Department of Enrollment
Office of the Registrar
reg@euc.ac.cy
REGISTRATION INSTRUCTIONS SPRING SEMESTER 2022 – UNDERGRADUATE STUDENTS
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 – ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
REGISTRATION SCHEDULE/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
DATE/ Ημερομηνία

TIME/ Ώρα

Department/ Τμήμα

Wednesday/ Τετάρτη

09:00-16:00

Νοσηλευτική, Biomedical Sciences, Διατροφή – Διαιτολογία

09:00-16:00

Φυσικοθεραπεία 3ο και 4o έτος

09:00-16:00

Φυσικοθεραπεία 1ο και 2o έτος

09:00-16:00

School of Humanities, Social and Education Sciences/

12/01/2022
Thursday/ Πέμπτη
13/01/2022
Friday/ Παρασκευή
14/01/2022
Monday/ Δευτέρα
17/01/2022
Tuesday/ Τρίτη

Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστ. και Κοινωνικών Επιστημών
09:00-16:00

Βιολογικές Επιστήμες – Ακτινοδιαγνωστική Ακτινοθεραπεία

09:00-16:00

Νομική – Ελληνικό Δίκαιο

09:00-16:00

Νομική – Κυπριακό Δίκαιο

09:00-16:00

School of Business / Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

18/01/2022
Wednesday/ Τετάρτη
19/01/2022
Thursday/ Πέμπτη
20/01/2022
Monday/ Δευτέρα
24/01/2022
Tuesday/ Τρίτη

(3rd and 4th year of study/ 3o και 4ο έτος )
09:00-16:00

School of Business / Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
(1st and 2nd year of study/1o και 2ο έτος )

25/01/2022
Wednesday/ Τετάρτη

09:00-16:00

Computer Engineering, Computer Science, Electrical and Electronic Engineering,

26/01/2022
Thursday/ Πέμπτη

Information Systems, Μαθηματικά
09:00-16:00

Λογοθεραπεία

09:00-16:00

Φαρμακευτική- 3ο ,4ο και 5ο έτος

09:00-16:00

Φαρμακευτική- 1ο και 2ο έτος

09:00-16:00

Εργοθεραπεία

09:00-16:00

Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή

27/01/2022
Monday/ Δευτέρα
31/01/2022
Tuesday/ Τρίτη
01/02/2022
Wednesday/ Τετάρτη
02/02/2022
Thursday/ Πέμπτη
03/02/2022

NO STUDENT WILL BE ALLOWED TO REGISTER PRIOR TO HIS/HER REGISTRATION DATE
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1/2

FINANCIAL INFORMATION/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
In order to be eligible for the online registration, you must settle any previous financial obligations and deposit the down payment/
1st instalment of €1100, towards your tuition fees for the Spring Semester 2022, before submitting your registration form.
When you make a payment, don’t forget to quote your registration number and forward a copy of the payment transaction to your
academic advisor.
In addition, for security reasons we request that tuition payments be made via online payments (JCC smart) or e-banking. You can
find more details about these options in our website HERE.
Για την εξασφάλιση του δικαιώματος ηλεκτρονικής εγγραφής, είναι απαραίτητη η εξόφληση όλων των προηγούμενων οικονομικών
υποχρεώσεων έναντι στο Πανεπιστήμιο καθώς και η κατάθεση της προκαταβολής/ 1ης δόσης των €1100 έναντι των διδάκτρων για
το Εαρινό Εξάμηνο 2022 πριν την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
Κατά την πληρωμή είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο αριθμός εγγραφής/ registration number και να στέλνεται αντίγραφο στον
ακαδημαϊκό σύμβουλο.
Επιπλέον για λόγους ασφαλείας παρακαλούμε όπως οι πληρωμές διδάκτρων πραγματοποιηθούν μέσω τραπεζικής συναλλαγής
και JCC Smart διαδικτυακά. Λεπτομέρειες και οδηγίες αναγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ΕΔΩ.
SCHEDULE OF CLASSES /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Please click HERE or visit the official website of the University www.euc.ac.cy under the section Academics/Registration, Class & Exam
Schedule
Πατήστε ΕΔΩ ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.euc.ac.cy κάτω από την ενότητα Ακαδημαϊκά/Πρόγραμμα
Εγγραφών, Μαθημάτων & Εξετάσεων

COMPLETED REGISTRATION/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ












The students must fill, sign and submit their registration form online HERE (MyEUC Login/Online Registration).
The online registration option will be available between 09:00 – 16:00 as it is mentioned on the scheduled registration
program dates.
The final timetable will be sent to you by the Advising Center after the completion of the online registration.
Add/Drop of courses will take place after the beginning of the semester during the first 2 weeks of classes (14/02/2022–
25/02/2022). It is required to consult your academic advisor and submit the Add/Drop form.
The submitting of the Registration and Add/Drop forms does not guarantee approval. Your academic advisor will review the
request and confirm it by email.
Οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να υποβάλουν διαδικτυακά το έντυπο εγγραφής ΕΔΩ (MyEUC
Login/Online Registration).
Η ηλεκτρονική εγγραφή θα είναι διαθέσιμη από τις 09:00 - 16:00 μόνο στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο πρόγραμμα
εγγραφών για το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών.
Αφού ολοκληρωθεί η μηχανογράφηση θα σταλθεί ηλεκτρονικά από το Συμβουλευτικό Κέντρο το τελικό πρόγραμμα
μαθημάτων.
Οι αλλαγές μαθημάτων (Add/Drop), θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά τις πρώτες 2 εβδομάδες μαθημάτων
(14/02/2022–25/02/2022) κατόπιν επικοινωνίας με τον ακαδημαϊκό σου σύμβουλο και υποβολής του αντίστοιχου εντύπου.
Η κατάθεση των εντύπων Εγγραφής και Αλλαγής μαθημάτων δεν διασφαλίζει την επίσημη εγγραφή ή αλλαγή στο
πρόγραμμα μαθημάτων. Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος θα εξετάσει το αίτημα και θα επιβεβαιώσει την επίσημη εγγραφή ή
αλλαγή ηλεκτρονικά.

SEMESTER STARTS ON 14 February 2022/ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 14 Φεβρουαρίου 2022
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