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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η αποφοίτηση αποτελεί έναν από
τους σημαντικότερους σταθμούς στη
φοιτητική πορεία κάθε φοιτητή, γι’
αυτό κι εμείς, στο Frederick Institute
of Technology, στοχεύουμε στο να
κάνουμε την εμπειρία αυτή αξέχαστη
τόσο για εσάς όσο και για την
οικογένειά σας.
Σε αυτό το βιβλιαράκι, θα βρείτε
πληροφορίες με όλα όσα χρειάζεται
να γνωρίζετε για τις τελευταίες μέρες
πριν από την ολοκλήρωση των
σπουδών σας και τη συμμετοχή σας
στην Τελετή Αποφοίτησης.

7 βήματα

4

για την αποφοίτηση

Συμμετοχή
στο Δείπνο
Αποφοίτησης
στις 22 Ιουνίου
2018
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1
Συμπλήρωση του
Ηλεκτρονικού
Εντύπου “Αίτηση
για Αποφοίτηση”
μέχρι 7 Ιουνίου
2018

Παραγγέλια ΚΑΙ
Παραλαβή
Τηβέννου
από Eurojet
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3

Συμμετοχή
στην Πρόβα
Αποφοίτησης Υποχρεωτικό
22 Ιουνιου 2018

Συμμετοχή
στην Τελετή
Αποφοίτησης
στις 25
Ιουνιου 2018

Παραλαβή
Διπλώματος
και Αναλυτικής
Βαθμολογίας

6

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018,
θα πραγματοποιηθεί τελετή
βράβευσης των πρωτευσάντων
φοιτητών, κάθε προγράμματος
σπουδών, του Ακαδημαϊκού
έτους 2017-18.
ΟΙ φοιτητές θα ενημερωθούν
για τη βράβευσή τους
τηλεφωνικώς μια εβδομάδα
πριν από την τελετή.

7
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕ ΤΟ Γραφείο
Σταδιοδρομίας και
Διασύνδεσης
για τα επόμενα
βήματά σας!

Όπου ο τύπος του αρσενικού, νοείται και το θηλυκό γένος.

1ο βήμα

2ο βήμα

Άιτηση για Αποφοίτηση: Απαραίτητη Προϋπόθεση

Τήβεννος – Εταιρεία Eurojet

Όλοι οι φοιτητές που αναμένεται να αποφοιτήσουν το Εαρινό Εξάμηνο 2018, θα πρέπει να
συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση για αποφοίτηση, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 7
Ιουνίου 2018, ανεξάρτητα εάν θα παρευρεθούν ή όχι στην Τελετή Αποφοίτησης. Την αίτηση
θα πρέπει επίσης να συμπληρώσουν οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την
περίοδο μεταξύ του Καλοκαιρινού Εξαμήνου 2017 – Χειμερινού Εξαμήνου 2017.

Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στην Τελετή Αποφοίτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να
προσέλθουν με την τήβεννο του Frederick Institute of Technology που αντιστοιχεί στο
πρόγραμμα σπουδών τους, την οποία μπορούν να παραγγείλουν, για αγορά ή ενοικίαση,
ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα: https://gownhirecyprus.com/index.php?route=account/
register

Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσα από το Extranet
http://extranet.frederick.ac.cy/default.aspx (student services → graduation form)

Οι φοιτητές για να παραλάβουν την τήβεννο θα πρέπει πρώτα να παρουσιάσουν στο
προσωπικό της Eurojet την αυτοματοποιημένη απόδειξη υποβολής της «Αίτησης για
Αποφοίτηση» (βλ. βήμα Ι). Η τήβεννος θα είναι έτοιμη για παραλαβή από την εταιρεία EUROJET, από τις 15 Μαΐου.
Σύμφωνα με το συμβόλαιο της Εταιρείας, σε φοιτητή που δεν επιστρέφει έγκαιρα την τήβεννο
επιβάλλεται πρόστιμο. Σημειώνεται πως δεν θα επιτραπεί η χρήση άλλου είδους τηβέννων.
Επίσης, φοιτητές που δεν θα φορέσουν τήβεννο δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στην
απονομή των πτυχίων και δεν θα κρατηθεί θέση γι’ αυτούς στον ειδικό χώρο των αποφοίτων.
Μπορούν όμως να παρακολουθήσουν την τελετή από άλλη θέση.
EUROJET:
- Λευκωσία: γωνία Μακαρίου Γ΄ και Γευγελής 2 (κοντά στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus),
τηλ. +357 22 375050,
- Λεμεσός: Γλάδστωνος 46Β, Πολυκατοικία “Κούλλος”, τηλ. +357 25 353677.

