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Αξιότιμε Κύριε/α Πρόεδρε,

Επικοινωνώ σήμερα μαζί σας, για να ζητήσω τη συνεργασία σας στην καλύτερη 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων πρακτικής άσκησης των φοιτητών της Νομικής Σχολής του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου και στην Ελλάδα, για την απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΕΠΚ είναι αντίστοιχο των Νομικών Σχολών των 

Ελληνικών πανεπιστημίων και υπάρχει πλήρης αναγνώριση της αντιστοιχίας του πτυχίου με 

τα πτυχία των Νομικών σχολών των Ελληνικών πανεπιστημίων .

Προσφάτως δε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε στα 301+ 

καλύτερα πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education.

Είναι μάλιστα, πιστεύουμε ενδιαφέρον, να γνωρίζετε σε σχέση με τον Κανονισμό της 

σχολής, ότι είναι υποχρεωτική η παρουσία των φοιτητών στη διδασκαλία των μαθημάτων. 

Όπως είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε ενδιάμεσες του εξαμήνου εξετάσεις, αλλά και στις 

φροντιστηριακές ασκήσεις, όπως και στη διεξαγωγή εικονικών δικών.

Στα πλαίσια ακριβώς δε αυτού του κανονισμού, θεωρούμε ιδιαίτερα χρήσιμη και 

κρίσιμη την πρακτική άσκηση των σπουδαστών και κατά τη διάρκεια των σπουδών, την 

περίοδο του καλοκαιριού και των διακοπών των εορτών με σκοπό την απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας.

Γι' αυτό και παρακαλούμε να γνωστοποιηθεί η επιστολή μας αυτή στα μέλη του 

Συλλόγου σας, αλλά και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, και στην ιστοσελίδα του 

Συλλόγου αν αυτό είναι εφικτό.

Έχει ενδιαφέρον να μας γνωστοποιηθεί δε ποια δικηγορικά γραφεία του Συλλόγου 

σας, θα είχαν την πρόθεση να παράσχουν αυτή τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για τους 

φοιτητές μας.

Ακόμα είναι ενδιαφέρον να σας ενημερώσουμε ότι στη Νομική σχολή του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, λειτουργούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπου&ώ
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κατεύθυνσης Δημοσίου Δικαίου, Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου, Ποινικού Δικαίου πλήρως 

αναγνωρισμένα, ενώ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος έχουν προκηρυχθεί δεκαπέντε θέσεις 

διδακτορικών διατριβών.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας αυτή, και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας 

για οποιαδήποτε πληροφορία που θα θεωρούσατε χρήσιμη.

Κωνσταντίνος Τσιμάρας

Αναπλ. Καθηγητής

Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής

του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου


