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Ο κύριος ρυθμιστής της κοινωνίας
Νομική

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της κοινωνίας είναι αναμενόμενο να προκύπτουν 
διαφορές (προσωπικές, οικονομικές, διαφορές μεταξύ κρατών κ.ά.). Για να ρυθμίσουν 
αυτές τις διαφορές, οι άνθρωποι θεσπίζουν και εφαρμόζουν κανόνες δικαίου. Αν 
σε ενδιαφέρει να δομείς επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα σχετικά με την ερμηνεία 
και την εφαρμογή των κανόνων δικαίου, τότε η Νομική Επιστήμη είναι η σπουδή 
που σου ταιριάζει. Το πρόγραμμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick τοποθετεί 
στο επίκεντρο των εξελίξεων τον άνθρωπο, παρέχοντάς σου μια ουσιαστική νομική 
παιδεία, ενώ παράλληλα σε προετοιμάζει ώστε να μπορείς να ανταποκριθείς πλήρως 
στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις. 

Στο πρόγραμμα Νομικής μπορείς να επιλέξεις εξειδίκευση είτε στο Κυπριακό Δίκαιο 
(Λευκωσία-Λεμεσός) είτε στο Ελληνικό Δίκαιο (Λευκωσία). Διδάσκονται μαθήματα 
όπως: Ποινικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο των 
Εταιρειών, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Αστικό Δίκαιο, Ναυτικό Δίκαιο κ.ά.

Νέοι ορίζοντες απασχόλησης
Με ένα πτυχίο Νομικής ανοίγονται μπροστά σου νέοι ορίζοντες απασχόλησης σε τομείς πέρα από το δικηγορικό 
επάγγελμα-λειτούργημα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι επιχειρήσεις, οι διεθνείς σχέσεις, το διεθνές εμπόριο, η 
πολιτική, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το περιβάλλον είναι μόνο μερικά από όλα αυτά με τα οποία μπορείς να 
ασχοληθείς, αφού σχεδόν κάθε πτυχή της κοινωνίας ρυθμίζεται νομικά. Οι πτυχιούχοι Νομικής του Πανεπιστημίου 
Frederick αποκτούν τα απαραίτητα νομικά προσόντα και ισχυρές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Έτσι θα 
μπορείς να αναλάβεις θέσεις ευθύνης και θα έχεις τη δύναμη να συμμετέχεις στην ανάπτυξη και στην ευημερία 
του τόπου. Ταυτόχρονα θα είσαι ικανός/ή να αντιλαμβάνεσαι τις προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος, να 
αξιοποιείς τις ευκαιρίες που αυτό προσφέρει και να πρωτοπορείς.

Πτυχίο Νομικής (Κυπριακό Δίκαιο)
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή 
πολύπλευρης θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης 
στους δυναμικά εξελισσόμενους κλάδους του Δικαίου. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μαθήματα 
που χρειάζεσαι για να θεωρείσαι ολοκληρωμένος/η 
νομικός. Είναι κατάλληλα εμπλουτισμένο με μαθήματα 
που καλύπτουν τις απαιτήσεις της εποχής μας, αλλά 
και τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της νομικής 
επιστήμης. 

Πτυχίο Νομικής (Ελληνικό Δίκαιο)
Το ελληνικό δίκαιο διδάσκεται ακριβώς όπως και στις 
Νομικές Σχολές της Ελλάδας, με αντίστοιχη ύλη. Το 
Τμήμα έχει συνάψει Μνημόνια Συνεργασίας με την 
Ένωση Ποινικολόγων Ελλάδος και την Ένωση Ελλήνων 
Δημοσιολόγων, ενώ παράλληλα συνεργάζεται στενά 
με μερικά από τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία της 
Ελλάδας. Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει αναγνωριστεί 
από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) 
της Ελλάδας ως ομοταγές ίδρυμα προς τα Ελληνικά 
Α.Ε.Ι.

Το Πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Νομικό 
Συμβούλιο Κύπρου και ανταποκρίνεται πλήρως στις 
απαιτήσεις για εγγραφή στον Παγκύπριο Δικηγορικό 
Σύλλογο και στους Δικηγορικούς Συλλόγους στην 
Ελλάδα κατόπιν σχετικών εξετάσεων. 

