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Πρόγραµµα Εξετάσεων
Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν την ακριβή ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεών τους και
οφείλουν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις την ηµέρα που έχει προγραµµατιστεί από το
Πανεπιστήµιο. Το πρόγραµµα εξετάσεων είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστηµίου. Σε καµία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η δικαιολογία της εσφαλµένης
ανάγνωσης του προγράµµατος των εξετάσεων.
Σηµειώστε ότι κάθε µέρα εξετάσεων αποτελείται από τρεις εξεταστικές περιόδους:
• Πρωινή Περίοδος (έναρξη στις 9.00),
• Απογευµατινή Περίοδος (έναρξη στις 13.30),
• Βραδινή Περίοδος (έναρξη στις 18.00).

Προσέλευση στις εξετάσεις
•
•

Οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην αίθουσα εξετάσεων.
Υποψήφιοι που θα εισέλθουν στην αίθουσα εξετάσεων µέχρι και 30 λεπτά µετά την
έναρξη της εξέτασης µπορεί να γίνουν αποδεχτοί. Σε καµιά περίπτωση δεν θα γίνει
επιτρεπτή η παράταση του χρόνου της εξέτασης πέραν της ήδη προγραµµατισµένης
ώρας.

Φοιτητική Ταυτότητα
Στην αίθουσα εξέτασης:
• Οι επιτηρητές θα υποδείξουν στους φοιτητές τις ακριβείς θέσεις τους µόλις αυτοί
εισέλθουν στην αίθουσα εξετάσεων.
• Οι φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να φέρουν µαζί τους τη Φοιτητική τους ταυτότητα για
το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος, και θα πρέπει να την τοποθετήσουν στο θρανίο τους
αµέσως µόλις πάρουν τις θέσεις τους. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής έχει χάσει τη
φοιτητική του ταυτότητα, έχει την ευθύνη να την αντικαταστήσει πριν από τη διεξαγωγή
των εξετάσεων. Φοιτητές που δεν έχουν τη φοιτητική τους ταυτότητα, µπορούν να γίνουν
δεκτοί στην εξέταση, παρουσιάζοντας είτε την πολιτική τους ταυτότητα, είτε την άδεια
οδήγησης, είτε το διαβατήριό τους.

Απόσυρση από τις Εξετάσεις και Μη- Εµφάνιση
∆εν θα εγκρίνονται οποιαδήποτε αιτήµατα δεύτερης ευκαιρίας εξέτασης λόγω
απουσίας από τις καθορισµένες ηµεροµηνίες εξετάσεων, ανεξάρτητα από την
προσκόµιση οποιωνδήποτε δικαιολογητικών. Μόνο για πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις
(π.χ. νοσηλεία σε νοσοκοµείο λόγω σοβαρής ασθένειας, εκπροσώπηση της Κύπρου στο
εξωτερικό), θα συσταθεί ειδική επιτροπή που θα εξετάζει τα σχετικά αιτήµατα. Οι φοιτητές
που θα αιτηθούν θα πρέπει να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Λευκωσία
στο Γραφείο 31 και στη Λεµεσό στο Γραφείο Σπουδών. ∆ικαιολογητικά θα παραλαµβάνονται
µέχρι και τρεις µέρες µετά τη διεξαγωγή της εξέτασης στην οποία απουσίαζε ο φοιτητής, θα
σφραγίζονται µε ηµεροµηνία παραλαβής και θα παραδίνονται στην ειδική επιτροπή. Φοιτητές
που θα έχουν εξετάσεις την τελευταία µέρα της εξεταστικής περιόδου, θα πρέπει να
ενηµερώσουν την ίδια µέρα.
Σε περίπτωση που η επιτροπή κάνει δεκτό το αίτηµα του φοιτητή, οι επαναληπτικές εξετάσεις
θα γίνουν την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου και την Πέµπτη 1 Φεβρουαρίου 2018.

