δύο ετών, προτρέπονται
να τα παίρνουν την επόμενη φορά κατά την οποία τα μαθήματα αυτά προσφέρονται.
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3. Είναι ευθύνη των φοιτητών/τριων να βεβαιώνονται ότι έχουν ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα
μαθημάτων στα οποία προτίθενται να εγγραφούν. Συνιστάται στους φοιτητές/τριες ν' αποφεύγουν
να εγγραφούν σε μαθήματα των οποίων δεν έχουν ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα για να μη
ριψοκινδυνεύουν άσκοπα περαιτέρω αποτυχίες. Μόνο εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος θα
εγκρίνονται εξαιρέσεις.
4. Δεδομένου ότι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η φοίτηση είναι υποχρεωτική, δεν επιτρέπεται η
ταυτόχρονη εγγραφή σε ακροατήρια τα οποία έχουν σύγκρουση (διδάσκονται την ίδια ώρα).
Επομένως, δεν θα εγκρίνονται αιτήματα φοιτητών/τριών τα οποία οδηγούν σε συγκρούσεις στο
πρόγραμμά τους. Οι Κανόνες Σπουδών του Πανεπιστημίου επιτρέπουν εξαίρεση μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις: σε περίπτωση φοιτητών/τριών που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης
και η σύγκρουση αφορά υποχρεωτικό μάθημα το οποίο είχαν παρακολουθήσει πρόσφατα.
5. Σε περιπτώσεις ακροατηρίων που κλείνουν λόγω ψηλής ζήτησης, και εφόσον υπάρχει δυνατότητα
(χωρητικότητα αίθουσας) για αύξηση θέσεων, θα δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές/τριες για
τους/τις οποίους/ες τα αντίστοιχα μαθήματα είναι εμβάθυνσης για την ειδικότητά τους και τα
παίρνουν για πρώτη φορά. Μόνο αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις θα εγγράφονται φοιτητές/τριες οι
οποίοι/ες επιθυμούν να τα επαναλάβουν για βελτίωση βαθμού.
6. Συνιστάται στους/τις φοιτητές/τριες να καταρτίζουν προσεκτικά εφικτό πρόγραμμα, αποφεύγοντας
την επιλογή ακροατηρίων που δημιουργούν συγκρούσεις. Για αποφυγή ασύμμετρης συμφόρησης
ακροατηρίων, δεν θα επιτρέπεται σε φοιτητές/τριες να εγγραφούν ως υπεράριθμοι σε ακροατήρια
που έχουν κλείσει ενόσω υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε ακροατήρια του ιδίου μαθήματος σε άλλες
ώρες.
7. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πάρουν μαθήματα ελεύθερης επιλογής από οποιαδήποτε Σχολή (ακόμα
και από άλλα Τμήματα της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης αλλά όχι από το Τμήμα ΔΕΔ).
①. Η υποχρέωση είναι να ολοκληρώσουν (κατά τη διάρκεια των σπουδών τους) μαθήματα
επιλογής (συνολικά 20πμ) από 3 διαφορετικές Σχολές.
②. Μόνο μέχρι 6πμ μαθημάτων αθλητισμού (δύο μαθήματα x 3πμ) μπορούν να προσμετρήσουν
ως μαθήματα επιλογής.
③. Αναφορικά με μαθήματα ξένης γλώσσας, αν επιλέξουν περισσότερα από ένα αυτά πρέπει να
είναι διαφορετικά επίπεδα στην ίδια γλώσσα. Δεν μπορούν να προσμετρήσουν περισσότερα
του ενός εισαγωγικού μαθήματος (για Αρχάριους Ι) οποιασδήποτε ξένης γλώσσας έναντι των
απαιτήσεων για μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
8. Ισχυρή παρότρυνση μας είναι όπως οι φοιτητές/τριες εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για συναντήσεις με
τους Ακαδημαϊκούς τους Συμβούλους.
Οι Σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν σε πολλά θέματα:
①. Έλεγχο του προγράμματός των φοιτητών/τριων σε σχέση με τις απαιτήσεις του προγράμματος
σπουδών.
②. Επιλογή καταλληλότερων μαθημάτων ανάλογα με τους επαγγελματικούς στόχους των
φοιτητών/τριων.
③. Συμβουλές για μεταπτυχιακά προγράμματα ή επαγγελματικές επιλογές, αντιμετώπιση
προβλημάτων που ενδεχόμενα κάποιοι φοιτητές ν' αντιμετωπίζουν.
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