
Το Τμήμα Νομικής είναι ένα σύγχρονο Τμήμα, το 
οποίο έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες της κοινω-
νίας, παρέχοντας στους φοιτητές του τα εφόδια που 
θα τους επιτρέψουν να μετεξελιχθούν σε ικανούς νο-
μικούς. Προσδοκώντας στην υψηλού επιπέδου πα-
ροχή νομικής παιδείας, οι καθηγητές του Τμήματος 
καλλιεργούν  στους φοιτητές την κριτική νομική 
σκέψη, η οποία θα αποτελέσει βασικό εφόδιο καθ’ 
όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιο-
δρομίας. Παράλληλα, το Τμήμα προσφέρει ευκαιρίες 
συμμετοχής σε διεθνείς προσομοιώσεις, που φέρ-
νουν τον φοιτητή σε επαφή με την πραγματικότητα 
του αντικειμένου των σπουδών του.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΛΕΤΖΑΚΗΣ, Πρώην Προπτυχιακός Φοιτητής
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ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Πρώην Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ, Πρώην Προπτυχιακή Φοιτήτρια

Η εισδοχή μου στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου το 2009 αποτέλεσε την αφετηρία 
ενός πολύ όμορφου -νομικού- ταξιδιού και ήταν 
καθοριστική ως προς την κατανόηση της κυπρια-
κής έννομης τάξης, την εμβάθυνση στο κυπριακό 
δίκαιο και κυρίως την ανάπτυξη της νομικής μου 
αντίληψης και κριτικής σκέψης. Οι γνώσεις, οι δε-
ξιότητες και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνδυασμό με την κα-
θοδήγηση από τους ακαδημαϊκούς διδάσκοντες 
του Τμήματος Νομικής, αποτέλεσαν το ισχυρότερο 
εφόδιο για την μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγ-
γελματική μου πορεία. Μετά την ολοκλήρωση των 

προπτυχιακών μου σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου απέκτησα Μεταπτυχιακό 
Τίτλο Σπουδών στο Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Νόττινχαμ. Έπειτα, αφού ολο-
κλήρωσα επιτυχώς την πρακτική μου άσκηση, συνέχισα να εργάζομαι ως δικηγόρος 
στο δικηγορικό γραφείο Χατζηαναστασίου, Ιωαννίδης ΔΕΠΕ (Deloitte Legal). Από το 
2017 εργάζομαι ως Νομικός στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ενώ στο πλαίσιο 
υλοποίησης μνημονίου συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με την Αστυνομία 
Κύπρου δίδαξα ως Ειδική Επιστήμονας το μάθημα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Αστυ-
νόμευση» σε δόκιμους αστυνομικούς. Ως απόφοιτη του Τμήματος Νομικής του Πανε-
πιστημίου Κύπρου αισθάνομαι περήφανη και ευγνώμων που οι εκεί προπτυχιακές 
μου σπουδές αποτέλεσαν την αφετηρία για την πορεία μου στο νομικό κόσμο.

Η επιστροφή μου στα πανεπιστημιακά έδρανα, μετά 
από περίπου δώδεκα χρόνια, για την απόκτηση Με-
ταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο τμήμα Νομικής του  
Πανεπιστημίου Κύπρου, και συγκεκριμένα στο πρό-
γραμμα «Ποινικό Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα», 
μου έδωσε την ευκαιρία  να εμπλουτίσω τις γνώσεις 
μου στον τομέα, να εντρυφήσω σε θέματα Ευρωπαϊ-
κού δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ταυ-
τόχρονα ενίσχυσε τις δεξιότητές μου στην επίλυση 
πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται ανελ-
λιπώς στη μάχιμη δικηγορία. Μέσα από τη παρακο-

