ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ
ΣΟΜΔΑ ΠΟΤΓΩΝ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
Ηιεθηξνληθέο Δγγξαθέο Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ
Υεηκεξηλό Δμάκελν 2011/2012

1. Όινη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (δηδαθηνξηθνύ
επηπέδνπ θαη επηπέδνπ κάζηεξ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ θνηηεηώλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΜΒΑ)
ζα εγγξαθνύλ ειεθηξνληθά ζηα καζήκαηα ηνπ
Φεηκεξηλνύ Δμακήλνπ 2011/2012 κέζω ηνπ δηαδηθηύνπ ρξεζηκνπνηώληαο ην
ζύζηεκα BannerWeb.
2. Η έγθξηζε θαη ε ππνγξαθή ηνπ Αθαδεκαϊθνύ ζαο Σπκβνύινπ γηα ηελ
εγγξαθή ζαο ζηα καζήκαηα κέζω ηνπ “BannerWeb” δελ είλαη ππνρξεωηηθή.
Καιείζηε όκωο λα ζπκβνπιεύεζηε ηνλ Αθαδεκαϊθό Σύκβνπιν ζαο πξνηνύ
πξνρωξήζεηε κε ηελ εγγξαθή ζαο ζηα καζήκαηα.
3. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηωλ κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάηωλ ζπνπδώλ
(δηδαθηνξηθνύ επηπέδνπ θαη επηπέδνπ Μάζηεξ, εθηόο ηωλ θνηηεηώλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΜΒΑ) ζα κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ ζηα καζήκαηα ηνπο από ηε
Γεπηέξα 29ε Απγνύζηνπ 2011 κέρξη θαη ηελ Τεηάξηε 31ε Απγνύζηνπ 2011
από ε ώξα 10.00 ην πξωί κέρξη ε ώξα 12.00 ηα κεζάλπθηα ζύκθωλα
κε ην αθόινπζν πξόγξακκα:

Γεπηέξα

Σξίηε

Σεηάξηε

29 Απγνύζηνπ
2011

30 Απγνύζηνπ
2011

31 Απγνύζηνπ
2011

Γηδαθηνξηθνί
Φνηηεηέο όιωλ
ηωλ
πξνγξακκάηωλ
ζπνπδώλ

2εηείο Φνηηεηέο
επηπέδνπ Μάζηεξ
όιωλ ηωλ
πξνγξακκάηωλ
ζπνπδώλ (εθηόο
ηνπ
πξνγξάκκαηνο
ΜΒΑ)

1εηείο Φνηηεηέο
επηπέδνπ Μάζηεξ
όιωλ ηωλ
πξνγξακκάηωλ
ζπνπδώλ (εθηόο
ηνπ
πξνγξάκκαηνο
ΜΒΑ)

