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ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/16
Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016, ώρα 8:00 μ.μ.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΟΥΝ
Η Τελετή Αποφοίτησης του Ακαδημαϊκού Έτους 2015/16, θα διεξαχθεί στο ΓΣΠ - Στάδιο
Στίβου (δίπλα από το Στάδιο Ποδοσφαίρου), Λευκωσία, την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016, ώρα
20:00.
1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ
Όλοι οι φοιτητές που αναμένεται να αποφοιτήσουν θα πρέπει να συμπληρώσουν το
ειδικό έντυπο «Αίτηση για Αποφοίτηση» που επισυνάπτεται και να το παραδώσουν στην
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Υ.Σ.Φ.Μ), στο γραφείο 35 στη Λευκωσία και
στο Γραφείο Σπουδών στη Λεμεσό μέχρι την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016.
2. ΤΗΒΕΝΝΟΣ
Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην Τελετή θα πρέπει οπωσδήποτε να προσέλθουν με
την τήβεννο του Frederick Institute of Technology. Η τήβεννος θα ενοικιάζεται/πωλείται από
την εταιρεία EUROJET, από τις 22 Ιουνίου.
EUROJET:
 Λευκωσία: γωνία Μακαρίου Γ΄ και Γευγελής 2 (κοντά στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus),
τηλ. 22 37 5050,
 Λεμεσός: Γλάδστωνος 55A (Πεντάδρομος), τηλ. 25353677.
Η τιμή ενοικίασης ανέρχεται σε €33 και η τιμή αγοράς σε €80. (Σύμφωνα με το συμβόλαιο της
Εταιρείας, σε φοιτητή που δεν επιστρέφει έγκαιρα την τήβεννο επιβάλλεται πρόστιμο).
Σημειώνεται πως δεν θα επιτραπεί η χρήση άλλου είδους τηβέννων. Επίσης, φοιτητές που
δεν θα φορέσουν τήβεννο δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στην απονομή των πτυχίων και
δεν θα κρατηθεί θέση γι’ αυτούς στον ειδικό χώρο των αποφοίτων. Μπορούν όμως να
παρακολουθήσουν την Τελετή από άλλη θέση.
3. ∆ΕΙΠΝΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το δείπνο αποφοίτησης θα γίνει στο Pavilion Hall (Αίθουσα «Anthia»), την Πέμπτη 23 Ιουνίου
στις 21.00. Η είσοδος για όλους τους αποφοίτους θα είναι δωρεάν. Οι κρατήσεις θα πρέπει
να γίνουν μέχρι τις 9 Ιουνίου. Κρατήσεις για τους προσκεκλημένους των αποφοίτων
διατίθενται στην τιμή των €25.
4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΒΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Τη ∆ευτέρα, 27 Ιουνίου 2016, ώρα 19:00, στο χώρο του ΓΣΠ- Στάδιο Στίβου όπου θα γίνει η
Τελετή Αποφοίτησης, θα πραγματοποιηθεί γενική πρόβα. Εκεί οι φοιτητές θα πρέπει να
παραλάβουν προσωπικά φάκελο μαζί με γενικές πληροφορίες για την Τελετή. Η παραλαβή
του φακέλου είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές που θα δηλώσουν συμμετοχή. Στην
πρόβα θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χώρο στον οποίο θα
συγκεντρωθούν την ημέρα της Τελετής, τη θέση, καθώς και τη διαδρομή που θα
ακολουθήσουν για την παραλαβή του διπλώματος/πτυχίου τους.
5. ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ
Την ημέρα της τελετής, οι φοιτητές θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους το αργότερο
μέχρι τις 19:30.
6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΗΣΗ
Η φωτογράφηση της Τελετής θα καλυφθεί από επαγγελματία φωτογράφο. Οι φοιτητές θα
μπορούν να φωτογραφηθούν από τις 18:30 μέχρι τις 19:15 και μετά το τέλος της τελετής σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα στηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ - Στάδιο Στίβου τη
μέρα της αποφοίτησης. Λεπτομέρειες θα δοθούν την ∆ευτέρα, 27 Ιουνίου 2016. Η Τελετή θα
βιντεογραφηθεί. Η τιμή για κάθε DVD είναι €17. Για παραγγελία αντιτύπων DVDs,
παρακαλείστε να συμπληρώσετε το έντυπο παραγγελίας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή,
8 Ιουλίου 2016. Το DVD θα είναι έτοιμο για παραλαβή από το Ταμείο, σε περίπου 3
εβδομάδες μετά την Τελετή.
7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ
Κάθε φοιτητής οφείλει να ενημερώσει τους προσκεκλημένους του για τις πιο πάνω οδηγίες.
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/16
Όλοι οι φοιτητές που αναμένεται να αποφοιτήσουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν την πιο
κάτω αίτηση για αποφοίτηση ανεξάρτητα αν θα παραβρεθούν ή όχι στην Τελετή Αποφοίτησης.
Η δήλωση πρέπει να παραδοθεί στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, στο γραφείο 35 στη
Λευκωσία και στο Γραφείο Σπουδών στη Λεμεσό μέχρι την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016.

ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
∆ηλώστε το όνομα και το επίθετό σας ακριβώς όπως είναι στην πολιτική σας ταυτότητα.
(χρησιμοποιώντας μικρά γράμματα με τονισμό).
Επίθετο
Όνομα
Όνομα
πατέρα
Αρ. Πολ. Ταυτότητας

Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας (Reg. Number)

.

Πρόγραμμα Σπουδών
Είμαι: Προπτυχιακός φοιτητής



Τηλέφωνο:

Μεταπτυχιακός φοιτητής



E-mail:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
Χρέωση για Έκδοση Πτυχίου €50 (το ποσό αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους τους απόφοιτους άσχετα
εάν παρευρεθούν ή όχι στην Τελετή Αποφοίτησης)
∆ηλώνω ότι:




- Θα συμμετάσχω στην τελετή
- ∆εν θα συμμετάσχω στην τελετή

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΕΙΠΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
- Θα συμμετάσχω στο ∆είπνο της Αποφοίτησης (δωρεάν για τους αποφοίτους).
- Χρειάζομαι

κρατήσεις για προσκεκλημένους μου (προς €25).

- ∆εν θα συμμετάσχω στο ∆είπνο της Αποφοίτησης.





ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ FIT
∆ηλώστε τη διεύθυνση που επιθυμείτε να σας αποστέλλεται η αλληλογραφία μετά την αποφοίτησή
σας από το Frederick Institute of Technology, καθώς και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).
Οδός και αριθμός
Ταχ. Κώδικας:

Πόλη-κοινότητα:

Τηλέφωνο: 1.

2.

Email:
Για τον υπεύθυνο παραλαβής της δήλωσης μόνο.
Ημερομ. υποβολής συμμετοχής

Παραλήπτης

..

