
Σχολή Νομικών &
Κοινωνικών Επιστημών

ς



Περιγραφή Προγράμματος:

Επαγγελματικές Προοπτικές:

Οι απόφοιτοι πτυχιούχοι του Προγράμματος 
Νομικής έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε 
να μπορούν να γίνουν δεκτοί και στις εξετάσεις 
του Νομικού Συμβουλίου (Κύπρος) και στις 
εξετάσεις των δικηγορικών συλλόγων (Ελλάδα) 
ή και στους Δικηγορικούς Συλλόγους των 
άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, αφού θα πληρούν 
τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την άσκηση 
του Δικηγορικού λειτουργήματος. Πέραν της 
δικηγορίας, το πτυχίο Νομικής μπορεί να 
οδηγήσει σε σταδιοδρομία στο Δικαστικό Σώμα, 
στο Διπλωματικό Σώμα, στη Δημόσια Διοίκηση, 
σε Διεθνείς Οργανισμούς κλπ.

Κριτήρια Εισδοχής:
Απολυτήριο Λυκείου 

Διάρκεια Σπουδών: 
Τέσσερα έτη

Γλώσσα διδασκαλίας: 
Ελληνική 

ECTS: 
240

H Σχολή προσφέρει ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών παρέχοντας όλες τις αναγκαίες γνώσεις στο κυπριακό 
και στο ελληνικό δίκαιο. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να εξετάζονται στο 
σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων στην ύλη είτε του κυπριακού είτε του ελληνικού δικαίου. Στους 
αποφοίτους χορηγείται ενιαίο πτυχίο, προσαρμοσμένο και απολύτως σύμφωνο με τις απαιτήσεις του 
κυπριακού δικαίου καθώς και του ελληνικού δικαίου και της ελληνικής νομολογίας.

Ισχυρό πλεονέκτημα της Σχολής είναι το επιστημονικό της προσωπικό. Η Σχολή είναι στελεχωμένη 
από επιστήμονες με αναγνωρισμένες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αφοσίωση στην έρευνα και τη 
διδασκαλία.

Οι φοιτητές εξοπλίζονται με γνώσεις συγκριτικού δικαίου και γνωρίζουν τη φιλοσοφία των δύο μεγάλων 
οικογενειών του δικαίου, του ηπειρωτικού και του αγγλο-σαξωνικού. Εξοικειώνονται με τις σύγχρονες 
τάσεις διεθνοποίησης του δικαίου και με τη διείσδυση του ενωσιακού δικαίου στις εθνικές έννομες τάξεις. 
Με την αποφοίτησή τους έχουν πλέον τα προσόντα για να σταδιοδρομήσουν σε χώρες με διαφορετικά 
δικαιικά συστήματα.

Το Πρόγραμμα οδηγεί σε πτυχίο ομοταγές και ισότιμο των Νομικών Σχολών των ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων και καλύπτει πλήρως την ύλη που απαιτείται προκειμένου οι απόφοιτοι να γίνουν 
δεκτοί από τους δικηγορικούς συλλόγους της Ελλάδος και να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Νομικού 
Συμβουλίου στην Κύπρο.

Με το πέρας του Προγράμματος ο φοιτητής: 

 ■ Αναγνωρίζει τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν την έννομη τάξη της Ελλάδος και της Κύπρου καθώς 
και την επιρροή που ασκούν σε αυτές η διεθνής έννομη τάξη και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 ■ Αντιλαμβάνεται τις πολιτικές και κοινωνικές παραμέτρους που επηρεάζουν τη θέσπιση και εφαρμογή του 
δικαίου

 ■ Δομεί με συνέπεια και πληρότητα νομικά επιχειρήματα, οπότε έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται 
προφορικά και γραπτά με σαφήνεια και ακρίβεια.

