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ΝΟΜΙΚΗΣ  

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στην  Ελλάδα  για  την  έναρξη  του  ακαδηµαϊκού έτους 2009-2010 στην
Αθήνα, ο Πρύτανης της Σχολής Νοµικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου
Paris 13 κύριος  Robert Etien και  ο Πρόεδρος  του Γαλλικού  Κολλεγίου IdEF, κύριος  Εµµανουήλ
Αµαργιανάκης, ανακοινώνουν τα ακόλουθα:

Χαίρονται  για  την  άριστη  ποιότητα  των σχέσεων που υπάρχουν  µεταξύ  των  δύο  συνεργαζόµενων
φορέων εδώ και περισσότερα από 14 χρόνια, επιπροσθέτως δε εκφράζουν την ικανοποίηση τους για
το αυξηµένο ενδιαφέρον που δείχνουν οι Έλληνες υποψήφιοι για τις Νοµικές σπουδές του Γαλλικού
Πανεπιστηµίου Paris 13 στην Ελλάδα.

Υπενθυµίζουν  ότι, οι φοιτητές που παρακολουθούν  τις σπουδές  τους στην  Ελλάδα έχουν  την ίδια
φοιτητική  ιδιότητα  µε  τους  γάλλους  φοιτητές.  Παρακολουθούν  το  ίδιο  πρόγραµµα  σπουδών  και
αποκτούν τα ίδια Εθνικά Γαλλικά πτυχία που τους απονέµονται από το Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13.

Σχετικά µε τις δύο περιπτώσεις φοιτητών που αξιοποίησαν τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραµµα
ανταλλαγής φοιτητών “Erasmus”, πραγµατοποιώντας το 4ο έτος σπουδών τους σε Ελληνικές Νοµικές
Σχολές, έχουν να παρατηρήσουν τα εξής :

Απεδείχθη η συµβατότητα των Γαλλικών Νοµικών σχολών µε τις αντίστοιχες Ελληνικές. Με δεδοµένες
τις  δύο  περιπτώσεις  φοιτητών  του  Paris  13 που  πέρασαν  ο  µεν  πρώτος  18 µαθήµατα  Ελληνικού
Δικαίου µε µέσο όρο βαθµών 7,1, η δε δεύτερη 8 µαθήµατα Ελληνικού Δικαίου µε µέσο όρο βαθµών
7,4  καθίσταται  προφανής  η  συγγένεια  των  νοµικών  συστηµάτων  των  δύο  χωρών,  αλλά  και  η
ποιότητα των Ελλήνων φοιτητών του Paris 13.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µετά από 3 έτη σπουδών Γαλλικού Δικαίου µε γλώσσα διδασκαλίας τα
Γαλλικά, η µετάβαση και η επιτυχής περάτωση των µαθηµάτων Ελληνικού Δικαίου του 4ου έτους



στα Ελληνικά συνιστά  µία διαδικασία πολύ απαιτητική, πλην όµως όπως αποδείχθηκε, από τους ως
άνω φοιτητές, απόλυτα πραγµατοποιήσιµη.

Μετά  ταύτα,  ο  Πρύτανης  της  Σχολής  Νοµικών,  Πολιτικών  και  Κοινωνικών  Επιστηµών  του
Πανεπιστηµίου Paris 13 κύριος Robert Etien προτίθεται να προτείνει σε Ελληνική Νοµική σχολή τη
δηµιουργία  Διπλού  Πτυχίου  (Double  Diplôme)  Νοµικών  Επιστηµών,  στα  πρότυπα  παρόµοιων
συνεργασιών µε άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια.

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το ανωτέρω πρόγραµµα θα έχουν τη δυνατότητα µε 3 έτη
σπουδών στο  Πανεπιστήµιο Paris 13 στο  Παρίσι ή στην  Αθήνα  και  1 έτος  σπουδών  στο Ελληνικό
Πανεπιστήµιο να αποκτήσουν και τα δύο Πτυχία Νοµικών Επιστηµών. Αντιστοίχως στους φοιτητές που
θα πραγµατοποιούν τα 3 πρώτα έτη σπουδών στην Ελληνική Νοµική και το 4ο έτος  στο Paris 13 θα
απονέµονται  το  πτυχίο  της  Ελληνικής  Νοµικής  και  το  Master  1  Νοµικής  του  Δηµόσιου  Γαλλικού
Πανεπιστηµίου Paris 13. 

Σηµειώνεται  ότι  µε  ένα  έτος  ακόµα  η  ως  άνω  κατηγορία  πτυχιούχων  θα  µπορεί  να  αποκτήσει  το
Master 2 Νοµικής του Γαλλικού Πανεπιστηµίου.    

Είµαστε βέβαιοι ότι τα Ελληνικά Πανεπιστήµια στα πλαίσια του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης
εκπαίδευσης  θα  προωθήσουν  συνεργασίες  που  θα  δίνουν  τη  δυνατότητα  στους  φοιτητές  τους  να
αποκτήσουν  περισσότερα  του  ενός  πτυχία  και  µεταπτυχιακά  κάνοντας  σπουδές  σε  διάφορες
ευρωπαϊκές  γλώσσες,  ειδικότερα  δε  στη  γαλλική,  προεξάρχουσα  γλώσσα  των  Ευρωπαϊκών
Δικαστηρίων.     

 

Ο Πρύτανης της Σχολής Νοµικών
Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών

του Πανεπιστηµίου Paris 13
Ο Πρόεδρος του IdEF

Robert Etien Εµµανουήλ Αµαργιανάκης


