ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προπτυχιακοί Φοιτητές
Όλοι οι Προπτυχιακοί φοιτητές θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα μαθήματα τους μέσω του
Banner Web μέχρι και 33 π.μ.
Οι εγγραφές στα μαθήματά θα γίνουν ηλεκτρονικά αρχές Σεπτεμβρίου (1-3/9/21).
Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ
http://ucy.ac.cy/fmweb/el/

Oι φοιτητές προτρέπονται να συμβουλεύονται τον Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο, προτού
προχωρήσουν με την εγγραφή τους στα μαθήματα. (βλ. πιο κάτω κατάλογο ακαδημαϊκών
συμβούλων για νεοεισερχόμενους φοιτητές). Το όνομα του ακαδημαϊκού Συμβούλου
αναγράφεται στο Banner Web στις πληροφορίες φοιτητή

Παρακαλούνται οι Προπτυχιακοί φοιτητές να ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα
σπουδών τους γιατί η αποφοίτησή τους είναι δική τους ευθύνη και όχι του
Τμήματος. Κανένας φοιτητής δεν μπορεί να αποφοιτήσει με λιγότερες από 240
π.μ.
Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται εγγραφή
φοιτητών σε κλειστά ακροατήρια δίνεται έγκριση μόνο μέσω της προέδρου του
Τμήματος και όχι από τον/τη διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος.
Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα για βελτίωση βαθμού μόνο κατά
την ημέρα των προσθαφαιρέσεων και μετά από ειδική έγκριση από το
διδάσκοντα του μαθήματος μέσω του Banner Web.
Προγράμματα Σπουδών εγκεκριμένα από το ΔΙΠΑΕ
Δημοτική: https://newdev.ucy.ac.cy/edu/programmes-of-study/undergraduateprogrammes/primary-school-teaching/?lang=el
Προδημοτική: https://newdev.ucy.ac.cy/edu/programmes-ofstudy/undergraduate-programmes/pre-primary-school-teaching/?lang=el
Φοιτητές Ά έτους (0-27 ects και 27-60 ects)
Οι φοιτητές με εξάμηνο εισδοχής Χειμερινό ή Εαρινό 2021-22 (Παγκύπριες,
Πανελλήνιες, Μετεγγραφές, Δεύτερο πτυχίο κ.α) θα ακολουθήσουν το νέο
πρόγραμμα σπουδών που έχει εγκριθεί από το ΔΙΠΑΕ
(http://ucy.ac.cy/edu/el/academicprogramms/undergraduate) Τα μαθήματα που θα
πρέπει να εγγραφούν οι φοιτητές έχουν ως ακολούθως. Αλλαγές σε μαθήματα δεν
επιτρέπονται:
ECTS

Δασκάλοι

ΜΑΜ

(50 Θέσεις)

1. ΜΑΣ 051.1/2/3
ΜΑΣ 051.1Α/1Β ή 2Α/2Β ή 3Α/3Β

5

10074/10267/16549
10075/10076 ή 10268/10269
ή 16550/16551

2. ΕΠΑ 101.1/2
3. ΕΠΑ 171.1 και ΕΠΑ 171.1Α/1Β
ή ΕΠΑ 286.1/2 και
ΕΠΑ 286.12Α/12Β/12Γ/12Δ
4. ΨΥΧ 170.2
5. Ξένη Γλώσσα*
(ΓΛΩ 100.38/41 Αγγλικά) ή (ΓΛΩ 105.6/7
Γαλλικά
6. Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (είναι τα

6
6

10032/10001
10273 και 10274/10275
ή 10779 και
10780/15970/15971/10781
13712
15156/11993 Αγγλικά ή
10098/10116 Γαλλικά

5
5

μαθήματα από άλλα Τμήματα που στο
πρόγραμμα διδασκαλίας έχουν την ένδειξη Ε.)

5
Σύνολο ects 32

Νηπιαγωγοί (50 Θέσεις)
1. ΕΠΛ 002.1
ΕΠΛ002.1Α/1Β/1Γ/1Δ
2. ΕΠΑ 101.1/2
3. ΕΠΑ 170.1/2 και
ΕΠΑ 170.12Α/12Β/12Γ
4. ΕΠΑ 311.1
5. ΨΥΧ 101.2
6. Ξένη Γλώσσα*
(ΓΛΩ 100.15 Αγγλικά) ή (ΓΛΩ
105.4/6/7 Γαλλικά)
Σύνολο ects

ECTS
ΜΑΜ

5
6
6
6
5
5

10408
10409/10410/15240/15873
10032/10001
10461/15237 και
10462/10712/15285
15293
10189
10115 Αγγλικά ή
12384/10098/10116 Γαλλικά

33

*Για μάθημα ξένης γλώσσας οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε μάθημα πρώτου επιπέδου
Γλώσσας επιθυμούν από το πρόγραμμα διδασκαλίας του Κέντρου Γλωσσών. (Παρακαλώ όπως
διαβάσετε την ανακοίνωση «Επάρκεια Ξένης Γλώσσας»). Το Τμήμα έχει συγκεκριμένες θέσεις
κρατημένες μόνο για το 1ο επίπεδο Αγγλικών (ΓΛΩ 100) και για το 1ο επίπεδο Γαλλικών (ΓΛΩ 105)

Σημ. Tις ώρες, μέρες και αίθουσες διεξαγωγής μαθημάτων ΜΑΣ, ΨΥΧ, ΕΠΛ και
επιλεγόμενων μαθημάτων (Ε), θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ (πρόγραμμα
διδασκαλίας) του κάθε Τμήματος. http://ucy.ac.cy/fmweb/el/schedule-of-classes
Β΄έτος (61-87 ects και 87-119 ects)
Οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν εγγραφή μέσω του Βanner Web στα μαθήματα της
κατεύθυνσής τους όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα. Αλλαγές στα μαθήματα δεν
επιτρέπονται. Η εγγραφή στα μαθήματα ΕΠΑ 229 και ΕΠΑ 239 θα γίνει με βάση τον
ονομαστικό κατάλογο που ανακοινώνει το Τμήμα.
Δασκάλοι

1
2
3
4

5

(60)

Κωδικός
ΕΠΑ 218.1
ΕΠΑ 311.2
ΕΠΑ 138.1 και
ΕΠΑ 138.1Α/1Β
ΕΠΑ 331.1 και ΕΠΑ 331.1Α/1Β ή
Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
(EΠΑ 201, 404, 481, 238, 334)

ECTS
6
6
6

ΕΠΑ 229.1 ή ΕΠΑ 336.1 και ΕΠΑ
336.1Α/1Β

6

6

ΜΑΜ
12402
10002
10214 και
10215/10216
11825 και 11826/11827 ή
Περιορισμένης επιλογής. Τα
ΜΑΜ υπάρχουν στο
πρόγραμμα διδασκαλίας ΕΠΑ
12401 ή
15973 και 15974/15975

Σύνολο ects 30
Οι φοιτητές δημοτικής εκπαίδευσης που έχουν αποτύχει ή δεν έχουν συμπληρώσει το ΜΑΣ 051 και
βολεύει το πρόγραμμα τους, να το πάρουν αντί του περιορισμένης επιλογής γιατί στα επόμενα εξάμηνα
οι θέσεις που θα δίνονται θα είναι μόνο για φοιτητές Α΄ έτους.

Νηπιαγωγοί (65)

1
2
3
4
5

Κωδικός
EΠΑ 218.2
ΕΠΑ 252.1/2
ΕΠΑ 258.1/2/3
ΕΠΑ 224.1/2
ΕΠΑ 239.1 ή Μάθημα Περιορισμένης
Επιλογής (ΕΠΑ 412, 481, 403, 404,
201) ή ΕΠΑ 325

ECTS
6
6
6
6
6

ΜΑΜ
12403
11823/13738
11824/15291/15968
12002/15290
10498 ή Περιορισμένης
επιλογής. Τα ΜΑΜ υπάρχουν
στο πρόγραμμα διδασκαλίας
ΕΠΑ ή 16487

Σύνολο ects 30
Σημ: Οι φοιτητές/τριες που θα εγγραφούν στο ΕΠΑ 229 ή ΕΠΑ 239 παρακαλώ όπως έχουν την Τετάρτη
από τις 7.30 – 1330 ελεύθερο το πρόγραμμα τους για μετάβαση στα σχολεία για τη Σχολική Εμπειρία.