Με το τέλος της συμπλήρωσης της αίτησης και την υποβολή της, θα αποστέλλεται στο φοιτητικό
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η αυτοματοποιημένη απόδειξη υποβολής της αίτησης. Όσοι
φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τελετή Αποφοίτησης, θα πρέπει να την
εκτυπώσουν και να την παρουσιάσουν στην Εταιρεία EUROJET, για να παραλάβουν
την τήβεννό τους.
Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από το Γραφείο Σπουδών
για επιβεβαίωση της συμπλήρωσης όλων των ακαδημαϊκών απαιτήσεων των φοιτητών που
αναμένεται να αποφοιτήσουν. Σημειώνεται ότι θα αποφοιτήσουν μόνο οι φοιτητές οι οποίοι έχουν
συμπληρώσει, κατά τη λήξη του Εαρινού Εξαμήνου 2018, όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος
σπουδών τους.
Για βοήθεια με τη συμπλήρωση της αίτησης ή για αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης που
καταχωρήθηκε επιοινωνήστε με τον:
κ. Κύπρο Πέτρου: +357 22 394394, εσωτ.41121 | ad.pk@frederick.ac.cy

3ο βήμα

5ο βήμα

Γενική Πρόβα - 22 Ιουνίου 2018 (Υποχρεωτικό)

Τελετή Αποφοίτησης – 25 Ιουνίου 2018

Την Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018, ώρα 15:00, στο Frederick Institute of Technology στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, θα πραγματοποιηθεί γενική πρόβα. Εκεί οι φοιτητές
θα πρέπει να παραλάβουν προσωπικά φάκελο με γενικές πληροφορίες για την τελετή. Η
παραλαβή του φακέλου είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές που θα δηλώσουν
συμμετοχή. Στην πρόβα θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χώρο στον
οποίο θα συγκεντρωθούν την ημέρα της τελετής, τη θέση, καθώς και τη διαδρομή που θα
ακολουθήσουν για την παραλαβή του διπλώματος/πτυχίου τους.

Η Τελετή Αποφοίτησης του Ακαδημαϊκού Έτους 2017/18, θα διεξαχθεί στο ΓΣΠ - Στάδιο
Στίβου (δίπλα από το Στάδιο Ποδοσφαίρου), Λευκωσία, τη Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018,
ώρα 19:45. Η Tελετή Aποφοίτησης θα μεταδίδεται ζωντανά σε high definition με live
streaming μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου.

4ο βήμα
Δείπνο Αποφοίτησης – 22 Ιουνίου 2018
Το δείπνο αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί στο Pavilion Hall, την Παρασκεύη 22 Ιουνίου
στις 21.00. Η είσοδος για όλους τους αποφοίτους θα είναι δωρεάν. Οι κρατήσεις θα πρέπει
να γίνουν μέχρι τις 7 Ιουνίου μέσα από την ηλεκτρονική αίτηση για αποφοίτηση.
Εισιτήρια για τους προσκεκλημένους των αποφοίτων διατίθενται στην τιμή των €25
και προκρατούνται μέσα από την ηλεκτρονική Αίτηση για Αποφοίτηση (βλ. βήμα Ι). Για
επιβεβαίωση των κρατήσεων, θα πρέπει να καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό στο Πανεπιστήμιο
μέχρι τις 12 Ιούνιου στο Ταμείο (Λευκωσία –Λεμεσός), ή μέσω τράπεζας (Τράπεζα Κύπρου,
Αρ. λογαριασμού: 0199-05-000864, IBAN: CY 9200 2001 9900 0000 0500 0864
00, SWIFT BIC: BCYPCY2N ή μέσω της ιστοσελίδας JCC (www.jccsmart.com) με ένδειξη
Pavillion Guests.
Η είσοδος σε προσκεκλημένους των φοιτητών θα επιτραπεί αφού παρουσιάσουν την
απόδειξη πληρωμής που θα παραλάβουν από το Ταμείο.
PAVILION HALL
Αβραάμ Aντωνίου 2, 2330, Λακατάμια, Λευκωσία, Τηλ: +357 22 322222
Ιστοσελίδα: http://www.pavilionhall.com

