Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Νομική

Γενικές Πληροφορίες
Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρόγραμμα στη Νομική θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου
Νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Νομική από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας συνιστά υποχρεωτική προϋπόθεση εισαγωγής. Η
πολύ καλή γνώση δεύτερης ή και τρίτης Ευρωπαϊκής γλώσσας δύναται να ληφθεί υπόψη.
Η τελική απόφαση για την εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα λαμβάνεται από την
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, κατόπιν θετικής εισήγησης του
προτεινόμενου ερευνητικού συμβούλου. Είναι δυνατό να κληθούν σε συνέντευξη ή και σε
γραπτή εξέταση υποψήφιοι που πληρούν όλα τα κριτήρια εισαγωγής.
Συντονιστής Διδακτορικού Προγράμματος Νομικής
Αναπληρωτής Καθηγητής Νικήτας Χατζημιχαήλ
Τηλέφωνο: 22892923 Email: hatzimihail.nikitas@ucy.ac.cy

Υποβολή Αιτήσεων
Η ηλεκτρονική αίτηση για εισδοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και

πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής στο
πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το
αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης).
3. Αναλυτική βαθμολογία Πρώτου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.
4. Προκαταρκτική (μη δεσμευτική) ερευνητική πρόταση μέχρι 2,000 λέξεις στα ελληνικά

ή στα αγγλικά, που να προσδιορίζει τον προτεινόμενο επιβλέποντα και να περιγράφει
συνοπτικά το προτεινόμενο θέμα, την προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία και τη
βασική βιβλιογραφία.
5. Μία τουλάχιστον και όχι περισσότερες από τρεις μεταπτυχιακές εργασίες ή άλλο/α

δείγμα/τα ακαδημαϊκής γραφής.
6. Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, και τυχόν γνώσης

άλλων γλωσσών.

7. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) Καθηγητών Ανωτάτων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να
στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018.
Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Δομή προγράμματος
Το διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος Νομικής απαρτίζεται από τα ακόλουθα
ερευνητικά στάδια που αντιστοιχούν σε 240 ECTS:
Μάθημα

Research

Methodology

(υποχρεωτικό

για

όλους

τους

υποψήφιους διδάκτορες) (πρώτο εξάμηνο):

30 ECTS

Αρχικό ερευνητικό στάδιο/Επισκόπηση Βιβλιογραφίας (Στάδιο 1, πρώτο
και δεύτερο εξάμηνο):

60 ECTS

Περιεκτική εξέταση (Στάδιο 2, τέλος δεύτερου εξαμήνου):

15 ECTS

Παρουσίαση και έγκριση της πρότασης για διδακτορική διατριβή (Στάδιο
3, τέλος τρίτου εξαμήνου):

10 ECTS

Τελικό ερευνητικό στάδιο (Στάδιο 4, τέταρτο εξάμηνο και επέκεινα):

60 ECTS

Παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης σε επιστημονικές συναντήσεις
(Στάδιο 5, τέταρτο εξάμηνο και επέκεινα):

5 ECTS

Συγγραφή της διδακτορικής διατριβής (Στάδιο 6, τέταρτο εξάμηνο και
επέκεινα):

50 ECTS

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής (Στάδιο 7, έκτο εξάμηνο και
επέκεινα):

10 ECTS
240 ECTS

Στάδιο 1: Αρχικό ερευνητικό στάδιο/Επισκόπηση Βιβλιογραφίας

Κατά τη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου ακαδημαϊκού εξαμήνου του διδακτορικού
προγράμματος, οι υποψήφιοι διδάκτορες θα ασχοληθούν με την προκαταρκτική έρευνα, η
οποία θα οδηγήσει στην περιεκτική εξέταση.