Γ΄έτος (120-147 ects και 147-180 ects)
Οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν εγγραφή μέσω του Βanner Web στα μαθήματα της
κατεύθυνσής τους όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα και σύμφωνα με τις ανάγκες
του προγράμματος σπουδών τους. Η εγγραφή στις σχολικές εμπειρίες ΕΠΑ 329 και
ΕΠΑ 339 θα γίνει με βάση τον ονομαστικό κατάλογο που ανακοινώνει το Τμήμα.
Δασκάλοι (53)
Κωδικός
1 ΕΠΑ 329.1 ή
ΕΠΑ 286.1/2 και
ΕΠΑ 286.12Α/12Β/12Γ/12Δ
2 ΕΠΑ 304.1
3 ΕΠΑ 222.1 και ΕΠΑ 222.1Α/1Β
4 ΕΠΑ 363.1/2
5 ΕΠΑ 376 ή μάθημα περιορισμένης ή
Ελεύθερης Επιλογής

ECTS
6

6
6
6
6

10713 ή
10779/15969 και
10780/10781/15970/15971
12003
14872 και 14873/14874
15979/15980
10416 ή μάθημα
περιορισμένης ή Ελεύθερης
Επιλογής

Σύνολο ects 30
Νηπιαγωγοί (47)
Κωδικός
1 ΕΠΑ 352.1/2
2 EΠΑ 339 ή ΕΠΑ 377 ή Μάθημα
περιορισμένης ή Ελεύθερης Επιλογής
3 ΕΠΑ 204.1 και
ΕΠΑ 204.1Α/1Β/1Γ
2 ΕΠΑ 369 ή ΕΠΑ 487
3 Μάθημα περιορισμένης ή Ελεύθερης
Επιλογής ή ΕΠΑ 325
Σύνολο ects

ECTS
6
6

6
6
6

ΜΑΜ
15977/15978
10599 ή 15981 ή Μάθημα
περιορισμένης ή Ελεύθερης
Επιλογής
15964 και
15965/15966/15967
11091 ή 14878
Μάθημα περιορισμένης ή
Ελεύθερης Επιλογής ή 16487

30

Σημ.: Όσοι θέλουν το ΕΠΑ 377 θα πρέπει να πάρουν ΕΠΑ 339 το Εαρινό Εξάμηνο (να στείλουν
αίτημα αλλαγής εξαμήνου σχολικής εάν στον κατάλογο είναι δηλωμένοι για Χειμερινό.
Όσοι θέλουν το ΕΠΑ 369 Γ΄ (34) έτος θα πάρουν το ΕΠΑ 487 το Εαρινό Εξάμηνο.

Δ΄έτος (181-207 ects και 207 και άνω ects)
Η εγγραφή στις σχολικές εμπειρίες ΕΠΑ 429 (ΔΗΜ) και ΕΠΑ 439 (ΠΡΟ) θα γίνει με
βάση τον ονομαστικό κατάλογο που ανακοινώνει το Τμήμα.
Επίσης θα επιλέξετε και τα υπόλοιπα μαθήματα που χρειάζεστε για τη συμπλήρωση
του προγράμματος σπουδών σας. Ακολουθείτε το πρόγραμμα σπουδών του εξαμήνου
εισδοχής σας (2018-19). Πρέπει κατά την αποφοίτησή σας να συμπληρώνεται
τουλάχιστον 240 π.μ. και τα μαθήματα του προγράμματος. Αρκετοί φοιτητές λόγω
της αύξησης των μονάδων στα μαθήματα θα αποφοιτήσουν με περισσότερες από 240
π.μ. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα.
Η μόνη διαφοροποίηση αφορά τα ακόλουθα:
Α) επιλογή 2 μαθημάτων για κάθε ειδίκευση αντί 3 που αναγράφει το πρόγραμμα
εισδοχής τους. δηλαδή 12 και 12 ects η κάθε ειδίκευση αντί 15 και 15 νοουμένου
ότι κατά την αποφοίτησή τους θα συμπληρώνουν 240ects.
Β) οι 3 και 3 μονάδες που θα υπολείπονται θα καλυφθούν από τις επιπλέων μονάδες
των άλλων μαθημάτων αφού όλα τα μαθήματα του Τμήματος ΕΠΑ από το χειμερινό
εξάμηνο 2020-21 και μετά θα έχουν 6 ects αντί 5. Σε περίπτωση που με αυτή τη
διευθέτηση δεν συμπληρώνονται ο 240 ects που απαιτούνται για την αποφοίτησή σας
θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Τμήματος μέσω email:
costa.anastasia@ucy.ac.cy
Κανένας φοιτητής δεν μπορεί να αποφοιτήσει με λιγότερες από 240 π.μ.
Οι φοιτητές που χρωστούν μαθήματα από προηγούμενα έτη θα πρέπει πρώτα να τα
συμπληρώσουν και μετά να προχωρήσουν στα επόμενα έτη (π.χ. ΜΑΣ 051 κ.α.)
Μάθημα από Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής (ΜΑΣ 051)
Στο πιο κάτω μάθημα πρέπει να εγγραφούν όσοι το απέτυχαν ή δεν το
παρακολούθησαν. Σε επόμενα εξάμηνα το μάθημα θα προσφέρεται ΜΟΝΟ για
νεοεισερχόμενους φοιτητές. Τις μέρες και ώρες διδασκαλίας του μαθήματος θα τις
βρείτε στο πρόγραμμα διδασκαλίας του Τμήματος Μαθηματικών
ΜΑΣ 051.1/2/3
ΜΑΣ 051.1Α/1Β ή 2Α/2Β ή 3Α/3Β

5 ects

10074/10267/16549
10075/10076 ή 10268/10269
ή 16550/16551

______________________________________________________________________________

Επίλυση προβλημάτων εγγραφής σε μαθήματα
Οι προπτυχιακοί φοιτητές που πιθανόν να αντιμετωπίσουν πρόβλημα στις εγγραφές
τους μπορούν να αποστείλουν email στο costa.anastasia@ucy.ac.cy. Απαραίτητο να
φαίνεται το όνομα και ο αρ. ταυτότητας του φοιτητή.

Μαθήματα Αθλητισμού και Κέντρου Γλωσσών
Τα μαθήματα που προσφέρονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού και το
Κέντρο Γλωσσών θεωρούνται ως ανεξάρτητα μαθήματα και δεν
υπάγονται στις αντίστοιχες σχολές.

Ενημέρωση Νεοεισερχόμενων Φοιτητών
Στο πλαίσιο ενημέρωσης φοιτητών/τριών που εξασφάλισαν και κράτησαν θέση στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2021 διοργανώνεται Ενημερωτική Εκδήλωση την
Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021, στις 6.30μ.μ. στην Πλατεία του Κέντρου Κοινωνικών
Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη.
Νοείται ότι η εκδήλωση θα γίνει με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας και με
σεβασμό στα σχετικά διατάγματα.
Η ενημέρωση των Νεοεισερχομένων Φοιτητών και φοιτητριών που θα εισαχθούν στο
Τμήμα το Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 θα γίνει στις 30/8/21.
Ο Τρόπος διεξαγωγής της ενημέρωσης θα γίνει αργότερα με βάση την επιδημιολογική
εικόνα της χώρας. (φυσική παρουσία ή διαδικτυακά).
Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ενήμεροι για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας του
Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22 το οποίο θα εξασφαλίσουν από την ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Επίσης θα πρέπει να είναι ενήμεροι
για όλες τις ανακοινώσεις που τους αφορούν.

