
 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 
 

Σημαντικότεροι Κανόνες που πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια σπουδών 
τους 

 
• Προπτυχιακός/η φοιτητής/τρια αναμένεται ότι θα συμπληρώσει τις σπουδές του/της σε 8 

εξάμηνα. Η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί το πολύ μέχρι 12 εξάμηνα. Η διάρκεια 
αναστολής ή διακοπής φοίτησης δεν συμπεριλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα των 12 
εξαμήνων. 
 

• Η φοίτηση σε όλα τα Τμήματα είναι υποχρεωτική και συνεχής. 
 

• Για κάθε προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια ορίζεται από το Τμήμα Ακαδημαϊκός/ή Σύμβουλος από 
τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, ο/η οποίος/α συμβουλεύει το/τη 
φοιτητή/τρια για θέματα σπουδών. 

 

• Ο/η φοιτητής/τρια οργανώνει το εξαμηνιαίο πρόγραμμά του/της σύμφωνα με το πρόγραμμα 
σπουδών του Τμήματος σε συνεννόηση με τον/την Ακαδημαϊκό/ή του/της Σύμβουλο, 
επιλέγοντας από τα προσφερόμενα μαθήματα και ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις. Ο/η 
φοιτητής/τρια μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει μάθημα τη δεύτερη εβδομάδα από την 
έναρξη των μαθημάτων και την τρίτη εβδομάδα μπορεί μόνο να αφαιρέσει. Αποχώρηση από 
μάθημα μετά την τρίτη και μέχρι και την έβδομη εβδομάδα καταγράφεται στο δελτίο 
αναλυτικής βαθμολογίας του/της φοιτητή/τριας ως αποχώρηση. Ο/η φοιτητής/τρια δεν 
μπορεί να αποχωρήσει από μάθημα μετά την έβδομη εβδομάδα. 

 

• Φοιτητής/τρια που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του/της σε μάθημα στο οποίο 
βαθμολογήθηκε με βαθμό τουλάχιστον 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από έγκριση του 
Διδάσκοντος. Η επανάληψη επιτρέπεται μόνο μία φορά. Στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας 
αναγράφονται και οι δύο βαθμοί, αλλά για τον υπολογισμό του τελικού σταθμικού μέσου 
όρου μετρά ο πιο πρόσφατος βαθμός. Σε περίπτωση που ο πιο πρόσφατος βαθμός είναι κάτω 
από 5, τότε ως βαθμός λογίζεται το 5. 

 

• Όταν κάποιο μάθημα επαναλαμβάνεται (αναγκαστικά, ή για βελτίωση του βαθμού) και ο 
αριθμός πιστωτικών μονάδων που έχουν κατανεμηθεί στο μάθημα έχει αλλάξει, ο αριθμός 
πιστωτικών μονάδων που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο πιο πρόσφατος. 
 

• Ανολοκλήρωτος βαθμός δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. τεκμηριωμένοι ιατρικοί 
ή προσωπικοί λόγοι).  

 

• Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να το 
επαναλάβει. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα επιλογής, ο/η φοιτητής/τρια δικαιούται να 
επαναλάβει το ίδιο μάθημα ή να το αντικαταστήσει με κάποιο άλλο επιλεγόμενο. 

 

• Οι φοιτητές/τριες δικαιούνται να ζητήσουν διευκρινίσεις από το/τη διδάσκοντα για θέματα 
τελικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που ο/η διδάσκων δεν αποδεχτεί να συζητήσει με το/τη 
φοιτητή/τρια, ο/η φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη μεσολάβηση του/της 
Προέδρου του Τμήματος για να του/της δοθούν οι σχετικές διευκρινίσεις. 

 

• Οποιοσδήποτε/α φοιτητής/τρια δύναται να υποβάλει αίτηση για αναστολή της φοίτησής 
του/της, για ένα ή δύο εξάμηνα φοίτησης. Η συνολική χρονική περίοδος αναστολής φοίτησης 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα φοίτησης. Αίτηση για αναστολή φοίτησης, 



τεκμηριωμένη και συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Συμβούλιο 
του Τμήματος, πριν την έναρξη της αιτούμενης περιόδου. 