Απόφοιτοί μας διαπρέπουν σε δικηγορικά γραφεία, 
δικηγορικές εταιρίες, στον δημόσιο τομέα, στα 
δικαστήρια, σε ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες. 
Έχουν επίσης γίνει δεκτοί σε κορυφαία πανεπιστήμια 
του εξωτερικού για μεταπτυχιακές και διδακτορικές 
σπουδές.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί 
και έγκριτοι δικηγόροι και νομικοί, όπως ο Καθηγητής 
Χρίστος Κληρίδης (Πρόεδρος Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου), ο Ομότιμος Καθηγητής Ανδρέας Καπαρδής 
(Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου Εγκληματολογίας, 
προεδρεύων της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής 
για το Έγκλημα και Θέματα Εγκληματικότητας), ο 
Δρ Ανδρέας Μαυρογιάννης (Μέλος της Επιτροπής 
Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ, Διαπραγματευτής της 
ελληνοκυπριακής πλευράς για το Κυπριακό, πρώην 
Πρέσβης-Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου 
στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών), η Δρ Ηλιάνα 
Νικολάου (Δικαστής οικογενειακού δικαίου, πρώην 
Επίτροπος Διοικήσεως), ο κος Ανδρέας Πασχαλίδης 
(πρώην δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου, μέλος της 
επιτροπής κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας 
του Συμβουλίου της Ευρώπης) και ο κος Γιώργος 
Χριστοφίδης (Αντιπρόεδρος Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου).

Με την ολοκλήρωση των σπουδών σου θα μπορείς να 
αποκτήσεις περαιτέρω εξειδίκευση παρακολουθώντας 
ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα που 
προσφέρει το Τμήμα. Για παράδειγμα προσφέρεται 
κοινό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με το Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Επίσης, 
στο Πανεπιστήμιο προσφέρεται το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα στο Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή 
Διοίκηση, ένα από τα λίγα μεταπτυχιακά προγράμματα 
παγκοσμίως που προσφέρουν ειδίκευση στα 
ναυτιλιακά θέματα και στο δίκαιο.

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick 
διοργανώνει Διεθνή Συνέδρια, Σεμινάρια και Ημερίδες 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα νομικά θέματα, 
και συμμετέχει σε Διεθνή Συνέδρια με κορυφαία τη 
συμμετοχή φοιτητών/τριών και καθηγητών/τριών του 
Τμήματος σε Συνέδριο Πανεπιστημίων από όλο τον 
κόσμο στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του προγράμματος UN 
TOGETHER.

Ως φοιτητής/τρια Νομικής του Πανεπιστημίου 
Frederick θα έχεις την ευκαιρία να συμμετέχεις 
σε Διαγωνισμούς Εικονικής Δίκης, αλλά και 
να επισκεφθείς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο και να 
παρακολουθήσεις δίκη, μια συναρπαστική εμπειρία για 
κάθε επίδοξο Νομικό.

«Η φωνή του δικηγόρου, του έγκριτου, του νομικού, 
του επιστήμονα θα είναι πάντοτε η απαρχή των 
μεταρρυθμίσεων»
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Αυτό που με εντυπωσίασε στο Πανεπιστήμιο Frederick 
είναι ότι οι καθηγητές μας μάς ήξεραν με το μικρό μας 
όνομα. Δεν ήμασταν απλά ένας αριθμός. Μέσα στην 
τάξη γινόταν κανονική συζήτηση και όλοι έπαιρναν 
τον λόγο για να εκφράσουν την άποψή τους. Οι 
καθηγητές μου έδιναν πολλά. Και δεν εννοώ μόνο 
γνώσεις. Η στήριξή τους ήταν τεράστια. Βρήκα άτομα 
να πιστέψουν σ’ εμένα περισσότερο και από εμένα. 
Και εμπειρίες όπως η συμμετοχή μου στη διοργάνωση 
FREDMUN με κάνουν να νιώθω ευγνώμων προς το 
Πανεπιστήμιό μου που μου έδωσε αυτές τις ευκαιρίες.
Ερμιόνη Τζηρίδου, Απόφοιτη

