Office of the Registrar/Γραμματεία
SEMESTER/ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: ...............
STUDENT REGISTRATION FORM / ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

REG.NO: _________________

NAME: ______________________________________________________

MAILING ADDRESS:
_____

No

_____ _________ , __________________________

Street

_______

Flat No

___________________

Postal Code

City

Area

_____________________
Country

PERMANENT ADDRESS: (if different from mailing address)
_____

No

_____ _________ , __________________________

Street

_______

Flat No

___________________

Postal Code

City

Area

_____________________

Country

_____________ ___________________ ______________________________________________________

Phone Number

/

Date of birth

/

Mobile Number

Email

_________________________
Place of Birth

_________________

ID / Passport No

/

Issue Date

/

Male

______________________

Nationality

/

Expiry Date

/

Native & EU Student

Female
Non-EU Student

Erasmus

(PASSPORT INFORMATION FOR NON-EU STUDENTS ONLY)

Degree: __________________________________________________________________

COURSE CODE

SECTION

CREDITS/ECTS

(i.e. Bachelor Accounting)

REMARKS

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Εγώ ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, δια του παρόντος εντύπου συγκατατίθεμαι επίσης στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων, από
(i) τον Οργανισμό EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS (εφεξής το "EUC"); (ii) τον/την κάτωθι αναφερόμενο/η εξουσιοδοτούμενο/η (εφεξής
το "Εξουσιοδοτούμενο Πρόσωπο") καθώς επίσης και (iii) από τους πιο πάνω επιλεγμένους φορείς (εφεξής οι “Φορείς”), τα οποία είναι
απαραίτητα για τον σκοπό της αναγνώρισης του Τίτλου Σπουδών μου από τους πιο πάνω επιλεγμένους Φορείς (εφεξής ο "Σκοπός").
2. Προς αποφυγή τυχών αμφιβολιών ισχύουν τα ακόλουθα:
Ι.Οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία παρέχονται δια του παρόντος εντύπου από τον/την κάτωθι υπογεγραμμένο/η τόσο στο
ΕUC όσο και στους Φορείς και τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν άμεσα ή έμμεσα τόσο από το ΕUC όσο και από τους Φορείς για την
επίτευξη του Σκοπού, θα προσδιορίζονται, επισημαίνονται και καταγράφονται από το ΕUC όσο και από τους Φορείς ως τα προσωπικά δεδομένα
του/της κάτωθι υπογεγραμμένου/ης.

ΙΙ. Όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δίδονται από τον/την κάτωθι υπογεγραμμένο/η δια του παρόντος εντύπου θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά από το ΕUC, το Εξουσιοδοτούμενο Πρόσωπο και τους Φορείς για την επίτευξη του Σκοπού και δεν δύναται να υποστούν περαιτέρω
επεξεργασία ή να αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του/της κάτωθι υπογεγραμμένου/η εκτός αν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από
τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) ή/και της
ισχύουσας νομοθεσίας στη Κύπρο σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων (ως αυτή τροποποιείται από καιρού εις καιρόν) ή/και τις
διατάξεις οπιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας

III. O/H κάτωθι υπογεγραμμένος/η δια του παρόντος εντύπου ενημερώνεται ότι κατέχει συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά του
στοιχεία. Τα εν λόγω δικαιώματα καταγράφονται αναλυτικά στη Δήλωση Απορρήτου (Privacy Notice) του ΕUC την οποία ο/η κάτωθι
υπογεγραμμένος/η έχει λάβει. Για την αποφυγή τυχόν αμφιβολιών ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η δια του παρόντος εντύπου βεβαιώνει ότι είναι
πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τα πιο πάνω δικαιώματα του.

PERSONAL DATA
1. I, the undersigned, hereby provide my consent to the processing of my personal information contained herein (i) by the EUROPEAN
UNIVERSITY CYPRUS (hereinafter the “EUC”) and (ii) by other, related with the Purpose (as this is defined hereunder), agencies (which shall
include, inter alia, the Cyprus Independent Social Support Body and the Central Agency for Equal Distribution of Burdens (hereinafter the “Agencies”) for the sole purpose of providing financial assistance for the aforesaid specified academic year (herainafter “Purpose”).

2. For the avoidance of any doubt, the followings apply:
i. Any information and data provided herein by the undersigned to the EUC and which will be used, either directly or indirectly, by the EUC for
the performance of the Purpose, shall at all times be identified, clearly marked and recorded by the EUC as the personal data of the undersigned
ii. All personal data acquired from the undersigned pursuant to this form shall be solely used by the EUC for the performance of the Purpose and
shall not be further processed or disclosed to any third party without the consent of the undersigned unless this is required and/or allowed pursuant
to the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 on the Protection of Personal Data and/or the provisions of the applicable local legislation in
relation to the protection of personal data (as amended from time to time) and/or the provisions of any other applicable legislation.
iii. The undersigned is hereby informed that certain rights in relation his/her data contained herein have been granted to him/her. The aforesaid
rights are outlined analytically in the Privacy Notice of the EUC which the undersigned has received. For the avoidance of any doubt, the
undersigned hereby confirms that the undersigned is fully aware of his/her rights in relation to his/her data contained herein.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ / IMPORTANT:
1. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε μάθημα εαν δεν έχει συμπληρωθεί επιτυχώς το προαπαιτούμενο μάθημα. Η εγγραφή είναι δυνατή μόνο οταν
υπάρχει έγκριση του/της καθηγητή/τριας.
No student will be allowed to register for a course if the prerequisites for that course are not completed, unless he/she obtains the consent of the
instructor.
2. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να κάνουν εγγραφή σε 15 με 18 πιστωτικές μονάδες / 30 ECTS. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής/τρια έχει Γενικό
Μέσο Όρο 3.00 ή μεγαλύτερο μπορεί να του επιτραπεί η εγγραφή για 21 πιστωτικές μονάδες και μπορεί να συνεχίσει να το κάνει αυτό εφ’όσον
ο Γενικός Μέσος Όρος του 3.00 διατηρείται.
The normal course load for an undergraduate student is 15-18 semester hours of credit / 30 ECTS. A student with a G.P.A. of 3.00 or better on
work completed may be permitted to register for a maximum of 21 semester hours and may continue to do so as the 3.00 average is maintained.
3. Θερινή Περίοδος: Οι φοιτητές/τριες μπορόυν να κάνουν εγγραφή από 6-9 πιστωτικές μονάδες / 15 ECTS.
The normal course load for the Summer Session is 6-9 semester hours of credit / 15ECTS.

STUDENT’S SIGNATURE/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:.............................................. DATE/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.................
ADVISOR’S SIGNATURE/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ:.................................................... DATE/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.................

