ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Προς

ΑΙΤΗΣΗ

Τη ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
του Α.Π.Θ.

Επώνυμο………………………………………………………………

Θεσσαλονίκη

Όνομα………………………………………………………………….
Πατρώνυμο………………………………………………………….

Σας παρακαλώ ύστερα από την ανακοίνωση και του

Μητρώνυμο…………………………………………………………

τελευταίου αποτελέσματος των μαθημάτων μου,

Έτος γέννησης……………………………………………………..

να φροντίσετε:

Τόπος γέννησης…………………………………………………..
Δ/νση μόνιμης κατοικίας……………..........................

α) Να ορκιστώ στην προσεχή ορκωμοσία

……………………………..Τ.Κ………………………………………..

…………………………………………….με Θρησκευτικό όρκο

Τηλέφωνο Θεσσαλονίκης……………………………………

…………………………………………….με Πολιτικό όρκο

Τηλέφωνο μόνιμης κατοικίας
Κινητό τηλέφωνο……………………………………………….
e-mail:…………………………………………………………………

β) Με την ορκωμοσία να μου χορηγηθούν (2 )
αντίγραφα του πτυχίου μου δωρεάν.

A.E.M…………………………………………………………………..
Επιπλέον θέλω:

Το τελευταίο μάθημα που ανακοινώθηκε
είναι…………………………………………………………………….

……………………………πιστοποιητικό για τη στρατολογία

…………………………………………………………………………….

(χορηγείται δωρεάν)

Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα με το πρόγραμμα ERASMUS;..........................................................

γ) Το Πτυχίο μου σε μεμβράνη.

Μαθήματα γενικής επιλογής που δεν θέλω να
προσμετρηθεί ο βαθμός τους στο πτυχίο μου

Συνημμένα υποβάλλω βεβαίωση Βιβλιοθήκης της

1. ………………………………………………………………………………………

Νομικής Σχολής.

2. ……………………………………………………………………………………..
3. ….......................................................................................

Με τιμή

4 . ……………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………..

Θεσσαλονίκη…………………………….

Εκδόθηκαν τα Πιστοποιητικά με
αριθμό…………………………………………………………………………

(υπογραφή)

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Οι φοιτητές της Νομικής Σχολής για να ορκιστούν ως πτυχιούχοι πρέπει να
υποβάλουν στη Γραμματεία ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων και του τελευταίου μαθήματος.
Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:
α)Πριν από την Ορκωμοσία:
1. Δήλωση Ορκωμοσίας
2. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής (3ος όροφος ) ότι δεν
έχουν εκκρεμότητες.
3 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
4. Διπλότυπο είσπραξης 32 € από την Τράπεζα Πειραιώς του Πανεπιστημίου ( ΙΣΟΓΕΙΟ Κτιρίου Διοίκησης ) για την έκδοση Μεμβράνης του πτυχίου ( εφόσον το επιθυμούν ).Για κατάθεση του ποσού των 32 € σε
άλλο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς απαιτείται ο αριθμός λογαριασμού του Α.Π.Θ. : 5272-041780-361
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Από τη Σχολή εκδίδονται δωρεάν ( 2 ) αντίγραφα πτυχίου και ένα
ένα ( 1 ) πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση ( εφόσον ζητηθεί ).
β) Την ημέρα της Ορκωμοσίας :
1. Το Βιβλιάριο Σπουδών
2. Το Δελτίο μειωμένου φοιτητικού εισιτηρίου ( ΠΑΣΟ ) , ή Ακαδημαϊκή
Ταυτότητα
3. Το Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης Πανεπιστημίου.
Η δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλονται στη
Γραμματεία το αργότερο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα
της ορκωμοσίας.

Από τη Γραμματεία
της Νομικής Σχολής