Πτυχιακό Πρόγραμμα 

Νομική (LLB)



Τίτλος Μαθήματος    ECTS

Α΄ ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου  6.0
Συνταγματικό Δίκαιο     6.0
Περί Δικαστηρίων/Δικηγόρων/Δεοντολογία   6.0
Γενικό Ποινικό Δίκαιο     6.0
Γενικό Διοικητικό Δίκαιο    6.0
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου   6.0
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο   6.0
Τρία (3) μαθήματα επιλογής                 18.0
Α΄ ΕΤΟΣ: Σύνολο πιστωτικών μονάδων                60.0

Μαθήματα Επιλογής  

Ιστορία του Δικαίου    6.0
Γενική Κοινωνιολογία    6.0
Πολιτική Οικονομία    6.0
Πολιτική Επιστήμη    6.0
Διεθνείς Οργανισμοί – Διεθνείς Σχέσεις  6.0
Αγγλική Νομική Ορολογία   6.0
Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία 6.0
Η Κύπρος στον 19ο και 20ο αιώνα  6.0
Πολιτειολογία     6.0

Β΄ ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά Μαθήματα 

Δίκαιο Συμβάσεων – Γενικό Ενοχικό Δίκαιο  6.0
Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας – Εμπράγματο Δίκαιο 6.0
Ειδικό Ποινικό Δίκαιο    6.0
Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  6.0
Δοικητική Δικονομία    6.0
Εμπορικό Δίκαιο    6.0
Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών Ι   6.0
Τρία (3) μαθήματα επιλογής                 18.0
Β΄ ΕΤΟΣ: Σύνολο πιστωτικών μονάδων                60.0

Μαθήματα Επιλογής  

Ανακριτική     6.0
Εγκληματολογία    6.0
Δίκαιο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και    
Πληροφορικής    6.0
Δίκαιο Μετανάστευσης και Ασύλου  6.0
Συγκριτικό Δίκαιο     6.0
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Δ΄ ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά μαθήματα 

Δίκαιο Απόδειξης    6.0
Συγκριτικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο    6.0
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο   6.0
Φορολογικό Δίκαιο     6.0
Πρακτικά Θέματα Δημοσίου και Ποινικού Δικαίου 6.0
Πρακτικά Θέματα Ιδιωτικού Δικαίου  6.0
Τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής                 24.0
Δ΄ ΕΤΟΣ: Σύνολο πιστωτικών μονάδων                60.0

Μαθήματα επιλογής  

Ιατρικό Δίκαιο     6.0
Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο    6.0
Δίκαιο Εμπιστευμάτων   6.0
Τουριστικό Δίκαιο     6.0
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης II  6.0
Δίκαιο Ενέργειας    6.0
Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας    6.0
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο    6.0
Δίκαιο Αξιογράφων – Ασφαλιστικό Δίκαιο  6.0
Μάθημα γενικής παιδείας ελεύθερης επιλογής 6.0
Πρακτικά Θέματα Ποινικού Δικαίου   6.0
Πρακτικά Θέματα Εμπορικού Δικαίου   6.0

Τίτλος Μαθήματος    ECTS

Γ΄ ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά μαθήματα 

Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι   6.0 
Δίκαιο Αδικοπραξιών – Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο 6.0
Οικογενειακό Δίκαιο     6.0
Κληρονομικό Δίκαιο     6.0
Πολιτική Δικονομία    6.0
Ποινική Δικονομία     6.0
Σύνολο πιστωτικών μονάδων                 36.0
Ένα (1) μάθημα υποχρεωτικής επιλογής 
(Συνταγματικές Ελευθερίες ή Δίκαιο 
Εμπορικών Εταιριών ΙΙ)   6.0
Τρία (3) μαθήματα επιλογής                 18.0
Γ΄ ΕΤΟΣ: Σύνολο πιστωτικών μονάδων                60.0

Μαθήματα Επιλογής  

Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο    6.0
Ατομικό Εργατικό Δίκαιο    6.0
Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος  6.0
Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή    6.0
Δίκαιο Ανταγωνισμού    6.0
Φιλοσοφία του Δικαίου    6.0
Τραπεζικό Δίκαιο     6.0
Ναυτικό Δίκαιο     6.0
Αεροπορικό Δίκαιο     6.0
Διεθνές Ποινικό Δίκαιο   6.0

Η Σχολή επιφυλάσσεται να μην προσφέρει ορισμένα 
μαθήματα επιλογής, αν δεν συμπληρωθεί ο 
προβλεπόμενος αριθμός φοιτητών.



ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πρακτική διάσταση:

Αναπόσπαστο μέρος κάθε μαθήματος του Πτυχίου στη 
Νομική (LLB) είναι η εξοικείωση του φοιτητή με την πρακτική 
διάσταση των νομικών θεμάτων. Σε κάθε μάθημα γίνεται 
ανάλυση δικαστικών αποφάσεων, ώστε να εξεταστεί η 
πρακτική εφαρμογή της νομικής θεωρίας (“Βιβλίο Δικών”, 
“Νομική Κλινική”, κ.ά.). 

Επιπρόσθετα οργανώνονται εικονικές δίκες, προκειμένου ο 
φοιτητής να αποκτήσει εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή 
του δικαίου. Τέλος, τα μαθήματα Πρακτικής Άσκησης 
εξοικειώνουν τον φοιτητή του Πτυχίου στη Νομική (LLB) με 
την πρακτική διάσταση της απονομής της δικαιοσύνης και 
τον τρόπο με τον οποίο ασκείται στην πράξη η μαχόμενη 
δικηγορία.

ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΝΑ 
ΠΤΥΧΙΟ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΚΑΙΑ



«Στους φοιτητές δίδεται η δυνατότητα να αποκτήσουν τις 
αναγκαίες γνώσεις και στο κυπριακό και στο ελληνικό δίκαιο.»

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Ερευνητική διάσταση του 
Προγράμματος της Νομικής:

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του 
Προγράμματος Νομικής, απαιτείται από 
τον φοιτητή να γράψει επιστημονικές 
εργασίες. Η βαθμολογία των εργασιών 
υπολογίζεται στον τελικό βαθμό 
κάθε μαθήματος.  Με αυτό τον τρόπο 
ο φοιτητής μαθαίνει να ερευνά 
συστηματικά, να εργάζεται ανεξάρτητα 
και να χρησιμοποιεί επιστημονική 
βιβλιογραφία και άλλες νομικές πηγές 
αποτελεσματικά.



Περιγραφή Προγράμματος:

Επαγγελματικές Προοπτικές:

Το Πρόγραμμα διερευνά τα βασικά 
στοιχεία του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Δικαίου και προετοιμάζει 
τους αποφοίτους για να χειρίζονται 
επιτυχώς περίπλοκες νομικές διαδικασίες 
και να έχουν ενεργό ρόλο στους τομείς 
νομικών διαπραγματεύσεων, όπως 
είναι οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις, οι 
μεταφορές και ο τομέας της ενέργειας.

Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο 
(ή Δίκαιο των Επιχειρήσεων) είναι να αποτελέσει ένα Πρόγραμμα υψηλού επιπέδου για εκείνους που 
φιλοδοξούν να γίνουν επιτυχημένοι νομικοί, δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι, εξειδικευμένοι στο 
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο. Το Πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να 
διερευνά τα βασικά στοιχεία του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και να προετοιμάζει 
τους αποφοίτους του για τις αυξανόμενα περίπλοκες νομικές πράξεις και για τους τομείς νομικών 
διαπραγματεύσεων, όπως είναι οι τράπεζες, οι μεταφορές και η ενέργεια. Τα βασικά μαθήματα εστιάζουν 
στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεων που απαιτούνται για να κατανοήσουν οι απόφοιτοι τις 
σύνθετες πράξεις στο ευρύτερο σύστημα του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου.
Το Πρόγραμμα παρέχει πλήρη γνώση, σε πολλές περιοχές Δικαίου, που συναποτελούν αυτό που 
ονομάζεται Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, όπως είναι το Εμπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο και οι 
ρυθμίσεις Ανταγωνισμού, οι Αντιδικίες επί θεμάτων ενέργειας, το Τραπεζικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο, 
το Φορολογικό Δίκαιο και η Εταιρική Διακυβέρνηση. Πέραν αυτών, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο 
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο παρέχει στους αποφοίτους Νομικών Σχολών το απαραίτητο 
γνωστικό υπόβαθρο στις Πολιτικές επιστήμες και στα Οικονομικά, και τους εφοδιάζει με δεξιότητες 
ανάλυσης, ανάληψης ευθύνης και ηγεσίας, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητά τους για λήψη 
αποφάσεων και να προαγάγει την καλή οργάνωση δραστηριοτήτων μέσα στο πλαίσιο του διαρκώς 
μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Η βασική φιλοσοφία του Προγράμματος είναι η εμπειρική προσέγγιση στη μελέτη του Οικονομικού 
Δικαίου, ώστε η νεοαποκτηθείσα γνώση και οι νέες δεξιότητες να ζυμώνονται με την εμπειρία των 
φοιτητών και να εφαρμόζονται εξαρχής στο πραγματικό περιβάλλον.
Αυτή η προσέγγιση διευρύνει και βαθαίνει την κατανόηση των φοιτητών σχετικά με πολυδικαιοδοτικές 
πράξεις και διασυνοριακά νομικά ζητήματα. Ακόμη ενδυναμώνει τις δεξιότητες έρευνας, ανάλυσης, 
σύνθεσης και δημιουργικότητας και βοηθάει τους φοιτητές να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο και τη 
σημασία της νομικής συμβουλής σε διεθνείς νομικές πράξεις.
Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών εξαμήνων. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία 
μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην προετοιμασία και στην εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας με την παρακολούθηση σεμιναριακών μαθημάτων σε συναφείς θεματικές υπό 
την επίβλεψη (tutoring) του υπεύθυνου καθηγητή.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Διεθνές & Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Δίκαιο (LLM) 