Στάδιο 2: Περιεκτική εξέταση
Στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου των σπουδών τους, οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν
στην περιεκτική εξέταση. Η περιεκτική εξέταση συνίσταται σε (α) περιεκτική επισκόπηση της
βιβλιογραφίας στη θεματική της διδακτορικής διατριβής μέχρι 12,000 λέξεις (χωρίς τις
υποσημειώσεις και τη βιβλιογραφία), που αντιστοιχεί στο 70% της αξιολόγησης) και (β)
προφορική εξέταση μίας ώρας που αντιστοιχεί στο 30% της αξιολόγησης.
Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας δύναται να εκπονηθεί στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Η επισκόπηση προσδιορίζει και συνοψίζει τις σχετικές πηγές με ολοκληρωμένο τρόπο. Με
άλλα λόγια, η επισκόπηση της βιβλιογραφίας αποτελεί μια περιγραφή των υφιστάμενων
ακαδημαϊκών απόψεων, η οποία περιλαμβάνει τόσο τις θεμελιώδεις και κλασικές πηγές όσο
και τις πιο εξειδικευμένες δημοσιεύσεις επί των σχετικών με την έρευνα συζητήσεων. Η
επισκόπηση αυτή θα πρέπει να ταξινομεί τις πηγές σύμφωνα με τα προτεινόμενα
επιχειρήματα και σε σχέση με τις υπόλοιπες δημοσιεύσεις. Επιπρόσθετα, η επισκόπηση
πρέπει να διεξάγεται στα πλαίσια του προτεινόμενου ερευνητικού θέματος, με αυξημένο
βαθμό εξειδίκευσης.
Στόχοι της επισκόπησης της βιβλιογραφίας είναι:
i.

Η διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας και η ανάπτυξη μεθοδολογικών δεξιοτήτων,

ii.

Ο εντοπισμός σχετικών, επίκαιρων και αξιόπιστων πηγών,

iii.

Η απόδειξη βαθιάς κατανόησης των πηγών και των βασικών αρχών οι οποίες διέπουν
τον τομέα έρευνας του διδακτορικού φοιτητή,

iv.

Η ακριβής παρουσίαση των επιχειρημάτων των πηγών,

v.

Η απόδειξη πλήρους κατανόησης του τρόπου σύνδεσης μεταξύ πηγών και
επιχειρημάτων,

vi.

Η παρουσίαση του τρόπου εξέλιξης της συζήτησης γύρω από το ερευνητικό θέμα,

vii.

Η ανάπτυξη καινοτόμου σκέψης του διδακτορικού φοιτητή ώστε να μπορεί να θέσει
τα θεμέλια της έρευνας του.

Η προφορική εξέταση άπτεται του θέματος της διδακτορικής διατριβής και άλλων σχετικών
ζητημάτων στο ευρύτερο πεδίο της θεματικής της διατριβής. Ο σκοπός της προφορικής
εξέτασης είναι ο έλεγχος, η διακρίβωση και η βεβαίωση του κατά πόσο ο υποψήφιος
διδάκτορας έχει το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο, αντιλαμβάνεται το σχετικό πεδίο
δικαίου και μπορεί με άνεση και πειστικότητα να συμμετέχει σε μια απαιτητική ακαδημαϊκή
συζήτηση και να απαντά σε ερωτήματα σχετικά με τα θεμελιώδη αλλά και πιο εξειδικευμένα
ζητήματα που άπτονται της θεματικής της διδακτορικής διατριβής. Η προφορική εξέταση
μπορεί να διεξαχθεί στην ελληνική και/ή στην αγγλική γλώσσα.
Η περιεκτική εξέταση οργανώνεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος, η οποία ορίζει – πέραν του Ερευνητικού Συμβούλου – δεύτερο εξεταστή από το
ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος για το σκοπό αυτό. Η προθεσμία για την υποβολή της
επισκόπησης βιβλιογραφίας είναι η 1η Μαΐου και η προφορική εξέταση πραγματοποιείται
την τέταρτη εβδομάδα του Μάη.
Η περιεκτική εξέταση βαθμολογείται με «επιτυχία» ή «αποτυχία». Σε περίπτωση αποτυχίας,
η επανεξέταση διεξάγεται κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου (προθεσμία για την
υποβολή της επισκόπησης της βιβλιογραφίας ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου και η προφορική
εξέταση πραγματοποιείται την τρίτη εβδομάδα του Δεκέμβρη). Σε περίπτωση δεύτερης
αποτυχίας, ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται από το πρόγραμμα.

Στάδιο 3: Παρουσίαση και έγκριση της πρότασης για διδακτορική διατριβή
Η λεπτομερής πρόταση για διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται ενώπιον ειδικής τριμελούς
επιτροπής στο τέλος του εξαμήνου που έπεται της επιτυχούς ολοκλήρωσης της περιεκτικής
εξέτασης. Η ειδική επιτροπή ορίζεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος, μετά από εισήγηση του Ερευνητικού Συμβούλου.
Τα μέλη της ειδικής επιτροπής είναι: (α) ο Ερευνητικός Σύμβουλος του φοιτητή (ως Πρόεδρος
της επιτροπής), (β) ένα μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, (γ) ένα
μέλος από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος ή από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου
σε σχετικό θέμα ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο. Ένα μέλος της επιτροπής
μπορεί να συμμετέχει μέσω skype ή άλλου παρόμοιου μέσου τηλεδιάσκεψης.

Η πρόταση πρέπει να είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
10,000 λέξεις (χωρίς τις υποσημειώσεις και τη βιβλιογραφία), ενώ αντιστοιχεί στο 70% της
αξιολόγησης. Με την υποβολή της γραπτής πρότασης, ακολουθεί προφορική εξέταση μιας
ώρας που αντιστοιχεί στο 30% της αξιολόγησης. Η προφορική εξέταση μπορεί να διεξαχθεί
στην αγγλική και/ή στην ελληνική γλώσσα.

Η λεπτομερής πρόταση για διδακτορική διατριβή πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
i.

Να προσδιορίζει το ερευνητικό ερώτημα που θα εξεταστεί και να οριοθετεί τα βασικά
θέματα της έρευνας που θα διεξαχθεί,

ii.

Να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δημιουργείται το συγκεκριμένο ερώτημα
μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας και τον τρόπο με τον οποίο το
συγκεκριμένο ερώτημα συνδέεται με την υπάρχουσα βιβλιογραφία,

iii.

Να αιτιολογεί το λόγο για τον οποίο η υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν ασχολείται με
ικανοποιητικό τρόπο με το ερευνητικό ερώτημα,

iv.

Να επιχειρηματολογεί σχετικά με τη σημασία παροχής απάντησης στο ερώτημα,

v.

Να εξειδικεύει λεπτομερώς τη μεθοδολογική προσέγγιση, με αναφορά στις πηγές,
στην ερευνητική μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί, στην ικανότητα στήριξης της
έρευνας από το διαθέσιμο υλικό της βιβλιοθήκης, στην ανάγκη πρόσβασης σε
επιπρόσθετο υλικό,

vi.

Να παρουσιάζει το σκελετό με τον οποίο θα διαρθρωθεί η επιχειρηματολογία,
δηλαδή να παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο θα τεθεί το ερευνητικό ερώτημα, τον
τρόπο με τον οποίο μπορεί να προκύψουν υποθέσεις, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί
να εξελιχθούν ορισμοί και να εντοπίζει τους βασικούς τομείς στους οποίους θα
εστιάζει η έρευνα,

vii.

Να παρέχει, όσο πιο λεπτομερώς γίνεται, το πλάνο με το οποίο θα δομηθεί η έρευνα,

viii.

Να υποδεικνύει, με μη δεσμευτικό τρόπο, πιθανά ερευνητικά αποτελέσματα ως προς
τα επιχειρήματα,

ix.

Να παρέχει χρονοδιαγράμματα για την οργάνωση της έρευνας.

Η παρουσίαση της πρότασης για διδακτορική διατριβή οργανώνεται από την Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Προθεσμία υποβολής της πρότασης ορίζεται η 1η
Δεκεμβρίου και η προφορική εξέταση διεξάγεται την τρίτη εβδομάδα του Δεκέμβρη.

Η πρόταση για διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με «επιτυχία» ή «αποτυχία». Σε
περίπτωση αποτυχίας, οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν εκ νέου την πρόταση τους
στο ίδιο ή σε διαφορετικό θέμα, μέχρι το τέλος του επόμενου εξαμήνου (προθεσμία για την
υποβολή της πρότασης ορίζεται η 1η Μαΐου και η προφορική εξέταση πραγματοποιείται την
τέταρτη εβδομάδα του Μάη). Κάθε φοιτητής έχει δύο ευκαιρίες για να παρουσιάσει την
πρόταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται από το
πρόγραμμα. Σε πρόταση για διδακτορική διατριβή δεν μπορεί να καταχωρηθεί
«Ανολοκλήρωτος βαθμός».

