
 

 

  

 

REGISTRATION INSTRUCTIONS FALL SEMESTER 2020 – UNDERGRADUATE STUDENTS 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2020 – ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

NEW STUDENTS / ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 

 Activate your student account  

 Online Course Registration 

 What follows registration 

 

EXISTING STUDENTS: REGISTRATION & ADVISING SCHEDULE /  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

DATE/ Ημερομηνία Department – School / Τμήμα - Σχολή 

Monday/ Δευτέρα 

24/08/2020 

Biomedical Sciences, Βιολογικές Επιστήμες, Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή 

Διατροφή 

Tuesday/ Τρίτη  

25/08/2020 

Λογοθεραπεία, Ακτινοδιαγνωστική – Ακτινοθεραπεία, Νοσηλευτική, Διατροφή – 

Διαιτολογία 

Wednesday/ Τετάρτη 

26/08/2020 
Φαρμακευτική 

Thursday/ Πέμπτη 

27/08/2020 

Computer Engineering, Computer Science, Electrical and Electronic Engineering, 

Μαθηματικά, Μουσική 

Thursday/ Πέμπτη 

28/08/2020 
Φυσικοθεραπεία 

 Friday/ Παρασκευή 

29/08/2020 
Εργοθεραπεία 

Tuesday/ Τρίτη  

01/09/2020 

School of Humanities, Social & Education Sciences/ Σχολή Επιστημών της 

Αγωγής, Ανθρ. & Κοιν. Επιστημών 

Wednesday/ Τετάρτη 

02/09/2020 

School of Business / Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων                                                    

(4th year of study/4ο έτος σπουδών) 

Thursday/ Πέμπτη 

03/09/2020 

School of Business / Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων                                                   

(2nd & 3rd year of study/ 2ο & 3ο έτος σπουδών) 

Friday/ Παρασκευή 

4/09/2020 
Νομική Σχολή / Law School 

 

NO STUDENT WILL BE ALLOWED TO REGISTER PRIOR TO HIS/HER REGISTRATION DATE. 

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.  

   

 

Department of Enrollment  

reg@euc.ac.cy 

advisingcenter@euc.ac.cy 

  

https://youtu.be/8Olbu-p72n0
https://youtu.be/-PnbQDpbO-w
https://youtu.be/7AkgOWMb8_w
mailto:reg@euc.ac.cy
mailto:advisingcenter@euc.ac.cy


 

FINANCIAL INFORMATION/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

In order to be eligible for online registration, you must settle any previous financial obligations and deposit the installment 

of €1100, towards your tuition fees for the Fall Semester 2020, before submitting your registration form. 

If the course registration is done in parallel with the deposit payment, please send me the proof of payment upon submitting 

your registration form.  

As the university campus is not open, please select one of the payment options when making your tuition fee payment. 

When you make a payment, do not forget to include your registration number, and please forward a copy of the payment 

transaction to me so that we can easily track it.  

 

Για την εξασφάλιση του δικαιώματος ηλεκτρονικής εγγραφής, είναι απαραίτητη η κατάθεση της προκαταβολής/ 1ης 

δόσης έναντι των διδάκτρων €1100 πριν την υποβολή της αίτησης τους. 

Σε περίπτωση που η δήλωση μαθημάτων πραγματοποιηθεί παράλληλα με την κατάθεση, παρακαλείστε να επισυνάπτετε 

το έντυπο εγγραφής και την απόδειξη πληρωμής.  

Καθώς η Πανεπιστημιούπολη είναι κλειστή, οι πληρωμές διεξάγονται ακολουθώντας τις οδηγίες ΕΔΩ. Κατά την πληρωμή 

είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο αριθμός εγγραφής/ registration number και να στέλνεται αντίγραφο στον 

ακαδημαϊκό σύμβουλο. 

 

SCHEDULE OF CLASSES & REGISTRATION FORM/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 

www.euc.ac.cy under Current Students / www.euc.ac.cy κάτω από την ενότητα Υφιστάμενοι Φοιτητές  

https://my.euc.ac.cy/uPortal under My Reports/ https://my.euc.ac.cy/uPortal κάτω από το My Reports 

 

COMPLETED REGISTRATION/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

 Οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να στείλουν μέσω email το έντυπο εγγραφής στον 

ακαδημαϊκό τους σύμβουλο. Κατάλογος email Συμβουλευτικού Κέντρου ΕΔΩ. 

 Η ηλεκτρονική εγγραφή θα είναι διαθέσιμη από τις 8:00π.μ - 17:00 μ.μ. μόνο τις ημερομηνίες που αναγράφονται 

στο πρόγραμμα εγγραφών για το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών.   

 Αφού ολοκληρωθεί η μηχανογράφηση θα σταλθεί μέσω email από το Συμβουλευτικό Κέντρο στους φοιτητές το 

τελικό πρόγραμμα μαθημάτων.   

 Οι αλλαγές μαθημάτων (add/drop), θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μεταξύ 28/09/2020 – 09/10/2020 

κατόπιν επικοινωνίας με το Συμβουλευτικό Κέντρο για συμπλήρωση του αντίστοιχου έντυπου.  

 Η κατάθεση του εντύπου Add/Drop δεν διασφαλίζει την επίσημη αλλαγή στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

μαθημάτων. Ο σύμβουλος θα εξετάσει τα μαθήματα και αντίστοιχα θα επικοινωνήσει με email για επιβεβαίωση.  

 

 The registration form must be filled, signed and submitted online. The online registration option will be available 

between 8 a.m. and 5 p.m. on the scheduled program registration dates, as this appears on the registration schedule.  

 The final timetable will be sent to you by the Advising Center as soon as possible.  

 Add / drop of courses will take place after the beginning of the semester during the first 2 weeks (29/09/2020 –

09/10/2020), only after consulting your advisor and submitting the add/drop form.  

 Submitting the form does not mean your timetable has changed. Your advisor will review your courses and confirm 

the change, if approved.  

 

 

 

 

SEMESTER STARTS ON 28 September 2020/ ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ: 28 Σεπτεμβρίου 2020 

 

 

https://euc.ac.cy/wp-content/uploads/constantinos/2019/08/2019-%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9C%CE%91-%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%97%CE%A3-%CE%A5%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-%CE%A6%CE%9F%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf
https://euc.ac.cy/el/admissions/finance-aid/tuition-payment/
http://www.euc.ac.cy/
http://www.euc.ac.cy/
https://my.euc.ac.cy/uPortal
https://my.euc.ac.cy/uPortal
https://euc.ac.cy/wp-content/uploads/constantinos/2019/08/2019-%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9C%CE%91-%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%97%CE%A3-%CE%A5%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-%CE%A6%CE%9F%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf
https://euc.ac.cy/en/about-us/our-people/staff/staff-department-of-enrollment/
https://euc.ac.cy/wp-content/uploads/constantinos/2019/08/2019-ADD-DROP-FORM.pdf

