Απόφαση του Τμήματος Νομικής
για μετεγγραφές και απόκτηση δεύτερου πτυχίου
Το Τμήμα Νομικής δέχτηκε πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων (91), πολλές εκ των
οποίων από εξαιρετικούς υποψηφίους, κάνοντας την τελική επιλογή πολύ
δύσκολη.
Η τελική επιλογή βασίστηκε σε ένα συνδυασμό κριτηρίων, με έμφαση στο
ισχυρό κίνητρο για την απόκτηση πτυχίου νομικής και τη σύνδεση και συνάφειά
του με την επαγγελματική απασχόληση των υποψηφίων, καθώς και τα
ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων από τις προηγούμενες σπουδές τους,
όπου αυτό ισχύει, ενώ λήφθηκαν υπόψη και οικονομικοί και οικογενειακοί λόγοι.
Οι πέντε επιλεγέντες περιλαμβάνουν απασχολούμενους στον κρατικό μηχανισμό,
με καθημερινή επαφή με το δίκαιο και πολύ καλές προπτυχιακές και
μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα συναφή με το πτυχίο Νομικής, έναν
υποψήφιο με τρία μεταπτυχιακά, καθώς και μία υποψήφια που είχε, μεταξύ
άλλων προσόντων, πολύ υψηλή βαθμολογία στις παγκύπριες εξετάσεις από το
πρώτο πτυχίο, η οποία της επέτρεπε την εισδοχή στο Τμήμα Νομικής.
Υπήρχαν αρκετοί αξιόλογοι υποψήφιοι με σημαντικά προσόντα, που όμως
κρίθηκε ότι ικανοποιούσαν τα κριτήρια επιλογής του Τμήματος σε μικρότερο
βαθμό από ό,τι οι επιλεγέντες στη βάση του παρατιθέμενου σκεπτικού.
Μπορείτε να δείτε την απόφαση του Τμήματος Νομικής και το αναλυτικό
σκεπτικό πιο κάτω:

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου
κατά την υπ’ αριθ. 4/2017 συνεδρία του στις 9 Μαϊου 2017
Λαμβάνοντας υπόψη και συνεκτιμώντας
τον πολύ μεγάλο συνολικό αριθμό αιτήσεων (91), εκ των οποίων η μεγάλη
πλειοψηφία (66) είναι για δεύτερο πτυχίο, 12 για εσωτερική μετεγγραφή και 13
για εξωτερική μετεγγραφή,
την αναγκαιότητα, σημασία και έντονη επιθυμία του Τμήματος να διατηρηθεί το
υψηλό επίπεδο των νεοεισερχόμενων φοιτητών του Τμήματος,
το κίνητρο σπουδών των υποψηφίων, όπως προκύπτει από τις αιτήσεις τους,
και ιδιαίτερα όσων έχουν επαγγελματική απασχόληση σε αντικείμενα που
χρήζουν νομικών γνώσεων,
το συνδυασμό της βαθμολογίας των υποψηφίων, στο/α Πανεπιστημιακό/ά
πτυχίο/α, σε τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και, αναλόγως την
περίπτωση, το Απολυτήριο Λυκείου, τις Παγκύπριες εξετάσεις, όπως και το μέσο
όρο βαθμολογίας σε περίπτωση εν ενεργεία φοιτητών, αλλά και τη συνάφεια
των σπουδών των υποψηφίων με το πτυχίο Νομικής,

τους τυχόν οικονομικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς ή άλλους λόγους που
επικαλούνται οι υποψήφιοι στις αιτήσεις τους, στο βαθμό που ενισχύουν τα
ανωτέρω πρωταρχικά κριτήρια,
την προηγούμενη εμπειρία του Τμήματος από την εισδοχή φοιτητών με τη
διαδικασία των μετεγγραφών και του δεύτερου πτυχίου και την ανάγκη, κατά
την κρίση του Τμήματος, να αποφευχθούν δυσλειτουργίες και προβλήματα που
παρουσιάστηκαν κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη,
και ύστερα από προσεκτική, εξατομικευμένη και συγκριτική μελέτη των 91
αιτήσεων, κατόπιν εισήγησης της ad hoc Επιτροπής αποτελούμενης από τους
Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη, Πρόεδρο του Τμήματος, Τατιάνα Συνοδινού και
Κώστα Παρασκευά.
Αποφάσισε ομόφωνα ως ακολούθως
1. Να δώσει προτεραιότητα σε υποψήφιους για δεύτερο πτυχίο, ενόψει και της
μεγάλης πλειοψηφίας των σχετικών αιτήσεων, και από αυτούς σε όσους
τεκμηριώνουν ισχυρό κίνητρο, ιδίως με τη συσχέτιση του πτυχίου Νομικής με
την επαγγελματική τους απασχόληση, και παράλληλα έχουν ικανοποιητικό
βαθμό πρώτου πτυχίου, καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφή
αντικείμενα.
2. Να δεχτεί την καλύτερη αίτηση για εξωτερική μετεγγραφή, όπως προκύπτει
από την υψηλότερη βαθμολογία στις παγκύπριες εξετάσεις, και την υψηλότερη
εν ενεργεία βαθμολογία, καθώς και τους επικαλούμενους οικονομικούς και
οικογενειακούς λόγους.
3. Να μη δώσει προτεραιότητα σε αυτή τη φάση σε αιτήσεις για εσωτερική
μετεγγραφή, καθώς οι υποψήφιοι είτε σπουδάζουν ήδη σε Τμήμα που έχουν
επιλέξει είτε υπολείπονται (στις πλείστες περιπτώσεις αρκετά) της
βαθμολογικής βάσης εισδοχής στο Τμήμα Νομικής.
4. Ενόψει των ανωτέρω, επιλέγει τους ακόλουθους 5 υποψήφιους:
1. ΑΤ 948766
2. ΑΤ 813171
3. ΑΤ 773180
4. ΑΤ 812034
5. ΑΤ 805786
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κρίθηκε ότι είτε δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής
του Τμήματος είτε τα ικανοποιούσαν σε μικρότερο βαθμό από τους επιλεγέντες
στη βάση του παρατιθέμενου σκεπτικού.