Στάδιο 4: Τελικό ερευνητικό στάδιο
Μετά την παρουσίαση της πρότασης για διδακτορική διατριβή (βλ. Στάδιο 3), οι υποψήφιοι
διδάκτορες εντείνουν και εμβαθύνουν την έρευνα τους, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της
ειδικής επιτροπής.

Στάδιο 5: Παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης σε επιστημονικές συναντήσεις
Στο πλαίσιο του Τμήματος Νομικής, διοργανώνονται επιστημονικές συναντήσεις με τη
συμμετοχή του ακαδημαϊκού προσωπικού, υποψήφιων διδακτόρων, μεταπτυχιακών
φοιτητών του Τμήματος και προσκεκλημένων ομιλητών. Μετά την έγκριση της πρότασης για
διδακτορική διατριβή, οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρουσιάσουν την
πρότασή τους (περίληψη διατριβής) ή μέρη της διατριβής τους σε επιστημονικές
συναντήσεις.
Πριν την υποβολή της διδακτορικής διατριβής, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν παρουσιάσει
τουλάχιστον δύο φορές μέρος της δουλειάς τους σε τέτοιες επιστημονικές συναντήσεις.

Στάδιο 6: Συγγραφή της διδακτορικής διατριβής
Βασικό στοιχείο του διδακτορικού προγράμματος Νομικής αποτελεί η προετοιμασία μιας
πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής. Κατά τη διάρκεια του Σταδίου 6, οι φοιτητές
ολοκληρώνουν τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
σχόλια του Ερευνητικού Συμβούλου και των άλλων μελών της επιτροπής. Η διδακτορική

διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη, καλά τεκμηριωμένη και να αποτελεί σημαντική
συμβολή στο οικείο γνωστικό αντικείμενο.
Το όριο λέξεων της διδακτορικής διατριβής έχει οριστεί στις 100,000 λέξεις (χωρίς τις
υποσημειώσεις και τη βιβλιογραφία). Η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής
είναι η ελληνική ή η αγγλική. Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει στην
αγγλική γλώσσα, εφόσον ο υποψήφιος έχει άριστη γνώση της σε γραπτό και προφορικό
επίπεδο και ο Ερευνητικός Σύμβουλος συμφωνεί. Ο υποψήφιος φοιτητής πρέπει να δηλώσει
την επιλογή γλώσσας όταν υποβάλλει την πρόταση για διδακτορική διατριβή για έγκριση.
Επίσης, ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει περίληψη (μέχρι 1,000 λέξεις) τόσο στα ελληνικά
όσο και στα αγγλικά. Η υποχρέωση υποβολής περίληψης στα ελληνικά δεν εφαρμόζεται σε
διδακτορικούς φοιτητές των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική.

Στάδιο 7: Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής
Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον πενταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής.
Η Εξεταστική Επιτροπή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από γραπτή εισήγηση
του Ερευνητικού Συμβούλου και μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος. Η Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη του ακαδημαϊκού
προσωπικού του Τμήματος – ένα από τα οποία είναι ο Ερευνητικός Σύμβουλος του φοιτητή
– ένα μέλος από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο και ένα μέλος από άλλο Τμήμα του
Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό
Κέντρο Πανεπιστημιακού επιπέδου. Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής είναι μέλος του
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, όχι όμως ο Ερευνητικός Σύμβουλος.
Η διαδικασία υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής περιλαμβάνει τρία στάδια:
i.

Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής σε ανοικτή διάλεξη (μια ώρα),

ii.

Συζήτηση της Διατριβής με τα μέλη της Επιτροπής (δύο ώρες),

iii.

Σύσκεψη της Επιτροπής και διαμόρφωση της τελικής εισήγησής της.

