
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΛΕΜΕΣΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2020



ΟΜΑ∆Α 1 - ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΓΓΛΙΚΑ
∆ιάρκεια Μαθήµατος: 9:00 – 10:50 

ΟΜΑ∆Α 2 - ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
∆ιάρκεια Μαθηµάτων: 9:00 – 13:10 

Προπαρασκευαστικά Μαθήµατα
Το Πανεπιστήµιο, σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα, θα προσφέρει, κατά τη διάρκεια του Σεπτέµβρη,  εντατικά προπαρασκευαστικά 
µαθήµατα, που σκοπό έχουν να σε προετοιµάσουν κατάλληλα και έτσι να αρχίσεις πιο οµαλά το Πρόγραµµα Σπουδών της επιλογής σου. 
Κατά τη διάρκεια των εντατικών προπαρασκευαστικών µαθηµάτων θα σου δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσεις το περιβάλλον του 
Πανεπιστηµίου και τους χώρους στους οποίους θα κινείσαι.

- Graphic & Advertising Design - Business Administration - Αρχιτεκτονική
- Interior Design - Accounting and Finance
- Fashion Design & Image - Maritime Studies
- Audio-Visual Communication - Marketing with 
- ∆ημοσιογραφία   Digital Technologies
- Κοινωνική Εργασία - Electrical Engineering
- Ψυχολογία  - Automotive Engineering
- Προδημοτική Εκπαίδευση - Mechanical Engineering
- ∆ημοτική Εκπαίδευση - Civil Engineering
- Επιστήμη Φυσικής Αγωγής - Computer Engineering 
  & Αθλητισμού  - Computer Engineering
- Νοσηλευτική  - Quantity Surveying 
- Νομική    

 
ΑΓΓΛΙΚΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ &   
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   

Η διαγνωστική εξέταση είναι το μέσο με 
το οποίο το Πανεπιστήμιο θα διαπιστώσει 
το επίπεδο γνώσεων των φοιτητών στα 
συγκεκριμένα μαθήματα, για να είναι σε 
θέση να μεριμνήσει ώστε οι φοιτητές να 
αποκτήσουν τις απαραίτητες 
θεμελιώδεις γνώσεις για την επιτυχία 
στις σπουδές τους. Συγκεκριμένα, στις 
21 Σεπτεμβρίου όλοι οι φοιτητές στις 
ομάδες 1 & 2, θα παρακαθήσουν σε 
απλή διαγνωστική εξέταση στα Αγγλικά. 
Στις 22 Σεπτεμβρίου, οι φοιτητές της 
Πολυτεχνικής Σχολής θα παρακαθήσουν 
επιπλέον και σε απλή διαγνωστική 
εξέταση στα Μαθηματικά. 

- Φαρμακευτική

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ 
& ΦΥΣΙΚΗ

∆ιαγνωστικές Εξετάσεις

∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Έναρξη µαθηµάτων

*Σηµείωση: Για αυτήν τη δραστηριότητα είναι απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής. ∆ηλώστε συµµετοχή στον Χώρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών 
(Υποδοχή) ή στο email: studentwelfare@frederick.ac.cy

Οποιαδήποτε δραστηριότητα του Προγράµµατος Υποδοχής και Προσαρµογής Νεοεισερχόµενων Φοιτητών ενδέχεται να ακυρωθεί ή να 
αναπροσαρµοστεί και να προσφερθεί µε τη χρήση ψηφιακών µεθόδων χωρίς τη φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών  σε περίπτωση που 
τα δεδοµένα σε σχέση µε την πανδηµία διαφοροποιηθούν, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες και συστάσεις των αρµόδιων Φορέων.

10.00 ή 12.20
MEET the Way:
Μετάβαση από το Λύκειο/
Στρατό στο Πανεπιστήµιο

10.00 ή 12.20
MEET the Way:
Εργαστήριο ανάπτυξης
ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων

MΕΕΤ the Way: Μετάβαση από το Λύκειο / Στρατό στο Πανεπιστήµιο
Μάθετε πώς να προσαρµόζεστε καλύτερα στην ακαδηµαϊκή κοινότητα,
πώς να διαχειρίζεστε τις προσκλήσεις και το άγχος κατά τη διάρκεια των 
σπουδών σας και πώς µπορείτε να αξιοποιήσετε καλύτερα τις ευκαιρίες  
που σας παρέχει το Πανεπιστήµιο/ FIT. 

MΕΕΤ the Way: Εργαστήριο ανάπτυξης ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων
Μάθετε ποιες δεξιότητες χρειάζονται για να επιτύχετε τους ακαδηµαϊκούς 
σας στόχους! 

