Study in Germany
Ιστοσελίδα για νέους που θέλουν να ενημερωθούν για τις σπουδές
και τη ζωή στη Γερμανία.
www.study-in.de
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Augsburg................................ www.jura.uni-augsburg.de
Bayreuth.................................. www.jura.uni-bayreuth.de
Berlin (FU).............................. www.jura.fu-berlin.de
Berlin (HU)............................. www.jura.hu-berlin.de
Bielefeld.................................. www.jura.uni-bielefeld.de
Bochum.................................. www.jura-uni-bochum.de
Bonn......................................... www.jura.uni-bonn.de
Bremen.................................... www.jura.uni-bremen.de
Düsseldorf.............................. www.jura.hhu.de
Erlangen/Nürnberg............ www.jura.uni-erlangen.de
Frankfurt (Main)................... www.jura.uni-frankfurt.de
Frankfurt (Oder)................... www.rewi.europa-uni.de
Freiburg................................... www.jura.uni-freiburg.de
Gießen..................................... www.recht.uni-giessen.de
Göttingen............................... www.jura.uni-goettingen.de
Greifswald.............................. www.rsf.uni-greifswald.de
Halle......................................... www.jura.uni-halle.de
Hamburg................................ www.jura.uni-hamburg.de
Hamburg –(Bucerius Law School).....www.lawschool.de (private)
Hannover................................ www.jura.uni-hannover.de
Heidelberg............................. www.jura.uni-heidelberg.de
Jena.......................................... www.rewi.uni-jena.de
Kiel............................................ www.jura.uni-kiel.de
Köln.......................................... www.jura.uni-koeln.de
Konstanz................................. www.jura.uni-konstanz.de
Leipzig..................................... www.jura.uni-leipzig.de
Mainz....................................... www.jura.uni-mainz.de
Marburg.................................. www.uni-marburg.de/fb01
Münster................................... www.jura.uni-muenster.de
München................................ www.jura.uni-muenchen.de
Osnabrück.............................. www.jura.uni-osnabrueck.de
Passau..................................... www.jura.uni-passau.de
Potsdam.................................. www.uni-potsdam.de/jurfak
Regensburg........................... www.jura.uni-regensburg.de
Saarbrücken.......................... www.rewi-saarland.de
Trier........................................... www.jura.uni-trier.de
Tübingen................................ www.jura.uni-tuebingen.de
Wiesbaden............................. www.ebs.edu (private)
Würzburg............................... www.jura.uni-wuerzburg.de

Χρήσιμες Ιστοσελίδες

University ranking
Εάν θέλετε να μάθετε ποια σχολή Νομικής ταιριάζει καλύτερα στις
ανάγκες σας τότε μπορείτε να συμβουλευτείτε την αξιολόγηση της
εφημερίδας DIE ZEIT.
www.zeit.de/studium/jura

TestDaf
Ενημερωθείτε για την εξέταση γλωσσικής επάρκειας, τις ημερομηνίες
διεξαγωγής της στην Ελλάδα και Γερμανία.
www.testdaf.de
DAAD – Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών
c/o Goethe-Institut Athen
Ομήρου 14-16, 106 72 Αθήνα
Τηλ.: 210 3608171

10/2013 - 3.000

Σχολές Νομικής

daad@athen.goethe.org
www.daad.gr

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το φυλλάδιο έχουν
συνταχθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια. Παρά ταύτα,
δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για την ορθότητα του περιεχομένου.

  Σχολές οι οποίες δέχονται αιτήσεις και για το εαρινό εξάμηνο

www.daad.gr

Σπουδές Νομικής
στη Γερμανία
DAAD - Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών

Οι σπουδές Νομικής διαρκούν κατά κανόνα 9 εξάμηνα και χωρίζονται σε βασικό κύκλο σπουδών (Grundstudium) και σε κύκλο
κατεύθυνσης (Hauptstudium).
Στον βασικό κύκλο σπουδών, ο οποίος διαρκεί συνήθως 4 εξάμηνα,
διδάσκονται οι βασικές αρχές των διαφόρων κλάδων του δικαίου,
ενώ στον κύκλο κατεύθυνσης ακολουθεί η εξειδίκευση που ο φοιτητής επιλέγει ανάλογα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.
Οι τομείς εξειδίκευσης διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο
και θα μπορούσαν να αποτελέσουν κριτήριο επιλογής της Νομικής
σχολής. Κατά τη διάρκεια των σπουδών είναι υποχρεωτική η ολοκλήρωση μιας τρίμηνης πρακτικής άσκησης, η οποία γίνεται μεταξύ
των εξαμήνων.
Στον κύκλο κατεύθυνσης γίνονται δεκτοί μόνο εκείνοι οι φοιτητές,
που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον βασικό κύκλο σπουδών
συμμετέχοντας σε υποχρεωτικές εξετάσεις και εργασίες. Ο αριθμός των εξετάσεων και εργασιών, που πρέπει να συμμετέχει ένας
φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών ποικίλει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Στο Πρόγραμμα Σπουδών (Studienordnung),
το οποίο είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες των σχολών, αναφέρονται αναλυτικά οι εξετάσεις καθώς και o αριθμός που δύναται να
επαναλάβει κάποιος μία εξέταση για την απόκτηση του πτυχίου.
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Γενικές πληροφορίες

