Απόφαση Συγκλήτου
Αριθμ. 92/57/24-04-2018
Έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»
του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης
Η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 Απόφαση
Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον ορισμό «Αναπληρωτών
Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη – Αναπλήρωση
Πρύτανη» (ΦΕΚ 327/08.02.2017, τ. Β΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-82017, τ. Α΄), η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 42 του
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 3802-03-2018, τ. Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «Με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και
κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του ν. 4485/ 2017 (ΦΕΚ
114/4-8-2017, τ. Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα
σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου, … να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του
άρθρου 45».
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας
στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα Διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής στην αρ. 250/2802-2018 συνεδρίαση της και το απόσπασμα πρακτικού αυτής.
8. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 91/57/24-04-2018 (ΦΕΚ
1897/25-05-2018/τ.Β΄) με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» του Τμήματος
Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε εφαρμογή του
ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την με αριθ. 4/40/19-04-2018 εισήγηση της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και το απόσπασμα πρακτικού
αυτής.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ.
Άρθρο 1
Σκοπός Προγράμματος
1. Το
Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» του Τμήματος
Νομικής της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. αποσκοπεί: (α) στην
εμβάθυνση και στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στις ειδικεύσεις του
Αστικού Δικαίου, του Αστικού Δικονομικού Δικαίου και της Ιστορίας του
Δικαίου, (β) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης στις ανωτέρω
ειδικεύσεις και (γ)στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας.
2. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τον
τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ» με έμφαση στις ακόλουθες επιστημονικές ειδικεύσεις: α)
Αστικού Δικαίου, β) Αστικού Δικονομικού Δικαίου, γ) Ιστορίας του
Δικαίου.

Άρθρο 2
Διάρθρωση-Χρονική Διάρκεια
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» έχει διάρκεια
τεσσάρων (4) εξαμήνων. Περιλαμβάνει: (α) έναν κύκλο υποχρεωτικής
φοίτησης, διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, ο οποίος περιλαμβάνει τον
κύκλο θεωρητικών μαθημάτων και εφαρμογών και (β) την εκπόνηση
παράλληλα Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο τέταρτο εξάμηνο. Η
καταληκτική ημερομηνία διατήρησης της ιδιότητας του μεταπτυχιακού
φοιτητή είναι η τελευταία ημέρα του επόμενου ημερολογιακού έτους από την
ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων φοίτησης.
Άρθρο 3
Όργανα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Η εποπτεία και ο συντονισμός του προγράμματος ανήκει στη Συντονιστική
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.) του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος. Οι αποφάσεις της Σ.Ε. λαμβάνονται με πλειοψηφία, συγκαλείται
δε αυτή από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. ή από δύο από τα μέλη της. Η Σ.Ε.
παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία των σπουδών κάθε μεταπτυχιακού
φοιτητή. Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων της
Συνέλευσης του Τμήματος, άκρως επείγοντα ζητήματα αρμοδιότητάς της
μπορούν να αποφασίζονται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
2. Για την εκτέλεση του προγράμματος ορίζεται Διευθυντής του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος είναι μέλος της Σ.Ε. και εκλέγεται, όπως
και ο αναπληρωτής του, από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο Διευθυντής του
Π.Μ.Σ. είναι μέλος Δ.Ε.Π. της πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του
αναπληρωτή καθηγητή, είναι δε του ιδίου ή συναφούς αντικειμένου με το
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος κάθε
θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με
όσα ορίζονται στον νόμο και τον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
3. Ανώτατο όργανο είναι η Συνέλευση του Τμήματος.

1.

Άρθρο 4
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους
σαράντα πέντε (45) ανά έτος, που κατανέμονται σε δέκα πέντε (15) ανά
ειδίκευση. Η κατανομή στις ειδικεύσεις μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά έτος
ανάλογα με των αριθμό των αιτήσεων ανά ειδίκευση. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί
καθ’ υπέρβαση του ανωτάτου ορίου του αριθμού των εισακτέων και συνολικά
πέντε (5) δικαστές.
Επιπλέον ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά
διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 1,7 (45/27), ο μέγιστος αριθμός
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος σε σχέση με τον αριθμό των
προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ. είναι 0,2