“
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Ήταν τιμή μου να έχω ως καθηγητή τον Καθ. Χρίστο 
Κληρίδη ή να έχω μπροστά μου τον Γιώργο Σεργίδη, 
Κύπριο δικαστή του ΕΔΑΔ, να μου διδάσκει Ανθρώπινα 
Δικαιώματα. Τον Σάββα Αγγελίδη, νυν Βοηθό Γενικό 
Εισαγγελέα, να μοιράζεται παραδείγματα από δικές 
του υποθέσεις, να μας μεταφέρει την εικόνα και τη 
δράση του Δικαστηρίου, να μας προκαλεί μέσα απ’ τα 
στοιχεία να αναλύσουμε πώς θα διαχειριζόμασταν εμείς 
συγκεκριμένες υποθέσεις. Γενικότερα το Πανεπιστήμιο 
Frederick αλλά και ο τρόπος διδασκαλίας όλων αυτών 
των σπουδαίων ανθρώπων με βοήθησε να αναπτύξω 
κριτική σκέψη και να «μπω» σ’ ένα μονοπάτι σκέψεων 
και έρευνας που μόνο σε καλό μπορεί να βγει.
Πηνελόπη Χαραλάμπους, Απόφοιτη
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Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, 
στελεχωμένο με τους πλέον καταρτισμένους 
καθηγητές στα αντικείμενά τους, μου πρόσφερε 
όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοήσω 
το Ελληνικό Δίκαιο. Κυρίως όμως αισθάνομαι 
ένα σημαντικό μέλος της πανεπιστημιακής 
κοινότητας. Κριτήριο για την ποιότητα ενός 
προγράμματος Νομικής δεν είναι μόνο η μάθηση 
που παρέχει, αλλά και η έμπνευση που δίνει.
Νίκος Σνέιθ, Aπόφοιτος 
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FREDMUN- H πρώτη και μοναδική 
προσομοίωση Οργάνων Ηνωμένων Εθνών σε 
πανεπιστημιακό επίπεδο στην Κύπρο 
Το Πανεπιστήμιο Frederick διοργάνωσε και 
φιλοξένησε για τρεις συνεχόμενες χρονιές την 
πρώτη και μοναδική προσομοίωση Οργάνων 
Ηνωμένων Εθνών σε πανεπιστημιακό επίπεδο 
στην Κύπρο, το FREDMUN, υπό την αιγίδα των 
Ηνωμένων Εθνών και του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Στο συνέδριο δίνεται η δυνατότητα 
συμμετοχής σε φοιτητές/τριες από όλα τα 
Πανεπιστήμια της Κύπρου, Ελλάδας και εξωτερικού, 
αλλά και σε μαθητές/τριες από όλα τα λύκεια της 
Κύπρου και της Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες/ουσες, 
αναλαμβάνουν ρόλους ως εκπρόσωποι χωρών στα 
Ηνωμένα Έθνη, συζητούν και προτείνουν λύσεις, 
υπό τη μορφή «ψηφισμάτων», σε κορυφαία διεθνή 
ζητήματα, όπως η τρομοκρατία, η φτώχεια, η 
ανεργία και το εμπόριο ανθρώπων, λειτουργώντας 
σύμφωνα με τους κανόνες του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών. 

«Το συνέδριο γνωρίζει τεράστια αποδοχή από τους 
νέους της Κύπρου και έχει καταστεί θεσμός στα 
εκπαιδευτικά δρώμενα του τόπου, απολαμβάνοντας 
μέχρι σήμερα την υποστήριξη φορέων, όπως ο 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι 
συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να ερευνήσουν 
μια χώρα, να αναλάβουν ρόλο διπλωμάτη, να 
διερευνήσουν διεθνή θέματα και να συνεξετάσουν, 
να μελετήσουν και να αναπτύξουν λύσεις σε 
παγκόσμια ζητήματα.» 

Δρ Κωνσταντίνος Κουρούπης, Επίκουρος 
Καθηγητής Τμήματος Νομικής και ακαδημαϊκός 
υπεύθυνος του συνεδρίου.


