
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 

• Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης
• Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης
• Πτυχίο Δια Βίου Εκπαίδευσης και 

Διαχείρισης Υπηρεσιών (υπό 
διαμόρφωση) 

Ημερίδα για Σύμβουλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού



Tι είναι οι Επιστήμες της Αγωγής: 
Επιστήμες που ασχολούνται με την παιδαγωγική, την αγωγή δηλαδή 
των παιδιών και κατ΄ επέκταση όλων των μανθανόντων, 
ανεξαρτήτως ηλικίας  

Γιατί να σπουδάσω Επιστήμες της Αγωγής;
Γιατί μου αρέσει η εκπαίδευση των παιδιών/ εκπαίδευση των 
ενηλίκων
Γιατί πιστεύω ότι μέσα από την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων 
μπορώ και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου για να αλλάξω τον κόσμο
Γιατί θέλω να μοιάσω σε πρότυπα εκπαιδευτικών που είχα είτε στο 
δημοτικό είτε στο γυμνάσιο 
Γιατί πιστεύω ότι έχω το χάρισμα της επικοινωνίας 
(«μεταδοτικότητα»)
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Πού μπορώ να εργοδοτηθώ (Υφιστάμενα Προγράμματα Σπουδών): 
 Δημόσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία (από φέτος καταργείται 

σταδιακά ο κατάλογος και μέχρι το 2027 θα διορίζονται μόνο άτομα που 
θα επιτυγχάνουν σε εξετάσεις)

 Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία 
 Ευρωπαϊκά σχολεία (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Στρασβούργο)  
 Τοπικούς και διεθνείς μη κυβερνητικούς οργανισμούς

 Διεθνείς κυβερνητικούς οργανισμούς 

 Μουσεία και άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς

 Οργανισμούς παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών/συμβουλευτικού έργου

 Χώρους δημιουργικής απασχόλησης (παιχνιδότοπους, παιδότοπους)

 Σε πολλούς άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου είναι 
επιπρόσθετο προσόν γι‘ αυτές τις θέσεις)

 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του ΥΠΠ (κατοχή 
τουλάχιστον μεταπτυχιακού σε εκπαιδευτικούς τομείς)

 Ερευνητικά κέντρα (με κατοχή τουλάχιστον μεταπτυχιακού)
 Ακαδημαϊκή Καριέρα (με απόκτηση διδακτορικού) 
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Πού μπορώ να εργοδοτηθώ (Υπό Διαμόρφωση Πρόγραμμα Δια Βίου 
Εκπαίδευση και Διαχείριση Υπηρεσιών): 

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 Συγγραφή αναλυτικών προγραμμάτων

 Παροχή συμβουλευτικού έργου για τη δια βίου εκπαίδευση

 Μουσεία (για μουσειακή αγωγή)

 Μη κυβερνητικούς οργανισμούς 

 Γενικά σε υπηρεσίες που απαιτείται εκπαίδευση ενηλίκων 
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ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γενικές πληροφορίες: http://www.ucy.ac.cy/sap/el/generalnformation

 ΠΤΥΧΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

 ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 ΠΤΥΧΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αγωγή, έρευνα και προσφορά στην πρόοδο του ευρύτερου κοινωνικού 

συνόλου στα γνωστικά αντικείμενα της:
Kοινωνιολογίας, Πολιτικής Eπιστήμης και Δημοσιογραφίας. 
Η τεχνολογική πρόοδος, οι κοινωνικές και πολιτικές δομές χαρακτηρίζονταν 

ανέκαθεν από αλληλένδετες δυναμικές, των οποίων η κατανόηση είναι 
απόλυτα αναγκαία για την ανάλυση και αντιμετώπιση των σύγχρονων 
φαινομένων που μας περιβάλλουν 
Iδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργική αλληλεπίδραση θεωρίας, 

πράξης, έρευνας και διδασκαλίας.

http://www.ucy.ac.cy/sap/el/generalnformation


Πτυχίο Νομικής

Γιατί Νομική:

- Αποκτάς ποικίλες δεξιότητες συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη (έρευνα, 
ανάλυση, σύνθεση, κριτική σκέψη, γραπτή και προφορική έκφραση και 

παρουσίαση)

- Αποκτάς γνώση και άποψη για πολλά ζητήματα της καθημερινής ζωής που 
ρυθμίζει το δίκαιο (ιδιωτικές σχέσεις, σχέσεις κράτους-πολίτη, πολιτική, 

ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις)

- Τα νομικά επαγγέλματα χαίρουν αναγνώρισης και εκτίμησης στην κοινωνία 
(δυνατότητα απασχόλησης σε δικηγορικά γραφεία, δικαστήρια, υπουργεία, 

εταιρίες, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς κλπ)