(395/2.020) και σε σχέση με τον αριθμό των διδασκόντων του Τμήματος
Νομικής είναι 4,4 (395/90) (άρθρο 45 παρ. 1β του ν.4485/2017).
Άρθρο 5
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων
1. Στο Π.Μ.Σ. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ» δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών
και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής1 καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
συναφούς γνωστικού αντικειμένου μετά από απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος.
2. Για να εγγραφεί κάποιος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»
(Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) πρέπει να επιτύχει σε γραπτές
εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα (1) μάθημα, ως εξής:
α) Για την επιστημονική ειδίκευση του Αστικού Δικαίου: στο μάθημα «Αστικό
Δίκαιο»,
β) Για την επιστημονική ειδίκευση του Αστικού Δικονομικού Δικαίου: στο
μάθημα «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο»
γ) Για την επιστημονική ειδίκευση της Ιστορίας του Δικαίου: στο μάθημα
«Ιστορία του Δικαίου»
Ο αριθμός και το είδος των εξεταζόμενων μαθημάτων επιτρέπεται να
τροποποιηθούν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από
εισήγηση της Σ.Ε., η οποία θα δημοσιοποιείται μέχρι τα μέσα Ιουλίου κάθε
έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο ανώτατος αριθμός εισακτέων, ο
οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τους σαράντα πέντε
(45). Ο ακριβής αριθμός προσδιορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος κατόπιν πρότασης της Σ.Ε., με επιφύλαξη εισαγωγής
υπεράριθμων φοιτητών.
3. Ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει μια ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική ή
γερμανική). Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από την υποβολή
οικείου κατά περίπτωση τίτλου σπουδών της γλώσσας ή από γραπτή
εξέταση, ή από την προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για τη
χορήγηση του οποίου προϋποτίθεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
σε μία από τις ανωτέρω ξένες γλώσσες. Η επάρκεια του τυχόν
υποβαλλόμενου τίτλου σπουδών κρίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης των
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
4. Η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Εξέτασης των υποψηφίων
μεταπτυχιακών φοιτητών, μετά από πρόταση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Τα
γραπτά των υποψηφίων του κάθε μαθήματος βαθμολογούνται από δύο
μέλη ΔΕΠ του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου, οι οποίοι μαζί με έναν
Τίτλοι σπουδών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ,
περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας, εφόσον πρόκειται για τίτλο πρώτου επιπέδου και
περί αναγνωρίσεως ισοτιμίας για τους τίτλους των λοιπών επιπέδων σπουδών. Για την υποβολή της
αιτήσεως επιλογής για το Π.Μ.Σ. αρκεί, ελλείψει της πράξεως, η κατάθεση βεβαιώσεως της σχετικής
αιτήσεως προς το ΔΟΑΤΑΠ, με την υποχρέωση της καταθέσεως και της πράξεως για την εγγραφή του
υποψηφίου στο Π.Μ.Σ.
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αναπληρωματικό εξεταστή, που είναι επίσης μέλος ΔΕΠ του ίδιου Τομέα,
αποτελούν τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης που συγκρότησε η Συνέλευση
του Τμήματος. Οι δύο εξεταστές βαθμολογούν ισότιμα. Για την ξένη
γλώσσα, εξεταστής είναι ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, το οποίο αποτελεί
μέλος της Επιτροπής Εξέτασης ή ένας διδάσκαλος της οικείας γλώσσας
που υπηρετεί στο ΔΠΘ, που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στη Γραμματεία του
Τμήματος κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους και
αναφέρουν την επιστημονική κατεύθυνση και αναφέρουν το μάθημα στο
οποίο επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος. Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά
το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους και η διδασκαλία
άρχεται το αργότερο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου εκάστου
έτους, εκτός εάν υπάρξει αντίθετη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, πέραν του αριθμού εισακτέων,
μπορούν να εγγράφονται ως υπεράριθμοι 5 δικαστικοί λειτουργοί. Τον
ακριβή αριθμό ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της
Σ.Ε.
Κριτήρια επιλογής για την εγγραφή στο Πρόγραμμα, με αντίστοιχα ποσοστά
αξιολόγησης, είναι τα ακόλουθα:
7.1.
Η επιτυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, συμμετοχή στις
εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό αξιολόγησης στο συνολικό βαθμό
αξιολόγησης 50%. Θεωρείται ότι πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ο υποψήφιος, όταν το
άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών στο κάθε μάθημα που
εξετάστηκε είναι τουλάχιστον 10, στη βαθμολογική κλίμακα από ένα έως
δέκα (1-10), και ο υποβληθείς τίτλος σπουδών του ξένης γλώσσας έχει
κριθεί επαρκής ή, μετά από τη συμμετοχή του στην γραπτή εξέταση της
παρ. 4 του παρόντος άρθρου, η γνώση της ξένης γλώσσας έχει κριθεί
επαρκής.
7.2.
Ο βαθμός πτυχίου με ποσοστό αξιολόγησης 20% και ο μέσος
όρος των βαθμών που έλαβε ο υποψήφιος στα μαθήματα του Τομέα
Ιδιωτικού Δικαίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών, με
ποσοστό αξιολόγησης 30%.
7.3.
Οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι μπορούν να εγγράφονται ως
υπεράριθμοι (έως πέντε κατά ανώτατο όριο) γίνονται δεκτοί χωρίς
εξετάσεις, εφόσον αποδεδειγμένα γνωρίζουν μία από τις ξένες γλώσσες
που αριθμούνται ανωτέρω. Για την επιλογή τους, εάν ο αριθμός των
ενδιαφερομένων υπερβαίνει τον ορισθέντα αριθμό, λαμβάνονται υπόψη
η γνώση περισσοτέρων της μίας ξένων γλωσσών και η δημοσίευση
επιστημονικών εργασιών.
Εάν ο αριθμός των επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις είναι μικρότερος του
αριθμού εισακτέων, εισάγονται όλοι οι επιτυχόντες στις εξετάσεις. Ο πίνακας
των επιτυχόντων επικυρώνεται σε κάθε περίπτωση από τη Συνέλευση του
Τμήματος.
Εφόσον υπάρξουν ικανά έσοδα, θα χορηγούνται υποτροφίες σε φοιτητές
του Π.Μ.Σ. με εξαιρετικές επιδόσεις, μετά από απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Οι υπότροφοι
οφείλουν να παρέχουν έργο σύμφωνα με υπόδειξη του Διευθυντή του
Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που υπότροφος μεταπτυχιακός φοιτητής δεν είναι
συνεπής με τις υποχρεώσεις του, η Συνέλευση του Τμήματος προβαίνει σε

