ς

Έμφαση στην
ποιότητα!

Σχολή
Νομικών &
Κοινωνικών
Επιστημών

Σχολή Επιστημών Υγείας

www.nup.ac.cy

ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο στη Νομική
LLB (Law)

Περιγραφή Προγράμματος
Η Σχολή προσφέρει ένα ενιαίο πρόγραμμα νομικών σπουδών και ένα πτυχίο παρέχοντας όλες
τις αναγκαίες γνώσεις στο Ελληνικό και Κυπριακό Δίκαιο. Οι φοιτητές που το επιθυμούν έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα κύρια μαθήματα με εναλλακτική διδακτέα ύλη το ελληνικό
δίκαιο. Έμφαση δίδεται και στην ευρωπαϊκή νομική παιδεία, την οποία οφείλει να διαθέτει ο
σύγχρονος νομικός, ενώ παράλληλα υπάρχει μέριμνα, ώστε η ακαδημαϊκή γνώση περί δικαίου
να συνοδεύεται και από την αρμόζουσα πρακτική εμπειρία περί του τρόπου εφαρμογής του. Το
Πρόγραμμα καλύπτει πλήρως την ύλη που απαιτείται προκειμένου ο φοιτητής να γίνει δεκτός
από τους δικηγορικούς συλλόγους της Ελλάδος και να συμμετάσχει 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

■■ Διεξάγει με τρόπο μεθοδικό και αποτελεσματικό έρευνα νομικών πηγών, ώστε να τεκμηριώνει
τα επιχειρήματά του

■■ Γνωρίζει την αναλυτική σκέψη και τον δικανικό συλλογισμό για να έχει την ευχέρεια να
αντιμετωπίζει λεπτά νομικά ζητήματα

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

■■ Αξιολογεί τα νομικά επιχειρήματα και επιλέγει με σοβαρότητα και συνέπεια τα καταλληλότερα
μέσα για την υπόθεση που αντιμετωπίζει

■■ Εντοπίζει τα σημαντικότερα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από σύνθετες υποθέσεις και
τα αντιμετωπίζει επιτυχώς

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

Τίτλος Μαθήματος				

ECTS

Α΄ ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου		
Συνταγματικό Δίκαιο 				
Περί Δικαστηρίων/Δικηγόρων/Δεοντολογία 		
Γενικό Ποινικό Δίκαιο 				
Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 			
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου			
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο			
Σύνολο πιστωτικών μονάδων			
Τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής			
Α΄ ΕΤΟΣ: Σύνολο πιστωτικών μονάδων		

5.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
40.0
20.0
60.0

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

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Β΄ ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Δίκαιο Συμβάσεων – Γενικό Ενοχικό Δίκαιο		
Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας – Εμπράγματο Δίκαιο
Ειδικό Ποινικό Δίκαιο				
Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων		
Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι			
Εμπορικό Δίκαιο				
Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών Ι			
Σύνολο πιστωτικών μονάδων			
Τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής			
Β΄ ΕΤΟΣ: Σύνολο πιστωτικών μονάδων		

6.0
6.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
40.0
20.0
60.0

Μαθήματα Επιλογής
Ανακριτική 				
Ποινική καταστολή - Σωφρονιστική 		
Εγκληματολογία				
Συγκριτικό Δίκαιο 				
Δίκαιο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και
Πληροφορικής				
Δίκαιο Μετανάστευσης και Ασύλου		

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

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.

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.

