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Στο τελευταίο έτος φοίτησης στο Τμήμα Νομικής, κατεύθυνση
Κυπριακού Δικαίου, κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει
πτυχιακή

εργασία.

Η

επιλογή

του

θέματος

γίνεται

κατόπιν

συνεργασίας του φοιτητή με ένα μόνιμο μέλος του διδακτικού
προσωπικού του Τμήματος, το οποίο θα έχει και την ευθύνη της
επίβλεψης – εποπτείας του φοιτητή μέχρι την ολοκλήρωση της
εργασίας.
Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Προαπαιτούμενα

Η διπλωματική εργασία
υποχρεωτικά θα
εκπονείται στο
τελευταίο έτος
φοίτησης, το οποίο
ορίζεται ως το έτος, με
την ολοκλήρωση του
οποίου, ο φοιτητής
αναμένεται να
ολοκληρώσει με
επιτυχία τις σπουδές
του και να καταστεί
πτυχιούχος.

Συναπαιτούμενα

Κανένα

Περιεχόμενο
Μαθήματος
Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας θα αποτελεί προϊόν
ερευνητικής δραστηριότητας του φοιτητή και ως προς τούτο, ο όγκος
εργασίας του θα πρέπει να ισοδυναμεί με το όγκο εργασίας δύο

μαθημάτων επιλογής.
Ο

επιβλέπων

καθηγητής

θα

έχει

υποχρέωση

συστηματικής

παρακολούθησης και αξιολόγησης της εργασίας του φοιτητή, η οποία,
καταρχήν, θα συνίσταται σε τακτές συναντήσεις καθηγητή – φοιτητή,
στις οποίες ο φοιτητής θα αναλαμβάνει να παρουσιάζει την πορεία
της εργασίας του έτσι ώστε ο καθηγητής να είναι σε θέση, μεταξύ
άλλων, να διαπιστώνει αφενός την πρόοδο της έρευνας και αφετέρου
την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων συγγραφής και υποβολής της
εργασίας για αξιολόγηση.
Βιβλιογραφία

Αναλόγως του θέματος της διπλωματικής, ο φοιτητής υποχρεούται να
αναζητήσει, με τη βοήθεια του επιβλέποντος καθηγητή του, την
σχετική βιβλιογραφία την οποία θα μελετήσει και θα παραθέσει στην
εργασία του.

Αξιολόγηση

Η τελική βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας θα δίδεται κατόπιν
προφορικής παρουσίασης των συμπερασμάτων της εργασίας του
φοιτητή σε επιτροπή του Τμήματος Νομικής, στην οποία θα
συμμετέχουν μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος με
ερευνητικά ενδιαφέροντα συναφή με το θέμα της διπλωματικής
εργασίας. Ο τελικός βαθμός θα προκύπτει μέσα από αξιολόγηση της
επιτροπής τόσο του γραπτού περιεχομένου της εργασίας όσο και της
προφορικής ανάπτυξης του περιεχομένου – των συμπερασμάτων της
εργασίας από τον ίδιο τον φοιτητή.
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