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Πτυχίο στη Νομίκη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου απονέμει Πτυχίο Νομικής,
ισότιμο και αντίστοιχο Νομικών Σχολών Πανεπιστημιακού επιπέδου τετραετούς
φοίτησης. Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Κάθε
εξάμηνο περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας και 39 ώρες διδασκαλίας ανά
μάθημα.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε να προσφέρεται στις 01/09/12 (επίσημη αναγνώριση από το
Υπουργείο Παιδείας Κύπρου και αναγνώριση ως ισότιμου από το ΔΟΑΤΑΠ απόφαση
10/12/2012 αριθ. 13300/2012). Το αρχικό πρόγραμμα τροποποιήθηκε μετά την
απόφαση αριθ. 169/22-6-2015 της Ολομέλειας του ΔΟΑΤΑΠ με την κατάργηση της
κατεύθυνσης ελληνικού δικαίου, που υπήρχε μέχρι τότε στο πρόγραμμα σπουδών.
Το νέο τροποποιημένο πρόγραμμα ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016.
Προσφέροντας, πλέον, ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών με κεντρικό άξονα το
κυπριακό δίκαιο (αγγλοσαξονικό δίκαιο), συμμορφώνεται πλήρως προς τις πρόνοιες
τόσο της ελληνικής όσο και της κυπριακής νομοθεσίας, καθώς και προς τις αποφάσεις
των κυπριακών Αρχών, στην εποπτεία των οποίων υπάγεται. Παράλληλα,
ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά ισχύοντα όσον αφορά την ακαδημαϊκή και
επαγγελματική αναγνώριση και αντιστοιχία των τίτλων νομικών σπουδών
(υπολογισμός πιστωτικών σπουδών, διάρκεια φοίτησης, αξιολόγηση φοιτητών,
μαθησιακή διαδικασία, κ.λπ.) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στους φοιτητές που προέρχονται από την Ελλάδα και το επιθυμούν, το Πρόγραμμα
Σπουδών παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν από τα υποχρεωτικά
μαθήματα, ως εναλλακτική διδακτέα ύλη, ύλη ελληνικού δικαίου.
Επισημαίνεται, ακόμη, ότι καλύπτεται πλήρως η ύλη που απαιτείται, προκειμένου
ο φοιτητής να εγγραφεί ως ασκούμενος δικηγόρος στους Δικηγορικούς Συλλόγους
της Ελλάδος και στο Νομικό Συμβούλιο της Κύπρου.
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Είδίκοί καί Απώτεροί Στόχοί του Προγράμματος
Παρακολουθώντας το Προπτυχιακό Πρόγραμμα, ο φοιτητής:


Εξοπλίζεται με τις αναγκαίες, βασικές γνώσεις και τα απαραίτητα
μεθοδολογικά εργαλεία, ώστε να κατανοεί και ερμηνεύει σωστά τα
νομοθετικά και νομολογικά κείμενα. Παράλληλα, μαθαίνει να διακρίνει την
εισδοχή και επιρροή που ασκούν στην ελληνική και κυπριακή έννομη τάξη το
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η διεθνής έννομη τάξη.



Μαθαίνει από το πρώτο έτος την διαδικασία παραγωγής, εφαρμογής και
ερμηνείας των κανόνων δικαίου.



Αντιλαμβάνεται τις πολιτικές και κοινωνικές παραμέτρους που επηρεάζουν τη
θέσπιση, εφαρμογή και ερμηνεία του δικαίου.



Μαθαίνει να ερευνά τις νομικές πηγές και να ερμηνεύει τους θετούς κανόνες
δικαίου, με τρόπο συστηματικό και μεθοδικό.



Εξοικειώνεται με τους κανόνες και τα μυστικά της νομικής σκέψης, καθώς και
τον δικανικό συλλογισμό των δικαστικών αποφάσεων, και, το κυριότερο,
ασκείται στο να μπορεί να αρθρώνει, γραπτά και προφορικά, νομικά
επιχειρήματα και να αναπτύσσει νομικούς συλλογισμούς.



Τέλος, εξοπλίζεται με όλα τα αναγκαία νομικά εφόδια, ώστε να μπορεί να
παρακολουθεί και να συμμετέχει, ως παράγων της δίκης, σε δικαστικές
αντιδικίες, να συντάσσει δικόγραφα και να υπερασπίζεται με επιχειρήματα τη
νομική άποψή του σε κάθε είδους νομικές διχογνωμίες ή αμφισβητήσεις.