Με τη λήξη της υποστήριξης, η Εξεταστική Επιτροπή υποβάλλει γραπτώς στον Πρόεδρο του
Τμήματος τεκμηριωμένη εισήγηση με ενδεχόμενες υποδείξεις προς τον υποψήφιο

διδάκτορα. Ο Πρόεδρος προωθεί την εισήγηση της Επιτροπής στη Σύγκλητο για έγκριση
μέσω του Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε περίπτωση που η εισήγηση
της Εξεταστικής Επιτροπής δεν είναι ομόφωνη, η Σύγκλητος δύναται να την αναπέμψει πίσω
στο Τμήμα και να ζητήσει από το Συμβούλιο του Τμήματος να οριστούν δύο (2) νέοι
εξωτερικοί κριτές από τους οποίους να ζητηθούν οι απόψεις τους για τη διατριβή. Οι
εισηγήσεις των νέων εξωτερικών κριτών υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Τμήματος. Ο
Πρόεδρος προωθεί τις εισηγήσεις τους στο Συμβούλιο του Τμήματος και ακολούθως στη
Σύγκλητο για έγκριση.
Σε περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή εισηγείται αλλαγές ή βελτιώσεις, η τελική έγκριση
της Συγκλήτου για απονομή του τίτλου δίνεται, αφού ο Ερευνητικός Σύμβουλος
διαβεβαιώσει γραπτώς ότι όλες οι εισηγήσεις της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν υλοποιηθεί.
Σε περίπτωση απόρριψης της διδακτορικής διατριβής, μπορεί να επιτραπεί σε διδακτορικό
φοιτητή να υποβάλει τη διατριβή εκ νέου, μετά από σχετικές τροποποιήσεις σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Εξεταστικής Επιτροπής, και να επαναλάβει τη διαδικασία υποστήριξής της. Η
επαναϋποβολή της διατριβής θα πρέπει να γίνει εντός των οκτώ (8) ακαδημαϊκών ετών
(δεκαέξι εξάμηνα) που είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης ενός διδακτορικού φοιτητή.

Κανόνες παρακολούθησης
Η παρακολούθηση του μαθήματος Research Methodology/Ερευνητική Μεθοδολογία είναι
υποχρεωτική.
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος διατηρεί το δικαίωμα, με τη σύμφωνη
γνώμη του Ερευνητικού Συμβούλου, να ζητήσει από διδακτορικό φοιτητή να παρακολουθεί
ένα ή περισσότερα μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών (LLM) του Τμήματος Νομικής όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για
την έρευνα του φοιτητή ή/και θα διευκολύνει την πρόοδο της έρευνάς του. Η
παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων δεν θα πιστώνεται με ECTS.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν δικαιούνται να φοιτούν
ταυτόχρονα σε δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή σε δύο Τμήματα του
Πανεπιστημίου Κύπρου ή σε άλλο Πανεπιστήμιο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην
Κύπρο ή στο εξωτερικό. Κατ’ εξαίρεση, η ταυτόχρονη φοίτηση σε άλλο Πανεπιστήμιο ή

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό επιτρέπεται μόνο αν ο φοιτητής
έχει την έγκριση του Ερευνητικού του Συμβούλου, της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος του Συμβουλίου του Τμήματος. Νοείται ότι ο φοιτητής δεν μπορεί να φοιτά
ταυτόχρονα με καθεστώς πλήρους φοίτησης και στα δύο Πανεπιστήμια.
Διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν μέρος της ερευνητικής τους εργασίας σε
άλλο Πανεπιστήμιο μετά από έγκριση του Ερευνητικού τους Συμβούλου, της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Συμβουλίου του Τμήματος.
Για τους διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Νομικής είναι υποχρεωτική η
παρακολούθηση επιστημονικών συναντήσεων (συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις από
επισκέπτες) που σχετίζονται με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής τους. Με την
έγκριση της πρότασης για διδακτορική διατριβή, οι διδακτορικοί φοιτητές πρέπει να
παρουσιάσουν την πρόταση τους (περίληψη διατριβής) ή μέρη της διατριβής τους σε
επιστημονικές συναντήσεις (βλ. πιο πάνω, Στάδιο 5). Πριν την υποβολή της διδακτορικής
διατριβής, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν παρουσιάσει τουλάχιστον δύο φορές μέρος της
εργασίας τους σε τέτοιες επιστημονικές συναντήσεις.

