Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αρ. Πρωτοκόλλου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Επώνυμο…………………………………………..……………………………..………………………….
Όνομα……………………………………………………………………………..………...……..…………
Όνομα Πατέρα …………………………………………………………………………………….……...
Όνομα Μητέρας …………………………………….…………….…………..…..…….………….…....
Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατήριο .......………….……………..………..…..…….………….………...
Εκδούσα Αρχή - Ημερομηνία .....................................................................................................
Εθνικότητα ......................................................................................................................................
Ημερομηνία και τόπος γέννησης ………………………………….……..………………..
Διεύθυνση ………………………………………………………………….…….………….……………...
Τηλέφωνο …………………….………………………………………………..…..……….………………
Κινητό …………………….………………………………………………..…..……….…………………..
E-mail ……………………………………………………………….……..……….…………….…………

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
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1. ………………………
2. ………………………
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ΣΠΟΥΔΕΣ
Κύριο Πτυχίο:
Πανεπιστήμιο…………………………………….…………………………………………..….…………
Τμήμα………………………………………………………………….………….…….……………..……..
Διάρκεια σπουδών (από-έως) ……………………………………………….…………….……..…..
Βαθμός πτυχίου …………………………………….………………………….……….…………….…
Μέσος όρος βαθμολογίας (εφ’ όσον οφείλονται μαθήματα) ………………………………

Προπτυχιακά Μαθήματα Κατεύθυνσης
Μάθημα

Βαθμός

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εργασίες σε μαθήματα της Κατεύθυνσης
Τίτλος εργασίας

Επιβλέπων Καθηγητής

1.
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2.
3.
4.
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(Σε περίπτωση που ο αιτών/ούσα οφείλει μαθήματα)
Δηλώνω ότι κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας οφείλω μόνον τα μαθήματα, εξετασθέντα στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου:

1. .....................................................................
2. ………………………………………………………..

ΑΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑ:
……..………………….………..……….……………..………………………………….….
…….……………………………………………………….……………………….………….
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Πανεπιστήμιο…………………………………….…………………………………………..….…………
Τμήμα………………………………………………………………….………….…….……………..……..
Ειδίκευση……………………………………………………….………….…………...…………………...
Διάρκεια σπουδών (από-έως) …………………..……………………….……………………………
Τίτλος που αποκτήθηκε ...………………………………….………………………………………….
Βαθμός …………………………..…………………………….…………………………………………....

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ:
……………………………………………………………………………………..…………
…………………….…………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (πτυχίο - επίπεδο):
Αγγλικά:……………………………………………………………………..…………….
Γαλλικά:……………………………………………………………………………………
Γερμανικά:…………………………………………………………………..……………
Άλλη:…………………………………………………………………………..……………
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
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……………………………………………………………………………………..…………
…………………….…………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αν έχετε κάνει αιτήσεις για άλλα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό, αναφέρετε σε ποια:

……………………………………………………………………………………..…………
………………………….……………………………………………………………………
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1.
2.
3.
4.
5.

Αντίγραφα τίτλων σπουδών
Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση τίτλων αλλοδαπής)
Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης ξένων γλωσσών
Άλλο (σημειώστε)

Έλαβα γνώση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής
του ΕΚΠΑ, των προϋποθέσεων συμμετοχής, εγγραφής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ολοκλήρωσης του προγράμματος, των συναφών προθεσμιών και των υποχρεώσεων συμμόρφωσης στους κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατά την
εκπόνηση εργασιών.

Ημερομηνία

Υπογραφή Υποψηφίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΧΕΔΙΟ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Πρόκειται να προσαρτηθεί σε όλες τις υποβληθείσες διπλωματικές εργασίες
Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας θεωρείται η ολική ή η μερική αναπαραγωγή
του έργου άλλου προσώπου ή η παρουσίαση του έργου κάποιου άλλου ως προσωπικού του γράφοντος. Η Νομική Σχολή Αθηνών λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη και
καταδικάζει την προσφυγή σε τέτοιου είδους πρακτικές από τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές της. Σε περιπτώσεις πρόδηλης ή εκ προθέσεως προσβολής πνευματικής
ιδιοκτησίας, τα αρμόδια όργανα της Σχολής δύνανται να επιβάλουν ως κύρωση έως
και την οριστική διαγραφή από το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Κατά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν
να τηρούν τις ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες:
1. Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί έργο του υποβάλλοντος αυτήν
φοιτητή.
2. Η αντιγραφή ή η παράφραση έργου τρίτου προσώπου αποτελεί προσβολή
πνευματικής ιδιοκτησίας και συνιστά σοβαρό αδίκημα, ισοδύναμο σε βαρύτητα
με την αντιγραφή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Στο αδίκημα αυτό περιλαμβάνεται τόσο η προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου φοιτητή όσο και η
αντιγραφή από δημοσιευμένες πηγές, όπως βιβλία, εισηγήσεις ή επιστημονικά
άρθρα. Το υλικό που συνιστά αντικείμενο λογοκλοπής μπορεί να προέρχεται
από οποιαδήποτε πηγή. Η αντιγραφή ή χρήση υλικού προερχόμενου από το
διαδίκτυο ή από ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια είναι εξίσου σοβαρή με τη χρήση
υλικού προερχόμενου από τυπωμένη πηγή ή βάση δεδομένων.
3. Η χρήση αποσπασμάτων από το έργο τρίτων είναι αποδεκτή εφόσον, αναφέρεται η πηγή του σχετικού αποσπάσματος. Σε περίπτωση επί λέξει μεταφοράς
αποσπάσματος από το έργο άλλου, η χρήση εισαγωγικών ή σχετικής υποσημείωσης είναι απαραίτητη, ούτως ώστε η πηγή του αποσπάσματος να αναγνωρίζεται.
4. Η παράφραση κειμένου, αποτελεί προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας.
5. Οι πηγές των αποσπασμάτων που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να καταγράφονται πλήρως σε πίνακα βιβλιογραφίας στο τέλος της εργασίας.
6. Η προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας επισύρει την επιβολή κυρώσεων. Κατά
την απόφαση επί των ενδεδειγμένων κυρώσεων, τα αρμόδια όργανα της Σχολής
θα λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως το εύρος και το μέγεθος του τμήματος
της εργασίας που οφείλεται σε προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι κυρώσεις θα επιβάλλονται, ύστερα από γνώμη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής
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και εισήγηση του οικείου Τομέα, και μπορούν να συνίστανται στον μηδενισμό
της διπλωματικής εργασίας (με ή χωρίς δυνατότητα επανυποβολής), τη διαγραφή από το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, καθώς και την επιβολή πειθαρχικών ποινών, όπως η αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας.
Βεβαιώνω ότι η διπλωματική εργασία, την οποία υποβάλλω, δεν περιλαμβάνει
στοιχεία προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτά προσδιορίζονται από την
παραπάνω δήλωση, τους όρους της οποίας διάβασα και αποδέχομαι.
Παρέχω τη συναίνεσή μου, ώστε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας μου να υποβληθεί σε ηλεκτρονικό έλεγχο για τον εντοπισμό τυχόν στοιχείων προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ημερομηνία

Υπογραφή Υποψηφίου
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