 

• Προσωρινή Διακοπή Φοίτησης μπορεί να αιτηθεί φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου όταν συντρέχουν σοβαροί ιατρικοί λόγοι. Ο/η φοιτητής/τρια καταθέτει αίτηση στο 
Τμήμα με κοινοποίηση στην  Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία την 
προωθεί στο Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί τριμελή 
επιτροπή με τον/την Προϊστάμενο/η της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για 
εξέταση των αιτημάτων. Η διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι και για 2 εξάμηνα και μετά 
επανεξετάζεται. Εξάμηνο κατά το οποίο ο/η φοιτητής/τρια έχει διακόψει τις σπουδές του/της 
δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του/της φοιτητή/τριας. 
 

• Φοιτητής/τρια διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δε δύναται να ολοκληρώσει τις 
απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του/της στα 12 εξάμηνα, χωρίς να χρειαστεί να 
υπερβεί το μέγιστο επιτρεπτό διδακτικό φόρτο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου που είναι 42 π.μ., 
για ένα ή και περισσότερα από τα εναπομείναντα για αυτό εξάμηνα. 

 

• Παρέχεται η δυνατότητα σε φοιτητή/τρια, που έχει διαγραφεί και επανήλθε στο ίδιο Τμήμα 
ή/και πρόγραμμα σπουδών μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, να αιτείται προς το Συμβούλιο 
του Τμήματος, την αναγνώριση όλων ή οποιονδήποτε μαθημάτων, στα οποία είχε επιτύχει. 

 

• Δικαίωμα συμμετοχής σε Τελικές Εξετάσεις έχουν οι φοιτητές/τριες που συμπλήρωσαν τις 
απαιτήσεις του μαθήματος όπως αυτές καθορίστηκαν από το διάγραμμα του/της διδάσκοντα 
κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του εξαμήνου. 

 

• Η φοίτηση προπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας, ο/η οποίος/α δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις 
απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί, τερματίζεται αυτοδικαίως, 
χωρίς την απονομή Πτυχίου σε αυτόν/η, μόλις ο/η φοιτητής/τρια συμπληρώσει συνολικά 
δώδεκα εξάμηνα φοίτησης. Νοείται ότι, στα δώδεκα εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται 
εξάμηνα κατά τα οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του/της φοιτητή/τριας. 

 

• Δεν επιτρέπεται στους/στις φοιτητές/τριες να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος 
σπουδών τους κατά το θερινό εξάμηνο που έπεται του 12ου εξαμήνου φοίτησής τους.  
Αναμένεται ότι οι φοιτητές/τριες θα ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μέχρι το τέλος του 12ου 
εξαμήνου.  Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται.   

 

• Η φοίτηση προπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας τερματίζεται αυτοδικαίως όταν: 
o ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει κάνει εγγραφή σε μαθήματα (4η εβδομάδα των μαθημάτων) 
o ο/η πρωτοετής φοιτητής/τρια πάρει βαθμολογία μηδέν (0) σε όλα του/της τα μαθήματα 
o ο/η φοιτητής/τρια (δεύτερο εξάμηνο και μετά) πάρει βαθμολογία μηδέν (0) σε όλα 

του/της τα μαθήματα σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα 
o ο/η φοιτητής/τρια, μετά από αναστολή φοίτησης δεν κάνει εγγραφή σε μαθήματα 
o ο/η φοιτητής/τρια έχει αποχωρήσει από όλα τα μαθήματα 

 
 
 

Οι Κανόνες Φοίτησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://ucy.ac.cy/legislation/volumeb/5.1.2.htm  

 

http://ucy.ac.cy/legislation/volumeb/5.1.2.htm