λούθηση των υποχρεωτικών παραδόσεων και των συζητήσεων κατά τα μαθήματα 
κατάφερα να αποκτήσω σφαιρική κριτική σκέψη, ενώ μέσα από τη συστηματική συγγραφή 
των ενδιάμεσων εργασιών αλλά και της διπλωματικής εργασίας αναπτύχθηκαν οι συγ-
γραφικές μου δεξιότητες. Οι αυστηροί κανόνες σύνταξης και διόρθωσης των μεταπτυχια-
κών μας εργασιών συνέτειναν στο να γίνουμε πιο περιεκτικοί και να επικεντρωνόμαστε 
στα ουσιώδη σημεία των δικαστικών αποφάσεων κατά την ανάλυσή τους. Ένας άρτια εξο-
πλισμένος δικηγόρος δεν παύει ποτέ να μελετά και στο μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα 
δίδονται τα κατάλληλα εφόδια ώστε ένας δικηγόρος να συνδυάσει τη θεωρητική κατάρτιση 
με την πρακτική διάσταση του δικαίου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, Πρώην Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Οι σπουδές μου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου  
Κύπρου διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στη μετέπειτα πο-
ρεία και εξέλιξή μου και αποτέλεσαν τη βάση για το ξεκίνημα 
ενός νέου κύκλου, όσον αφορά τις μετέπειτα προσωπικές 
μου στοχοθεσίες, τόσο από επαγγελματικής απόψεως, όσο 
και για την πρακτική μου κατάρτιση και εμβάθυνση σε συ-
γκεκριμένους κλάδους δικαίου. Κατά τη διάρκεια των προ-
πτυχιακών μου σπουδών, μου δόθηκε η ευκαιρία 
συμμετοχής σε συνέδρια ή/και σεμινάρια, αλλά και σε διε-

θνείς και εγχώριους διαγωνισμούς. Ακολούθως, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, με εξει-
δίκευση στο ποινικό δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα, μου έδωσε την ευκαιρία να 
εμβαθύνω και να εξελιχθώ περαιτέρω στον εν λόγω τομέα. Σήμερα εργάζομαι ως μάχιμη 
δικηγόρος σε μια από τις κορυφαίες δικηγορικές εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο. 
Πέρα από την άσκηση της δικηγορίας, εμπλέκομαι ενεργά και σε διάφορους οργανι-
σμούς. Είμαι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ανεξάρτητου, μη κυβερνητικού 
και μη κερδοσκοπικού οργανισμού Oxygono που έχει ως βασικό του σκοπό τη βελτίωση 
της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου στην Κύπρο. Αισθάνομαι πολύ περήφανη που 
είμαι απόφοιτος του κορυφαίου πανεπιστημιακού ιδρύματος της χώρας μας, αλλά και 
του Τμήματος Νομικής και νιώθω ευγνωμοσύνη για όλα όσα μου προσέφερε.

Οι σπουδές μου στο Τμήμα Νομικής στο Πανε-
πιστήμιο Κύπρου έχουν αποτελέσει το εφαλ-
τήριο για την ενασχόλησή μου με τη νομική 
επιστήμη. Η πολύπλευρη και συγκριτική προ-
σέγγιση του δικαίου, η προσαρμογή της διδα-
σκαλίας στις ιδιαιτερότητες του κυπριακού 
νομικού συστήματος, η έμφαση στο ευρω-
παϊκό και διεθνές δίκαιο και η δυνατότητα εκ-
πόνησης εργασιών, αποτελούν μερικά από τα 
σημαντικότερα γνωρίσματα που διακρίνουν 
το εν λόγω Πρόγραμμα. Πέρα από τη δημιουρ-
γία ενός συγκροτημένου προγράμματος σπου-
δών, το Τμήμα Νομικής προσφέρει στους 

φοιτητές του τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς, όπως τoν Philip C. 
Jessup International Law Moot Court Competition, καθώς και πρόσβαση σε θέσεις μα-
θητείας και πρακτικής άσκησης σε πολυάριθμους εγχώριους οργανισμούς. Τόσο τα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά του Προγράμματος, όσο και οι ποικίλες αυτές ευκαιρίες μου 
έδωσαν τα εφόδια για την επιτυχή ολοκλήρωση της δικηγορικής μου άσκησης και των 
εξετάσεων του Νομικού Συμβουλίου καθώς και για τη συνέχιση των σπουδών μου στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Bachelor of Civil Law (BCL) και στο ερευνητικό μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα (Mphil in Law) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με την προοπτική συνέ-
χισης των σπουδών μου σε διδακτορικό επίπεδο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΚΑΣ, Πρώην Προπτυχιακός Φοιτητής

Το Τμήμα Νομικής παρέχει στους φοιτητές του την 
ευκαιρία να εντρυφήσουν στη νομική επιστήμη, με-
ταξύ άλλων, μέσα από ερευνητικά σεμινάρια,  
διεθνείς και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και προσο-
μοιώσεις καθώς και μέσω πρακτικής άσκησης σε 
διαφόρων ειδών οργανισμούς κατά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες. Μια επίσης σημαντική ευκαιρία που  
δίνεται στους φοιτητές του Τμήματος Νομικής του 
Πανεπιστήμιου Κύπρου είναι η δραστηριοποίησή 
τους στο πλαίσιο του Νομικού Ομίλου του Πανεπι-
στημίου. Κατά το φετινό ακαδημαϊκό έτος, έχω την 

