
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΠΜΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ 

 

 

Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στις εισαγωγικές εξετάσεις 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 

Κατεύθυνση (κυκλώστε μόνο μία (1) Κατεύθυνση) : 

 

1. Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου 

 

2. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης 

 

3. Διεθνών Σπουδών 

 

4. Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου 

 

5. Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου 

 

6. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών 

 

 

Τα μαθήματα που επιθυμώ να εξεταστώ είναι : 

1) Μάθημα : 

…………………………………………………..……. 

2) Μάθημα : 

…………………………………………..….………… 

3) Ξένη Γλώσσα : 

…………………………................................................ 

              Ημερομηνία : ............................. 

                                      Ο/Η Αιτών/ούσα  

         (υπογραφή) 

 

 

 

 

Α) Συνημμένα δικαιολογητικά (για πτυχιούχους του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ) : 

 Αντίγραφο του τίτλου σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση (C2) της ξένης γλώσσας (Αγγλικά, ή 

Γαλλικά, ή Γερμανικά), για απαλλαγή από τις εξετάσεις. 

 Αντίγραφο του τίτλου σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση (C2) δεύτερης ξένης γλώσσας 

(Αγγλικά, ή Γαλλικά, ή Γερμανικά, ή Ιταλικά, ή Ισπανικά), για πρόσθετη μοριοδότηση. 

 

Β) Συνημμένα δικαιολογητικά (για πτυχιούχους άλλων Τμημάτων) :  

 Αντίγραφο πτυχίου. 

 Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχιούχου (όπου να αναγράφεται η ημερομηνία ορκωμοσίας και 

ο βαθμός πτυχίου). 

 Αντίγραφο της αναγνώρισης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για πτυχιούχους Τμημάτων των 

Πανεπιστημίων της αλλοδαπής). 

 Αντίγραφο του τίτλου σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση (C2) της ξένης γλώσσας (Αγγλικά, ή 

Γαλλικά, ή Γερμανικά), για απαλλαγή από τις εξετάσεις. 

 Αντίγραφο του τίτλου σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση (C2) δεύτερης ξένης γλώσσας 

(Αγγλικά, ή Γαλλικά, ή Γερμανικά, ή Ιταλικά, ή Ισπανικά), για πρόσθετη μοριοδότηση. 

 

Σημείωση: Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που 

έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Επώνυμο …........................................................ 

Όνομα ................................................................ 

Όνομα Πατέρα................................................... 

Όνομα Μητέρας……………………….……… 

Τόπος Γέννησης……………………….……… 

Ημερομηνία Γέννησης………………….…….. 

 

Τίτλος σπουδών : 

1) Πτυχίο (Τμήμα / Πανεπιστήμιο) :  

........................................................................... 

........................................................................... 

………………………………………………... 

Στοιχεία Επικοινωνίας : 

Δ/νση κατοικίας ................................................ 

........................................................................... 

Πόλη ............................................Τ.Κ............... 

 

Δ/νση εργασίας .................................................. 

............................................................................ 

Πόλη ............................................Τ.Κ............... 

 

Τηλέφωνο (Οικία).............................................. 

Τηλέφωνο (Εργασία)…………………….……. 

Τηλέφωνο (Κινητό)............................................ 

Email…………………………….……………. 

ΑΕΜ (μόνο για πτυχιούχους Νομικής ΑΠΘ) : 

……………………….…………………….….. 