ανάκληση και διακοπή της υποτροφίας του. Σε περίπτωση που
μεταπτυχιακός φοιτητής έχει υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα,
δεν δικαιούται υποτροφία από το Π.Μ.Σ.
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ο αριθμός των υποτρόφων
μπορεί να αυξάνεται.
10. Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν έγιναν δεκτοί, καθώς και τα
δικαιολογητικά που τις συνόδευαν, καταστρέφονται μετά πάροδο τριών (3)
μηνών. Τα παρουσιολόγια των μαθημάτων καταστρέφονται μετά πάροδο
ενός (1) ακαδημαϊκού έτους από το εξάμηνο συμπλήρωσής τους. Οι
εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και τα γραπτά των εξετάσεων
καταστρέφονται μετά πάροδο ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.
Άρθρο 6
1. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την
απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120).
2. Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η Ελληνική. Ως γλώσσα
συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική.
Είναι δυνατή η συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας σε άλλη επίσημη
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από αίτηση του φοιτητή και σχετική
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, συνοδευόμενη από ευρεία
περίληψη και στην Ελληνική γλώσσα.
3. Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα του Π.Μ.Σ.
καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας. Η επιλογή
του μαθήματος ως κυρίου καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο της
Διπλωματικής Εργασίας και την ειδίκευση στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
4. Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τα διδασκόμενα μαθήματα και τις
αντιστοιχούσες ECTS.
Ι. Ειδίκευση: Αστικό Δίκαιο

1ο Εξάμηνο:
(επιλέγεται το Αστικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο
μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.

Αστικό

Δίκαιο

(κύριο

ECTS
επιστημονικό

10

2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον

10

αντικείμενο)
επιστημονικό αντικείμενο)

3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου

10

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
4.

Ειδικά

θέματα

Ιστορίας

του

Δικαίου

10

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
ΣΥΝΟΛΟ

30

2ο Εξάμηνο:
(επιλέγεται το Αστικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο
μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.

Αστικό

Δίκαιο

(κύριο

ECTS
επιστημονικό

10

2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον

10

αντικείμενο)
επιστημονικό αντικείμενο)
3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου

10

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
4.

Ειδικά

θέματα

Ιστορίας

του

Δικαίου

10

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
ΣΥΝΟΛΟ

30

3ο Εξάμηνο:
(επιλέγεται το Αστικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο
μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.

Αστικό

Δίκαιο

(κύριο

ECTS
επιστημονικό

10

2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον

10

αντικείμενο)
επιστημονικό αντικείμενο)
3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου
(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)

10

4.

Ειδικά θέματα Ιστορίας του

Δικαίου

10

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
ΣΥΝΟΛΟ

30

4ο Εξάμηνο:
(επιλέγεται το Αστικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο
μαθήματα ως δευτερεύοντα

επιστημονικά αντικείμενα και παράλληλα

συγγράφεται η Μ.Δ.Ε.)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.

Αστικό

Δίκαιο

ECTS

(κύριο

επιστημονικό

4

2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον

4

αντικείμενο)
επιστημονικό αντικείμενο)
3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου

4

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
4.

Ειδικά

θέματα

Ιστορίας

του

Δικαίου

4

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
5.Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

18

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΙI. Ειδίκευση: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
1ο Εξάμηνο:
(επιλέγεται το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο
και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.

Αστικό

Δικονομικό

ECTS
Δίκαιο

(κύριο

10

2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον

10

επιστημονικό αντικείμενο)
επιστημονικό αντικείμενο)

3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου

10

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
4.

Ειδικά

θέματα

Ιστορίας

του

Δικαίου

10

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
ΣΥΝΟΛΟ

30

2ο Εξάμηνο:
(επιλέγεται το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο
και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.

Αστικό

Δικονομικό

ECTS
Δίκαιο

(κύριο

10

2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον

10

επιστημονικό αντικείμενο)
επιστημονικό αντικείμενο)
3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου

10

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
4.

Ειδικά

θέματα

Ιστορίας

του

Δικαίου

10

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
ΣΥΝΟΛΟ

30

3ο Εξάμηνο:
(επιλέγεται το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο
και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.

