
Τίτλος 
Μαθήματος 

Τοποθέτηση φοιτητών / Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 

Κωδικός 
Μαθήματος 

LAW 455 

Τύπος 
μαθήματος 

Νομικής επιλογής 

Επίπεδο 
Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

4ο  / 7ο (Χειμερινό) ή 8ο (Εαρινό) 

Αριθμός  
ασκούμενων 
φοιτητών  

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός φοιτητών 

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

 Τρία έτη φοίτησης ή τουλάχιστον 180 ECTS 

 Η διαδικασία επιλογής θα γίνεται αυτόματα, μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας, όπου πρόσβαση θα έχουν οι φοιτητές που έχουν 

κριθεί ως «επιλέξιμοι», δηλαδή έχουν τις προϋποθέσεις για να 

συμμετέχουν στην Τοποθέτηση φοιτητών. Στη συνέχεια, οι 

εταιρείες/οργανισμοί θα κάνουν την επιλογή των κατάλληλων 

για αυτούς φοιτητών. 

 Δεν δικαιούνται να επιλέξουν το μάθημα Τοποθέτησης 

φοιτητών, αλλοδαποί φοιτητές/τριες που έρχονται στο Ίδρυμα 

μέσω του Προγράμματος Erasmus. 

ECTS 6 Τοποθέτηση 
φοιτητών  

6 ώρες 
ημερησίω
ς Χ 2 
ημέρες 
την 
εβδομάδα 

Εβδομάδες 12 

Στόχος 
Μαθήματος 

Ο στόχος του μαθήματος Τοποθέτησης φοιτητών του Τμήματος 

Νομικής είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές/τριες σε πραγματικές 

εργασιακές συνθήκες και στην απόκτηση πολύτιμης εργασιακής 

εμπειρίας σε θέσεις που θα χρειάζεται να αξιοποιήσουν τις νομικές 

τους γνώσεις.  Επίσης, στοχεύει στην κινητοποίηση του 

ενδιαφέροντος δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και εταιρειών 



προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ομαλής 

ένταξης των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας και οι 

απόφοιτοί μας να είναι σε θέση να συνδέσουν τις θεωρητικές γνώσεις 

τους στην Νομική επιστήμη με την νομική εργασιακή πραγματικότητα. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της Τοποθέτησης φοιτητών, οι φοιτητές αναμένεται ότι 

θα:  

 Αποκτήσουν εξοικείωση με τα δικαστήρια, με δημόσιες εν γένει 

υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς, 

 Έχουν πληρέστερη εικόνα στην πράξη της κρατικής μηχανής 

και των υπηρεσιών αυτής και μπορούν να ανατρέχουν 

αποτελεσματικά στον αρμόδιο φορέα,    

 Είναι σε θέση να πραγματοποιούν με τρόπο μεθοδικό και 

αποτελεσματικό έρευνα νομικών πηγών και να τεκμηριώνουν 

τα επιχειρήματά τους με βάση τον δικανικό συλλογισμό, 

 Δομούν το προφορικό και γραπτό λόγο τους με νομικά 

επιχειρήματα και να επιλέγουν τα καταλληλότερα μέσα για τις 

υποθέσεις που αντιμετωπίζουν, 

 Εντοπίζουν τα ουσιώδη νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από 

σύνθετες υποθέσεις και να ανταπεξέρχονται επιτυχώς, 

 Αποκτήσουν επαφή με τον εργασιακό χώρο, να συνδέσουν τη 

θεωρία με την πράξη, 

 Αποφασίσουν το νομικό επαγγελματικό προσανατολισμό τους.  

Προαπαιτούμενα 
Τρία έτη φοίτησης ή τουλάχιστον 

180 ECTS 

Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Τοποθέτησης 
φοιτητών 

Η Τοποθέτηση φοιτητών πραγματοποιείται μέσα σε χρονοδιάγραμμα 

δώδεκα (12) εβδομάδων σε γραμματείες Δικαστηρίων (Επαρχιακών ή 

Διοικητικών ή Ανωτάτου), σε Υπουργεία, σε Δήμους, σε 

Κτηματολόγια, σε Τράπεζες, σε μεγάλες επιχειρήσεις του δημόσιου ή 

του ιδιωτικού τομέα, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και σε 

δικηγορικά γραφεία. Η Τοποθέτηση φοιτητών μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. 

Μεθοδολογία 
Μαθήματος 

Τοποθέτηση σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα: συνολικά 144 ώρες. 2 



Τοποθέτησης 
φοιτητών 

μέρες την εβδομάδα Χ 6 ώρες την ημέρα Χ 12 εβδομάδες (όσο 

διαρκεί ένα εξάμηνο).  

Συζήτηση με τον ακαδημαϊκά υπεύθυνο: Κατά τη διάρκεια του 

εξαμήνου (χειμερινού ή εαρινού) συνολικά 3 ώρες (1 ώρα το μήνα Χ 3 

μήνες). 

Αξιολόγηση  Έκθεση προόδου από τον Υπεύθυνο για τον ασκούμενο στον 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (40%) 

 Τελική αξιολόγηση από τον ακαδημαϊκά υπεύθυνο Καθηγητή 

του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick (60%) 

Γλώσσα 
Ελληνικά 

 


