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ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 

Η Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) 

και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του 

Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

A. Το όραμα και συνακόλουθα η αποστολή της Σχολής αφορά στην κατάρτιση 

επιστημόνων με ευρεία νομική παιδεία, εξωστρέφεια, οξυμένη νομική σκέψη, και 

γενικότερα στη διαμόρφωση πολιτών με κριτικό στοχασμό, οι οποίοι θα έχουν τη 

δυνατότητα να στελεχώσουν επάξια τις τάξεις των νομικών επαγγελμάτων αλλά και να 

προσφέρουν από οποιαδήποτε θέση καταλάβουν στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.  

Η αποστολή της Σχολής έχει διπλή στόχευση: από τη μια πλευρά σκοπεύει στην άριστη 

εκπαίδευση επιστημόνων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης 

κοινωνίας, στους επαγγελματικούς τομείς που συνδέονται με το αντικείμενο των 

σπουδών τους, και από την άλλη πλευρά στοχεύει στη διαμόρφωση επιστημόνων 

ικανών να ασχοληθούν γόνιμα και αποτελεσματικά με τη μελέτη και την έρευνα στα 

γνωστικά πεδία που θεραπεύει η Σχολή. Στην πρώτη περίπτωση, η Σχολή δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για εξωστρέφεια και αποδοτική ένταξη στην αγορά εργασίας μέσα από 

προγράμματα διεθνούς κινητικότητας (πχ ERASMUS+, Erasmus Placement) όπως και 

απόκτησης εμπειρίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων (πχ πρακτική Εξάσκηση, Legal 

Clinics). Στη δεύτερη περίπτωση, η Σχολή μεριμνά συστηματικά για τη διαρκή 

ενημέρωση των φοιτητών της όσον αφορά τις επιστημονικές εξελίξεις σε όλο το φάσμα 

των αντικειμένων που θεραπεύει. Επιδιώκει επίσης την παραγωγή και διάχυση 

ερευνητικών προϊόντων υψηλής ποιότητας μέσα από συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, 

συμμετοχή φοιτητών και διδασκόντων σε προγράμματα ανταλλαγών και σε ερευνητικά 

προγράμματα, προσκλήσεις προς επιστήμονες άλλων πανεπιστημίων και ερευνητικών 

κέντρων, διαλέξεις ειδικών σε επιμέρους επιστημονικές περιοχές, κτλ. 

Συνολικά η Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ στοχεύει στη στέρεη όσο και ενδελεχή 

επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών της και στη δημιουργία ενός ανθρώπινου 

δυναμικού ικανού να αντιμετωπίσει τις σύνθετες προκλήσεις της σύγχρονης, ρευστής 

και σε διαρκή αναμόρφωση, κοινωνίας, όπως και της έρευνας. 

B. Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών είναι η απόκτηση των βασικών 

νομικών γνώσεων σε όλους τους κλάδους δικαίου μέσω των υποχρεωτικών 

μαθημάτων, με παράλληλη δυνατότητα εμβάθυνσης σε συγκεκριμένους τομείς μέσω 

των μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής και των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής.  

Στόχος του ΠΠΣ είναι η προαγωγή της διακλαδικότητας και της εξωστρέφειας, ώστε οι 

απόφοιτοι της Σχολής να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το ολοένα 

και πιο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον ή τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις της 

σύγχρονης έρευνας. Η συγκρότηση του ΠΠΣ έχει ως κεντρικό άξονα την παροχή 

θεωρητικών γνώσεων σε συνδυασμό με την πρακτική εφαρμογή τους. Τα σεμιναριακά 

μαθήματα και οι νομικές κλινικές παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να 



παρακολουθήσουν την νομική επικαιρότητα και να εργαστούν σε καταστάσεις 

προσομοίωσης που τους προετοιμάζουν για την είσοδο στον εργασιακό στίβο. 

Γ. Οι στρατηγικοί στόχοι της Σχολής συνδέονται με τους αντίστοιχους στόχους του 

Ιδρύματος και περιλαμβάνουν:  

 Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με φοιτητοκεντρική προοπτική και με 

στοχευμένη μέριμνα, αφενός για διαρκή αναβάθμιση και προσαρμογή του 

περιεχομένου των μαθημάτων στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομικές εξελίξεις, 

και αφετέρου για επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών.  

 Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές μέσω της 

προώθησης ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάχυση των 

αποτελεσμάτων προς όφελος της επιστήμης, αλλά και της κοινωνίας.  

 Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας μέσω της ενίσχυσης και 

της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη 

διδασκαλία και την έρευνα.  

 Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και ενδυνάμωση της διεθνούς παρουσίας της 

Σχολής, με έμφαση στην αναγνώριση της επιστημονικής ταυτότητας των μελών του σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 Διαρκή βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας και της συνεργασίας μελών 

ΔΕΠ και αποφοίτων με ερευνητικούς, επιστημονικούς και πολιτισμικούς φορείς.  

 Μέριμνα για διαρκή αναβάθμιση των διοικητικών διαδικασιών, βελτίωση των 

υποδομών του και των παρεχόμενων υπηρεσιών με προτεραιότητα τη φοιτητική 

κοινότητα. Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο 

Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται και στη Σχολή με την κατά περίπτωση 

απαιτούμενη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας της Σχολής 

υπόκεινται σε επιθεώρηση, ανασκόπηση και αναθεώρηση, οι οποίες διενεργούνται σε 

ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. 