Αστικό

Δικονομικό

ECTS
Δίκαιο

(κύριο

10

2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον

10

επιστημονικό αντικείμενο)
επιστημονικό αντικείμενο)
3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου
(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)

10

4.

Ειδικά θέματα Ιστορίας του

Δικαίου

10

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
ΣΥΝΟΛΟ

30

4ο Εξάμηνο:
(επιλέγεται το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο
και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα και
παράλληλα συγγράφεται η Μ.Δ.Ε.)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.

Αστικό

Δικονομικό

ECTS
Δίκαιο

(κύριο

4

2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον

4

επιστημονικό αντικείμενο)
επιστημονικό αντικείμενο)
3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου

4

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
4.

Ειδικά

θέματα

Ιστορίας

του

Δικαίου

4

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
5.Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

18

ΣΥΝΟΛΟ

30

III. Ειδίκευση: Ιστορία του Δικαίου
1ο Εξάμηνο:
(επιλέγεται η Ιστορία του Δικαίου ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο
μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

1. Ιστορία του Δικαίου (κύριο επιστημονικό

10

αντικείμενο)
2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον
επιστημονικό αντικείμενο)

10

3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου

10

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
4.

Ειδικά

θέματα

Ιστορίας

του

Δικαίου

10

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
ΣΥΝΟΛΟ

30

2ο Εξάμηνο:
(επιλέγεται η Ιστορία του Δικαίου ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο
μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

1. Ιστορία του Δικαίου (κύριο επιστημονικό

10

αντικείμενο)
2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον

10

επιστημονικό αντικείμενο)
3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου

10

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
4.

Ειδικά

θέματα

Ιστορίας

του

Δικαίου

10

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
ΣΥΝΟΛΟ

30

3ο Εξάμηνο:
(επιλέγεται η Ιστορία του Δικαίου ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο
μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

1. Ιστορία του Δικαίου (κύριο επιστημονικό

10

αντικείμενο)
2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον

10

επιστημονικό αντικείμενο)
3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου
(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)

10

4.

Ειδικά θέματα Ιστορίας του

Δικαίου

10

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
ΣΥΝΟΛΟ

30

4ο Εξάμηνο:
(επιλέγεται η Ιστορία του Δικαίου ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο
μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα και παράλληλα
συγγράφεται η Μ.Δ.Ε)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

1. Ιστορία του Δικαίου (κύριο επιστημονικό

4

αντικείμενο)
2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον

4

επιστημονικό αντικείμενο)
3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου

4

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
4.

Ειδικά

θέματα

Ιστορίας

του

Δικαίου

4

(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο)
1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
ΣΥΝΟΛΟ

18
30

Γενικό Σύνολο: 120 ECTS
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Στα μαθήματα του Αστικού Δικαίου (Αστικό Δίκαιο και Ειδικά Θέματα Αστικού
Δικαίου) επιλέγονται κάθε φορά, από την πολυσχιδή ύλη των πέντε βιβλίων του
Αστικού μας Κώδικα, αλλά και των ειδικών αστικών νόμων, θεματικές ενότητες,
οι οποίες αφενός παρουσιάζουν δογματικό ενδιαφέρον και αφετέρου
προσφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης θεωρίας και πράξης. Η ανάλυση και η
εμβάθυνση λαμβάνουν χώρα σε συνεχή διάλογο με τη νομολογία. Προς
σχολιασμό και συζήτηση προσφέρονται δικαστικές αποφάσεις σχετικές με το
εκάστοτε υπό επεξεργασία θέμα, ενώ κάθε φοιτητής αναλαμβάνει την
εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας επί ζητήματος προερχόμενου από την
επιλεγόμενη σε κάθε έτος θεματική ή θεματικές, αφού μπορεί αυτές να είναι και
περισσότερες της μιας. Οι εργασίες δίνουν αφορμή για γόνιμο διάλογο και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, με στόχο την
ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των φοιτητών και της δυνατότητάς τους για
πρισματική θεώρηση των ζητημάτων του αστικού δικαίου. Παράλληλα, έμφαση