Συνεχής Μαθησιακή Διαδικασία
Εγγύηση ποιότητας σπουδών
Ένα πρόγραμμα – ένα πτυχίο σε δύο δίκαια

Τίτλος Μαθήματος				

ECTS

Γ΄ ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά μαθήματα
Διοικητική Δικονομία				
Δίκαιο Αδικοπραξιών – Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
Οικογενειακό Δίκαιο 				
Κληρονομικό Δίκαιο 				
Πολιτική Δικονομία				
Ποινική Δικονομία 				
Σύνολο πιστωτικών μονάδων			
Ένα (1) μάθημα υποχρεωτικής επιλογής
(Συνταγματικές Ελευθερίες ή Δίκαιο
Εμπορικών Εταιριών ΙΙ)			
Τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής			
Γ΄ ΕΤΟΣ: Σύνολο πιστωτικών μονάδων		

6.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
35.0
5.0
20.0
60.0

Μαθήματα Επιλογής
Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο 			
Ατομικό Εργατικό Δίκαιο 			
Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος		
Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή 			
Δίκαιο Ανταγωνισμού				
Φιλοσοφία του Δικαίου 			
Τραπεζικό Δίκαιο 				
Ναυτικό Δίκαιο 				
Αεροπορικό Δίκαιο 				
Διεθνές Ποινικό Δίκαιο			
Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης 			

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

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

6.0
6.0
6.0
6.0
8.0
8.0
40.0
20.0
60.0

Μαθήματα επιλογής
Πτωχευτικό Δίκαιο 				
Ιατρικό Δίκαιο 				
Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο 			
Δίκαιο Εμπιστευμάτων			
Τουριστικό Δίκαιο 				
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης II		
Δίκαιο Ενέργειας				
Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 			
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο 			
Δίκαιο Αξιογράφων – Ασφαλιστικό Δίκαιο		
Μάθημα γενικής παιδείας ελεύθερης επιλογής

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

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

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην
Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση
Master in European Governance (MEG)
Περιγραφή Προγράμματος
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση είναι διάρκειας ενός ακαδημαϊκού
έτους και φιλοδοξεί να προσφέρει στην αγορά εργασίας εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες
στα ζητήματα και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους
που εργάζονται ήδη και ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε συναφείς δραστηριότητες
υποστηριζόμενες από Εθνικές Υπηρεσίες ή υπηρεσίες της Ε.Ε. τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον
δημόσιο τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί σήμερα μια συνεχώς αυξανόμενη επίδραση για τη
λειτουργία των κρατών-μελών της αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οργανισμών και άλλων
φορέων, καθώς και για τη δραστηριοποίηση των ελεύθερων επαγγελματιών στον ευρωπαϊκό χώρο
και στον χώρο του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος.
Το Πρόγραμμα συνδυάζει προσεγγίσεις από τη σκοπιά του δικαίου, της οικονομίας, της διοίκησης
και της πολιτικής, ώστε να προσφέρει στον φοιτητή την πολύπλευρη θεώρηση των θεμάτων,
που είναι αναγκαία για τη βαθύτερη κατανόηση των πολιτικών και του τρόπου λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πρώτο εξάμηνο το Πρόγραμμα παρέχει τις βασικές γνώσεις περί της ευρωπαϊκής ενοποίησης,
ενώ στο δεύτερο προσφέρει εξειδίκευση στις διεθνείς οικονομικές, πολιτικές και άλλες συνιστώσες
της ΕΕ. Περιλαμβάνεται επίσης ειδική πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών στις τεχνικές της
διαπραγμάτευσης και του lobbying.
Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συγγραφή πρωτότυπης διπλωματικής εργασίας που θα
διευρύνει τις γνώσεις και τις ικανότητες που αναπτύχθηκαν στα μαθήματα και θα προσεγγίζει τα
ζητήματα, με στόχο την επίλυση πρακτικών προβλημάτων, σε σχέση με την ΕΕ και τα κράτη-μέλη
της.