Μόνο όσοι φοιτητές συμπληρώσουν και υποβάλουν το ηλεκτρονικό έντυπο
«Αίτηση για Αποφοίτηση», θα μπορούν να λάβουν μέρος στην Τελετή
Αποφοίτησης.
Στην Τελετή Αποφοίτησης μπορούν να λάβουν μέρος μόνο οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις
σπουδές τους τα ακόλουθα ακαδημαϊκά εξάμηνα:
- Καλοκαιρινό Εξάμηνο 2017
- Χειμερινό Εξάμηνο 2017
- Εαρινό Εξάμηνο 2018
Ώρα Προσέλευσης στην Τελετή
Οι φοιτητές που θα δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εκδήλωσης,
το αργότερο μέχρι τις 19:00. Το προσωπικό του Πανεπιστημίου θα ελέγξει ότι οι απόφοιτοι
που δήλωσαν συμμετοχή στην τελετή είναι παρόντες και τοποθετημένοι στις θέσεις τους.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Η φωτογράφηση της τελετής θα καλυφθεί από επαγγελματία φωτογράφο. Οι φοιτητές θα
μπορούν να φωτογραφηθούν (φωτογραφία τύπου studio) από τις 18:15 μέχρι τις 19:00
και μετά το τέλος της τελετής σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα στηθεί στο Συνεδριακό
Κέντρο του ΓΣΠ - Στάδιο Στίβου τη μέρα της αποφοίτησης. Λεπτομέρειες θα δοθούν κατά τη
διάρκεια της πρόβας.
Η τελετή επίσης θα οπτικογραφηθεί. Πληροφορίες για την παραγγελία φωτογραφιών και
αντιτύπων DVDs θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μετά την Tελετή
Aποφοίτησης.
ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ – 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018, θα πραγματοποιηθεί Tελετή Bράβευσης των πρωτευσάντων
φοιτητών/τριών, κάθε προγράμματος σπουδών, του Ακαδημαϊκού έτους 2017-18. Οι
φοιτητές θα ενημερωθούν για τη βράβευσή τους τηλεφωνικώς μια εβδομάδα πριν από την
τελετή.

6ο βήμα

7ο βήμα

Έκδοση - Παραλαβή Διπλώματος και Άλλων
Πιστοποιητικών Ολοκλήρωσης των Σπουδών

Stay Connected:
Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Την ημέρα της Τελετής Αποφοίτησης δεν απονέμεται το δίπλωμα ή οποιοδήποτε άλλο
πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.

Στόχος του Γραφείου Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης είναι να συμβάλλει έμπρακτα στη
διαμόρφωση επιτυχημένων επαγγελματικών προσωπικοτήτων διεθνούς εμβέλειας,
παρέχοντας σε όλους τους φοιτητές σύγχρονες συμβουλευτικές υπηρεσίες και
επαγγελματικές ευκαιρίες, τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως, πριν, κατά τη διάρκεια,
μετά το πέρας των σπουδών και για όλη τους τη ζωή, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Οι ημερομηνίες για την έκδοση και παραλαβή του διπλώματος, της αναλυτικής βαθμολογίας
και άλλων πιστοποιητικών ανακοινώνονται στο Extranet.
Προϋπόθεση για παραλαβή των πιο πάνω πιστοποιητικών αποτελεί η τακτοποίηση όλων των
οικονομικών υποχρεώσεων των φοιτητών.

Για τους απόφοιτους του Frederick Institute of Technology, το Γραφείο Σταδιοδρομίας και
Διασύνδεσης διοργανώνει την «Εβδομάδα Επαγγελματικής Καθοδήγησης Αποφοίτων»
αμέσως μετά την αποφοίτηση. Πρόκειται για ατομικές και ομαδικές δωρεάν συναντήσεις με
τη Λειτουργό του Γραφείου Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, κατά τις οποίες οι νέοι απόφοιτοι
μπορούν να ετοιμάσουν «τον φάκελο εργοδότησής τους» και να ενημερωθούν για τρέχουσες
ευκαιρίες εργασίας και συνέχισης σπουδών στην Κύπρο και το εξωτερικό.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επαγγελματική σταδιοδρομία του κάθε ατόμου είναι μια διά
βίου διαδικασία και για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα όλους τους
αποφοίτους μας, όπου και όποτε αυτοί το χρειαστούν:
α) δια ζώσης, με δυνατότητα διευθέτησης προσωπικής συνάντησης και
β) μέσω της δωρεάν και κατ’ αποκλειστικότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό εργαλείο
σταδιοδρομίας C@reer Connect, το οποίο περιέχει πρακτικές συμβουλές επαγγελματικής
καθοδήγησης και ευκαιρίες εργασίας, κατάρτισης και συνέχισης σπουδών στην Κύπρο και
στο εξωτερικό.
Όσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο C@reer Connect χρειάζεται να συμπληρώσουν
ηλεκτρονικά την αίτηση που βρίσκεται στο σύνδεσμο http://www.frederick.ac.cy/careerconnect . Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στο διαδικτυακό εργαλείο
σταδιοδρομίας και κωδικοί πρόσβασης θα σταλούν ηλεκτρονικά, μετά την υποβολή της
αίτησης.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ελένη Λαγου, +357 22 394394, εσωτ.: 43135 | sec.le@frederick.ac.cy

