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Σεπτέµβριος 2018
Πρόγραµµα Υποδοχής και Ενηµέρωσης Νεοεισερχόµενων
Φοιτητών και Εγγραφή σε Μαθήµατα για το Χειµερινό Εξάµηνο 2018
Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,
Το Frederick Institute of Technology (FIT), για να σας βοηθήσει στο νέο σας ξεκίνηµα για
κατάκτηση της γνώσης και της µόρφωσης, οργανώνει την Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου (για
τους φοιτητές της Λευκωσίας) και την Πέµπτη 27 Σεπτεµβρίου (για τους φοιτητές της
Λεµεσού), Πρόγραµµα Υποδοχής και Ενηµέρωσης. Κατά τη διάρκεια του
προγράµµατος, θα ενηµερωθείτε από αρµόδια πρόσωπα για όλα τα θέµατα που
σχετίζονται µε τη φοίτησή σας στο FIT. Με αυτό τον τρόπο, πιστεύουµε ότι θα έχετε όσο
το δυνατό πιο οµαλή είσοδο στη φοιτητική σας ζωή.
Την ίδια µέρα που θα έρθετε για το πρόγραµµα Υποδοχής και Ενηµέρωσης, θα πρέπει
να εγγραφείτε σε µαθήµατα και να συµπληρώσετε το Course Registration Form µε τον
υπεύθυνο του προγράµµατος σπουδών σας. Προς αποφυγή οποιασδήποτε
ταλαιπωρίας υπενθυµίζουµε ότι πριν την εγγραφή σε µαθήµατα θα πρέπει να
καταβάλετε µέρος των διδάκτρων για το νέο ακαδηµαϊκό έτος.
Η καταβολή µέρους των διδάκτρων για το νέο εξάµηνο µπορεί να γίνει οποιαδήποτε
στιγµή πριν από την εγγραφή σας σε µαθήµατα. Για να αποφύγετε οποιαδήποτε
ταλαιπωρία στο ταµείο, µπορείτε να τακτοποιήσετε τις οικονοµικές σας υποχρεώσεις
πριν την περίοδο εγγραφής στα µαθήµατα. Η πληρωµή µπορεί να γίνει στο ταµείο του
Frederick Institute of Technology (µετρητά, ή επιταγή, ή πιστωτική κάρτα), µέσω
τράπεζας, ή µέσω της ιστοσελίδας της JCC (www.jccsmart.com).
Στοιχεία Λογαριασµού Frederick Institute Technology:
Τράπεζα Κύπρου, Αρ. λογαριασµού: 019905000864
IBAN: CY92 0020 0199 0000 0005 0008 6400
SWIFT BIC: BCYPCY2N
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά µε τις πιο πάνω διαδικασίες, παρακαλούµε να
επικοινωνήσετε µαζί µας στο τηλ. 22-394394 (Λευκωσία) και στο 25-730975 (Λεµεσός).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να βλέπετε το χώρο ανακοινώσεων
(announcements) στην ιστοσελίδα του FIT (www.fit.ac.cy).
Καλή Ακαδηµαϊκή Χρονιά και Καλή Επιτυχία στη φοίτησή σας!

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
STUDIES AND STUDENT WELFARE SERVICE
____________________

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΜΕΡΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ – FREDERICK
INSTITUTE OF TECHNOLOGY
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΩΡΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Τετάρτη 26/09/18

9:00

ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ – FREDERICK
INSTITUTE OF TECHNOLOGY ΛΕΜΕΣΟΥ

ΜΕΡΑ

ΩΡΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Πέµπτη 27/09/18

9:00

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
•

Ακαδηµαϊκή πληροφόρηση, γνωριµία µε τους Ακαδηµαϊκούς Συµβούλους

•

Πληροφόρηση για την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας

•

Πληροφόρηση για τη Βιβλιοθήκη και την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστηµάτων

•

Εγγραφή σε µαθήµατα