Κριτήρια Εισδοχής:
Πτυχίο Πανεπιστημίου

Διάρκεια Σπουδών: 
 3 ακαδ. εξάμηνα

Γλώσσα διδασκαλίας: 
Ελληνική 

ECTS: 
90



Τίτλος Μαθήματος    ECTS
Βασικά μαθήματα

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο     7.5
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο     7.5
Ευρωπαϊκό Δίκαιο -Δίκαιο Εσωτερικής 
Αγοράς της ΕΕ-Θεμελιώδεις Ελευθερίες    7.5
Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο-Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών 7.5

Επιλεγόμενα μαθήματα 

Δίκαιο της Ενέργειας     7.5
Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο     7.5
Ευρωπαϊκό Τουριστικό Δίκαιο    7.5
Δίκαιο και Πολιτικές Προστασίας του Καταναλωτή 
στην ΕΕ       7.5
Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Μεσογειακή Πολιτική  7.5
Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού   7.5
Δίκαιο Επιχειρήσεων     7.5
Διεθνής & Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία   7.5
ONE και Οικονομική Διακυβέρνηση   7.5
Δημόσια Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 7.5

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το κεντρικό ζητούμενο, όσον αφορά τα μαθησιακά 
αποτελέσματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, είναι 
οι απόφοιτοί του να αναπτύξουν ευρεία αντίληψη 
του σχετικού νομικού πλαισίου και της σχετικής 
νομολογίας, ιδίως του Δικαστηρίου της Ε.Ε.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού οι 
απόφοιτοι:
•	 θα έχουν κατανοήσει το νομικό πλαίσιο της 

διεθνούς οικονομίας και επιχειρηματικότητας
•	 θα έχουν αποκτήσει μια σφαιρική οπτική 

που θα βασίζεται στην κατανόηση τόσο του 
ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου νομικού 
συστήματος

•	 θα είναι ειδικοί στους τομείς των νομικών 
διαπραγματεύσεων και της επίλυσης διαφορών

•	 θα έχουν κατανοήσει σε βάθος τις 
νομικές αρχές που διέπουν την άσκηση 
επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
αλλά και διεθνώς

•	 θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα 
αποτελεσματικής άσκησης ηγεσίας και 
διάδρασης με ομάδες

•	 θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που συνδέονται 
με την κριτική σκέψη

•	 θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας 
και ομαδικής συνεργασίας.

Σεμινάρια (1)      7.5
Διπλωματική εργασία               22.5

Οι φοιτητές επιλέγουν 
συνολικά 4 επιλεγόμενα 
μαθήματα κατα το πρώτο 
και το δεύτερο εξάμηνο.

Διπλωματική Εργασία

www.nup.ac.cywww.nup.ac.cy



Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λεωφ. Δανάης 2,
8042 Πάφος, 
Κύπρος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ

Τ: +357 26843331
Φ: +357 26931944

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

recruitment@nup.ac.cy 
info@nup.ac.cy

ς