δίνεται, μέσω της εμβάθυνσης στα καίρια και διαχρονικά ζητήματα του αστικού
δικαίου, στη διεύρυνση του γνωστικού εξοπλισμού των φοιτητών, ώστε να
κατακτήσουν τον μέγιστο δυνατό βαθμό δογματικής επάρκειας, που θα τους
επιτρέπει να προσεγγίζουν οποιοδήποτε νομικό ζήτημα, με το οποίο θα έλθουν
αντιμέτωποι στην πορεία τους.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών
σπουδών δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην εμβάθυνση σε ζητήματα που αφορούν
στα υποκείμενα της δίκης, το αντικείμενο της δίκης, τις σύνθετες δίκες, τις αρχές
του δικαίου αποδείξεως, τα ένδικα μέσα και τα ένδικα βοηθήματα στο πλαίσιο
της αναγκαστικής εκτελέσεως. Στόχος είναι μέσω των εργασιών που υποβάλλει
ο φοιτητής να βοηθηθεί ώστε μετά το πέρας των σπουδών του να έχει την
άνεση διατυπώσεως ορθού επιστημονικού λόγου οπουδήποτε αυτό χρειαστεί.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Επιλέγονται προβλήματα ερμηνευτικής φύσεως καθώς επίσης και ζητήματα την
νομοθετικής επικαιρότητας και αναλύονται με την συμβολή των φοιτητών η
οποία συνίσταται στην εκπόνηση και ανάγνωση γραπτής εισηγήσεως.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το μάθημα της Ιστορίας Δικαίου προσφέρει μια εμβάθυνση στις διαχρονικές
πηγές της ιστορίας του ελληνικού δικαίου και των πολιτικών θεσμών, με έμφαση
στις πηγές της ελληνικής αρχαιότητας. Οι θεματικές ενότητες μελετώνται σε
κύκλους δύο εξαμήνων και εστιάζουν σε ζητήματα που αναδεικνύουν το
συσχετισμό και τη σύνδεση θεσμών της αρχαιότητας με την σύγχρονη δικαιική
θεωρία και πρακτική. Η κάθε θεματική ενότητα επικεντρώνει στη μελέτη θεσμών
του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου που ανακύπτουν από την εξέταση μιας
ποικιλίας πηγών, όπως είναι οι δικανικοί λόγοι των Αθηναίων ρητόρων,
φιλοσοφικά και πολιτικά κείμενα (Νόμοι του Πλάτωνα, Αθηναίων Πολιτεία του
Αριστοτέλη), τραγωδίες και κωμωδίες της αρχαιοελληνική δραματουργίας,
επιγραφικές πηγές που περιέχουν νομοθετικά κείμενα.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη ειδικών ζητημάτων τόσο του αρχαίου
ελληνικού όσο και του ρωμαϊκού δικαίου μέσα από την ερμηνευτική προσέγγιση
των πηγών, οι οποίες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για το ιστορικό,
νομικό, κοινωνικό καθώς και πολιτικό πλαίσιο του παρελθόντος.
Η ανακατανομή των αντικειμένων των μαθημάτων/διαλέξεων/σεμιναρίων
μεταξύ εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και
τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
5. Η έναρξη και λήξη των εξαμήνων καθορίζεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος. Η διεξαγωγή του Π.Μ.Σ. άρχεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του

Οκτωβρίου εκάστου έτους. Χωρεί ανά δεκαπενθήμερο, διαρκεί δε κατ’
ελάχιστον δώδεκα (12) διδακτικές ώρες, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των
διδασκομένων μαθημάτων και εκτείνονται υποχρεωτικά σε δύο διαδοχικές
ημέρες, οι οποίες ορίζονται από τους υπεύθυνους διδάσκοντες. Η αύξηση
των ωρών διδασκαλίας και η μεταβολή της κατανομής του χρόνου
διδασκαλίας αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος με εισήγηση
του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Ο τρόπος αναπλήρωσης των μαθημάτων
αποφασίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή.
6. Η διδασκαλία έγκειται στην εις βάθος αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων των
αντίστοιχων γνωστικών πεδίων. Διεξάγεται με εισηγήσεις και διαλέξεις από
τους διδάσκοντες, με ανάλυση συγκεκριμένων υποθέσεων (case studies),
με επιστημονική ανάλυση και συζήτηση επί των θεμάτων των
παρουσιαζόμενων εργασιών από τους φοιτητές ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο που κατά την κρίση των διδασκόντων συμβάλλει στην αρτιότερη
επιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου και κατάρτιση του
μεταπτυχιακού φοιτητή.
7. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διδάσκονται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Νομικής και άλλων Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ή
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, τα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., καθώς και από άλλες κατηγορίες
διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου, η δε
ανάθεση της διδασκαλίας ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Η πρόσκληση, οι
προϋποθέσεις και οι όροι απασχόλησης των αφυπηρετησάντων μελών
Δ.Ε.Π. και κάθε σχετικό με αυτούς θέμα αποφασίζεται από τη Συνέλευση
του Τμήματος, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.
8. Επιτρέπεται, έως και την έναρξη του τρίτου εξαμήνου, η μεταβολή του
κύριου μαθήματος.
Άρθρο 7
Οργάνωση της Διδασκαλίας – Υποχρεώσεις των φοιτητών
1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»
πρέπει να παρακολουθούν τακτικά όλα τα μαθήματα του προγράμματος και
να μετέχουν ενεργά στις συζητήσεις, παρουσιάσεις και λοιπές ερευνητικές
δραστηριότητες του Προγράμματος. Η παρουσία τους ελέγχεται από τους
διδάσκοντες και η επίδοσή τους αξιολογείται διαρκώς από αυτούς.
2. Ως τακτική παρακολούθηση νοείται η συμμετοχή των μεταπτυχιακών
φοιτητών τουλάχιστον στο 70% των διδακτικών ωρών, ανά εξάμηνο. Σε
αντίθετη περίπτωση δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του στις εξετάσεις, με
πρόταση του διδάσκοντος και πράξη του Διευθυντή του Τομέα. Ακολούθως
ο φοιτητής επαναλαμβάνει το εξάμηνο διατηρώντας τη βαθμολογία του σε
όσα μαθήματα παρακολούθησε επιτυχώς. Σε κώλυμα λόγω ανωτέρας βίας
το οποίο οδηγεί σε επιπλέον του καθορισμένου ορίου απουσίες η
Συνέλευση αποφασίζει με εισήγηση της Σ.Ε.
3. Οι φοιτητές εκπονούν υποχρεωτικά εργασία σε κάθε ένα από τα επιλεγέντα
μαθήματα. Δεν απαιτείται εργασία στο κύριο μάθημα του δ΄ εξαμήνου.
4. Παραβίαση ακαδημαϊκών κανόνων ή του δικαίου της πνευματικής
ιδιοκτησίας περί μη αντιγραφής κ.λπ. για οποιαδήποτε εργασία που
εκπονείται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού, συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό
παράπτωμα.