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα διδάσκονται από πανεπιστημιακούς καθηγητές που διαθέτουν
γνώσεις και εμπειρία σε επιμέρους αντικείμενα, αλλά και από προσκεκλημένους ομιλητές από τον
επαγγελματικό χώρο, Διεθνείς Οργανισμούς, την Ε.Ε. κ.ά. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει εξάλλου
ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης και μία πολυδιάστατη προσέγγιση που είναι απαραίτητη για
την κατανόηση των ευρωπαϊκών ζητημάτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές
Το Μεταπτυχιακό αυτό εστιάζει περισσότερο στις γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που πρέπει
να αποκτήσει ο σύγχρονος δικηγόρος, επιχειρηματίας, οικονομολόγος, δημόσιος λειτουργός
κλπ., προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στο διαρκώς εξελισσόμενο διεθνές και ευρωπαϊκό
περιβάλλον. Οι απόφοιτοι θα μπορούν, επίσης, να διεκδικήσουν αποτελεσματικά θέσεις στελεχών
σε διεθνείς οργανισμούς, στο δημόσιο, μεγάλες επιχειρήσεις, γραφεία συμβούλων, δικηγόρων,
ελεγκτών, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κλπ.

Κριτήρια Εισδοχής
Πτυχίο Πανεπιστημίου

Διάρκεια Σπουδών: 3 ακαδ. εξάμηνα
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
ECTS: 90

“Βάρος στην
μαθησιακή διαδικασία”

« Η αναζήτηση της γνώσης ήταν πάντα στο επίκεντρο της
Ευρωπαϊκής περιπέτειας. Ήταν ένας καίριος παράγοντας
στην κατανόηση του τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος, στον
προσδιορισμό των αξιών μας, στη διαμόρφωση της πορείας
της ηπείρου μας και του πολιτισμού μας».
José Manuel Barroso – Τέως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κωδικός		

Τίτλος Μαθήματος			

ECTS

MEG500		

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση		

7.5

MEG520		

Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης			

7.5

MEG540		

ONE και Οικονομική Διακυβέρνηση			

7.5

MEG550		

Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή Πολιτική		

7.5

MEG510		

Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία			

7.5

MEG530		

Η Ευρώπη και ο Κόσμος				

7.5

MEG560		

Ευρωπαϊκή Διαπραγμάτευση			

7.5

MPA550		

Διαχείριση Δημόσιου Τομέα			

7.5

MEG600		

Διπλωματική Εργασία 				

30.0

								

90.0

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Διεθνές
και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο (LLM)
Περιγραφή Προγράμματος
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.

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.

Κριτήρια Εισδοχής
Πτυχίο Πανεπιστημίου

Διάρκεια Σπουδών: 3 ακαδ. εξάμηνα
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
ECTS: 90

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.

Τίτλος Μαθήματος				

ECTS

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

7.5
7.5
7.5
7.5

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

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Διπλωματική Εργασία
Σεμινάρια (3) 					
Διπλωματική εργασία				

15.0
15.0

Οι φοιτητές επιλέγουν
συνολικά 6 επιλεγόμενα
μαθήματα κατα το πρώτο
και το δεύτερο εξάμηνο.
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Ιστορία
History

Περιγραφή Προγράμματος
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ιστορίας είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα με πολλές επιλογές
και ευκαιρίες. Είναι οργανωμένο σε μια σύγχρονη, μοντέρνα επιστημονική διάρθρωση με
βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα έτσι που να εξυπηρετείται ο φοιτητής στις σπουδές και
ταυτόχρονα να τυγχάνει άρτιας και ποιοτικής επιστημονικής κατάρτισης και να έχει την ευκαιρία
συνδυασμού της φοίτησης με ψυχαγωγία.