Μέθοδοί Μαθησίακής Δίαδίκασίας


Αναπόσπαστο μέρος κάθε μαθήματος του Προγράμματος είναι η εξοικείωση
του φοιτητή με την πρακτική διάσταση των νομικών γνώσεων. Η διδασκαλία
των νομικών και των άλλων μαθημάτων γενικής παιδείας συνδυάζεται με την
ενεργητική συμμετοχή του φοιτητή στη διαδικασία μετάδοσης της γνώσης με
πρακτικές ασκήσεις και ερωτήσεις ή εργασίες, με τη βοήθεια σύγχρονων
ηλεκτρονικών μεθόδων διδασκαλίας, κυρίως με την οργάνωση εργαστηρίων,
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φροντιστηρίων και ηλεκτρονικών διαγωνισμάτων και συζητήσεων σε
θεωρητικά ζητήματα.


Κατά τα τελευταία έτη σπουδών, τα προσφερόμενα δικονομικά μαθήματα
(πολιτική, ποινική και διοικητική δικονομία), καθώς και τα πρακτικά θέματα
ιδιωτικού, δημοσίου, ποινικού και εμπορικού δικαίου, παρέχουν στον
φοιτητή την ευκαιρία να ανακεφαλαιώσει τις γνώσεις του μέσα από την
πρακτική άσκηση.



Κατά τη διδασκαλία, αξιοποιούνται για την καλύτερη και ευκολότερη
εμπέδωση της διδακτέας ύλης όλα τα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα που
προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία (PowerPoint, Moodle, e-conference,
ηλεκτρονικά διαγωνίσματα, κ.α.). Η διδασκαλία δεν αποβλέπει, όπως
συμβαίνει συνήθως, στη μηχανική μετάδοση νομικών γνώσεων από
καθέδρας. Αποσκοπεί στην καλλιέργεια της ικανότητάς του να αναπτύσσει
νομικούς συλλογισμούς, να διατυπώνει νομικά επιχειρήματα ερμηνεύοντας
σωστά τους κανόνες δικαίου και, κυρίως, να μπορεί να συντάσσει νομικά
κείμενα.



Τέλος, η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος νομικών σπουδών απαιτεί
ο φοιτητής να συμμετέχει στη διαδικασία μάθησης με προσωπική και
συστηματική εργασία. Η ενεργητική προσωπική συμμετοχή εξοπλίζει,
εξάλλου, τον φοιτητή με την ικανότητα να εργάζεται μόνος του, να ερευνά
βιβλιογραφικές και νομοθετικές πηγές και να αποκτά γνώσεις, πέρα από
αυτές που του προσφέρουν οι παραδόσεις του καθηγητή και το διδακτικό
εγχειρίδιο.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το ενιαίο πρόγραμμα νομικών σπουδών περιλαμβάνει 26 υποχρεωτικά μαθήματα, 1
μάθημα υποχρεωτικής επιλογής και 16 μαθήματα επιλογής.
Κάθε υποχρεωτικό μάθημα αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες, εκτός από πέντε
μαθήματα, που αντιστοιχούν σε 5 πιστωτικές μονάδες.
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Τα πρακτικά θέματα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αντιστοιχούν σε 6 πιστωτικές
μονάδες. Παράλληλα, όμως, με τις παραδόσεις, οι φοιτητές των δύο αυτών
μαθημάτων έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δίκες, να συμμετάσχουν σε
διαγωνισμούς εικονικής δίκης, σε επιπλέον σεμινάρια κ.λπ. και να αποκτήσουν 2
επιπρόσθετες πιστωτικές μονάδες.
Κάθε μάθημα υποχρεωτικής επιλογής και κάθε μάθημα επιλογής αντιστοιχεί σε 5
πιστωτικές μονάδες. Η διδασκαλία των μαθημάτων διαρκεί 13 εβδομάδες το εξάμηνο
και καλύπτει συνολικά 39 ώρες διδασκαλίας.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η επαγγελματική αναγνώριση του πτυχίου τους στην
Ελλάδα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 18 από τα 26
υποχρεωτικά μαθήματα, με εναλλακτική διδακτέα ύλη το ελληνικό δίκαιο.
Οι φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες,
προκειμένου να αποφοιτήσουν.
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