5. Φοιτητής που διαπιστώνεται ότι αντιγράφει στις εξετάσεις ή υποπίπτει σε
λογοκλοπή κατά την εκπόνηση εργασιών/ασκήσεων εξαμήνων θα λαμβάνει
απορριπτικό βαθμό στο αντίστοιχο μάθημα και θα υποχρεούται να
παρακολουθήσει το μάθημα στο επόμενο εξάμηνο που αυτό προσφέρεται.
Σε περίπτωση υποτροπής στο ίδιο ή σε άλλο μάθημα, αποβάλλεται από το
Π.Μ.Σ. μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση
λογοκλοπής στη διπλωματική εργασία, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί,
με απόφασή της, αντί της διαγραφής από το Πρόγραμμα, να επιβάλλει στον
φοιτητή να προτείνει στην Σ.Ε. διαφορετικό θέμα διπλωματικής εργασίας με
άλλον επιβλέποντα καθηγητή. Εάν έχει ήδη αποφοιτήσει, ανακαλείται το
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά
από εισήγηση του επιβλέποντα Καθηγητή και των μελών της εξεταστικής
επιτροπής.
6. Οι φοιτητές εξετάζονται μετά το πέρας των εξαμήνων στα μαθήματα
διδασκαλίας των εξαμήνων αυτών (εξετάσεις προόδου), προφορικώς ή
γραπτώς, μετά από απόφαση των διδασκόντων καθηγητών. Οι εξετάσεις
προόδου γίνονται μετά το πέρας του κάθε εξαμήνου (τον Ιανουάριο για το
α’ και γ΄ εξάμηνο και τον Ιούνιο για το β΄ και δ΄ εξάμηνο). Σε περίπτωση
αποτυχίας ή μη προσέλευσης του φοιτητή, οι επαναληπτικές εξετάσεις
γίνονται τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Η ακριβής ημερομηνία και το
χρονικό διάστημα των εξετάσεων ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή
του Π.Μ.Σ. Εάν ο φοιτητής δεν προσέλθει ή αποτύχει και στις
επαναληπτικές εξετάσεις, επαναλαμβάνει το οικείο εξάμηνο.
7. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των
μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από το μηδέν (0) ως το δέκα (10), με
κατώτατο όριο επιτυχίας το πέντε(5). Η αξιολόγηση σε κάθε μάθημα
συγκαθορίζεται από την επίδοση στις εξετάσεις του κάθε μαθήματος, το
βαθμό αξιολόγησης της εργασίας στο συγκεκριμένο μάθημα και της
παρουσίας του μεταπτυχιακού φοιτητή στις παραδόσεις του μαθήματος. Η
αντίστοιχη κλίμακα βαθμολογίας ECTS έχει ως εξής: Α (10-9), Β (8), C (7),
D (6), E (5), F (4-0 αποτυχία).
8. Προϋπόθεση για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι η λήψη
προβιβάσιμου βαθμού στα μαθήματα όλων των εξαμήνων και η επιτυχής
υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία εκπονείται υποχρεωτικά σε θέμα που εντάσσεται στα
γνωστικά αντικείμενα του επιλεγέντος κυρίου μαθήματος. Η επιλογή
θέματος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται πριν από το πέρας
του γ΄ εξαμήνου σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή, υπό την
επίβλεψη και επιμέλεια του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.
9. Η Σ.Ε. μετά από την επιλογή του θέματος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας από τον υποψήφιο, ορίζει με απόφασή της τον επιβλέποντα της
διπλωματικής εργασίας και αμέσως μετά την επιλογή του θέματος συγκροτεί
την τριμελή εξεταστική επιτροπή στην οποία συμμετέχει και ο επιβλέπων. Η
διπλωματική εργασία αποστέλλεται προς αξιολόγηση το αργότερο μέχρι το
πέρας του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο ολοκλήρωσε επιτυχώς τη
φοίτησή του και αξιολογείται από την ως άνω επιτροπή, στην οποία
συμμετέχει οπωσδήποτε ο επιβλέπων.
10. Η προφορική υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας είναι υποχρεωτική
και γίνεται ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής στην οποία
συμμετέχουν ο επιβλέπων και άλλα δύο μέλη Δ.Ε.Π.