τιμή να είμαι η Πρόεδρος του εν λόγω Ομίλου, ο οποίος διοργανώνει επιστημονικές 
εκδηλώσεις, διαγωνισμούς – debate και επισκέψεις σε δικαστήρια. Μας δίνεται επίσης 
η ευκαιρία να αρθρογραφούμε σχετικά με πρόσφατες νομολογιακές και νομοθετικές 
εξελίξεις στο νομικό περιοδικό του Ομίλου μας, τη «Νομομάχεια». Είμαι περήφανη 
και ευγνώμων που έχω την ευκαιρία να φοιτώ στο Τμήμα Νομικής του κορυφαίου πα-
νεπιστημιακού ιδρύματος της χώρας μας, το οποίο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για 
την μετέπειτα πορεία μου.

ΕΡΙΕΤΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΥΛΛΟΥΡΙΩΤΗ, Προπτυχιακή φοιτήτρια, 
Πρόεδρος Νομικού Ομίλου ΠΚ και μέλος της συντακτικής ομάδας του νομικού 
περιοδικού "Νομομάχεια''

Η έμπειρη καθοδήγηση τόσο ως προς τη διδακτο-
ρική διατριβή καθεαυτή όσο και ως προς άλλες 
πτυχές της ακαδημαϊκής πορείας (συγγραφή ακα-
δημαϊκών άρθρων, επιλογή συμμετοχής σε συνέ-
δρια κ.οκ.) αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την 
εξέλιξη κάθε υποψήφιου διδάκτορα. Το ακαδη-
μαϊκό προσωπικό του Τμήματος Νομικής του  
Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελείται από ακαδη-
μαϊκούς εγνωσμένου κύρους, πρόθυμους να κα-
θοδηγήσουν και να στηρίξουν έναν υποψήφιο 
διδάκτορα στο δύσκολο «ταξίδι» της έρευνας από 
την πρώτη ημέρα εγγραφής του στο Πανεπιστή-

μιο. Με την αδιάλειπτη συνδρομή τόσο του ακαδημαϊκού όσο και του διοικητικού 
προσωπικού του Τμήματος, διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του διδακτορικού προ-
γράμματος με επίκεντρο τη στήριξη του υποψήφιου διδάκτορα σε κάθε επίπεδο.

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Υποψήφια Διδάκτωρ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, Τ.Θ. 20537,  
1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 
Τηλέφωνο: +357 22892920, Τηλεομοιότυπο: +357 22892910, 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: law.dept@ucy.ac.cy 
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Eισαγωγή Το Τμήμα προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπου-
δών στη Νομική Επιστήμη (L.LM. – Master of Laws). 
Βασικός στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος, 
είναι η εμβάθυνση και η παροχή εξειδικευμένης γνώ-
σης στους φοιτητές για τη βελτίωση της νομικής τους 
κατάρτισης, της εργασιακής ανταγωνιστικότητάς τους 
και, εντέλει, της δυνατότητας απορρόφησής τους 
στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια σπουδών είναι τρία 
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το Πρόγραμμα οργανώνεται 
σε δύο στάδια. Κατά τα πρώτα δύο εξάμηνα, οι φοι-
τητές παρακολουθούν τέσσερα μαθήματα του Προ-
γράμματος (15 ECTS κάθε μάθημα), ενώ το τρίτο εξά-
μηνο είναι αφιερωμένο στη συγγραφή της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος, προσφέρονται τρεις 
κατευθύνσεις: «Κατεύθυνση Α. Ποινική Δικαιοσύνη 
και Ανθρώπινα Δικαιώματα», «Κατεύθυνση Β. Ευρω-
παϊκό Εμπορικό Δίκαιο» και «Κατεύθυνση Γ. Ευρω-
παϊκό Δημόσιο Δίκαιο». Γλώσσα διδασκαλίας είναι η 
ελληνική.

Το Τμήμα πρωτοστατεί στη μελέτη του κυπρια-
κού δικαίου και την ανάπτυξή του με τρόπο που 
να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
κοινωνίας και τις προκλήσεις σε διεθνές και ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς να παραγνωρίζονται οι 
ρίζες μας και η θέση της Κύπρου στην ευρωπαϊκή 
δικαιϊκή παράδοση. Οι νομικές σπουδές στα προ-
σφερόμενα από το Τμήμα προγράμματα αποβλέ-
πουν στην καλλιέργεια κριτικής νομικής σκέψης, 
μέσα από το συνδυασμό θεωρίας, ειδικών γνώ-
σεων και πρακτικού πνεύματος.

ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ

Όραμα 

Το Τμήμα καλλιεργεί επίσης την επιστημονική 
έρευνα. Η συμμετοχή των μελών του ακαδημαϊ-
κού του προσωπικού σε διεθνείς, ευρωπαϊκές και 
εγχώριες ερευνητικές δραστηριότητες και προ-
γράμματα είναι έντονη – μεταξύ άλλων, στο χώρο 
των ποινικών επιστημών, του διεθνούς δικαίου, 
του ευρωπαϊκού δικαίου, του ευρωπαϊκού ιδιω-
τικού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, του δημο-
σίου δικαίου, του δικαίου της διανοητικής ιδιο-
κτησίας και του εμπορικού δικαίου. Το Τμήμα 
διοργανώνει πληθώρα επιστημονικών εκδηλώ-
σεων που καλύπτουν ευρύτατο φάσμα γνωστι-
κών αντικειμένων.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΣΤΕΡ ΝΟΜΙΚΗΣ (L.LM. – Master of Laws)

Έρευνα και 
Διάχυση 

Μελλοντική Απασχόληση
Η Νομική είναι ένας ευέλικτος κλάδος σπου-
δών, που παρέχει τη βάση για ένα ευρύ φά-
σμα επαγγελματικών κατευθύνσεων. Από-
φοιτοι του Τμήματος Νομικής εργάζονται, 
μεταξύ άλλων, σε: 

  Δικηγορικά γραφεία, ως Δικηγόροι στην 
Κύπρο, την Ελλάδα ή άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. 

  Δημόσιο τομέα, επί παραδείγματι στα  
Δικαστήρια και τη Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας. 

  Πανεπιστήμια και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα της Κύπρου και του εξωτερικού. 

  Κρατικές υπηρεσίες και φορείς τοπικής αυ-
τοδιοίκησης. 

  Αστυνομία. 
  Διπλωματικό σώμα. 
  Ελεγκτικούς και λογιστικούς οίκους. 
  Τράπεζες, εταιρείες παροχής χρηματοοι-
κονομικών υπηρεσιών. 

  Ευρωπαϊκούς οργανισμούς στους τομείς 
των νομικών, της ανάπτυξης και των διε-
θνών σχέσεων.

Το Τμήμα Νομικής υποστηρίζει έμπρακτα το Πρόγραμμα ERASMUS+ για την κινητικότητα και τη συνεργασία 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε την πεποίθηση ότι η συμμετοχή στο εν λόγω Πρόγραμμα προσφέρει 
σημαντικά οφέλη και ευκαιρίες στους φοιτητές μας, όπως:  

  Γνωριμία με τον πολιτισμό, την κουλτούρα, το εκπαιδευτικό σύστημα και τη γλώσσα μιας ξένης χώρας.  
  Ανάπτυξη σχέσεων με φοιτητές όχι μόνο της χώρας υποδοχής, αλλά και άλλων χωρών.  
  Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων που δεν προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  
  Εμβάθυνση και διεύρυνση επιστημονικών ενδιαφερόντων. Ανάπτυξη της προσωπικότητας - αυτονομία.  
  Δημιουργία καινούριων προοπτικών (επαγγελματικών, εκπαιδευτικών).ER
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Το πρόγραμμα σπουδών Νομικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου είναι ένα από τα πλέον απαιτητικά προγράμ-
ματα προπτυχιακών σπουδών στην Κύπρο, με τριάντα 
τέσσερα (34) νομικά μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν 
συνολικά σε 210 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες 
ECTS, αλλά και επιπλέον μαθήματα άλλων τμημάτων, 
ειδικά σχεδιασμένων για τις ανάγκες των φοιτητών 
Νομικής. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο φοι-
τητής του Τμήματος Νομικής διδάσκεται τους διαφό-
ρους κλάδους (με τις υποδιαιρέσεις τους) του κυπρια-
κού (ουσιαστικού και δικονομικού) δημοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου, του ποινικού δικαίου, του ευρω-
παϊκού και του διεθνούς δικαίου. 
Η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα. Το Πρόγραμμα δο-
μείται στη βάση ενός στιβαρού κορμού εικοσιτεσσά-
ρων (24) υποχρεωτικών νομικών μαθημάτων, που κα-
λύπτουν τα βασικά αντικείμενα του δικαίου σε όλους 
τους κλάδους. Η νομική κατάρτιση των σπουδαστών 
συμπληρώνεται με την επιλογή άλλων δέκα (10) μα-
θημάτων του Τμήματος (κατ’ επιλογήν μαθήματα εξει-
δίκευσης). Η ανάπτυξη της συγγραφικής και ερευνη-
τικής ικανότητας των φοιτητών, με γραπτές ασκήσεις 
και εργασίες, αποτελεί σημαντικό στοιχείο τόσο των 
μαθημάτων κορμού, όσο και των μαθημάτων εξειδί-
κευσης. Υφίσταται, τέλος, η δυνατότητα εκπόνησης 
διπλωματικής εργασίας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
φοιτητής πληροί προϋποθέσεις συναρτώμενες με τις 
ακαδημαϊκές του επιδόσεις. 
Η άριστη γνώση των βασικών διεθνών γλωσσών, αλλά 
και η κατανόηση αρχών των κοινωνικών, οικονομικών 
και ανθρωπιστικών επιστημών, είναι ζωτικής σημασίας 
για τον σύγχρονο Ευρωπαίο νομικό. Για το λόγο αυτό, 
και σύμφωνα με τους κανόνες του Πανεπιστημίου, το 
πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται με μαθήματα 
σε δύο ξένες γλώσσες και με τρία μαθήματα από άλλα 
τμήματα του Πανεπιστημίου.