- Καλές προοπτικές απασχόλησης (η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων 
Νομικής του ΠΚ εργοδοτείται με καλές συνθήκες εργασίας και καλές 

προοπτικές)

- Ξεκάθαρες προοπτικές μεταπτυχιακών σπουδών (LLM)

- Το Τμήμα Νομικής του ΠΚ είναι εξωστρεφές, δραστήριο και προσφέρει 
ποικίλες ευκαιρίες στους φοιτητές του



Τμήμα Νομικής
Ίδρυση, αποστολή, στελέχωση

• Ιδρύθηκε το 2006

• Αποστολή

- παροχή ποιοτικής νομικής παιδείας στους σπουδαστές και το νομικό κόσμο της Κύπρου 

- μελέτη του Κυπριακού δικαίου και ανάπτυξή του μέσα στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

- καλλιέργεια κριτικής νομικής σκέψης συνδυάζοντας τη θεωρία με την πρακτική

- καλλιέργεια της έρευνας σε όλους τους κλάδους του δικαίου

• Ένα από τα μικρότερα (αλλά και πλέον δημοφιλή) Τμήματα του ΠΚ

• Ακαδημαϊκό προσωπικό: 8 μέλη ΔΕΠ + 3 ειδικοί επιστήμονες

• Παροχή εμπειρογνωμοσύνης εντός Κύπρου (διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, 
Υπουργεία, επιτροπές εμπειρογνωμόνων) 

• Ενεργός συμμετοχή σε επιστημονικές ενώσεις του εξωτερικού



Τμήμα Νομικής
Φοίτηση - σπουδές

• Πρώτοι 35 φοιτητές το 2008 – αποφοίτησαν το 2012

• 45-50 φοιτητές το χρόνο 

- Η μεγάλη πλειοψηφία μέσω των Παγκύπριων εξετάσεων
(υψηλή βάση εισδοχής)

- Ορισμένοι μέσω ‘ειδικών κριτηρίων’ (κοινωνικοί, λόγοι 
υγείας, αναπηρία)

- 10% από κράτη μέλη της ΕΕ (όλοι εξ Ελλάδος μέσω των 
Πανελλαδικών εξετάσεων)



Τμήμα Νομικής
Πτυχίο - Μαθήματα

• Πτυχίο Νομικής (LLB) - 4 χρόνια (8 εξάμηνα)

• Μεταπτυχιακό πρόγραμμα προγραμματίζεται για το 2018

• Σφαιρική εκπαίδευση των μελλοντικών νομικών 
(θεωρητικές γνώσεις, εξοικείωση με πρακτικά ζητήματα, 
δεοντολογικοί προβληματισμοί)

• Κυπριακό δίκαιο μέσα στο συγκριτικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές πλαίσιο (Cyprus Law in context)

• Βασικός κορμός 26 υποχρεωτικών μαθημάτων που 
καλύπτουν τα βασικά αντικείμενα του δικαίου σε όλους 
τους κλάδους (ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, διεθνές και 
ευρωπαϊκό)

• Επιλεγόμενα μαθήματα εξειδίκευσης (οκτώ ή έξι συν 
διπλωματική/πτυχιακή εργασία)



Τμήμα Νομικής
Πτυχίο - Μαθήματα

• Υψηλή προτεραιότητα η ανάπτυξη της συγγραφικής και ερευνητικής ικανότητας των 
φοιτητών, με γραπτές ασκήσεις και εργασίες

• Δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 12,000-14,000 λέξεων – προφορική 
παρουσίαση και εξέταση από τριμελή επιτροπή

• Βιβλιοθήκη – πολλές χιλιάδες τίτλοι - Πρόσβαση στις σημαντικότερες βάσεις δεδομένων

• Έμφαση σε ξένες γλώσσες - 2 επιλεγόμενα μαθήματα το εξάμηνο στα αγγλικά

• Αρκετές επιστημονικές εκδηλώσεις (σεμινάρια, διεθνή συνέδρια κ.ά)

• Συμμετοχή κάθε χρόνο σε διεθνείς διαγωνισμούς (Moot Court, Washington DC, Model 
United Nations, Ρώμη) – επίσκεψη φοιτητών σε Ευρωπαϊκούς θεσμούς (Βρυξέλλες, 
Λουξεμβούργο)

• Πρόγραμμα Erasmus (συμφωνίες με περισσότερα από 30 Πανεπιστήμια)



Τμήμα Νομικής
Επαγγελματικές προοπτικές

• Επαγγελματικές δυνατότητες

- Δικηγόροι

- Δικαστές

- Διπλωμάτες

- Κυβερνητικοί υπάλληλοι

- Άλλα επαγγέλματα (τράπεζες, λογιστικά γραφεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
διεθνείς οργανισμοί κλπ)





Ευχαριστούμε για την προσοχή 
σας! 