Σκοπός Προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει σκοπό τη μεταπτυχιακή κατάρτιση και επιστημονική εξειδίκευση στην Ιστορία
με στόχο την απόκτηση περισσότερων επαγγελματικών εφοδίων και την ευρύτερη κατάρτιση
ατόμων με ειδικά ενδιαφέροντα στην Ιστορία.
Απευθύνεται σε πτυχιούχους Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών και Τμημάτων Πολιτικής
Επιστήμης, Κοινωνιολογίας, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δημοσιογραφίας και άλλων παρεμφερών
Τμημάτων και Σχολών. Στην Κατεύθυνση Ιστορίας του Πολιτισμού γίνονται επίσης δεκτοί
απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών και αναγνωρισμένων Μουσικών Σχολών.
Προσφέρει ευκαιρία επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανέλιξης σε εκπαιδευτικούς, δημόσιους
υπαλλήλους και άλλους επαγγελματίες αλλά και την ευκαιρία σε νέους αποφοίτους για
εξειδικευμένη κατάρτιση και απόκτηση πρόσθετων προσόντων.
Επιδίωξη είναι μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του ιστορικού παρελθόντος, της σημασίας
και της διάχυσης του στο σύγχρονο κόσμο.

Βασικοί στόχοι
Η εξοικείωση με την παλαιότερη και την τρέχουσα βιβλιογραφία και η κριτική αντιμετώπιση των
ιστορικών κειμένων.
Η απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας και η αξιοποίηση της για περαιτέρω έρευνα και μελέτη.
Η εξειδικευμένη κατάρτιση σε ειδικά ιστορικά θέματα με δυνατότητα παροχής
πραγματογνωμοσύνης με ανάλυση θεμάτων της τρέχουσας πραγματικότητας με επισήμανση
του ιστορικού υπόβαθρου τους.

Διάρκεια Σπουδών: Η διάρκεια σπουδών είναι τρία

εξάμηνα. Τα δυο πρώτα εξάμηνα οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν
έξι εξεταζόμενα μαθήματα ενώ το τρίτο εξάμηνο είναι
αφιερωμένο στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
υπό την επίβλεψη καθηγητή.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Πιστωτικές Μονάδες: Για την ολοκλήρωση της
φοίτησης απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες, 60
μονάδες για 6 μαθήματα 10 πιστωτικών μονάδων
και 30 μονάδες για την τελική διπλωματική εργασία
(dissertation).

Διδασκαλία
Τα μαθήματα θα προσφέρονται ανα τρία σε κάθε εξάμηνο. Για κάθε
μάθημα απαιτούνται 36 ώρες διδασκαλίας. Τα μαθήματα είναι τρίωρα
και θα προσφέρονται σε 12 εβδομάδες. Σε περιπτώσεις απουσίας τα
μαθήματα συμπληρώνονται σε συνεννόηση με το διδάσκοντα.
Μέρες Διδασκαλίας
Τα μαθήματα θα προσφέρονται:
κάθε Σάββατο 9:30 – 12:30,
12:30 – 15:30 και 17:30 – 20:30

ή για όσους το επιθυμούν Σάββατο και Κυριακή
(Σάββατο 09:30-12:30, 12:30-15:30 και Κυριακή 10:00-13:00)

Διαμονή
Για όσους επιλέγουν να παρακολουθούν τα μαθήματα Σάββατο και Κυριακή
προσφέρεται δωρεάν διαμονή στο ξενώνα του Πανεπιστημίου έτσι που το μάθημα
να συνδυάζεται μένα όμορφο διήμερο στην Πάφο.
Για ένα Σαββατοκύριακο όλοι οι φοιτητές θα ξεναγηθούν στην πόλη και τους
ιστορικούς χώρους της Πάφου.

Κατευθύνσεις
Το πρόγραμμα προσφέρει εξειδίκευση στις ακόλουθες κατευθύνσεις.
1. Κατεύθυνση Γενικής Ιστορίας
2. Κατεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας
3. Κατεύθυνση Οικονομικής Ιστορίας
4. Κατεύθυνση Πολιτικής και Διπλωματικής Ιστορίας
5. Κατεύθυνση Ιστορίας του Πολιτισμού
6. Κατεύθυνση Ιστορίας Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Λογοτεχνίας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δύο μαθήματα υποχρεωτικά, τρία μαθήματα κατεύθυνσης (εξειδίκευσης) και ένα επιλογής.
Υποχρεωτικά μαθήματα:
Ιστορικές Σπουδές. Θεωρία & Μεθοδολογία της Ιστορίας
ΙΣΤ 501		
ΙΣΤ 502		
Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
ΙΣΤ 5..		
Μάθημα επιλογής: Οι φοιτητές επιλέγουν ένα μάθημα επιλογής σχετικό με την
		