11. Ο φοιτητής μπορεί να παρουσιάσει τη Διπλωματική του Εργασία το
ενωρίτερο τον Σεπτέμβριο, άλλως τον Φεβρουάριο, εκτός εάν για σπουδαίο
λόγο και ύστερα από απόφαση της Σ.Ε. του επιτραπεί να την υποστηρίξει
σε μεταγενέστερο χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους επόμενους έξι
μήνες. Εάν αποτύχει ή δεν προσέλθει στην παρουσίαση της Διπλωματικής
Εργασίας, μπορεί να επαναλάβει την παρουσίαση κατά τον Οκτώβριο του
έτους αυτού, σε ημερομηνία που θα ορίσει η ΣΕ. Σε περίπτωση εκ νέου
αποτυχίας ή μη προσέλευσης, ο φοιτητής διαγράφεται και του χορηγείται
απλή βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού
Τμήματος.
12. Επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αναστολή φοίτησης
μεταπτυχιακού φοιτητή μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις του
φοιτητή μετά την ανάκτηση της φοιτητικής του ιδιότητας.

Άρθρο 8
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
1. Στον φοιτητή που πέτυχε σε όλες τις εξετάσεις και στην τελική αξιολόγηση
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, απονέμεται Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», με έμφαση στις επιστημονικές
ειδικεύσεις: (α) Αστικού Δικαίου, ή (β) Αστικού Δικονομικού Δικαίου, ή (γ)
Ιστορίας του Δικαίου.
2. Βαθμός του Διπλώματος είναι ο μέσος όρος του βαθμού της
Μεταπτυχιακής Εργασίας και του μέσου όρου των εξετάσεων σε όλα τα
μαθήματα. Για την εξαγωγή του μέσου όρου αυτού ο βαθμός της
μεταπτυχιακής εργασίας έχει συντελεστή 60%και ο μέσος όρος των
βαθμών των εξετάσεων έχει συντελεστή 40%. Ο βαθμός του
μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, εξαγόμενος κατά τα παραπάνω,
ορίζεται σε άριστα (Μ.Ο. 8,50-10), λίαν καλώς (Μ.Ο. 6,50-8,49) και καλώς
(Μ.Ο. 5-6,50).
Άρθρο 9
Έσοδα - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Π.Μ.Σ.
1. ΤΟ Π.Μ.Σ. λειτουργεί χωρίς δίδακτρα ή τέλη φοίτησης. Τα έσοδά του
προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ., τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέρος των εσόδων του
Ε.Λ.Κ.Ε.
2. Ως δαπάνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ ορίζονται ενδεικτικά οι ακόλουθες:
Λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ.
Ανθρώπινο δυναμικό (Εξωτερικοί συνεργάτες – προσκλήσεις
επιστημόνων άλλων Παν/μίων) για την αναπτυξιακή προοπτική του
Π.Μ.Σ.: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ»

Συντήρηση και ανανέωση υλικοτεχνικής υποδομής, αναβάθμιση
αιθουσών διδασκαλίας, και εργαστηρίων του Π.Μ.Σ.: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»
Καταβολή συνδρομών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (journals)
και βάσεις δεδομένων (databases) καθώς και προμήθεια
επιστημονικών βιβλίων των γνωστικών αντικειμένων του Π.Μ.Σ.:
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ»
Διάχυση, ψηφιακή και αναλογική των αποτελεσμάτων του Π.Μ.Σ.:
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ»
Έξοδα διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων και
ημερίδων με κύριο διοργανωτή το Π.Μ.Σ.: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»
Κάλυψη μέρους άλλων λειτουργικών δαπανών του Π.Μ.Σ.:
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ»
Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων είναι δυνατή η τροποποίηση των ως άνω
δαπανών.
Άρθρο 10
Αξιολόγηση
Στο τέλος κάθε
εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε
μαθήματος και κάθε διδάσκοντος με την ίδια μέθοδο αξιολόγησης με αυτήν του
πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Νομικής.
Άρθρο 11
Ωρομίσθιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να προσλαμβάνονται με ωριαία
αντιμισθία, κατά τους όρους της παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν. 2083/92, όπως
συμπληρώθηκε και ισχύει, με προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης, μετά
από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 12
Διάρκεια του Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2022 – 2023. Η διάρκεια του μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., μετά από αίτημα του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.
και προηγούμενη σύμφωνη απόφαση της Σ.Ε.
Άρθρο 13
Λοιπά ζητήματα
Οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία έχουν σχέση με την οργάνωση
και λειτουργία του παρόντος Π.Μ.Σ. και δεν ρυθμίζονται από την

Πανεπιστημιακή νομοθεσία ή τον παρόντα Κανονισμό αποφασίζονται από τη
Συνέλευση του Τμήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ως αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών)
1)

Τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) των Π.Μ.Σ. του

Δ.Π.Θ.
2)

Τύπος Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης Μεταπτυχιακών Σπουδών

3)

Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή Π.

