
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23 

 

 Η διάρκεια των σπουδών στη Νομική Σχολή είναι (4) τέσσερα έτη, δηλαδή 

οκτώ εξάμηνα. Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει πενήντα (50) μαθήματα. Τα 

σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα είναι υποχρεωτικά και τα έξι (6) υποχρεωτικά κατ’ 

επιλογήν.  

 Τα υποχρεωτικά και υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα είναι τα ακόλουθα 

για το πρώτο έτος (α΄ και β΄ εξάμηνο) : 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Α' Εξάμηνο  

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 

Συνταγματικό Δίκαιο Ι 

Εισαγωγή στο Δίκαιο και την Επιστήμη του Δικαίου 

[συνδιδασκαλία τριών Τομέων: Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Δίκαιο 

(Κανόνας Δικαίου-πρόσωπα-δικαίωμα), Εισαγωγή στο Δημόσιο 

Δίκαιο, Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο] 

Ιστορία του Δικαίου 

Οικογενειακό Δίκαιο 

Μεθοδολογία Δικαίου 

Β' Εξάμηνο  

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου (Δικαιοπραξίες) 

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι  

Διοικητικό Δίκαιο  

Εργατικό Δίκαιο Ι (Συλλογικό) 

Εμπορικό Δίκαιο Ι 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Α' Εξάμηνο  

Ξένη Γλώσσα 

Β' Εξάμηνο 

Εγκληματολογία  

Διπλωματική Ιστορία 

Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο 

Εκκλησιαστικό Δίκαιο 

Ειδικό μέρος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου 

Κράτος Δικαίου στην Έννομη Τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(μάθημα της Έδρας Jean Monnet) 

Ξένη Γλώσσα 

 

Για να θεωρηθεί επιτυχής η ολοκλήρωση κάθε έτους σπουδών, ο φοιτητής 



πρέπει να έχει εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα αντίστοιχα υποχρεωτικά μαθήματα 

ανά έτος και σε υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν μαθήματα ανά έτος ως ακολούθως: β΄ 

εξάμηνο 2 μαθήματα, γ΄ εξάμηνο 2 μαθήματα και στ΄ εξάμηνο 2 μαθήματα.  

Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα παίρνουν πέντε (5) πιστωτικές μονάδες 

(ECTS)  το καθένα, πλην των ασκήσεων ή των πρακτικών εφαρμογών, που παίρνουν 

έξι (6) πιστωτικές μονάδες το καθένα, ενώ τα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 

παίρνουν δυόμιση (2,5) πιστωτικές μονάδες το καθένα.  

 Οι εξεταστικές περίοδοι είναι: του Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του 

Σεπτεμβρίου (επαναληπτική των δύο προηγουμένων). Ο φοιτητής δικαιούται να 

εξεταστεί στα μαθήματα του α΄ εξαμήνου κατά την εξεταστική περίοδο του 

Φεβρουαρίου και (επαναληπτικά) του Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα του β΄ 

εξαμήνου κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και (επαναληπτικά) του 

Σεπτεμβρίου. Για μαθήματα στα οποία δεν προσέλθει να εξεταστεί ή δεν εξεταστεί 

επιτυχώς μπορεί να συμμετάσχει σε επόμενες εξεταστικές περιόδους αντίστοιχες των 

εξαμήνων. 

Το μάθημα της ξένης γλώσσας, το οποίο είναι υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν 

μάθημα, διδάσκεται στα έξι πρώτα εξάμηνα, δηλώνεται στα εαρινά εξάμηνα (β΄, δ΄, 

στ΄), εξετάζεται σε πρώτη εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο του Ιούνιου κάθε 

αντίστοιχου έτους, με επαναληπτικές τις εξεταστικές περιόδους Σεπτεμβρίου και 

επόμενες αντίστοιχες και προσμετράται στα έξι υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν 

μαθήματα, που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου, εφόσον ο φοιτητής εξετασθεί 

επιτυχώς και στα τρία ετήσια μαθήματα, ο δε τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος της 

βαθμολογίας των επί μέρους βαθμών. 

Επισημαίνεται ότι ο φοιτητής δικαιούται να συμμετάσχει μόνο στις εξετάσεις 

των μαθημάτων που έχει δηλώσει στην αρχή κάθε εξαμήνου, είτε αυτά είναι 

μαθήματα του εξαμήνου του, είτε είναι μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων που 

οφείλει. 

Οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται ταυτόχρονα με την ανανέωση 

εγγραφής, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στην αρχή κάθε εξαμήνου και αποτελούν 

υποχρέωση κάθε φοιτητή. Οι ακριβείς προθεσμίες ανανέωσης εγγραφής και 

δήλωσης μαθημάτων γνωστοποιούνται με ανακοίνωση της Γραμματείας.  

Ο φοιτητής υποβάλλει δήλωση σχετικά με τα συγγράμματα που επιθυμεί να 



πάρει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΕΥΔΟΞΟΣ» (www.eudoxos.gr). 

Επισημαίνεται ότι ο φοιτητής : α) δικαιούται να πάρει αριθμό συγγραμμάτων ίσο με 

των αριθμό μαθημάτων που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου και β) θα πρέπει 

να δηλώνει συγγράμματα αντίστοιχα των μαθημάτων που έχει επιλέξει. Σε αντίθετη 

περίπτωση είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα συγγράμματα. (Αν δεν 

επιστρέψει τα συγγράμματα δεν θα μπορεί να υποβάλει νέα δήλωση συγγραμμάτων 

στο επόμενο εξάμηνο). 

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του ο φοιτητής 

παραλαμβάνει τους ηλεκτρονικούς προσωπικούς κωδικούς αριθμούς του με τους 

οποίους: 1)έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα UNIVERSIS: https://students.duth.gr , απ’ 

όπου αντλεί όλες τις πληροφορίες του ατομικού του ηλεκτρονικού φακέλου, 

υποβάλει αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, ανανεώνει την εγγραφή του και 

δηλώνει τα μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει ανά εξάμηνο, 2)δηλώνει τα 

συγγράμματα που επιθυμεί και 3) υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση για την έκδοση της 

ακαδημαϊκής του ταυτότητας, η οποία ταυτόχρονα αποτελεί και ατομικό δελτίο 

ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου, αναγράφει τον αριθμό μητρώου κάθε φοιτητή και 

είναι απαραίτητη για τις συναλλαγές του με την Γραμματεία του Τμήματος.  

 Όλες οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνει κάθε φοιτητής, 

προκειμένου να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, γνωστοποιούνται με 

ανακοινώσεις του Τμήματος στην ιστοσελίδα: (www.law.duth.gr). 

Περαιτέρω κάθε φοιτητής μπορεί να ενημερωθεί για τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του από τον Κανονισμό Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ο 

οποίος  είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο πεδίο «Προπτυχιακά».    

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής 
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