Σεκείωζε:
Γηα ζθνπνύο εγγξαθήο κέζω ηνπ ζπζηήκαηνο 2εηείο
θνηηεηέο επηπέδνπ Μάζηεξ, ζεωξνύληαη όινη νη θνηηεηέο επηπέδνπ
κάζηεξ πνπ έρνπλ βαζκνινγεζεί ζε ηνπιάρηζηνλ 2 εμάκελα.
4. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΜΒΑ (Μάζηεξ ζηε Γηνίθεζε
Δπηρεηξήζεωλ) κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ ζηα καζήκαηα ηνπο από ηελ Σξίηε
23 Απγνύζηνπ 2011 κέρξη θαη ηελ Πέκπηε 25 Απγνύζηνπ 2011 από
ε ώξα 7.00 ην πξωί κέρξη ε ώξα 12.00 ηα κεζάλπθηα. (Γηα ηνπο
θνηηεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΒΑ έρνπλ γίλεη άιιεο δηεπζεηήζεηο γηα ηηο
νπνίεο νη θνηηεηέο έρνπλ ήδε ελεκεξωζεί από ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνύλ δελ αθνξνύλ απηνύο
ηνπο θνηηεηέο.)
5. Τελ Σεηάξηε, 31ε Απγνύζηνπ 2011 από ε ώξα 10.00 ην πξωί κέρξη ε
ώξα 13.00 ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ζηαζκόο εμππεξέηεζεο ζηνλ
πξνζάιακν ηνπ θηηξίνπ Σπκβνπιίνπ - Σπγθιήηνπ Α. Γ. Λεβέληεο ζηελ
Παλεπηζηεκηνύπνιε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηωλ θνηηεηώλ πνπ ελδερνκέλωο
αληηκεηωπίζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα εγγξαθήο ηνπο κέζω ηνπ
δηαδηθηύνπ νύηωο ώζηε λα κπνξέζνπλ λα ηα επηιύζνπλ επί ηόπνπ ζην
ζηαζκό εμππεξέηεζεο. Φνηηεηέο πνπ ζα εγγξαθνύλ θαλνληθά κέζω
ηνπ δηαδηθηύνπ θαη δελ έρνπλ αληηκεηωπίζεη πξνβιήκαηα δελ
ρξεηάδεηαη λα επηζθεθηνύλ ην ζηαζκό εμππεξέηεζεο.
6. Σε πεξίπηωζε πνπ θνηηεηέο δελ κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ ειεθηξνληθά ζε
ππνρξεωηηθά ηνπο καζήκαηα, παξαθαινύληαη λα επηθνηλωλνύλ
απεπζείαο κε ηα Σκήκαηά ηνπο.
Η Γξακκαηέαο ηνπ Τκήκαηνο ζα
ελεκεξώζεη ην Γξαθείν Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηεο ΥΣΦΜ γηα
νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζα πξέπεη ελδερνκέλωο λα γίλνπλ ζηηο εγγξαθέο
ηωλ θνηηεηώλ.
7. Μέζω ηνπ ζπζηήκαηνο, κπνξείηε λα εγγξαθείηε ζε καζήκαηα πνπ
αληηζηνηρνύλ κέρξη θαη ζε 38 π.κ..
ε πεξίπηωζε πνπ έρεηε
εμαζθαιίζεη ηελ έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο γηα εγγξαθή
ζε πέξαλ ηωλ 38 π.κ. παξαθαιώ όπωο θάλεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζηνλ
ζηαζκό εμππεξέηεζεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ηελ Σεηάξηε, 31ε
Απγνύζηνπ 2011 από ε ώξα 10.00 ην πξωί κέρξη ε ώξα 13.00 ζηνλ
πξνζάιακν ηνπ θηηξίνπ Σπκβνπιίνπ - Σπγθιήηνπ Α.Γ. Λεβέληεο ζηελ
Παλεπηζηεκηνύπνιε.
8. Γηα λα κπνξέζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ εθαξκνγή “BannerWeb” θαη λα
εγγξαθείηε ζηα καζήκαηά ζαο κέζω ηνπ δηαδηθηύνπ,
απαξαίηεηε
πξνϋπόζεζε είλαη λα γλωξίδεηε εθ ηωλ πξνηέξωλ ηνλ θωδηθό θαη ην
ζπλζεκαηηθό πξόζβαζεο ζαο (user id and password), ηα νπνία είλαη
ηα ίδηα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζην
Ηιεθηξνληθό ζαο Σαρπδξνκείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (web
mail).
Σρεηηθέο
πιεξνθνξίεο
ζα
βξείηε
ζηελ
ηζηνζειίδα
http://www.ucy.ac.cy/data/acafsw/BannerInfo/BannerWebLoginInfoCY.pdf
9. Οη λενεηζεξρόκελνη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ
ειεθηξνληθό ηνπο
ινγαξηαζκό
κέζω
ηεο
ηζηνζειίδαο
http://www.ucy.ac.cy/register. Ο ειεθηξνληθόο ινγαξηαζκόο ζα ζαο
παξέρεη πξόζβαζε ζην ζύζηεκα BannerWeb, ζην Ηιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν

(WebMail), αιιά θαη ζε άιια ζπζηήκαηα ζηα νπνία έρεη πξόζβαζε ν
θάηνρνο ηνπ ινγαξηαζκνύ.
Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ ινγαξηαζκνύ κέζω ηεο πην πάλω
ηζηνζειίδαο, νη λενεηζεξρόκελνη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα θαηαρωξίζνπλ: (α)
ηνλ αξηζκό ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο, (β) ην Τκήκα ζην νπνίν έρνπλ
εμαζθαιίζεη ζέζε (επηινγή από ιίζηα Τκεκάηωλ) θαη (γ) ην όλνκα, ην
επώλπκν θαη ηνλ αξρηθό ραξαθηήξα ηνπ κεζαίνπ νλόκαηόο ηνπο (παηέξα)
ηα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα θαηαρωξεζνύλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα όπωο
έρνπλ δειωζεί ζην έληππν εηζδνρήο πνπ έρεη απνζηαιεί ζηελ Υπεξεζία
Σπνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο).
10.Σε πεξίπηωζε πνπ θνηηεηέο παιαηόηεξωλ εηώλ δελ είραλ πνηέ
πξνεγνπκέλωο δεκηνπξγήζεη ειεθηξνληθό ινγαξηαζκό, ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηζηνζειίδα http://www.ucy.ac.cy/register γηα λα
δεκηνπξγήζνπλ ην ινγαξηαζκό ηνπο.
11.Σε πεξίπηωζε πνπ θνηηεηέο παιαηόηεξωλ εηώλ έρνπλ μεράζεη ηνλ
Κωδηθό Πξόζβαζεο ηνπο ή ην πλζεκαηηθό ηνπο πνπ είλαη απαξαίηεηα
γηα ηελ πξόζβαζε ηνπο ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (WebMail) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ, κπνξνύλ κέζω ηεο ηζηνζειίδαο https://webmail.ucy.ac.cy
θαη παηώληαο ηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδέζκνπο “Forgot your User Name?”
θαη “Forgot your Password?”, είηε λα βξνπλ ηνλ θωδηθό ηνπο ή λα
εθδώζνπλ λέν ζπλζεκαηηθό. Σε πεξίπηωζε πνπ αληηκεηωπίζνπλ
νπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο παξαθαιώ όπωο επηθνηλωλήζνπλ κε ηα πην
θάηω ηειέθωλα:


Παλεπηζηεκηνύπνιε: Κηίξην Μαζεκαηηθώλ θαη Σηαηηζηηθήο, Υπόγεην,
Γωκάηην αξ. 141, ηει. 22 892611



Κεληξηθά Κηίξηα: Κηίξην Υπεξεζίαο Πιεξνθνξηθώλ Σπζηεκάηωλ, 1νο
Όξνθνο, Γωκάηην αξ. Π108, ηει. 22 892125



Γξαθείν Υπνζηήξημεο ηεο Υπεξεζίαο Πιεξνθνξηθώλ Σπζηεκάηωλ
ζην ηειέθωλν 22 894444 ή ζην email: helpdesk@ucy.ac.cy.

12.Σε πεξίπηωζε πνπ θνηηεηέο παιαηόηεξωλ εηώλ έρνπλ πξόζβαζε ζην
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (WebMail) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, αιιά δελ
ηνπο επηηξέπεηαη ε ζύλδεζε ζην BannerWeb κέζω ηνπ ζπλδέζκνπ
“Διεγρόκελε Πξόζβαζε”, παξαθαινύληαη λα επηθνηλωλήζνπλ κε ην
Γξαθείν Δμππεξέηεζεο ηεο Υπεξεζίαο Σπνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο
ζην ηειέθωλν 22 894021.
13.Γηα
πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά
κε
ηελ
έθδνζε
Κωδηθνύ/Σπλζεκαηηθνύ ή γηα επαλέθδνζε ηνπ Σπλζεκαηηθνύ ζαο, κπνξείηε
λα επηθνηλωλείηε κε ην Γξαθείν Υπνζηήξημεο ηεο Υπεξεζίαο Πιεξνθνξηθώλ
Σπζηεκάηωλ ζην ηειέθωλν 22 894444 ή ζην email: helpdesk@ucy.ac.cy.
14.Πξηλ από ηελ εγγξαθή ζαο ζηα καζήκαηα, ζα πξέπεη λα δηεπζεηήζεηε ηηο
νπνηεζδήπνηε νηθνλνκηθέο νθεηιέο έρεηε αλαθνξηθά κε ηα δίδαθηξα.
Όινη νη θνηηεηέο ππνρξενύληαη λα δηεπζεηήζνπλ ηελ πιεξωκή ηωλ
δηδάθηξωλ ηνπο άκεζα γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνρωξήζνπλ κε ηελ
εγγξαθή ηνπο κέζω ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξαθαιώ όπωο ζπκβνπιεπηείηε ηελ
ηζηνζειίδα