Μ. Σ. Τμήματος του Δ.Π. Θ.

1. Τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) των Π.Μ.Σ. του Δ.Π.Θ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Ο/Η (ονοματεπώνυμο) του (πατρώνυμο) από (όνομα πόλης) πτυχιούχος του Τμήματος
(όνομα Τμήματος) μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων του
Προγράμματος

Μεταπτυχιακών

Σπουδών

με

τίτλο

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» του Τμήματος Νομικής του

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από
το νόμο δοκιμασιών στις (ημερομηνία), κρίθηκε άξιος/α του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην Ειδίκευση (ονομασία Ειδίκευσης) με το βαθμό:
«ΑΡΙΣΤΑ» εννέα (9)
Σε πίστωση των ανωτέρω
εκδίδεται το παρόν δίπλωμα
Πόλη (όνομα πόλης) Ημερομηνία (ημέρα-μήνας-έτος)
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ
ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

2. Τύπος Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ….
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πιστοποιείται ότι:
Στον/ην

κύριο/κυρία

φοιτητή/τριας)

από

(Όνομα
(όνομα

Επώνυμο

πόλης),

Πατρώνυμο

Πτυχιούχο

του

(όνομα

μεταπτυχιακού
Τμήματος)

του

Πανεπιστημίου (όνομα Πανεπιστημίου), μετά τη νόμιμη διαδικασία και αφού
εξεπλήρωσε επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις του/της, στα πλαίσια του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός μας, απονεμήθηκε το
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»
του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Ειδίκευση
(ονομασία Ειδίκευση), με το βαθμό
«ΑΡΙΣΤΑ»
Οκτώ και εβδομήντα εκατοστά (8,70)
Το παρόν έχει θέση αντιγράφου Διπλώματος Μεταπτυχιακού Σπουδών.
Το πιστοποιητικό αυτό, το οποίο ζήτησε ο ενδιαφερόμενης/όμενη, του/της
χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.
Πόλη (όνομα πόλης) Ημερομηνία (ημέρα-μήνας-έτος)
Ο/Η Γραμματέας του Τμήματος
(υπογραφή-σφραγίδα)

3. Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Π.Μ.Σ. Τμήματος του Δ.Π.Θ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
Πόλη……….
Αριθ. Πρωτ……….
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο/η κύριος/κυρία (Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο) Πτυχιούχος του (Τμήμα
Σχολή Πανεπιστήμιο), ο οποίος είχε εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος (αναγραφή ακ. έτους)
στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων, εξετάσθηκε επιτυχώς στα

δώδεκα απαιτούμενα μεταπτυχιακά μαθήματα της Ειδίκευσης (ονομασία Ειδίκευσης και
έλαβε την παρακάτω βαθμολογία σε κάθε μάθημα:
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ

Δ.Μ. Π.Μ.ΒΑΘΜΟΣ

1. ………….

…

…

π.χ. Δέκα (10)

2. ………….

…

…

……………

……….

3. ………….

…

…

……………

……….

4. ………….

…

…

……………

……….

5. ………….

…

…

……………

……….

6. ………….

…

…

……………

……….

7. ………….

…

…

……………

……….

8. ………….

…

…

……………

……….

9. ………….

…

…

……………

……….

10. ………….

…

…

……………

ΕΞΑΜΗΝΟ
….……

……….

11. ………….

…

…

……………

……….

12. ………….

…

…

……………

……….

Ο/Η ανωτέρω στις (ημερομηνία) ανέπτυξε τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
(Μ.Δ.Ε.) του/της δημοσία ενώπιον της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία την
ενέκρινε, τη βαθμολόγησε με το βαθμό (αναγραφή βαθμού) και πρότεινε την απονομή
στον/ην ανωτέρω του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής της
Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ειδίκευση (ονομασία
Ειδίκευσης).
Ο Γενικός Μέσος Όρος βαθμολογίας του/της ανωτέρω (με ακρίβεια δύο
δεκαδικών ψηφίων) λαμβάνοντας υπόψη της διδακτικές μονάδες των επί μέρους
μαθημάτων

(αριθμός διδακτικών μονάδων μαθημάτων) και της Μεταπτυχιακής

Διπλωματικής Εργασίας (αριθμός διδακτικών μονάδων διπλωματικής Εργασίας) είναι:
«ΑΡΙΣΤΑ».
Η

παρούσα

βεβαίωση

χορηγείται

ύστερα

από

αίτηση

του/της

ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένης για κάθε νόμιμη χρήση.
Πόλη (όνομα πόλης) Ημερομηνία (ημέρα-μήνας-έτος)
Με εντολή Πρύτανη
Ο/Η Γραμματέας
του Τμήματος
(υπογραφή-σφραγίδα)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 24 Απριλίου 2018
Ο Πρυτανεύων

Καθηγητής Σταύρος Τουλουπίδης