MEET Larnaca: Walk, eat, feel and enjoy like a local
Βιώστε µια συναρπαστική εµπειρία εξερευνώντας την όµορφη και ιστορική 
πόλη της Λάρνακας. Ελάτε να µάθουµε τα µυστικά της πόλης, να 
περπατήσουµε στα στενά της, να γνωρίσουµε σπουδαίους νέους καλλιτέχνες, 
να σας φιλέψουµε σ’ ένα από τα πιο γνωστά της στέκια κι έπειτα να 
απολαύσουµε το ηλιοβασίλεµα πάνω σε µια σανίδα ή αράζοντας στην 
παραλία. Μην ξεχάσετε το µαγιό και το αντηλιακό σας!
Σηµείο εκκίνησης: Eίσοδος Πανεπιστηµίου, ώρα 11:30.

Περιγραφή δραστηριοτήτων

ΠΟΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Προτείνουμε ΟΛΟΙ οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές να παρακολουθήσουν Αγγλικά και φοιτητές οι οποίοι 
επέλεξαν να σπουδάσουν προγράμματα στον Τομέα Τεχνικών Επαγγελμάτων να παρακολουθήσουν και 
Μαθηματικά.

∆ιαγνωστική Εξέταση
στα Μαθηµατικά
(OΜΑ∆A 2)

2524232221
∆ιαγνωστική Εξέταση 
στα Αγγλικά
(OΜΑ∆ΕΣ 1&2)

MEET Us
Μέρα Υποδοχής και 
Εγγραφές Νέων Φοιτητών

Μέρα Υποδοχής και 
Ενηµέρωσης Γονέων 
Νέων Φοιτητών

ΜΕΕΤ us 
@ the Beach* (Ayia Napa) 

MEET Us
Μέρα Υποδοχής και
Εγγραφές Νέων Φοιτητών

MΕΕΤ Us 
Meet Us and begin your journey to success #TheJourneyToMySuccess: Το δικό σου 
ταξίδι στην επιτυχία ξεκινά εδώ! Πρόγραµµα Υποδοχής και Ενηµέρωσης Νέων 
Φοιτητών (βλ. επόµενη σελίδα)

Πρόγραµµα Υποδοχής και Ενηµέρωσης Γονέων Νέων Φοιτητών
Το Πανεπιστήµιο Frederick / Frederick Institute of Technology διοργανώνει για τους 
γονείς των νέων φοιτητών συνάντηση ενηµέρωσης και γνωριµίας µε το ακαδηµαϊκό 
και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου / Frederick Institute of Technology. 
Σας περιµένουµε! Απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής στο 
email studentwelfare@frederick.ac.cy ή στο τηλέφωνο 25 730 975, εσωτ.49100

MEET Us @ the Beach (Αγία Νάπα)
Απόλαυσε µια µέρα στην παραλία κάνοντας διάφορα θαλάσσια αθλήµατα.
∆ωρεάν συµµετοχή, σνακ και µεταφορικό µέσο. Μην ξεχάσετε να φέρετε µαζί σας: 
µαγιό, πετσέτες θάλασσας και αντηλιακά!  
Σηµείο εκκίνησης: Eίσοδος Πανεπιστηµίου, ώρα 14:00.

11.30
MEET Larnaca*

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΟΜΑ∆Α 1 - ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΟΜΑ∆Α 2 - ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ



MEET Us
Πρόγραµµα Υποδοχής και Ενηµέρωσης Προπτυχιακών Νεοεισερχόµενων 
Φοιτητών και Εγγραφή σε Μαθήµατα για το Χειµερινό Εξάµηνο 2020

Το Frederick, για να σας βοηθήσει στο νέο σας ξεκίνηµα για κατάκτηση της γνώσης και της µόρφωσης, οργανώνει την Τετάρτη 23 και 
την Πέµπτη 24 Σεπτεµβρίου , Πρόγραµµα Υποδοχής και Ενηµέρωσης. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, θα ενηµερωθείτε από αρµόδια 
πρόσωπα για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη φοίτησή σας. Με αυτόν τον τρόπο, πιστεύουµε ότι θα έχετε όσο το δυνατό πιο οµαλή είσοδο 
στη φοιτητική πλέον ζωή.

Το Πρόγραµµα θα περιλαµβάνει Ακαδηµαϊκή πληροφόρηση, γνωριµία µε τους Ακαδηµαϊκούς σας Συµβούλους, την Υπηρεσία Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριµνας, τη Βιβλιοθήκη και την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστηµάτων.

Επιπλέον, 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 από την εγγραφή σε µαθήµατα θα πρέπει να καταβάλετε µέρος των διδάκτρων για το νέο ακαδηµαϊκό έτος.

Το αναλυτικό πρόγραµµα Υποδοχής και Ενηµέρωσης και Εγγραφής σε µαθήµατα, θα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου, 
www.frederick.ac.cy και του Frederick Institute of Technology, www.fit.ac.cy από τις 18 Σεπτεµβρίου.

Καλή Ακαδηµαϊκή Χρονιά και Καλή Επιτυχία στη φοίτησή σας!

MEET US

Λευκωσία: Τηλ.: 22 394394, Λεµεσός: Τηλ.: 25 730975, Γραφείο Αθήνας: Τηλ.: 210 33 11 288, www.frederick.ac.cy, email: info@frederick.ac.cy
       frederickuniversity         frederick_university


