
Νομική Σχολή                                                                                                                              Νομική Σχολή 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                                              Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
«ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ»   

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θέση φωτογραφίας 

Επώνυμο: 

Όνομα: 

Όνομα πατέρα: 

Όνομα μητέρας: 

Ημερομηνία Γέννησης: 

Τόπος Γέννησης: 

Αρ. Ταυτότητας: Ημ. Έκδοσης: 

ΑΜΚΑ: 

 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

Πόλη:   

Οδός: Αριθμός: ΤΚ: 

Τηλέφωνο κατοικίας: Τηλέφωνο εργασίας: 

Κινητό: e-mail: 

 

3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 
3.1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Τίτλος Πτυχίου  Πανεπιστήμιο Βαθμός Έτος κτήσης  

    

    

    

 
3.2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ  
Τίτλος   Πανεπιστήμιο Βαθμός Έτος κτήσης  

    

    

    

 
3.3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
Ξένη Γλώσσα Άριστα Πολύ καλά Καλά Μέτρια Τίτλος πιστοποιητικού 

ΑΓΓΛΙΚΑ      

      

      

 
3.4. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητική δραστηριότητα, συμμετοχή σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών) 
Τίτλος Έτος 

  

  

  



  

  

 

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Είδος εργασίας Χρόνος έναρξης Λήξη 

   

   

   

   

   

 

Συνολική διάρκεια επαγγελματικής ενασχόλησης ………  έτη 

 

Ημερομηνία Υπογραφή 

  

 
 
Συνημμένα υποβάλλονται: 
1) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ, ή, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, 

πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. 

2) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται 

και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου. 

3) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η 

επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

4) Υπόμνημα μέχρι χιλίων (1000) λέξεων, στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και 

οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του ΔΠΜΣ. 

5) Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το 

σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης 

δεύτερης ξένης γλώσσας από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο, υποβάλλεται επίσης το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από 

Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης 

γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.  

Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός 

ΑΕΙ ή ελληνικό ή κυπριακό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού 

Τμήματος.  

6) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.  

7) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

                                                                                                                                                                                                                                


