
Έχω καταθέσει όλα τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που αφορούν την εγγραφή µου (απολυτήριο, ταυτότητα, αναλυτική βαθµολογία σε 
περίπτωση προηγούµενης φοίτησης, κ.λπ.).

Έχω καταθέσει άλλα πιστοποιητικά εξετάσεων όπως IELTS, GCE, κ.λπ., για να εξεταστεί η περίπτωση απαλλαγής από τα Αγγλικά.

Φωτογραφήθηκα για την έκδοση της φοιτητικής µου ταυτότητας.

Παρουσίασα στο Γραφείο Εγγραφών την Κάρτα Πολυτέκνων (σε περίπτωση που προέρχοµαι από πολύτεκνη οικογένεια).

Αν αντιµετωπίζω οποιαδήποτε µαθησιακή ή άλλη δυσκολία, επισκέφθηκα το Συµβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου 
στη Λευκωσία (Γραφείο 29 – Λεµεσός) και ενηµερώθηκα για τις διευκολύνσεις που παρέχει το Πανεπιστήµιο.  

Παρέλαβα τους κωδικούς πρόσβασης στο Φοιτητικό ∆ίκτυο του Πανεπιστηµίου (extranet) κατά τη Μέρα Υποδοχής και Ενηµέρωσης.

Παρακολούθησα τη σειρά σεµιναρίων που προσφέρονται από το Πανεπιστήµιο για τους νέους φοιτητές. 

Συµµετείχα στις διάφορες δραστηριότητες που προσφέρει το Πανεπιστήµιο.

Παρακάθησα στις διαγνωστικές εξετάσεις ανάλογα µε την οµάδα στην οποία ανήκω. Οι διαγνωστικές εξετάσεις είναι πολύ σηµαντικές ώστε 
να µπορεί να γίνει η εγγραφή µου σε µαθήµατα.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις στα Μαθηµατικά ισχύουν µόνο για τους φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής. 

Συµµετείχα στη Μέρα Υποδοχής και Ενηµέρωσης Νέων Φοιτητών (ανάλογα µε το Πρόγραµµα Σπουδών µου, στις 20 ή στις 21 Σεπτεµβρίου).

Γράφτηκα σε µαθήµατα (ανάλογα µε το Πρόγραµµα Σπουδών µου, στις 20 ή στις 21 Σεπτεµβρίου).

Χρησιµοποίησα τους κωδικούς πρόσβασης στο Φοιτητικό ∆ίκτυο του Πανεπιστηµίου (extranet) και τύπωσα το ωρολόγιο πρόγραµµα των 
µαθηµάτων µου (https://extranet.frederick.ac.cy/login.aspx).

Επισκέφθηκα το Ταµείο για να τακτοποιήσω οποιεσδήποτε οικονοµικές εκκρεµότητες. Πριν την εγγραφή µου σε µαθήµατα, έχω καταβάλει 
µέρος των διδάκτρων.

Πιο κάτω σας παρατίθεται µια λίστα µε όσα αναµένεται να διεκπεραιώσετε 
πριν από την έναρξη των µαθηµάτων τη ∆ευτέρα, 26 Σεπτεµβρίου, 2016.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Σηµείωση: Για τις δραστηριότητες Sports day at the beach και Ποδηλασία υπάρχει περιορισµένος αριθµός θέσεων,
γι’ αυτό δηλώστε τώρα συµµετοχή στο  Γραφείο 28.

«Μετάβαση από το Λύκειο/Στρατό στο Πανεπιστήµιο»
Η µετάβαση από το Λύκειο/ Στρατό στο Πανεπιστήµιο αποτελεί µια σηµαντική 
περίοδο στην ενήλικη πλέον ζωή σας. Μάθετε πώς µπορείτε να προσαρµοστείτε 
καλύτερα στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, πώς να διαχειριστείτε το άγχος κατά τη 
διάρκεια των σπουδών σας και πώς να αξιοποιείτε τις ευκαιρίες που σας παρέχει 
το Πανεπιστήµιο.  

