
Τίτλος Μαθήματος Διπλωματική Εργασία 

Κωδικός 

Μαθήματος 
LLM696 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος)  

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

2ο έτος / 1ο εξάμηνο  

Όνομα 

Διδάσκοντα 

Θα ανακοινωθεί 

ECTS 30 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

(4 τρίωρες 

διαδικτυακές 

συναντήσεις 

με τον 

επιβλέποντα 

κατά τη 

διάρκεια του 

εξαμήνου) 

Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

ΟΧΙ 

Στόχοι Μαθήματος Το μάθημα αποσκοπεί να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να 

εφαρμόσουν τη γνώση που απέκτησαν στα υπόλοιπα μαθήματα, 

εκπονώντας εκτενή εργασία επί συγκεκριμένου νομικού ζητήματος 

στο τομέα του διεθνούς εμπορικού δικαίου ή στο τομέα του δημοσίου 

δικαίου. Συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει στο να παράσχει στους 

φοιτητές τη δυνατότητα να αντιληφθούν με σαφήνεια τα απαιτούμενα 

βήματα για την ετοιμασία μιας νομικής μελέτης αλλά και τη δυνατότητα 

να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις που θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιήσουν για να επιλύσουν νομικά ζητήματα που πιθανόν 

να ανακύψουν στην πορεία της ολοκλήρωσης της.  Μέσα από το 

μάθημα αυτό θα εξοικειωθούν πλήρως με τη διαδικασία επεξήγησης, 

τεκμηρίωσης, και θεμελίωσης των νομικών τους επιχειρημάτων. 

Επίσης θα αποκτηθεί η δυνατότητα επεξεργασίας και ερμηνείας 

κρίσιμης νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και η  δυνατότητα 

σχολιασμού με κριτική προσέγγιση τόσο της δικής τους μελέτης όσο 

και άλλων μελετών. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες 

θα είναι σε θέση να: 

 Εντοπίζουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή μια θεματική 

κατάλληλη για έρευνα που σχετίζεται με τα μαθήματα που 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού (LLM). 

 Διατυπώνουν υποθέσεις εργασίας.  



 Εφαρμόζουν τις κατάλληλες ερευνητικές μεθοδολογίες για να 

μελετήσουν το πρόβλημα και να επεξεργαστούν τις υποθέσεις 

εργασίας τους. 

 Επιλέγουν τα κατάλληλα παραδείγματα για την υποστήριξη των 

επιχειρημάτων τους. 

 Αναλύουν και να παρουσιάζουν δεδομένα.  

 Συγγράφουν το ειρημένο θέμα.  

 Προσεγγίζουν το θέμα διεπιστημονικά. 

 Αναλαμβάνουν συστηματική και κριτική επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τη θεματική που έχουν επιλέξει 

για την εργασία τους.  

 Προσεγγίζουν με κριτικό τρόπο τη νομολογία και τη νομοθεσία.  

 Συντάσσουν περίληψη του θέματός τους και να παρουσιάζουν τις 

ιδέες που ανέπτυξαν σε ακροατήριο  

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εκτέλεση 

ενός ερευνητικού θέματος στο πεδίο του διεθνούς εμπορικού δικαίου 

ή στο πεδίο του δημοσίου δικαίου και τη συγγραφή του κειμένου που 

θα περιλαμβάνει κατά προσέγγιση 20,000 λέξεις. Οι τίτλοι των 

ερευνητικών θεμάτων θα συμφωνούνται μεταξύ του φοιτητή και του 

οριζόμενου επιβλέποντος καθηγητού και θα εγκρίνονται από τη 

Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού.    

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία Μαρίνος, Μιχ.-Θεοδ., Πώς γράφεται μια φοιτητική & μεταπτυχιακή 

εργασία. Ένας μικρός οδηγός συγγραφής για φοιτητές νομικής, 

Δίκαιο και Οικονομία 2009 

Χελιδόνης, Απ., Μεθοδολογικές οδηγίες για τη σύνταξη της 

μεταπτυχιακής εργασίας, Περιοδικό Digesta 2000-2001, σ. 132-

153. 

Neumann, U., Θεωρία νομικής επιχειρηματολογίας (επιμ. 

Μετάφρασης Δ. Κιούπης – Τ. Τριανταφύλλου), Δίκαιο και 

Οικονομία 1996 

Ανάλογα με τη θεματική της εργασίας 



Αξιολόγηση  

Γραπτή Μελέτη 75% 

Παρουσίαση Έρευνας 25% 

Σύνολο 100% 
 

Γλώσσα Ελληνικά, Αγγλικά 

 

 

 

 


