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Ιανουάριος 2021
Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,
Με την ευκαιρία της έναρξης των µαθηµάτων του νέου εξαµήνου επικοινωνούµε µαζί
σας για να σας υπενθυµίσουµε τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε για να
θεωρείστε εγγεγραµµένοι φοιτητές:
Μετά από τη σχετική ανακοίνωση για τη λειτουργία του Εαρινού εξαμήνου την οποία
μπορείτε να βρείτε εδώ, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τους/τις
υφιστάμενους/νες φοιτητές/τριες θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.
Οι εγγραφές σε μαθήματα για το Εαρινό εξάμηνο 2021 θα γίνονται από την Τετάρτη
27, μέχρι την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου.
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι:

1. Kαταβολή µέρους των διδάκτρων για το νέο εξάµηνο.
Για να ενεργοποιηθείτε για εγγραφή σε μαθήματα θα πρέπει να καταβάλετε μέρος
των διδάκτρων για το νέο εξάμηνο. Παρακαλούμε όπως πραγματοποιήσετε την
πληρωμή μέσω τράπεζας ή μέσω της ιστοσελίδας της JCC (www.jccsmart.com)
για να ελαχιστοποιηθεί η αχρείαστη μετακίνηση φοιτητών/τριών εντός των χώρων του
FIT.
Στοιχεία Λογαριασμού Frederick Institute Technology:
Τράπεζα Κύπρου, Αρ. λογαριασμού: 0199-11-005509-00
IBAN: CY 8300 2001 9900 0000 1100 5509 00
SWIFT BIC: BCYPCY2N
Ο λογαριασμός σας στο σύστημα του Κολλεγίου θα ενεργοποιηθεί μετά από μία
εργάσιμη μέρα και θα μπορείτε να προχωρήσετε στην επιλογή μαθημάτων κατόπιν
συνεννόησης με τον/την Ακαδημαϊκό σας Σύμβουλο.
Σε περίπτωση που η πληρωμή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους πιο πάνω
τρόπους μπορεί να γίνει στο ταμείο με μετρητά, ή επιταγή, ή πιστωτική κάρτα.

2. Εγγραφή σε µαθήµατα εξ αποστάσεως (μέσω ΖΟΟΜ, τηλεφώνου κ.ο.κ.) έπειτα
από συνεννόηση με τον/την Ακαδημαϊκό σας Σύμβουλο. Λεπτομερείς οδηγίες και
σχετικές πληροφορίες θα σας δοθούν από το Τμήμα σας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία έναρξης των µαθηµάτων για το Εαρινό
Εξάµηνο 2020 είναι η Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου. 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.

