ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ &
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΣΗ
7 Ιουλίου 2021
Η πιο κάτω ανακοίνωση αφορά:
(α) Την εγγραφή στο ΤΕΠΑΚ νεοεισερχόμενων φοιτητών που εξασφάλισαν θέση μέσω των Παγκυπρίων
Εξετάσεων 2021
(β) Την Κράτηση Θέσης για στρατεύσιμους
(γ) Τις Υπεράριθμες θέσεις μέσω Ειδικών Κριτηρίων
(δ) Την κατανομή Κενών Θέσεων που ενδέχεται να δημιουργηθούν
(ε) Τη Στέγαση των Φοιτητών
(στ) Τη βδομάδα ενημέρωσης και εγγραφής σε μαθήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Oι εγγραφές όλων των νεοεισερχόμενων φοιτητών γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης
(Portal), μέχρι τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021. Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται όπως ακολουθήσουν
προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στο σύνδεσμο Εγγραφή και Κράτησης Θέσης (εδώ).
Αν για οποιοδήποτε λόγο ένα άτομο αδυνατεί να διεκπεραιώσει τη διαδικασία εγγραφής από μόνο του,
μπορεί να επισκεφτεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (Γωνία Αθηνών και
Ν. Ξιούτα, Λεμεσός) τις εργάσιμες μέρες, ώρες 8:30-14:30, εντός της προθεσμίας. Οι συναντήσεις με
αρμόδιους/ες λειτουργούς θα γίνονται μόνο με ραντεβού, στα τηλέφωνα 25 002710/11 και
στο kep@cut.ac.cy
Όσοι/όσες φοιτητές/τριες δεν προχωρήσουν με την Εγγραφή θα θεωρηθεί ότι απορρίπτουν τη θέση που
τους προσφέρθηκε κι αυτή θα δοθεί σε άλλους/ες υποψήφιους/ιες με τη διαδικασία της κατανομής κενών
θέσεων.
Η υποβολή αίτησης εγγραφής γίνεται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο.
Επιθυμία του Πανεπιστημίου είναι να προσφέρει μια προκαταρκτική ενημέρωση στους/στις νέους/ες
φοιτητές/τιρες του για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο εξασφάλισαν θέση, για τη
φοιτητική ζωή, για θέματα Στέγασης καθώς επίσης και για τις υποδομές του Πανεπιστημίου. Για το σκοπό
οι νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να αντλήσουν τις αναγκαίες πληροφορίες μέσω webinar
που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 8/7 στις 6 μ.μ. και το Σάββατο 10/7 στις 10:00 π.μ.. Στα εν λόγω
webinars προγραμματίζεται η συμμετοχή και των τμημάτων του Πανεπιστημίου ώστε ο κάθε φοιτητής να

ενημερωθεί και συγκεκριμένα για τον κλάδο σπουδών στον οποίο έχει εξασφαλίσει θέση.H σύνδεση στο
webinar μπορεί να γίνει με τα ακόλουθα στοιχεία:
https://us02web.zoom.us/j/89527162847?pwd=Q0phMFJIMUdsVVFieFFUSHFNSGRBZz09
Meeting ID: 895 2716 2847
Passcode: 221033

Β. ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ
Για τους άρρενες που εξασφάλισαν θέση και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 20212022 λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, η θέση τους θα κρατηθεί για να φοιτήσουν κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, θα πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια
διαδικασία για Εγγραφή και Κράτηση Θέσης που ισχύει για όλους τους νεοεισερχόμενους
φοιτητές/τριες. Όσοι άρρενες εξασφάλισαν θέση πέρυσι και κράτησαν τη θέση τους, δε χρειάζεται να
προβούν σε κάποια ενέργεια σε σχέση με τη θέση τους. Το Πανεπιστήμιο θα επικοινωνήσει μαζί τους για
επιβεβαίωση της κράτησης που έκαναν πέρυσι.

Γ. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΣΩ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Προϋποθέσεις για διεκδίκηση θέσης από ενδιαφερόμενους:
•

Να έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2021 (ή του 2020) και να πληρούν τις
προϋποθέσεις πρόσβασης (πλαίσια) για τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν.

•

Να πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια των Ειδικών Κατηγοριών

Κατηγορίες:
Κατηγορία Α: Υποψήφιοι/ες από οικογένειες με ειδικές περιστάσεις (μέχρι 5% των Κυπρίων εισακτέων)
Κατηγορία Β: Υποψήφιοι/ες με ειδικές ανάγκες/περιστάσεις (μέχρι 6% των Κυπρίων εισακτέων)
Κατηγορία Γ: Υποψήφιοι/ιες άλλων ειδικών κατηγοριών (μέχρι 3% των Κυπρίων εισακτέων)
Τα αναλυτικά κριτήρια κάθε κατηγορίας ρυθμίζονται με Κανόνες και είναι αναρτημένα εδώ
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (εδώ) από την Τρίτη 13 Ιουλίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Ιουλίου
2021. Τις μέρες αυτές, οι υποψήφιοι/ιες που χρειάζονται καθοδήγηση μπορούν να προσέρχονται στο
Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα) από 9:0014:00. Οι συναντήσεις με αρμόδιους/ιες λειτουργούς θα γίνονται μόνο με ραντεβού, στα τηλέφωνα 25
002710/11 και στο kep@cut.ac.cy. Λόγω του μικρού χρονικού περιθωρίου που υπάρχει, ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ

όπως οι αιτητές προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να επισυνάψουν ΟΛΑ τα στοιχεία που απαιτούνται
για μια ολοκληρωμένη αίτηση. Οι ελλιπείς αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψιν με βάση όσα στοιχεία έχουν
επισυναφθεί μέχρι την προσδιορισμένη προθεσμία. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις ατόμων που
εξασφάλισαν θέση στο ΤΕΠΑΚ η οποία τους ενδιαφέρει αλλά επιθυμούν να διεκδικήσουν και βελτίωση
θέσης μέσω της διαδικασίας των ειδικών κριτηρίων (ή/και των κενών θέσεων), θα πρέπει να προχωρήσουν
κανονικά και με την κράτηση θέσης τους.
Δ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
Η υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση αριθμού θέσεων που ενδέχεται για διάφορους λόγους να κενωθούν
θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, από την Τρίτη, 13 Ιουλίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις ατόμων που εξασφάλισαν θέση στο ΤΕΠΑΚ η οποία τους ενδιαφέρει αλλά
επιθυμούν να διεκδικήσουν και βελτίωση θέσης μέσω της διαδικασίας των κενών θέσεων (ή/και των
ειδικών κριτηρίων), θα πρέπει να προχωρήσουν κανονικά και με την κράτηση θέσης τους.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες:
•

Μπορούν να φοιτήσουν άμεσα το Σεπτέμβρη του 2021 (αν είναι άρρενες πρέπει να ολοκληρώνουν
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2021)

•

Έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2021 (ή 2020) και πληρούν τις προϋποθέσεις
πρόσβασης (απαιτούμενα μαθήματα) για τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους/τις ίδιους/ιες τους/τις
υποψήφιους/ιες. Οι υποψήφιοι/ιες μπορούν να δηλώσουν μέχρι τρία προγράμματα προτίμησης. Η
διαδικασία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας (από εδώ).
Αν για οποιοδήποτε λόγο οι υποψήφιοι/ιες αδυνατούν να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία από μόνοι/ες
τους, μπορούν να επισκεφτούν το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (Γωνία
Αθηνών και Ν. Ξιούτα) από 9:00-14:00, ώστε να λάβουν σχετική καθοδήγηση. Οι συναντήσεις με
αρμόδιους/ιες λειτουργούς θα γίνονται μόνο με ραντεβού, στα τηλέφωνα 25 002710/11 και
στο kep@cut.ac.cy
Ανακοίνωση Κατανομής Θέσεων (Κενές Θέσεις & Ειδικά Κριτήρια)
Οι τελικές αποφάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου τόσο για τις Ειδικές Κατηγορίες όσο και για
ενδεχόμενες Κενές Θέσεις αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου 2021. Τα αποτελέσματα θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και όλοι/ες οι υποψήφιοι θα λάβουν σχετικό ηλεκτρονικό
μήνυμα.

Ε. ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει αριθμό διαμερισμάτων στο κέντρο της Λεμεσού όπως
επίσης και αριθμό στούντιο στην φοιτητική εστία «Απολλώνια» (έναντι Τσιρείου σταδίου), τα
οποία διατίθενται σε φοιτητές/τριες με καθορισμένο, χαμηλό ενοίκιο, στη βάση κοινωνικό-οικονομικών

κριτηρίων. Το ΤΕΠΑΚ διαθέτει αναλυτικές πληροφορίες για τον τύπο των διαμερισμάτων και τις χρεώσεις,
στην ιστοσελίδα (εδώ).
Οι αιτήσεις διαμονής για τις Φοιτητικές Εστίες μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη 14 Ιουλίου
2021 στις 14:00. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας (εδώ). Αν υπάρχει ανάγκη
συνάντησης για εξέταση της αίτησης πριν την υποβολή της με αρμόδιους/ιες λειτουργούς, αυτές θα
γίνονται μόνο με ραντεβού, μεταξύ των ωρών 09:00 π.μ -14:00 μ.μ., στα τηλέφωνα 25 002380 και 25
002412 και housing@cut.ac.cy
Αιτήσεις διαμονής μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι/ες εξασφάλισαν & κράτησαν τη θέση τους και θα
φοιτήσουν άμεσα (συμπεριλαμβάνονται οι άρρενες που εξασφάλισαν και κράτησαν θέση πέρυσι για να
φοιτήσουν φέτος). Όσοι/ες θα εξασφαλίσουν θέση μέσω των διαδικασιών Κενών Θέσεων και Ειδικών
Κριτηρίων, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Στέγασης. Για το σκοπό αυτό θα
εκδοθεί ξεχωριστή ανακοίνωση σε μεταγενέστερο στάδιο, μαζί με την ανακοίνωση της κατανομής θέσεων
για ειδικές κατηγορίες και κενές θέσεις.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων
προθεσμιών και οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται
δεκτές.
Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με
το Γραφείο Στέγασης στα τηλέφωνα 25002380 και 25 002412.

ΣΤ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου μέχρι την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021, θα πραγματοποιηθεί η
ενημέρωση των φοιτητών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα
του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, η συμμετοχή των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στην εβδομάδα
ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.
Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του
Πανεπιστημίου.

