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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ EΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στο χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 του

Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ»

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί σε τρεις ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Αστικού Δικαίου

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των 
Τμημάτων Νομικής των Νομικών Σχολών ΑΕΙ ημεδαπής και αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Ειδίκευση Αστικού Δικονομικού Δικαίου 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των 
Τμημάτων Νομικής των Νομικών Σχολών ΑΕΙ ημεδαπής και αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Ειδίκευση Ιστορίας του Δικαίου και των θεσμών 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των 
Τμημάτων Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, 
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Κοινωνιολογίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και συναφών Τμημάτων των 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

Διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στο τρίτο εκ των οποίων εκπονείται 
η διπλωματική εργασία. 

Διδασκαλία
Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται με συνδυασμό δια ζώσης και 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται σε είκοσι πέντε + τρεις δικαστικοί 

λειτουργοί ανά ειδίκευση (Σύνολο 75+9).

Κριτήρια αξιολόγησης
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συνυπολογίζονται τα ακόλουθα ποσοτικά 

και ποιοτικά κριτήρια. Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν 
αθροιστικά. Όλα τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν έναν ορισμένο αριθμό 
μονάδων κατά περίπτωση. Ειδικότερα:
α. Ο βαθμός πτυχίου. Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου 
πολλαπλασιαζόμενο επί 2.
β. Ο βαθμός σε μαθήματα τα οποία κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής είναι 
συναφή με το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ. Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το 
βαθμό του μαθήματος πολλαπλασιαζόμενο επί 1 (έως 4 μαθήματα, μέγιστο 40 
μονάδες).
γ. Αποδεδειγμένη ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, εφόσον κατά την 
κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σχετίζεται με το περιεχόμενο του ΠΜΣ (3 μόρια για 
κάθε έτος ή 0,25 μόρια για κάθε μήνα, πέντε έτη ή 60 μήνες κατά μέγιστο).
δ. Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις ή άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια ή 
περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές προς το πρόγραμμα 
μαθημάτων του ΠΜΣ (5 μόρια για κάθε ένα με μέγιστο 15 μόρια, βάσει ποσοτικών και 
ποιοτικών κριτηρίων).
ε. Συμμετοχή σε ερευνητικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα (5 μόρια ανά πρόγραμμα).
στ. Η κατοχή πιστοποιητικού στην ξένη γλώσσα σε ανώτερο επίπεδο του Β2 (5 μόρια).
ζ. Η γνώση (σε επίπεδο Β1) δεύτερης ή και τρίτης ξένης γλώσσας (10 μόρια ανά ξένη 
γλώσσα).
η. Δεύτερο πτυχίο από άλλο Τμήμα Α.Ε.Ι. (ο βαθμός πτυχίου πολλαπλασιαζόμενος 
επί 2) ή Τ.Ε.Ι. (ο βαθμός πτυχίου πολλαπλασιαζόμενος επί 1).
θ. Η συνέντευξη του/της υποψηφίου/ας στην Επιτροπή Επιλογής, όπου μεταξύ άλλων 
θα αξιολογούνται οι ειδικότερες γνώσεις, οι στόχοι και οι δυνατότητες των 
υποψηφίων (μέγιστο 30 μόρια).
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Τέλη φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος ανέρχονται συνολικά στα 1.000 ευρώ για το 

σύνολο των απαιτούμενων εξαμήνων σπουδών. Προβλέπεται ποσοστό φοιτητών/ριών 
που απαλλάσσονται από το τέλος φοίτησης, καθώς και υποτροφίες σε όσους/ες 
αριστεύουν. 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, δηλώνοντας 
την ειδίκευση για την οποία ενδιαφέρονται, αποκλειστικά σε μορφή PDF στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@law.duth.gr της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής 
της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., με καταληκτική προθεσμία την 12 Σεπτεμβρίου 
2021.

Αποστέλλεται ένα μήνυμα με δύο συνημμένα: ένα αρχείο με την αίτηση 
και ένα αρχείο με τα λοιπά δικαιολογητικά.

Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (Χορηγείται από την Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος: www.law.duth.gr)
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
3. Αντίγραφο πτυχίου
4. Αναλυτική Βαθμολογία
5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής)
6. Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου για 
δικαστικούς λειτουργούς 
7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Όσοι/ες επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν τον φάκελο και σε έντυπη 
μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους. 

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας ή οι 
υποβαλλόμενοι δεν αποδεικνύουν την επαρκή γνώση αυτής, οι υποψήφιοι/ες θα 
εξεταστούν σε μία από τις ως άνω αναφερόμενες ξένες γλώσσες, την οποία θα 
δηλώσουν στο έντυπο της αίτησής τους. Η εξέταση θα γίνει σε νομικό κείμενο 
γενικού περιεχομένου,  θα επιτρέπεται η χρήση του αντίστοιχου λεξικού και θα είναι 
ενιαία για όλες τις ειδικεύσεις.   

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα διενεργηθούν διαδικτυακά στις 15-16 
Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. στην 
ιστοσελίδα του τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ. https://law.duth.gr

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-
19 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                                                                                

Ο Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής

Καθηγητής Χρήστος Ι. Μαστροκώστας
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