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Τίτλοι σπουδών Νομικής Κύπρου - επιπλέον δικαιολογητικό
Το Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., στην από 12-5-2016 συνεδρία του, αποφάσισε να ζητείται,
από τους έχοντες αποκτήσει τίτλο σπουδών Νομικής μετά από σπουδές διάρκειας
μικρότερης των τριών ετών (λόγω προηγούμενων σπουδών) σε πρόγραμμα Νομικής
στη Κύπρο, η προσκόμιση, ως επιπλέον δικαιολογητικό για τη διαδικασία
αναγνώρισης του τίτλου, βεβαίωσης από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής
Δημοκρατίας για δυνατότητα εγγραφής του αιτούντος αποφοίτου, ως ασκουμένου στο
δικηγορικό Σύλλογο της Κύπρου.
Τελευταία Ενημέρωση: 8-06-2016
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Καταχωρήθηκε: 23-11-2015

Διευκρίνιση για τον μέγιστο αριθμό αποδεκτών πιστωτικών μονάδων
ανά εξάμηνο
Μετά από συζήτηση στην Ολομέλεια Δ.Σ. 174/6-11-2015 ερωτημάτων σχετικών με
την από 17-7-2015 απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία από το ακαδημαϊκό έτος
2015-2016 και μετά οι πιστωτικές μονάδες ανά ημερολογιακό εξάμηνο θα πρέπει να
είναι κατά μέγιστο 30 ECTS., διευκρινίζεται ότι θα γίνονται αποδεκτές από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περισσότερες των 30 ECTS ανά εξάμηνο μόνο εφόσον ο υπερβάλλων
αριθμός ECTS αφορά σε μαθήματα που ο φοιτητής τα έχει αποδεδειγμένα διδαχθεί σε
προηγούμενο εξάμηνο, απέτυχε στην εξέτασή τους τότε και στα οποία
επανεξετάζεται.
Τελευταία Ενημέρωση: 23-11-2015
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Πηγή: admin

Καταχωρήθηκε: 18-09-2015

Αποδεκτή περίοδος έναρξης μεταπτυχιακών σπουδών στα
Πανεπιστήμια της Κύπρου για την αναγνώριση του τίτλου
Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. που ελήφθη στη συνεδρίασή της 172/18-92015 τροποποιείται προηγούμενη απόφασή της που ελήφθη, κατόπιν διευκρινίσεων που
εδόθησαν με επιστολή από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής
Δημοκρατίας για τις μεταπτυχιακές σπουδές, στη συνεδρίαση 171/4-9-2015 ως εξής: «για
όσους ξεκινούν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και
μετά σε Πανεπιστήμια της Κύπρου, και αιτούνται την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., προκειμένου να αναγνωρισθεί η ισοτιμία του προς τα μεταπτυχιακά
των Ελληνικών Α.Ε.Ι. θα πρέπει υποχρεωτικά οι σπουδές να έχουν ξεκινήσει στις αρχές είτε
του χειμερινού είτε του εαρινού εξαμήνου.» Διευκρινίζεται δε ότι για μεταπτυχιακούς
τίτλους σπουδών, που θα κατατεθούν για αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, είναι αποδεκτή η
απόκτηση κατά μέγιστο 15 ECTS του συνόλου των πιστωτικών μονάδων σε καλοκαιρινή
περίοδο των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 και μετά, ενώ όσοι έχουν ήδη περισσότερες των
15 πιστωτικών μονάδων σε καλοκαιρινή περίοδο προ του Σεπτεμβρίου 2015 δεν θα είναι
αποδεκτή απόκτηση περαιτέρω πιστωτικών μονάδων σε καλοκαιρινή περίοδο μετά τον
Σεπτέμβριο 2015.
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Καταχωρήθηκε: 22-07-2015

Διάρκεια σπουδών – ECTS ανά ημερολογιακό εξάμηνο – ECTS
αποκτηθείσες κατά τη διάρκεια καλοκαιρινής περιόδου
Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας Δ.Σ. που ελήφθη στη συνεδρίαση 170/17-72015, συμπληρώνεται προηγούμενη απόφασή της που ελήφθη στη συνεδρίαση
166/24-5-2015 ως εξής :
Η διάρκεια σπουδών για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί μετά από
παρακολούθηση 4-ετούς προπτυχιακού προγράμματος σπουδών το οποίο δεν έχει
ολοκληρωθεί μέχρι και τη 31η /8/2015, θα πρέπει να είναι 8 ημερολογιακά εξάμηνα,
ενώ δεν θα λαμβάνονται υπόψη ECTS αποκτηθείσες στη διάρκεια της καλοκαιρινής
περιόδου των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 και μετά.
Για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, που θα κατατεθούν για αναγνώριση, είναι
αποδεκτή η απόκτηση κατά μέγιστο 15 ECTS του συνόλου των πιστωτικών μονάδων
σε καλοκαιρινή περίοδο των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 και μετά.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μετά, για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών, ο μέγιστος αποδεκτός αριθμός ECTS ανά ημερολογιακό
εξάμηνο είναι τριάντα (30).
Τελευταία Ενημέρωση: 22-07-2015

