Computing and Information Systems Service

Frederick University Extranet
Το Frederick University Extranet είναι µια ηλεκτρονική υπηρεσία που µπορούν να
χρησιµοποιούν οι φοιτητές µέσω διαδικτύου (Internet) για να έχουν πρόσβαση σε
οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν το πρόγραµµα σπουδών τους. Συγκεκριµένα
το Extranet προσφέρει πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα των µαθηµάτων του
εξαµήνου, τα µαθήµατα που προσφέρονται µε περιγραφές και τα µαθήµατα που
υπολείπονται για την απονοµή τίτλου σπουδών. Περαιτέρω µέσω του Extranet
στέλλονται διάφορες ανακοινώσεις στους φοιτητές, όπως επίσης και το πρόγραµµα
των εξετάσεων. Μετά τις εξετάσεις οι τελικές βαθµολογίες εµφανίζονται στο Extranet.
Οι φοιτητές µέσω του Extranet µπορούν να δουν τα µαθήµατα και τις βαθµολογίες
τους ανά εξάµηνο.
Ανοίξτε τον πλοηγό ιστοσελίδων (web browser) και πληκτρολογήστε την ακόλουθη
διεύθυνση http://extranet.frederick.ac.cy.

Ο πλοηγός ανοίγει την ιστοσελίδα του Frederick University Extranet και σας ζητά να
καταχωρίσετε το όνοµα του χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης
(password).
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1. Κινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το κουτί κειµένου Login και κάνετε κλικ
για να καταχωρίσετε το όνοµα χρήστη (username) που σας έχει δοθεί.

2. Κινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το κουτί κειµένου Password και κάνετε
κλικ για να καταχωρίσετε τον κωδικό πρόσβασης (password) που σας έχει δοθεί.

3. Κινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πτυσσόµενο µενού Institute
(Σχολή) και επιλέξετε τη Σχολή στην οποία ανήκετε από το µενού (FIT – για
Frederick Institute of Technology, FUC – για Frederick University).

4. Κάνετε κλικ στο κουµπί Login
Extranet.
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Εάν το µήνυµα που παρουσιάζεται πιο κάτω εµφανιστεί στην οθόνη σας, τότε ίσως
έχετε κάνει κάποιο λάθος µε το όνοµα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας, ή ο
λογαριασµός σας έχει κάποιο πρόβληµα.

Your login attempt was not successful. Please try again.

5. Προσπαθήστε να συνδεθείτε πάλι. Εάν το πρόβληµα εξακολουθεί να υφίσταται
τότε επικοινωνήστε µε κάποιο βοηθό του CISS.
6. Αφού συνδεθείτε, θα δείτε την οθόνη Frederick University Extranet όπως
παρουσιάζεται πιο κάτω:

7. Η ιστοσελίδα παρέχει ένα µενού για πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες που
αφορούν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Mailbox), το πρόγραµµα του τρέχοντος
εξαµήνου (Timetable), την αναλυτική κατάσταση µαθηµάτων του προγράµµατος
σπουδών (Study Path), την αναλυτική βαθµολογία (Transcript), το πρόγραµµα
των καθηγητών που διδάσκουν (Lecturer Timetable), τα αποτελέσµατα των
εξετάσεων του τρέχοντος εξαµήνου (Exam Results), και έξοδο από το σύστηµα
(Logout).
8. Στην ιστοσελίδα κάτω από το µενού εµφανίζονται τα µηνύµατα που έχουν
αποσταλεί αποκλειστικά σε εσάς στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail).
9. Κάνετε κλικ στο κουµπί Load Email Messages
για να εµφανιστούν
όλα τα νέα µηνύµατα που έχουν φτάσει στον προσωπικό σας λογαριασµό (email). Για να διαβάσετε όλα τα µηνύµατα (e-mails) ανοίξετε κάποιο πρόγραµµα
φυλλοµετρητή ιστού (web browser) και πληκτρολογήστε την ακόλουθη διεύθυνση
http://webmail.fit.ac.cy.
10. Μπορείτε να σηµειώσετε όσα µηνύµατα έχετε διαβάσει, ώστε να µην εµφανίζονται
πλέον στην οθόνη, µε το να επιλέξετε όσα µηνύµατα θέλετε µε αριστερό κλικ στο
τετράγωνο επιλογής () όπως φαίνεται πιο κάτω:
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11. Για να µην εµφανίζονται πλέον στην οθόνη τα επιλεγόµενα µηνύµατα κάνετε κλικ
.
στο κουµπί
12. Η επιλογή Timetable εµφανίζει τον ακόλουθο πίνακα:

13. Επιλέξετε από το πτυσσόµενο µενού το πρόγραµµα του εξαµήνου (Semester:)
που θέλετε να εµφανίζεται.
14. Μπορείτε να εκτυπώσετε το πρόγραµµα του εξαµήνου όταν κάνετε κλικ πάνω
στο κουµπί
. Το πρόγραµµα του εξαµήνου µπορεί επίσης να αποθηκευτεί σε
µορφή PDF στον υπολογιστή σας όταν κάνετε κλικ πάνω στο κουµπί
.
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Η επιλογή Study Path εµφανίζει την ακόλουθη οθόνη:

15. Ο πίνακας που εµφανίζεται στην οθόνη περιέχει όλα τα µαθήµατα του
προγράµµατος σπουδών. Τα µαθήµατα διαιρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Υποχρεωτικά (Required), Αγγλικής Γλώσσας (English Language), Επιλεγόµενα
(Electives), Ελεύθερης Επιλογής (Free Elective) και Γενικής Επιλογής (General
Elective) όπως εµφανίζονται στα αριστερά του πίνακα. Ο χρήστης µπορεί να
επιλέξει µια κατηγορία (αριστερό κλικ στο όνοµα της κατηγορίας) για να
εµφανιστούν τα µαθήµατα που αντιστοιχούν σε αυτή.
16. Στην κεφαλίδα του πίνακα εµφανίζεται η Γενική Βαθµολογία (Cumulative GPA), η
Γενική Βαθµολογία του τρέχοντος εξαµήνου (Semester GPA), η κατηγορία των
µαθηµάτων και το σύνολο των ∆ιδακτικών Μονάδων (ECTS) που πρέπει να
συµπληρωθούν στην κάθε κατηγορία.
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17. Στον πίνακα εµφανίζεται στην πρώτη στήλη ο κωδικός του µαθήµατος, στη
δεύτερη στήλη ο τίτλος του µαθήµατος, και στην τρίτη στήλη εµφανίζεται ο
αριθµός των ∆ιδακτικών Μονάδων (ECTS) του µαθήµατος. Στην τελευταία στήλη
εµφανίζονται πληροφορίες κατά πόσο το µάθηµα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς (P),
ανεπιτυχώς (F), ή έχει γίνει µεταφορά του µαθήµατος (T), όπως φαίνεται πιο
κάτω:

18. Μπορείτε να εκτυπώσετε το πρόγραµµα σπουδών όταν κάνετε κλικ πάνω στο
κουµπί
. Το πρόγραµµα σπουδών µπορεί επίσης να αποθηκευτεί σε µορφή
PDF στον υπολογιστή σας όταν κάνετε κλικ πάνω στο κουµπί
.
19. Η επιλογή Transcript εµφανίζει την ακόλουθη εικόνα:
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20. Ο πίνακας που εµφανίζεται στην ιστοσελίδα υποδεικνύει την αναλυτική
βαθµολογία (Transcript) του φοιτητή ανά εξάµηνο.
21. Η αναλυτική βαθµολογία µπορεί να εκτυπωθεί κάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιο
. Η αναλυτική βαθµολογία µπορεί επίσης να αποθηκευτεί σε µορφή PDF στον
υπολογιστή σας όταν κάνετε κλικ πάνω στο κουµπί
.
22. Η επιλογή Lecturer Timetable εµφανίζει την ακόλουθη οθόνη:

23. Η ιστοσελίδα επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει το τρέχον εξάµηνο (Semester), και
το όνοµα του καθηγητή (Lecturer), ώστε να εµφανιστεί το ωρολόγιο πρόγραµµα
του καθηγητή που έχει επιλεγεί µε τα µαθήµατα και τις ώρες γραφείου στο κάτω
µέρος της οθόνης.
24. Η επιλογή Exam Results εµφανίζει τα αποτελέσµατα των εξετάσεων του
τρέχοντος εξαµήνου, όπως φαίνεται πιο κάτω:

25. Επιλέξετε από το πτυσσόµενο µενού το εξάµηνο που θέλετε να δείτε τα
αποτελέσµατα των εξετάσεων. Η ιστοσελίδα ανανεώνεται µε τους βαθµούς των
εξετάσεων του εξαµήνου που έχετε επιλέξει.
26. Κάνετε κλικ στο µενού αποσύνδεσης Logout που βρίσκεται στα δεξιά της οθόνης
σας για να τερµατίσετε τη σύνδεση µε το Frederick University Extranet.
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