Ιστορία της Κύπρου. (ΙΣΤ: 515-518) ή ένα από τα μαθήματα άλλης κατεύθυνσης
Μαθήματα εξειδίκευσης:
α) Κατεύθυνση Γενικής Ιστορίας:
ΙΣΤ 503 		
Αρχαία Ιστορία με επικέντρωση στους πολιτικούς και πολιτειακούς θεσμούς.
ΙΣΤ 504 		
Μεσαιωνική Ιστορία με έμφαση στο Βυζάντιο. Επικέντρωση στις κοινωνικές δομές του
		
μεσαίωνα, τους πολιτειακούς θεσμούς, τα χαρακτηριστικά των διαφόρων
μεσαιωνικών κρατών και τις σχέσεις μεταξύ τους.
		
ΙΣΤ 505		
Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Από την Αναγέννηση ως τον Ψυχρό 		
		
Πόλεμο. Με έμφαση στην Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
β) Κατεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας:
ΙΣΤ 506 		
Οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις από την ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους ώς
		
σήμερα. Με έμφαση στις επιδράσεις του Κυπριακού.
ΙΣΤ 507		
Η βρετανική κυριαρχία στην Κύπρο.
ΙΣΤ 505 		
Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Από την Αναγέννηση ως τον Ψυχρό 		
		
Πόλεμο. Με έμφαση στην Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
γ) Κατεύθυνση Οικονομικής Ιστορίας:
ΙΣΤ 508		
ΙΣΤ 509 		
ΙΣΤ 505		
		

Ιστορία των οικονομικών θεωριών και των πολιτευμάτων.
Οικονομική Ιστορία. (Κύπρος, Ελλάδα, Ευρώπη)
Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Από την Αναγέννηση ως τον Ψυχρό 		
Πόλεμο.

δ) Κατεύθυνση Πολιτικής και Διπλωματικής Ιστορίας:
ΙΣΤ 510 		
Εισαγωγή στη Διπλωματία και τη Διπλωματική Ιστορία.
ΙΣΤ 506 		
Οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις από την ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους ώς
		
σήμερα. Με έμφαση στις επιδράσεις του Κυπριακού.
ΙΣΤ 505		
Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Από την Αναγέννηση ως τον Ψυχρό 		
Πόλεμο.
		
ε) Κατεύθυνση Ιστορίας του Πολιτισμού:
ΙΣΤ 525 		
ΙΣΤ 526 		
ΙΣΤ 527		

Ιστορία του Θεάτρου.
Ιστορία των Καλών Τεχνών (Ζωγραφικής και Γλυπτικής).
Ιστορία της Μουσικής.

στ) Κατεύθυνση Ιστορίας της Νεοελληνικής Φιλολογίας:
ΙΣΤ 520		
		
ΙΣΤ 521		
ΙΣΤ 522 		

Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Από την Κρητική Σχολή ως τα μέσα του 20ου
αιώνα. Τάσεις, επιδράσεις, σχολές, διαφοροποιήσεις.
Ιστορία της Κυπριακής Λογοτεχνίας.
Η Μεταπολεμική ποίηση και πεζογραφία.

ζ) Μαθήματα επιλογής:
Οι φοιτητές προβλέπεται να επιλέγουν ένα μάθημα που να είναι ανάλογο με την κατεύθυνση τους και να
συμβάλλει στην περαιτέρω εξειδίκευση τους.
ΙΣΤ 515		
		
ΙΣΤ 517		
ΙΣΤ 518		
ΙΣΤ 520 		

Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πολιτικές διεργασίες και κρίσεις. Κόμματα, εκλογές,
Κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Τα σχέδια λύσης του Κυπριακού
Ιστορία των θρησκευτικών ομάδων στην Κύπρο (Αρμένιοι, Μαρωνίτες, Καθολικοί).
Ιστορία της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας.
Διδακτική της Ιστορίας.