«Μάθε πώς να µαθαίνεις»
Εφοδιαστείτε µε δεξιότητες, τεχνικές και εργαλεία τα οποία θα σας βοηθήσουν να 
βρείτε το δικό σας αποτελεσµατικό τρόπο µελέτης. 

«Μαθαίνω να νικώ το άγχος»
Μέσα από αυτό το εργαστήριο θα µάθετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το άγχος σας. 
Κάντε το άγχος παραγωγικό σας σύµµαχο!
 
«Επιχείρηση στόχοι»
Μάθετε πως να αξιοποιείτε αποτελεσµατικά τις δεξιότητες και ικανότητές σας για 
να επιτύχετε τους ακαδηµαϊκούς και προσωπικούς σας στόχους.

Ποδηλασία στην πόλη 
Σηµείο συνάντησης: Σταθµός ποδηλάτων Next Bike Εναερίου.
Απολαύστε τον παραλιακό ποδηλατόδροµο της πόλης κάνοντας ποδηλασία. 
Θα παραχωρηθούν δωρεάν ποδήλατα από το Πανεπιστήµιο. 

Sports day at the beach
Απολαύστε µια µέρα στην παραλία κάνοντας διάφορα θαλάσσια αθλήµατα (beach 
volley, kayak, ποδήλατο θάλασσας και κολύµπι). 
Για τα αθλήµατα και το σνακ που θα προσφερθεί στην παραλία δεν θα υπάρχει 
οικονοµική επιβάρυνση.  
Μην ξεχάσετε να φέρετε µαζί σας: µαγιό, πετσέτες θάλασσας και αντηλιακά!

Περιγραφή δραστηριοτήτων για τη Λεµεσό

Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα
ΓΙΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

2016-17

Λευκωσία:
Γιάννη Φρειδερικού 7, Παλλουριώτισσα, 1036 Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ. +357-22394394, Φαξ: +357-22438234

Λεµεσός:
Μάριου Αγαθαγγέλου 18, Άγιος Γεώργιος Χαβούζας, 3080 Λεµεσός, Κύπρος. Τηλ.: +357-25730975, Φαξ: +357-25735001

www.frederick.ac.cy, email: info@frederick.ac.cy
      www.facebook.com/frederickuniversity
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Ποδηλασία στην πόλη 
Σηµείο συνάντησης: 
Σταθµός ποδηλάτων 
Next Bike Εναερίου.
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∆ιαγνωστική Εξέταση 
στα Αγγλικά (OΜΑ∆ΕΣ 1&2)

∆ιαγνωστική Εξέταση
στα Μαθηµατικά Εγγραφές Νεοεισερχόµενων 

Φοιτητών σε µαθήµατα /
Πρόγραµµα Υποδοχής
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10.00 ή 12.20
Σεµινάριο:
«Μάθε πώς να µαθαίνεις»

10.00 ή 12.20
Σεµινάριο:
«Μετάβαση από το Λύκειο/
Στρατό στο Πανεπιστήµιο»

13.15
Sports day at the beach
Λεµεσός

(Φοιτητές της 
Πολυτεχνικής Σχολής)

10.00 ή 12.20
Σεµινάριο:
«Μαθαίνω να νικώ 
το άγχος»

10.00 ή 12.20
Σεµινάριο: 
«Επιχείρηση στόχοι»



Πρόγραµµα Υποδοχής και Ενηµέρωσης Προπτυχιακών Νεοεισερχόµενων 
Φοιτητών και Εγγραφή σε Μαθήµατα για το Χειµερινό Εξάµηνο 2016

Το Frederick, για να σας βοηθήσει στο νέο σας ξεκίνηµα για κατάκτηση της γνώσης και της µόρφωσης, οργανώνει την Τρίτη 20 και 
την Τετάρτη 21 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 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 12 Σεπτεµβρίου.

