
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
(δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γενικού υποβάθρου, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.panteion.gr/courses/TME100/

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



(3) ΠΕ

ΡΙΕ

ΧΟ

Μ

ΕΝ

Ο 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:
 Να κατανοήσουν το δίκαιο ως κοινωνικό φαινόμενο.
 Να αντιληφθούν τη νομική διάσταση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
 Να  εξετάσουν αφενός τη συνάρτηση του δικαίου με την ιστορία και αφετέρου την πολιτική

διάσταση των κανόνων και θεσμών.
 Να περιγράψουν βασικά στοιχεία της κλασικής νομικής επιστήμης καθώς και την οργάνωση

και λειτουργία της έννομης τάξης.
 Να  εξετάσουν  την  εξέλιξη  του  δικαίου  και  της  νομικής  επιστήμης  στο  πλαίσιο  της

παγκοσμιοποίησης και των φαινομένων περιφερειακής ολοκλήρωσης.
 Να εξηγήσουν βασικές έννοιες της πολιτείας και του Συντάγματος,  του κράτους και των

μετασχηματισμών της κυριαρχίας.

 Να περιγράψουν τα βασικά πολιτικά και διοικητικά όργανα και τους δικαστικούς θεσμούς.
 Να κατανοήσουν την έννοια των δικαιωμάτων, των διακρίσεων, των επιπέδων προστασίας

εθνικών, περιφερειακών κλπ
 Να εξηγήσουν βασικές έννοιες του ποινικού (ουσιαστικού και δικονομικού) δικαίου.
 Να προσεγγίσουν βασικά υποσυστήματα κανόνων διεθνούς ποινικού δικαίου υπό ευρεία

έννοια και να εξετάσουν τις διαφορές τους.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



1.Το δίκαιο, η νομική επιστήμη και η σημασία τους για τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές
 Το δίκαιο ως έννοια του δυτικού πολιτισμού
 Το δίκαιο ως αντικείμενο της νομικής επιστήμης
 Η διδασκαλία του δικαίου στο ΔΕΠΣ

2.Έννοια και λειτουργία του δικαίου
 Η λειτουργία του δικαίου στην κοινωνία
 Δίκαιο και στο κράτος
 Η έννοια του κανόνα δικαίου

3.Το δίκαιο και οι κλασικές διακρίσεις του δικαίου
 Η διάκριση ιδιωτικού / δημοσίου δικαίου
 Η διάκριση εσωτερικού / διεθνούς δικαίου
 Οι κλάδοι του δικαίου

4.Βασικές έννοιες της πολιτειολογίας και του συνταγματικού δικαίου
 Κράτος, διεθνής κοινότητα, περιφερειακή ολοκλήρωση
 Πολιτική και νομική σημασία του Συντάγματος
 Παραγωγή του Συντάγματος και πηγές του δικαίου
 Είδη πολιτευμάτων και θεσμοί
 Δικαιώματα
 Οργάνωση των λειτουργιών στο ελληνικό Σύνταγμα
 Στοιχεία διοικητικού δικαίου
 Στοιχεία οργάνωσης της δικαστικής εξουσίας

5.Βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού δικαίου
 Σύντομη ιστορική αναδρομή της σύναψης των Συνθηκών
 Σχέσεις ενωσιακού και διεθνούς και εσωτερικού δικαίου
 Θεσμικά όργανα της Ένωσης
 Τα νομικά εργαλεία της Ένωσης και ο τρόπος λήψης αποφάσεων

6. Βασικές έννοιες του εσωτερικού ιδιωτικού δικαίου
 Κλάδοι του ιδιωτικού δικαίου
 Θεμελιώδη γνωρίσματα του ιδιωτικού δικαίου
 Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των ιδιωτών
 Βασικά γνωρίσματα του Αστικού Δικαίου
 Βασικά γνωρίσματα του Εμπορικού Δικαίου

7. Βασικά στοιχεία του Δικαίου των Επιχειρήσεων
 Είδη εταιρειών
 Στοιχεία και τρόπος ίδρυσης των εταιρειών
 Είδη συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων
 Οι εταιρείες και το ενωσιακό δίκαιο

8.Βασικές έννοιες του ποινικού δικαίου 
 Η θέση του ποινικού δικαίου στο σύστημα κανόνων δικαίου
 Λειτουργικοί σκοποί και πηγές δικαίου

9.Βασικά στοιχεία του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου
 Οι έννοιες του εγκλήματος και της ποινής – Θεμελιώδεις αρχές του ουσιαστικού ποινικού

δικαίου
 Η  δομή  της  ποινικής  δίκης  –  Θεμελιώδεις  αρχές  του  δικονομικού  ποινικού  δικαίου  –

Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων
10.Υποσυστήματα κανόνων διεθνούς ποινικού δικαίου υπό ευρεία έννοια και διάκριση αυτών

 Δίκαιο  των  τοπικών  ορίων  του  ποινικού  δικαίου  –  Επιμέρους  αρχές  διεθνούς  ποινικού
δικαίου

 Δίκαιο διεθνούς συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις – Βασικοί θεσμοί
 «Γνήσιο» διεθνές ποινικό δίκαιο – Θεσμοθέτηση μόνιμου ΔΠΔ



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

- Όχι power point αλλά διαδραστική παραγωγή των εννοιών
στον πίνακα
- Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω ειδικής 
πλατφόρμας μάθησης [e-class] όπου αναρτώνται οι 
πανεπιστημιακές παραδόσεις και σημειώσεις του 
μαθήματος καθώς και υποστηρικτικό υλικό
-  Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω e-mail ή  της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μαθήματος.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος  και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή  Άσκηση,
Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &  ανάλυση
βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,  Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,  Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση  μελέτης
(project),  Συγγραφή  εργασίας  /  εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης  του  φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα
με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39 ώρες

Επεξεργασία των 
σημειώσεων που κράτησε 
ο φοιτητής στο μάθημα 
(+επανάληψη)

20 ώρες

Προετοιμασία του 
μαθήματος με μελέτη των 
πανεπιστημιακών 
παραδόσεων, του υλικού ή
επεξεργασία των 
ασκήσεων

60 ώρες

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη

61 ώρες

Σύνολο Μαθήματος 180 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι  αξιολόγησης,
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις  Σύντομης
Απάντησης,  Ερωτήσεις  Ανάπτυξης  Δοκιμίων,
Επίλυση  Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική  Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική  Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά  προσδιορισμένα  κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Γραπτές εξετάσεις
Ερωτήσεις  σύντομης  απάντησης  που  διατρέχουν  όλη  την
ύλη και Ερωτήσεις που απαιτούν σφαιρικότερη κατανόηση
και συνθετική ικανότητα.

Κριτήρια αξιολόγησης:
-Η κατανόηση του κάθε θέματος
-Η ακριβής γνώση
-Η δυνατότητα διατύπωσης ολοκληρωμένων συλλογισμών
-Η  δυνατότητα  σύνθεσης  και  αλληλοσύνδεσης  επιμέρους
ζητημάτων
Οι φοιτητές πληροφορούνται τα κριτήρια αξιολόγησης στο
πρώτο μάθημα.
Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα γραπτά τους, εφόσον το
επιθυμούν



(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Ι. Αραβαντινός, Εισαγωγή στην επιστήμη του Δικαίου, εκδ. Αντ.Σάκκουλας, 1983

Απ. Γεωργιάδης, Τι είναι δίκαιο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2018

Απ. Γεωργιάδης, Εισαγωγή στη νομική επιστήμη, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, 2020

Δ. Ζουδιανός, Εισαγωγή στα νομικά, τόμ. 1, 2η έκδ., Σάκκουλα, 2015

Γ. Θεοδόσης, Μια συντομότερη ιστορία του Δικαίου, εκδ. Κλειδάριθμος, 2018

Ι.  Μανωλεδάκης, Εισαγωγή στην επιστήμη (Εισαγωγή στην επιστήμη του Δικαίου),  εκδ.
Παρατηρητής 1992

Ε. Μιχελάκης, Εισαγωγή εις το Δίκαιον και εις την επιστήμην του Δικαίου, 1968

Ν.  Αθ.  Κανελλοπούλου,  Ζητήματα  μεθόδου  του  Συνταγματικού  Δικαίου,  εκδ.  Αντ.
Σάκκουλας, 1995

Ν. Αθ. Κανελλοπούλου/Ο. Τσόλκα,  Εισαγωγή στο Δίκαιο,  Πανεπιστημιακές Παραδόσεις,
Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2017

Κ. Σταμάτης/Α. Τάκης, Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, εκδ.Σάκκουλα, 2η έκδ., 2018

Δ.Θ. Τσάτσος, Πολιτεία, εκδ. Γαβριηλίδης, 2010

Μ. Φεφές, Εισαγωγή στο Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2016

Π. Φίλιος, Εισαγωγή στο Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 2012

Δ. Χριστοφιλόπουλος, Εισαγωγή στο Δίκαιο, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, 2007


	Δ. Ζουδιανός, Εισαγωγή στα νομικά, τόμ. 1, 2η έκδ., Σάκκουλα, 2015
	Κ. Σταμάτης/Α. Τάκης, Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, εκδ.Σάκκουλα, 2η έκδ., 2018