Θουκυδίδης
(5ος αι. π.Χ.)

Διδακτορικές Διατριβές στην Ιστορία σε
συνεργασία του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου
με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Αρχαίο Ωδείο Πάφου

ΠΑΦΟΣ
Μια πόλη για να σπουδάσεις!

Η Κάτω Πάφος, όπου βρίσκεται και το
συγκρότημα του Πανεπιστημίου Νεάπολις,
είναι το παράκτιο τμήμα της πόλης, με ένα
σύγχρονο παραθαλάσσιο μονοπάτι που
συνδέει τις χρυσαφένιες παραλίες με τους
αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους και
το πρόσφατα αναπλασμένο λιμάνι, ενώ
προσφέρει εξαίρετη δυνατότητα έντονης
νυχτερινής ζωής.
Η Άνω Πάφος (Κτήμα), σκαρφαλωμένη
στους λόφους, είναι η διοικητική και
εμπορική καρδιά της πόλης, με χώρους
πολιτιστικής δραστηριότητας (Μαρκίδειο
Θέατρο, Πρώην Ηλεκτρική Εταιρεία,
Δημοτική Πινακοθήκη, κινηματογράφοι)
και κοινωνικών συναναστροφών (καφέ,
εστιατόρια, μπαρ και κλαμπ) για κάθε
ηλικία.

Η πόλη και η περιφέρεια της Πάφου
προσφέρουν ποικιλία τόπων για
διάφορες δραστηριότητες: από την
πολύβουη ζωή του κέντρου ως την
ήρεμη ατμόσφαιρα των ορεινών
χωριών, και από τις δημοφιλείς
παραλίες ως τη γαλήνη της
χερσονήσου του Ακάμα. Οποιαδήποτε
και αν είναι η επιλογή, η γνωριμία με
την Πάφο είναι γεμάτη πανέμορφες
εικόνες και ευχάριστες εκπλήξεις.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των
σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις είναι
ότι το εκπαιδευτικό αυτό ίδρυμα βρίσκεται
στην καρδιά μιας από τις πιο συναρπαστικές
παραθαλάσσιες πόλεις της Ευρώπης. Με έναν
μόνιμο πληθυσμό περίπου 77.800 κατοίκων, η
Πάφος είναι:

Η ΠΑΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ, Η
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΟΠΟΙΑΣ ΧΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΗ
ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ.

■■

Πολιτιστική Πρωτεύουσα του 2017

■■

Μια πόλη που σφύζει απο νιάτα, αφού
έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά
νέων, 18-35 χρόνων, σε σχέση με τις άλλες
κυπριακές πόλεις.

■■

Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή
πολυπολιτισμική πόλη, που καλωσορίζει
ανθρώπους από όλο τον κόσμο,
ανεξαρτήτως εθνικής, κοινωνικής ή
θρησκευτικής προέλευσης.

■■

Ένας Τόπος Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO, ως σταυροδρόμι λαών και
ιδεών με αρχαιολογικούς χώρους που
μαρτυρούν μια αδιάκοπη πορεία 9000
χρόνων στην ιστορία και τον πολιτισμό.

■■

Ένας διεθνής τουριστικός προορισμός,
χάρη στον μοναδικό συνδυασμό φύσης,
ιστορίας και ήπιου Μεσογειακού κλίματος.

ς

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λεωφ. Δανάης 2,
8042 Πάφος,
Κύπρος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ

Τ: +357 26843300
F: +357 26931944
EMAIL & WEB

info@nup.ac.cy
www.nup.ac.cy