Καλή Ακαδηµαϊκή Χρονιά και Καλή Επιτυχία στη φοίτησή σας!

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 

ΟΜΑ∆Α 3 - ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)
∆ιάρκεια Μαθηµάτων: 09:00 – 13:30   

Γνωσιολογικά Θέµατα: Η Αρχιτεκτονική ως Επιστήµη και Τέχνη - Η Γεωµετρία στην Αρχιτεκτονική - Φυσική στην Αρχιτεκτονική - 
Το Σκίτσο στην αρχική αρχιτεκτονική σύνθεση - ∆ιάρθρωση και στόχοι των προσφερόµενων µαθηµάτων.
Το αναλυτικό πρόγραµµα θα δοθεί την πρώτη ηµέρα των προπαρασκευαστικών µαθηµάτων. 

ΟΜΑ∆Α 4 - ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

∆ιάρκεια Μαθηµάτων (∆ΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ):  
10:00 – 13:10

∆ιάρκεια Μαθηµάτων (ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ):  
10:00 – 15:20

ΟΜΑ∆Α 1 - ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΟΜΑ∆Α 2 - ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΜΑ∆Α 3 - ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΟΜΑ∆Α 4 - ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 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
- Νοσηλευτική  - Computer Engineering
- Νομική  - Computer Science
  - Quantity Surveying   

     
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 16 Σεπτεμβρίου όλοι οι φοιτητές στις ομάδες 
1 & 2, θα παρακαθήσουν σε απλή διαγνωστική 
εξέταση στα Αγγλικά. Στις 19 Σεπτεμβρίου, οι 
φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής θα 
παρακαθήσουν επιπλέον και σε απλή διαγνωστική 
εξέταση στα Μαθηματικά. 

Όσοι από τους φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτι-
κής (ομάδα 4) πρέπει να παρακολουθήσουν 
υποχρεωτικά τα προπαρασκευαστικά μαθήματα της 
Χημείας και Φυσικής (ή ενός εκ των δύο) θα 
παρακαθήσουν και σε εξετάσεις, οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν αντίστοιχα στις 15 και 16 
Σεπτεμβρίου. Τα αποτελέσματα των γραπτών 
εξετάσεων, στο ένα ή και στα δύο πιο πάνω 
μαθήματα, θα καθορίσει κατά πόσο ο φοιτητής θα 
παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματα αυτά ή θα 
χρειαστεί περαιτέρω στήριξη κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου.

- Φαρμακευτική

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ 
& ΦΥΣΙΚΗ

∆ιαγνωστικές Εξετάσεις

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
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19:00
Ποδηλασία στην πόλη 
Σηµείο εκκίνησης: 
Πανεπιστήµιο Frederick

ΟΜΑ∆Α 1
ΟΜΑ∆Α 2

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

∆ιαγνωστική Εξέταση
στη Φυσική (OΜΑ∆Α 4)

∆ιαγνωστική Εξέταση
στη Χηµεία (OΜΑ∆Α 4)

19:00
Κερνάµε καφέ στην πόλη 
Σηµείο εκκίνησης: 
Πανεπιστήµιο Frederick

∆ιαγνωστική Εξέταση
στα Μαθηµατικά Εγγραφές Νεοεισερχόµενων 

Φοιτητών σε µαθήµατα /
Πρόγραµµα Υποδοχής

Εγγραφές Νεοεισερχόµενων 
Φοιτητών σε µαθήµατα /
Πρόγραµµα Υποδοχής
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Έναρξη µαθηµάτων

26 Σηµείωση: Για τις δραστηριότητες Ποδηλασία, Sports day at the beach και Κερνάµε καφέ στην πόλη, 
υπάρχει περιορισµένος αριθµός θέσεων. 
Για να δηλώσετε συµµετοχή απευθυνθείτε στο Γραφείο 37 ή στο Αθλητικό Γραφείο, 
Γιώργος Γεωργίου, τηλ. 96 585750.

