
Αγαπητέ φοιτητή / αγαπητή φοιτήτρια, 
Καλωσόρισες στο Frederick Institute of Technology (FIT). Από σήμερα 
αποτελείς ένα από τα νέα μέλη της δραστήριας ακαδημαϊκής μας 
κοινότητας. Συγχαρητήρια!

O οδηγός αυτός θα σε βοηθήσει να προετοιμαστείς για την έναρξη 
των σπουδών σου, καθώς περιλαμβάνει όλα τα βήματα και όσα 
χρειάζεσαι να γνωρίζεις για την έναρξη των μαθημάτων τη Δευτέρα, 
3 Οκτωβρίου 2022. 

Ελπίζουμε να ανυπομονείς όσο κι εμείς και σου ευχόμαστε τα χρόνια 
που θα περάσεις μαζί μας να είναι ένα υπέροχο ταξίδι στην επιτυχία.

Καλωσόρισες 
στο Frederick
Institute of
Technology



Έχεις καταθέσει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που 
αφορούν στην εγγραφή σου (απολυτήριο, ταυτότητα, αναλυτική 
βαθμολογία σε περίπτωση προηγούμενης φοίτησης, κ.λπ.).

Έχεις καταθέσει άλλα πιστοποιητικά εξετάσεων, όπως IELTS, 
GCE, κ.λπ., για να εξεταστεί η περίπτωση απαλλαγής από το(τα) 
μάθημα(τα) των Αγγλικών.

Έχεις φωτογραφηθεί ή στείλει τη φωτογραφία σου για την 
έκδοση της φοιτητικής σου ταυτότητας. H φωτογραφία 
τύπου διαβατηρίου μπορεί να σταλεί και μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Μην 
ξεχάσεις να σημειώσεις στο «Θέμα» του μηνύματος τον Αριθμό 
Φοιτητικού Μητρώου (Student Registration Number).
Για Λευκωσία: studies@frederick.ac.cy
Για Λεμεσό: lib.cm@frederick.ac.cy

Έχεις παρουσιάσει στο Γραφείο Εισδοχής την Κάρτα Πολυτέκνων 
(σε περίπτωση που προέρχεσαι από πολύτεκνη οικογένεια).

Αν αντιμετωπίζεις οποιαδήποτε μαθησιακή ή άλλη δυσκολία, 
επισκέφθηκες το Συμβουλευτικό Κέντρο του FIT στη Λευκωσία 
και στη Λεμεσό και ενημερώθηκες για τις διευκολύνσεις που σου 
παρέχουμε κατά τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εγχειρίδιο «Χρήσιμες πληροφορίες για Φοιτητές 2022-2023»: 
Οδηγός για τις διαδικασίες και κανονισμούς που αφορούν στη 
φοίτηση αλλά και στις υπηρεσίες του FIT 
https://www.fit.ac.cy/ 

Πληροφορίες που αφορούν στο Πρόγραμμα Σπουδών: Συνδέσου 
με την ιστοσελίδα του FIT και ενημερώσου για το πρόγραμμα 
σπουδών σου, τα μαθήματα που θα παρακολουθήσεις και γνώρισε 
το διδακτικό προσωπικό του Προγράμματος Σπουδών σου 
https://www.fit.ac.cy/

Συχνές ερωτήσεις: Βρες απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα 
που δεχόμαστε από τους/τις φοιτητές/τριες.
www.frederick.ac.cy/faq

Ολοκλήρωση της 
εγγραφής σου

Πρόγραμμα
προσαρμογής
και υποδοχής

Πριν από την έναρξη 
του εξαμήνου

Για να ολοκληρώσεις την επίσημη εγγραφή 
σου, βεβαιώσου ότι:

Προτεραιότητες

1.

2.

3.

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημειώσεις

Πριν από την έναρξη του εξαμήνου, 
καλό θα ήταν να μελετήσεις τα πιο κάτω:

Στο Frederick Institute of Technology (FIT), θέλοντας να 
διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την ακαδημαϊκή 
σου επιτυχία, προσφέρουμε, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο*, 
το Πρόγραμμα Προσαρμογής και Υποδοχής Νέων Φοιτητών/τριών 
για να σε προετοιμάσουμε κατάλληλα για τη νέα σου αυτή αρχή! 

Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα
Έναρξη: Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 

Δωρεάν εντατικά μαθήματα για να φρεσκάρεις τις γνώσεις σου 
και να ενταχθείς καλύτερα στο πρόγραμμα σπουδών που έχεις 
επιλέξει (Μαθηματικά, Αγγλικά).

Ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια για πρωτοετείς φοιτητές/τριες, 
όπως «Μάθε πώς να μαθαίνεις», «Κάνε το χρόνο σύμμαχο» κ.ά.

Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες μέσω των οποίων μπορείς να 
γνωρίσεις και άλλους συμφοιτητές/τριές σου, όπως “Sports Day 
at the Beach” κ.ά.
 
Μέρες Υποδοχής και Ενημέρωσης
28-30 Σεπτεμβρίου, 2022

Το FIT οργανώνει Μέρες Υποδοχής και Ενημέρωσης Νέων 
Φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια των οποίων θα ενημερωθείς για:

τις διαδικασίες και τους κανονισμούς λειτουργίας του FIT,

το πρόγραμμα σπουδών που έχεις επιλέξει και θα γνωρίσεις 
το διδακτικό προσωπικό,

τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και τη φοιτητική ζωή.

Παράλληλα, την ίδια μέρα, θα συναντηθείς με τον/την Συντονιστή/
τρια του Προγράμματος Σπουδών σου, θα εγγραφείς στα 
μαθήματα του εξαμήνου και θα λάβεις το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Μέρες Υποδοχής και Ενημέρωσης Οικογένειας 
Νεοεισερχόμενων Φοιτητών/τριών
28-30 Σεπτεμβρίου, 2022

Διοργανώνεται, επίσης, Μέρα Υποδοχής και Ενημέρωσης 
για τους γονείς και τις οικογένειες των νέων φοιτητών/τριών 
κατά την οποία ενημερώνονται για το σύστημα και τις διαδικασίες 
φοίτησης, για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και για τους τρόπους 
με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν στην ομαλή προσαρμογή 
των παιδιών τους. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβείς ημερομηνίες και τις δραστηριότητες 
του προγράμματος θα κοινοποιηθούν στην ιστοσελίδα του FIT.

Οι στόχοι του εξαμήνου



Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών/τριών
Λευκωσία: Τηλ: 22 394394
Λεμεσός: Τηλ: 25 730975
Email: studies@frederick.ac.cy
 
Γραφείο Εισδοχής
Λευκωσία: info@frederick.ac.cy 
Λεμεσός: info_lim@frederick.ac.cy  

Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η εγκυρότητα του περιεχομένου αυτής της έκδοσης. 
Δεν φέρουμε ευθύνη για λάθη και ελλείψεις.

Χρήσιμα Στοιχεία Επικοινωνίας

Καταβάλει μέρος των διδάκτρων για το νέο ακαδημαϊκό έτος 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή μου.

Παραλάβει, μέσω sms, τους κωδικούς (username & password) 
πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του FIT.

Συναντηθεί με τον/τη Συντονιστή/τρια Προγράμματος Σπουδών 
και έχω εγγραφεί στα μαθήματα του εξαμήνου.

Εισέλθει στην πλατφόρμα φοίτησης (extranet) για να αποδεχτώ 
τα μαθήματά μου και για να δω το ωρολόγιο πρόγραμμα του 
εξαμήνου https://extranet.frederick.ac.cy 

Χρησιμοποιήσει τους κωδικούς πρόσβασης και συνδεθεί στην 
Πλατφόρμα Μάθησης και στο περιεχόμενο των μαθημάτων μου 
του εξαμήνου https://learn.frederick.ac.cy 

Συνδεθεί με τους κωδικούς μου στον προσωπικό μου λογαριασμό 
του φοιτητικού email https://webmail.frederick.ac.cy 

Ολοκληρώσει, τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά την έναρξη των 
μαθημάτων, τη Διαδικτυακή μου Ενημέρωση Νέων Φοιτητών/
τριών που βρίσκεται στην πλατφόρμα μάθησης.

Κάνει Like τη σελίδα του FIT στο Facebook 
      FrederickInstituteofTechnology, για να μαθαίνω τα νέα, τις 
δράσεις και τις δραστηριότητές του. 

Κάθε εξάμηνο, πριν από την έναρξη μαθημάτων, θα πρέπει να 
συναντάς τον/την Συντονιστή/τρια του Προγράμματος Σπουδών 
σου για να εγγραφείς στα μαθήματα του εξαμήνου. 

Για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022 η εγγραφή σε μαθήματα θα 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Μέρας Υποδοχής και 
Ενημέρωσης Νέων Φοιτητών/τριών (28-30 Σεπτεμβρίου).

Eίμαι έτοιμος/η για την έναρξη του εξαμήνου και των μαθημάτων.
Συγκεκριμένα, έχω:

Εγγραφή σε μαθήματα 
και Έναρξη Εξαμήνου