Το Τμήμα Νομικής, από της ίδρυσής του το 2006, έχει θέσει ως αποστολή του την παροχή ποιοτικής νομικής 
παιδείας στους σπουδαστές και τον νομικό κόσμο της Κύπρου, της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής. 

Σκοπός του Τμήματος Νομικής είναι η προαγωγή και η διάδοση της νομικής γνώσης, με βασικό σημείο 
αναφοράς το κυπριακό δίκαιο σε ιστορικό, συγκριτικό και διεθνές/ευρωπαϊκό πλαίσιο (Cyprus law in 
context). Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη νομική μέθοδο, και όχι στην μηχανική των κανόνων, και αποκτούν 
τις απαιτούμενες γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες, προκειμένου να ασκήσουν το νομικό επάγγελμα 
σε μια σύγχρονη και μεταβαλλόμενη κοινωνία. 

Στο Τμήμα Νομικής είμαστε υπερήφανοι για το επίπεδο των νομικών μας σπουδών και για την ποιότητα 
των νομικών γνώσεων των αποφοίτων μας, η οποία συναρτάται τόσο με την έμφαση που δίδεται στην εις 
βάθος μελέτη νομικής ύλης υψηλής ποιότητας, όσο και με τον πολύ μικρό αριθμό διδασκομένων. Ως 
δημόσιο, μη κερδοσκοπικό Πανεπιστήμιο λαμβάνουμε σοβαρά την αποστολή μας και εκπαιδεύουμε 
νομικούς που γνωρίζουν να σκέπτονται ως νομικοί και είναι εξοικειωμένοι με τους πρακτικούς 
προβληματισμούς που ανακύπτουν, κατέχοντας την απαιτούμενη γνώση και μεθοδολογία. 

Τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος παρέχουν στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για να 
διεκδικήσουν με αξιώσεις:  

  Εισδοχή σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού 
- Πρόσφατοι απόφοιτοί μας έχουν γίνει δεκτοί σε προγράμματα των London School of Economics, 
University College London, Oxford University και Cambridge University. 

  Ελκυστικές θέσεις εργασίας - Πολλοί απόφοιτοι επιλέγουν να ασκήσουν το επάγγελμα του δικηγόρου, 
άλλοι να εργαστούν ως νομικοί σύμβουλοι σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς, ενώ άλλοι επιλέγουν 
να σταδιοδρομήσουν στο διπλωματικό σώμα, στην εγκληματολογία, στην πολιτική, στη δημοσιογραφία 
και στη διοίκηση.

Το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 
προσελκύει εξαίρετους Κύπριους και αλλοδαπούς  
φοιτητές και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης 
διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.) σε όλους σχεδόν 
τους τομείς της Νομικής. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί 
στην επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επι-
πέδου, στην απόκτηση εκ μέρους των φοιτητών ενός 
μεγάλου εύρους δεξιοτήτων και στην καθοδήγησή 
τους στην πραγματοποίηση έρευνας. Στοχεύει, επίσης, 
στο να παράσχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να 
ξεκινήσουν τη δική τους εξειδικευμένη έρευνα και να 
εφαρμόσουν ήδη αποκτηθείσες γνώσεις, προκειμένου 
να αναλύσουν και να προσεγγίσουν με κριτικό πνεύμα 
νομικά ζητήματα κυπριακού, ευρωπαϊκού και διε-
θνούς δικαίου. Το Πρόγραμμα απευθύνεται, κυρίως, 
σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για ακαδημαϊκή ή 
ερευνητική καριέρα. 