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Φοιτητών Α΄ έτους
Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22
Κατεύθυνση

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Γραφείο:
Οδός
Δράμας 13 (κτήριο
Θεοφανίδης)

Προδημοτική Εκπαίδευση
Αρχικό Επιθέτου Α-I
Προδημοτική Εκπαίδευση
Αρχικό Επιθέτου K -Ω
Δημοτική Εκπαίδευση
Αρχικό Επιθέτου Α-I
Δημοτική Εκπαίδευση
Αρχικό Επιθέτου K-Ω

Κληρίδης Ελευθέριος
4ος Όροφος
Τηλ. 22892984
Klerides.eleftherios@ucy.ac.cy
Mιράντα Χρίστου
5ος Όροφος
Τηλ. 22892951
Miranda.christou@ucy.ac.cy
Λεωνίδας Κυριακίδης
τηλ. 22892947
kyriakid@ucy.ac.cy
Σταύρος Φωτίου
Τηλ. 22892925
pstavros@ucy.ac.cy

5ος Όροφος
5ος Όροφος

Σημ: Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι θα καταχωρηθούν στο σύστημα Βanner Web (πληροφορίες φοιτητή) μετά την ηλεκτρονική
εγγραφή των φοιτητών σε μαθήματα.

Οι φοιτητές Β΄ Γ΄ και Δ΄ έτους που έχουν για ακαδημαϊκούς συμβούλους τους:
Nίκη Τσαγγαρίδου, Ζέλεια Γρηγορίου και ΄Ελενα Ιωαννίδου για καθοδήγηση θα απευθύνονται
στον Μάριο Πιττάλη τηλ. 22892955, emai: m.pittalis@ucy.ac.cy

Διπλωματική Εργασία
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία θα
απαλλάσσονται από δύο μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής του προγράμματος
σπουδών τους.

Σχολική Εμπειρία
Στα μαθήματα Σχολικής Εμπειρίας ΕΠΑ 229, ΕΠΑ 329 και ΕΠΑ 429 (δασκάλους) και
ΕΠΑ 239, ΕΠΑ 339 και ΕΠΑ 439 (νηπιαγωγούς) η εγγραφή θα γίνεται με βάση τον
ονομαστικό κατάλογο φοιτητών που ανακοινώθηκε από το Τμήμα.

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας ως Ελεύθερης Επιλογής
Η Σύγκλητος αποφάσισε ότι μόνο ένα μάθημα πρώτου επιπέδου ξένης
γλώσσας μπορεί να υπολογίζεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής εκτός
εάν ο φοιτητής έχει περάσει και το δεύτερο επίπεδο, περίπτωση στην οποία
θα του υπολογίζονται και τα 2 επίπεδα ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
Τα μαθήματα Νοηματικής μπορούν να αναγνωριστούν ως μαθήματα
ελεύθερης επιλογής και όχι ως ξένη γλώσσα.

Επάρκεια Ξένης Γλώσσας
Σας ενημερώνουμε ότι για την κατάθεση του πτυχίου σας στην Επιτροπή
Εκπαιδευτικής Υπηρεσία Κύπρου http://www.eey.gov.cy/ΧΡΗΣΙΜΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΧΕΔΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ θα πρέπει να πληροίτε τα προσόντα που
αναγράφονται στα Σχέδια Υπηρεσίας.
Παρακαλώ να δοθεί περισσότερη έμφαση στην επάρκεια Ξένης Γλώσσας. Όσον
αφορά τη Γνώση της Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας που
απαιτείται στα σχέδια υπηρεσίας παρακαλώ όπως ενημερωθείτε για τα αποδεκτά
τεκμήρια από την ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
Κέντρο Γλωσσών Πανεπιστημίου Κύπρου.
Στην πιο κάτω ιστοσελίδα θα βρείτε με τι αντιστοιχεί το κάθε επίπεδο ξένης
Γλώσσας:
http://langce.ucy.ac.cy/exception-policy/

