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Σεπτέµβριος 2016  

 
 
Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,  
 
Με την ευκαιρία της έναρξης των µαθηµάτων του νέου ακαδημαϊκού έτους σας 
καλωσορίζουµε και σας ευχόµαστε κάθε επιτυχία στη φοίτησή σας!  
 
Επικοινωνούµε µαζί σας για να σας υπενθυµίσουµε τις διαδικασίες που είναι 
απαραίτητες να γίνουν µε την έναρξη του νέου ακαδηµαϊκού έτους για να θεωρείστε 
εγγεγραµµένοι φοιτητές:  
1. Καταβολή µέρους των διδάκτρων για το νέο εξάµηνο.  
2. Εγγραφή σε µαθήµατα και συµπλήρωση του Course Registration Form µε τον 
Ακαδηµαϊκό σας Σύµβουλο.  
 
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, επιταγή ή πιστωτική κάρτα), μέσω 
τράπεζας ή μέσω της ιστοσελίδας της JCC (www.jccsmart.com). Σε περίπτωση που 
η πληρωμή γίνει μέσω τράπεζας οι φοιτητές θα πρέπει να φέρουν μαζί τους κατά την 
ημέρα της εγγραφής τους την απόδειξη πληρωμής όπου θα αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμό τους και ο αριθμός εγγραφής τους. 
 
Στοιχεία Λογαριασμού Frederick Institute Technology: 
Τράπεζα Κύπρου, Αρ. λογαριασμού: 019905000864 
IBAN: CY92 0020 0199 0000 0005 0008 6400  
SWIFT BIC: BCYPCY2N 
 
Οι συναντήσεις σας µε τον υπεύθυνο εγγραφών του προγράμματος σπουδών σας 
για την εγγραφή σε μαθήματα και συμπλήρωση του Course Registration Form, θα 
γίνονται από την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, 
σύμφωνα µε το πρόγραμμα που βρίσκεται στην επόμενη σελίδα. Οι φοιτητές που 
θα παρακαθήσουν σε εξετάσεις κατά τη Β’ Εξεταστική περίοδο είναι καλύτερα 
να κάνουν την εγγραφή τους τις τελευταίες μέρες εγγραφών (15-16 
Σεπτεμβρίου).  
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για το χειμερινό 
εξάμηνο είναι η ∆ευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου. 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 Frederick Institute of Technology 
(www.fit.ac.cy) και τις ανακοινώσεις στο extranet και στο e-learning. 
 
Καλή Ακαδηµαϊκή Χρονιά! 
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FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

AUDIO VISUAL 
COMMUNICATION 

Πανίκος Χαραλάμπους 
Γρηγόρης Ιωάννου 

Art Office 14 -16/9/2016 9:00-13:00 ΟΛΟΙ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Φωτούλα Φιλίππου  Αίθουσα 53 14 -16/9/2016 9:00-13:00 ΟΛΟΙ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
& ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ 

Πάρις Φωκαΐδης CYTA 
Building 
Office 107 

15 -16/9/2016 9:00-13:00 ΟΛΟΙ 

 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΛΕΜΕΣΟΣ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Λένια Λαζάρου 22 14 -16/9/2016 9:00-13:00 ΟΛΟΙ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Μαργαρίτα Ιωάννου 25 12-13/9/2016 
& 15/9/2016 

9:00-13:00 ΟΛΟΙ 

 