http://www.ucy.ac.cy/goto/acafsw/elGR/PostgraduateOffice.aspx#Tuitions
γηα λα ελεκεξωζείηε γηα ην πνζό ηωλ δηδάθηξωλ πνπ ζα πξέπεη λα
πιεξώζεηε πξηλ από ηηο εγγξαθέο.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη κεηά από
ηξνπνπνίεζε ηωλ θαλόλωλ γηα ηα δίδαθηξα, νη λενεηζεξρόκελνη θνηηεηέο
πνπ έρνπλ ήδε πιεξώζεη ηελ πξνθαηαβνιή ηωλ δηδάθηξωλ ζα πξέπεη πξηλ
από ηηο εγγξαθέο λα πιεξώζνπλ ηελ επόκελε δόζε ηωλ δηδάθηξωλ ηνπο.
Σαο ππελζπκίδω όηη ηα δίδαθηξα κπνξνύλ λα πιεξωζνύλ ωο εμήο:
(α)

Απεπζείαο ζην Λνγηζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ην νπνίν
βξίζθεηαη ζηνλ 3ν όξνθν ηνπ θηηξίνπ Σπκβνπιίνπ – Σπγθιήηνπ Α. Γ.
Λεβέληεο ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε

(β)

Σηελ Σξάπεδα Κύπξνπ: Αξ. Λνγαξηαζκνύ: 0128-05-023773

(γ)

Σηε Μαξθίλ Λαϊθή Σξάπεδα:
009468

(δ)

Αξ. Λνγαξηαζκνύ:

116-31-

Μέζω ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο πιεξωκώλ ζην ζύλδεζκν:

http://webapps.leventis.ucy.ac.cy:7786/payments/PAYMENTS.view_category
15. Μεηά ηηο εγγξαθέο, ην Γξαθείν Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηεο ΥΣΦΜ ζα
απνζηείιεη ζην Γξαθείν Δζόδωλ ηωλ Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ νλνκαζηηθό
θαηάινγν όιωλ ηωλ θνηηεηώλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα καζήκαηα. Τν
Γξαθείν Δζόδωλ, ζα ειέγμεη ζύκθωλα θαη κε ηελ πθηζηάκελε ηαθηηθή εάλ
νη θνηηεηέο έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ην ζέκα ηωλ δηδάθηξωλ ηνπο θαη ζα
ελεκεξώζεη ζρεηηθά ην Γξαθείν Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. ε πεξίπηωζε
πνπ θνηηεηήο εληόο δύν εβδνκάδωλ από ηελ εκέξα εγγξαθήο ηνπ
ζηα καζήκαηα δελ δηεπζεηήζεη ηηο νπνηεζδήπνηε νηθνλνκηθέο
εθθξεκόηεηεο πνπ ελδερνκέλωο ζα έρεη, ην Γξαθείν Μεηαπηπρηαθώλ
πνπδώλ έρεη ην δηθαίωκα λα ηνπ αθπξώζεη ηελ εγγξαθή.
Σεκεηώλεηαη επίζεο όηη ζύκθωλα κε ηνπο Καλόλεο Μεηαπηπρηαθήο Φνίηεζεο
νη αλαδξνκηθέο εγγξαθέο ζε καζήκαηα εληόο ηνπ εμακήλνπ επηηξέπνληαη,
αιιά γηα θάζε θαζπζηεξεκέλε εγγξαθή ζε κάζεκα θαηαβάιιεηαη πξόζηηκν
€50 αλά κάζεκα ην νπνίν θαηαηίζεηαη ζην Σωκαηείν Δπεκεξίαο Φνηηεηώλ.
16. Τελ έθδνζε ηεο Φνηηεηηθήο Σαπηόηεηαο αλαιακβάλεη ε Βηβιηνζήθε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο εβδνκάδαο ηωλ καζεκάηωλ
από ηηο 5 – 9 επηεκβξίνπ 2011, ώξα 10.30 – 16.00 πξνζωπηθό ηεο
Βηβιηνζήθεο ζα βξίζθεηαη ζηνλ πξνζάιακν ηνπ θηηξίνπ Σπκβνπιίνπ –
Σπγθιήηνπ “Αλαζηάζηνο Γ. Λεβέληεο” ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε γηα ηε
θωηνγξάθεζε ηωλ θνηηεηώλ πξνο έθδνζε ηεο θνηηεηηθήο ηαπηόηεηαο.
Πξνηξέπνληαη όινη νη θνηηεηέο λα πξνζέιζνπλ γηα θωηνγξάθεζε γηα λα
κπνξέζεη λα εθδνζεί ε θνηηεηηθή ηνπο ηαπηόηεηα. Τν θόζηνο έθδνζεο ηεο
θνηηεηηθήο ηαπηόηεηαο αλέξρεηαη ζηα €12,00 θαη γηα ηελ έθδνζε ηεο
απαξαίηεηε είλαη ε επίδεημε πνιηηηθήο ηαπηόηεηαο.
Η παξάδνζε ηωλ ηαπηνηήηωλ ζα γίλεηαη βάζεη εκεξνκελίαο θωηνγξάθεζεο
κε παξνπζία ηεο απνδείμεωο πιεξωκήο θαη ζα αξρίζεη από ηηο 19
Σεπηεκβξίνπ 2011. Οη κέξεο θαη ώξεο παξάδνζεο ηνπο ζα αλαθνηλώλνληαη
κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Βηβιηνζήθεο http://library.ucy.ac.cy.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηεο θνηηεηηθήο
ηαπηόηεηαο παξαθαιείζηε λα επηθνηλωλείηε απεπζείαο κε ηνλ θύξην Άιθε
Σωθξνλίνπ ζηε Βηβιηνζήθε ζην Τειέθωλν 22 892167.
17. Γηα απνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Banner
θαζώο θαη γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζύζηεκα γεληθόηεξα, ζα
πξέπεη λα επηθνηλωλείηε κε ηελ Υπεξεζία Σπνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο
ζην ηειέθωλν 22 894021.

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ύλδεζεο ζην BannerWeb
Γηα ηελ πξόζβαζή ζαο ζην ζύζηεκα BannerWeb ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ
Κωδηθό θαη ην Σπλζεκαηηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ πξόζβαζή ζαο ζην
Ηιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν (WebMail) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.
Νενεηζεξρόκελνη Φνηηεηέο:
Οη λενεηζεξρόκελνη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ ειεθηξνληθό ηνπο
ινγαξηαζκό κέζω ηεο ηζηνζειίδαο http://www.ucy.ac.cy/register. Ο ειεθηξνληθόο
ινγαξηαζκόο παξέρεη πξόζβαζε ζην ζύζηεκα BannerWeb, ζην Ηιεθηξνληθό
Ταρπδξνκείν (WebMail), αιιά θαη ζε άιια ζπζηήκαηα ζηα νπνία έρεη πξόζβαζε ν
θάηνρνο ηνπ ινγαξηαζκνύ.
Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ ινγαξηαζκνύ κέζω ηεο πην πάλω ηζηνζειίδαο,
νη λενεηζεξρόκελνη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα θαηαρωξίζνπλ ηα πην θάηω ζηνηρεία:





Αξηζκό Ταπηόηεηαο
Τκήκα ζην νπνίν έρνπλ εμαζθαιίζεη ζέζε (Δπηινγή από ιίζηα
Τκεκάηωλ)
Όλνκα, επώλπκν θαη ηνλ αξρηθό ραξαθηήξα ηνπ κεζαίνπ νλόκαηνο
(παηέξα) ηνπο.
Τν όλνκα, ην επώλπκν θαη ν αξρηθόο ραξαθηήξαο ηνπ κεζαίνπ
νλόκαηνο ζα πξέπεη λα θαηαρωξεζνύλ ζηα αγγιηθά, αθξηβώο
όπωο έρνπλ δειωζεί ζην έληππν εηζδνρήο ηνπο ζην Παλεπηζηήκην
Κύπξνπ.

Άιινη Φνηηεηέο:
Άιινη θνηηεηέο νη νπνίνη δελ έρνπλ ΠΟΣΔ πξνεγνπκέλωο δεκηνπξγήζεη
ειεθηξνληθό ινγαξηαζκό, ζα κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηζηνζειίδα
http://www.ucy.ac.cy/register γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπο.
Ξέραζεο ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο ή ην πλζεκαηηθό ζνπ;
Φνηηεηέο θαη Αθαδεκαϊθνί νη νπνίνη έρνπλ μεράζεη ην Κωδηθό Πξόζβαζεο ή ην
Σπλζεκαηηθό ηνπο, κπνξνύλ από κόλνη ηνπο είηε λα βξνπλ ηνλ θωδηθό ηνπο ή λα
εθδώζνπλ λέν ζπλζεκαηηθό, κέζω ηεο ηζηνζειίδαο https://webmail.ucy.ac.cy/ θαη
παηώληαο ηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδέζκνπο «Forgot your User Name?» θαη «Forgot
your Password?».

Σε πεξίπηωζε πνπ δελ ην θαηαθέξνπλ, κπνξνύλ λα επηθνηλωλνύλ ωο αθνινύζωο:
Φνηηεηέο:
Πανεπιστημιούπολη: Κηίξην Μαζεκαηηθώλ
Υπόγεην, Γωκ. Αξ. 141, Τει. 22 89 2611

θαη

Σηαηηζηηθήο,

Κεντρικά Κτίρια: Κηίξην Υπεξεζίαο Πιεξνθνξηθώλ Σπζηεκάηωλ,
1νο Όξνθνο, Γωκ. Αξ. Π108, Τει. 22 89 2125
Αθαδεκαϊθνί:
Παξαθαιώ λα απνηείλεζζε ζην άηνκν πνπ ζαο ππνζηεξίδεη ηνπηθά.
Έρεηο Πξόζβαζε ζην Ηιεθηξνληθό ζνπ Σαρπδξνκείν (WebMail) αιιά όρη
ζην Banner Web;
Φνηηεηέο θαη Αθαδεκαϊθνί πνπ έρνπλ πξόζβαζε ζην Ηιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν
(WebMail) αιιά δελ ηνπο επηηξέπεηαη ε ζύλδεζε ζην BannerWeb κέζω ηνπ
ζπλδέζκνπ «Διεγρόκελε Πξόζβαζε», παξαθαιώ όπωο επηθνηλωλνύλ κε ηελ
Υπεξεζία Σπνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ζην ηειέθωλν 22 89 4021.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε Κωδηθνύ/Σπλζεκαηηθνύ ή
γηα επαλέθδνζε ηνπ Σπλζεκαηηθνύ ζαο κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε κε ην Γξαθείν
Υπνζηήξημεο ηεο Υπεξεζίαο Πιεξνθνξηθώλ Σπζηεκάηωλ ζην ηειέθωλν 22 89
4444 ή ζην email: helpdesk@ucy.ac.cy.