Υποβολή αιτήσεων, προθεσμίες, δικαιολογητικά
Το σύστημα υποβολής αιτήσεων δεν είναι ενιαίο και διαφέρει από
πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Καλείστε να ενημερωθείτε εγκαίρως από τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων και να επικοινωνήσετε
με το αρμόδιο γραφείο που σε αυτή την περίπτωση είναι το
international office. Τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων και επίσης συγκεντρωμένα στην ακόλουθη σελίδα: www.daad.de/aaa. Συνήθως απαιτείται μια αίτηση σε
ηλεκτρονική μορφή την οποία εκτυπώνετε, υπογράφετε και αποστέλλετε μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κάποια πανεπιστήμια
συνεργάζονται με την υπηρεσία uni-assist η οποία ελέγχει τη γνησιότητα των εγγράφων και κατά πόσο είναι πλήρης η αίτηση.
Σε κάποια πανεπιστήμια οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά σε
έντυπη μορφή και είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες των
international office. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι καλούνται
να υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Ιουλίου για το χειμερινό εξάμηνο
και έως 15 Ιανουαρίου για το εαρινό εξάμηνο.

Ο κύκλος κατεύθυνσης ολοκληρώνεται με τη 1. Juristische Prüfung
(1η Νομική Εξέταση) που αντιστοιχεί σε πτυχίο Νομικής για τα
ελληνικά πανεπιστήμια.
Η συγκεκριμένη εξέταση διεξάγεται κατά 30% με τη συμμετοχή του
πανεπιστημίου και κατά 70% με τη συμμετοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης του εκάστοτε κρατιδίου και των Ανωτάτων Δικαστηρίων.
Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτή την εξέταση συνεπάγεται ολοκλήρωση
της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Για να εργαστεί όμως κάποιος ως
δικηγόρος στη Γερμανία είναι υποχρεωτική μία διετής άσκηση
(Referendariat) και η συμμετοχή σε κρατικές εξετάσεις (2. Juristische
Staatsprüfung) για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Volljurist).
Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης των Νομικών διαρκεί στη Γερμανία
το λιγότερο 13 εξάμηνα.

Μια αίτηση συμπεριλαμβάνει συνήθως τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση προς τη σχολή ή προς την υπηρεσία uni-assist. Οι αιτήσεις
μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων.
• Απολυτήριο Λυκείου
• Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων
(βεβαίωση γενικού βαθμού πρόσβασης)

Όσοι ενδιαφέρονται για την άσκηση επαγγέλματος αποκλειστικά
στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα μετά το πέρας της 1ης Νομικής
Εξέτασης – και αφού εκπληρώσουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες
για την αναγνώριση και ισοτιμία του πτυχίου τους μέσω Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
– να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση στην Ελλάδα και να
δώσουν εξετάσεις στο δικηγορικό σύλλογο για την απόκτηση της
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

• Βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας, εφόσον υπάρχει
Απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα και επιπλέον επίσημη μετάφραση στη Γερμανική. Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν σταλεί εμπρόθεσμα εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών. Δεν ισχύει η
σφραγίδα αποστολής.

Οι αιτούντες οφείλουν να έχουν επιλέξει τη θεωρητική κατεύθυνση
και να έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Γερμανίας βασική προϋπόθεση είναι ο Μ.Ο. του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης των πανελλαδικών
εξετάσεων (πάνω από 10) και όχι του Απολυτηρίου. Μόνο υποψήφιοι
με πολύ καλές γνώσεις της Γερμανικής σε επίπεδο TestDaF 4, C2,
DSH ή ΚΜΚ ΙΙ έχουν πιθανότητες να εξασφαλίσουν θέση σε μία
από τις 39 σχολές Νομικής. Για το αν πρέπει να προσκομίσετε το
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας κατά την αίτησή σας ή κατά την εγγραφή σας, οφείλετε να ενημερωθείτε από το εκάστοτε πανεπιστήμιο της
επιλογής σας. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη γλωσσική επάρκεια παρέχει η ιστοσελίδα μας www.daad.gr
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Προϋποθέσεις εισαγωγής