Σηµείωση: Αν οι φοιτητές χρειαστεί να παραµείνουν στο Πανεπιστήµιο πέραν των προκαθορισµένων ωρών, θα ειδοποιηθούν από προηγουµένως. 

10.00 ή 12.20
Σεµινάριο:
«Μάθε πώς να µαθαίνεις»

10.00 ή 12.20
Σεµινάριο:
«Μαθαίνω να νικώ 
το άγχος»

10.00 ή 12.20
Σεµινάριο: 
«Επιχείρηση στόχοι»

10.00 ή 12.20
Σεµινάριο:
«Μετάβαση από το Λύκειο/
Στρατό στο Πανεπιστήµιο»

«Μετάβαση από το Λύκειο/Στρατό στο Πανεπιστήµιο»
Η µετάβαση από το Λύκειο/ Στρατό στο Πανεπιστήµιο αποτελεί µια σηµαντική 
περίοδο στην ενήλικη πλέον ζωή σας. Μάθετε πώς µπορείτε να προσαρµοστείτε 
καλύτερα στην ακαδηµαϊκή κοινότητα , πώς να διαχειριστείτε  το άγχος κατά τη 
διάρκεια των σπουδών σας και πώς να αξιοποιείτε τις ευκαιρίες που σας παρέχει 
το Πανεπιστήµιο. 

«Μαθαίνω να νικώ το άγχος»
Μέσα από αυτό το εργαστήριο θα µάθετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το άγχος σας. 
Κάντε το άγχος παραγωγικό σας σύµµαχο!
 
«Επιχείρηση στόχοι»
Μάθετε πως να αξιοποιείτε αποτελεσµατικά τις δεξιότητες και ικανότητές σας για 
να επιτύχετε τους ακαδηµαϊκούς και προσωπικούς σας στόχους.
 
«Μάθε πώς να µαθαίνεις»
Εφοδιαστείτε µε δεξιότητες, τεχνικές και εργαλεία τα οποία θα σας βοηθήσουν να 
βρείτε το δικό σας αποτελεσµατικό τρόπο µελέτης. 

Ποδηλασία στην πόλη
Σηµείο συνάντησης: Προαύλιο Κεντρικού Κτιρίου του Πανεπιστηµίου.  
Απολαύστε την πόλη κάνοντας ποδηλασία. Θα παραχωρηθούν δωρεάν ποδήλατα 
από το Πανεπιστήµιο. 

Sports day at the beach
Απολαύστε µια µέρα στην παραλία κάνοντας διάφορα θαλάσσια αθλήµατα (beach 
volley, kayak, ποδήλατο θάλασσας και κολύµπι). Η µεταφορά των φοιτητών από 
τη Λευκωσία προς τη Λεµεσό θα γίνει µε λεωφορείο. Για τη µεταφορά, τα 
αθλήµατα και το σνακ που θα προσφερθεί στην παραλία δεν θα υπάρχει 
οικονοµική επιβάρυνση. 
Μην ξεχάσετε να φέρετε µαζί σας: µαγιό, πετσέτες θάλασσας και αντηλιακά!

Κυνήγι κρυµµένου θησαυρού
Εξερευνήστε τους χώρους και τις υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου µε τον πιο 
διασκεδαστικό τρόπο.

Κερνάµε καφέ στην πόλη 
Σηµείο συνάντησης: Προαύλιο Κεντρικού Κτιρίου του Πανεπιστηµίου.  
Γνωρίστε την παλιά πόλη της Λευκωσίας και απολαύστε τον καφέ σας κερασµένο 
από εµάς.

Περιγραφή δραστηριοτήτων για τη Λευκωσία

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 της Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών να 
παρακολουθήσουν και Μαθηματικά.

13.15
Sports day at the beach
Λεµεσός

(Φοιτητές της 
Πολυτεχνικής Σχολής)


