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Προθεσμία

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας 
στην Τελετή Αποφοίτησης μέσω του Student Intranet

31 Μαΐου 

 Επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας στην Τελετή 
Αποφοίτησης στο Γραφείο A18b

7 Ιουνίου 

Παραλάβετε τη Βεβαίωση Αποφοίτησης (Clearance 
Slip) από το Γραφείο  A18b, απαραίτητη για τη στολή 
αποφοίτησης από το EUROJET (Μακαρίου 58 Γ
1075 Λευκωσία. Τηλ.: 22374327, 22375050,  
www.gownhirecyprus.com)

7 Ιουνίου 

Παραγγείλτε και πληρώστε τις φωτογραφίες πορτρέτου 
σας (προαιρετικό) από το Τμήμα Φοιτητικών Υποθέσεων

10-14 Ιουνίου 

Παραλάβετε και πληρώστε τη στολή Αποφοίτησης από 
το κατάστημα EUROJET

10-14 Ιουνίου 

Παραλάβετε τα εισιτήρια για το πάρτι της Αποφοίτησης 
από το Τμήμα Φοιτητικών Υποθέσεων

10-14 Ιουνίου 

Το πάρτι της Αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί στο Royal Hall (Ξάνθης 
Ξενιέρου 29, Παλιά Λευκωσία, 1015 Λευκωσία) 
την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019 στις 21:30

Πρόβα Τελετής Αποφοίτησης
Προπτυχιακοί φοιτητές:  
Gallery, Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019, 17:30-21:00
Μεταπτυχιακοί φοιτητές:  
Gallery, Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019, 17:30-21:00
Δε θα επιτραπεί να συμμετάσχουν στην Τελετή Αποφοίτησης, οι 
φοιτητές που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρουν να παρευρεθούν 
στην πρόβα Τελετής Αποφοίτησης

Θα δοθούν τέσσερις ατομικές προσκλήσεις για κάθε φοιτητή/
τρια στην πρόβα της Τελετής Αποφοίτησης. Οι προσκεκλημένοι 
πρέπει να έχουν  μαζί τους τις προσκλήσεις την ημέρα της 
αποφοίτησης, για να τους επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της Τελετής

Για την αγορά αναμνηστικών του Πανεπιστημίου, μπορείτε να επισκεφτείτε το 
κατάστημα «UNIC Store» (Δευ.-Παρ. 09:00-18:00, Κεντρικό Κτήριο, 
1ος  Όροφος)

Ενδυμασία αποφοίτων

– Παντελόνι / φούστα/ φόρεμα σκούρου χρώματος 
– Άσπρη μπλούζα ή πουκάμισο 
– Γραβάτα (για τους άντρες) 
– Μαύρα παπούτσια

Τζιν ρούχα και παπούτσια γυμναστικής ΔΕΝ επιτρέπονται

• Όλοι οι απόφοιτοι παρακαλούνται να προσέλθουν στην 
Τελετή Αποφοίτησης φορώντας τις στολές τους. Συστήνεται 
στους  απόφοιτους να δοκιμάσουν τη στολή τους πριν την 
παραλαβή της από το κατάστημα EUROJET

• Η φωτογράφιση για φωτογραφίες πορτρέτου θα γίνει στην 
καφετέρια Coffeeology101 από τις 16:15 μέχρι τις 18:15

Ώρα προσέλευσης 
Προπτυχιακοί φοιτητές: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019, 18:30 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019, 18:30

• Η Τελετή Αποφοίτησης θα αρχίσει στις 20:00 

• Επαγγελματίες φωτογράφοι έχουν αναλάβει τη λήψη 
φωτογραφιών και την οπτικογράφηση της τελετής. Οι 
φωτογραφίες θα είναι διαθέσιμες διαδικτυακά

• • Η Τελετή θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας 
του Πανεπιστημίου στο www.unic.ac.cy   

• Διαθέσιμα προς αγορά 18:00-19:30 
Μπουκέτα λουλουδιών (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)  
Τιμή:  €15 | Χώρος: Χώρος Στάθμευσης  - Millennium   
Κατάστημα UNIC - Αναμνηστικά UNIC 
Τιμές:  €12 - €25 | Χώρος Στάθμευσης - Gallery Restaurant

Σημειώσεις:
1. Οι πληροφορίες στο φυλλάδιο αυτό ισχύουν μόνο για τους 
συμβατικούς φοιτητές. Οι φοιτητές εξ αποστάσεως (Distance learning 
- DL) πρέπει να επικοινωνούν με τη Τμήμα Εξ Αποστάσεως Μάθησης 
(Distance learning Unit)
2. Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνουν πριν από τις καθορισμένες 
ημερομηνίες που αναφέρονται στο φυλλάδιο αυτό 

Έκδοση Πτυχίου 

€60 Πληρωτέα στο Λογιστήριο.
Υποχρεωτική χρέωση για όλους τους αποφοίτους, 
ανεξαρτήτως αν θα παρευρεθούν στην τελετή ή όχι.  

Στολή Αποφοίτησης*
Πληρωτέα μέσω του διαδικτύου ή στο κατάστημα EUROJET 

Προπτυχιακοί (Πτυχίο) και μεταπτυχιακοί (Μάστερ) φοιτητές

€30 Ενοικίαση

€50 Αγορά

Μεταπτυχιακοί φοιτητές (Διδακτορικό)

€43 Ενοικίαση

€170 Αγορά

Φωτογραφίες Πορτρέτου  
Προαιρετικές, πληρωτέες στο Τμήμα Φοιτητικών Υποθέσεων (Το 
ποσό δεν επιστρέφεται)

€35 Περιλαμβάνονται: 
4 φωτογραφίες, 10cm x 15cm
2 φωτογραφίες, 15cm x 21cm
2 φωτογραφίες, 20cm x 30cm

Εισιτήρια Πάρτι Αποφοίτησης (για φαγητό και ποτό)* 
Πληρωτέα στο Τμήμα Φοιτητικών Υποθέσεων 

€10 Απόφοιτοι  
(Το ποσό θα επιστραφεί κατά την άφιξη στο χώρο του 
Πάρτι και με την προσκόμιση του σχετικού εισιτηρίου. ΔΕ 
θα επιστραφεί στα άτομα που θα φθάσουν μετά τις 22:30)

€28 Καλεσμένοι (Μόνο ενήλικες)
(Ανά άτομο – Το ποσό δεν επιστρέφεται)

*Παρακαλείστε όπως οι πληρωμές για τις Φωτογραφίες Πορτρέτου και το 
Πάρτι της Αποφοίτησης γίνονται ΜΟΝΟ σε ΜΕΤΡΗΤΑ 


