Ανακοίνωση του Τμήματος Νομικής για μετεγγραφές και απόκτηση δεύτερου πτυχίου
Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχτηκε μεγάλο αριθμό αιτήσεων (68),
αρκετές εκ των οποίων από υποψηφίους με πολύ αξιόλογα προσόντα.
Η τελική επιλογή βασίστηκε σε ένα συνδυασμό κριτηρίων, όπως φαίνεται αναλυτικά στην
απόφαση του Τμήματος που παρατίθεται κάτωθι. Υπήρχαν αρκετοί ακόμη 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.
Ακολουθεί η απόφαση του Τμήματος και το αναλυτικό σκεπτικό:
Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά την 3η/2021 συνεδρία του
Λαμβάνοντας υπόψη και συνεκτιμώντας
την πρωταρχική σημασία διατήρησης του υψηλού επιπέδου των νεοεισερχόμενων φοιτητών
του Τμήματος Νομικής,
τον πολύ μεγάλο συνολικό αριθμό αιτήσεων (68), εκ των οποίων η μεγάλη πλειοψηφία (50)
είναι για δεύτερο πτυχίο (46 από εξωτερικούς και 4 από εσωτερικούς), 7 για εσωτερική
μετεγγραφή και 11 για εξωτερική μετεγγραφή,
το συνδυασμό της βαθμολογίας των υποψηφίων, στο/α Πανεπιστημιακό/ά πτυχίο/α, σε τυχόν
μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές, καθώς και, αναλόγως την περίπτωση, στις
Παγκύπριες ή άλλες εισαγωγικές ή κατατακτήριες εξετάσεις, το Απολυτήριο Λυκείου, όπως
και το μέσο όρο βαθμολογίας σε περίπτωση εν ενεργεία φοιτητών, αλλά και τη συνάφεια των
σπουδών των υποψηφίων με το πτυχίο Νομικής, το ισχυρό κίνητρο σπουδών των υποψηφίων,
όπως προκύπτει από τα δεδομένα ενώπιον του Τμήματος, ιδίως εάν υπάρχει συσχετισμός με
την επαγγελματική απασχόλησή τους,
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 68 αιτήσεων, κατόπιν
ομόφωνης εισήγησης της Επιτροπής Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων του Τμήματος,
Αποφάσισε ομόφωνα ως ακολούθως
1. Να επιλέξει 3 υποψήφιους, σύμφωνα με την προκήρυξη, και 3 επιλαχόντες. Να εισηγηθεί
την προσφορά θέσης και στους 3 επιλαχόντες, καθώς υπήρχε μεγάλος αριθμός εξαιρετικών
υποψηφίων, χωρίς ωστόσο αυτό να προκαταλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική απόφαση στο
μέλλον.

2. Να δεχτεί υποψήφιες/ους από όλες τις κατηγορίες (εσωτερικές και εξωτερικές μετεγγραφές,
δεύτερο πτυχίο), αποδεχόμενο τις καλύτερες αιτήσεις ανά κατηγορία, στη βάση πρωτίστως των
ακαδημαϊκών προσόντων αλλά και του κινήτρου, καθώς και, ενισχυτικά,
οικονομικών/κοινωνικών ή οικογενειακών λόγων, όπου αυτοί συντρέχουν.
3. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των επιλεγέντων και το αναλυτικό εξατομικευμένο σκεπτικό
της απόφασης παραλείπονται, καθώς περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Ειδικότερα:
4. Να δεχτεί την καλύτερη αίτηση από την κατηγορία των εσωτερικών μετεγγραφών από
υποψήφιο με εξαιρετική βαθμολογία στο απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης και στις παγκύπριες
εξετάσεις (άνω του 19), φοίτηση σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου με επίσης εξαιρετική
βαθμολογία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη νομική επιστήμη. Ο επιλεγείς υποψήφιος
κατατάσσεται στη θέση 1.
5. Να δεχτεί την καλύτερη αίτηση από την κατηγορία του δεύτερου πτυχίου από εξωτερικούς
(κατηγορία η οποία ήταν η μεγαλύτερη με 46 από τους 68 υποψηφίους), με πρώτιστο κριτήριο
τα εξαιρετικά ακαδημαϊκά προσόντα (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές
σπουδές) και το ισχυρό κίνητρο, όπως αυτό τεκμηριώνεται από την επαγγελματική
απασχόληση με νομικά ζητήματα. Ο/Η επιλεγείς/σα υποψήφιος/α αυτής της κατηγορίας
κατατάσσεται στη θέση 2. Ο/Η επιλεγείς/σα κατέχει πολλαπλά ακαδημαϊκά προσόντα και
υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ειδικότερα : δυο πτυχία από ελληνικά πανεπιστήμια με υψηλό
βαθμό, 3 πτυχία με πολύ καλές βαθμολογίες από Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, δυο
μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από το ΕΜΠ, εργασία σε συναφές με τα νομικά αντικείμενο.
Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν και δύο επιλαχόντες ως εξής:
-Επιλαχών αρ. 1 με εξαιρετική βαθμολογία στο απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης
(άνω του 19), άριστες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Τμήμα του
Πανεπιστημίου Κύπρου (με βαθμολογία άνω του 9) και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το
αντικείμενο
-Επιλαχών αρ. 2 με άριστη βαθμολογία στο απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης
(άνω του 19.5), άριστες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές (με βαθμολογία άνω
του 9) και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο.
5. Να δεχτεί την καλύτερη αίτηση από την κατηγορία των εξωτερικών μετεγγραφών, με βάση
το συνδυασμό βαθμολογιών κατά την εν ενεργεία φοίτηση, τις εισαγωγικές (παγκύπριες)
εξετάσεις, το απολυτήριο λυκείου, το κίνητρο και τους επικαλούμενους λόγους για σπουδές
στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και τη δυνατότητα και προοπτική
ομαλής ενσωμάτωσης στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
Ο επιλεγείς υποψήφιος αυτής της κατηγορίας κατατάσσεται στη θέση 3 με τα εξής προσόντα:
βαθμολογία άνω του 19 στις παγκύπριες εξετάσεις και στο απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης,
φοίτηση σε Τμήμα του ΑΠΘ με εξαιρετικό μέσο όρο βαθμολογημένων εξαμήνων (άνω του 8).
Στην κατηγορία αυτή υπάρχει ένας επιλαχών, ως εξής:
-Επιλαχών αρ. 3 με άριστη βαθμολογία στις παγκύπριες εξετάσεις (που θα του
εξασφάλιζε θέση στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου) και στο απολυτήριο μέσης
εκπαίδευσης (βαθμολογία άνω του 19), σπουδές σε Τμήμα του ΑΠΘ και εξαιρετικά
σημαντικούς κοινωνικούς λόγους.

6. Οι υπόλοιπες/οι υποψήφιες/οι (αρκετές/οί εκ των οποίων με πολύ καλά προσόντα ή/και
ισχυρό κίνητρο) κρίθηκε ότι είτε δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής είτε τα ικανοποιούσαν
σε μικρότερο βαθμό από όσες/ους επελέγησαν στη βάση του ανωτέρω παρατιθέμενου
σκεπτικού.

