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ΜΔΟΓΔΙΑΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

Πεπιγπαθή Μαθήμαηορ  

1. Σίηλορ Μαθήμαηορ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ 

2. Κωδικόρ Μαθήμαηορ ΕΕΔ 502 

3. Σύπορ Μαθήμαηορ 

 (Τποσπεωηικό/ Διδίκεςζη) 

Ειδίκεςζη: Διοίκηζη Επισειπήζεων 

 

4. Δπίπεδο Μαθήμαηορ Μεηαπηςσιακό  

5. Έηορ  ποςδών Δεύηεπο 

6. Δνόηηηα Πέμπηη 

7. Πιζηωηικέρ Μονάδερ (ECTS) * 5 

8. Όνομα Γιδάζκονηορ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Σηςλιανόρ Ν. Χπιζηοθόπος 

9. Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα 

 

Ο αληηθεηκεληθός ζθοπός ηοσ καζήκαηος είλαη λα γίλεη κία αλάισζε ηφλ προλοηώλ ηφλ 

ζτεηηθώλ λοκοζεζηώλ οη οποίες δύλαληαη λα τρεζηκεσόζοσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηφλ 

εργαζηώλ ηφλ ζσκκεηετόληφλ θαηά ηελ δηοίθεζε ηφλ επητεηρήζεφλ ηοσ;, αλάισζε 

παιαηόηερφλ σποζέζεφλ Δηθαζηερίοσ θαη ηοσ Αλφηάηοσ Δηθαζηερίοσ ηες Κύπροσ ώζηε 

λα αληηιεθζούλ οη ζσκκεηέτοληες ηο πλεύκα κε ηο οποίο ηο δηθαζηήρηο αληηκεηφπίδεη ηα 

λοκηθά ζέκαηα ηα οποία θαηαιήγοσλ ζε ασηό. Μέζα από ασηές ηης αλαιύζεης οη 

ζσκκεηέτοληες ζα εθπαηδεσηούλ φς προς ηο βέιηηζηο ηρόπο δηατείρηζες ηφλ ζεκάηφλ 

ζηα πιαίζηα ηες απαζτόιεζες ηοσς έτοληας πιέολ ζεφρεηηθές αιιά θαη πραθηηθές 

γλώζεης. 

 

10.  Σπόπορ Παπάδοζηρ  

 

Ππόζωπο με Ππόζωπο 
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11. Ππο-απαιηούμενα και ςν-απαιηούμενα 

Δεν Υπάπσοςν 

 

12.  ςνιζηώμενερ Πποαιπεηικέρ Δκπαιδεςηικέρ ςνιζηώζερ ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών 

Δεν Υπάπσοςν 

 

13.  Πεπιεσόμενο Μαθήμαηορ (ηόσορ, Πεπιεσόμενο)  

Οη ζηότοη είλαη οη αθόιοσζοη: 

(i) H θαηαλόεζε από ηοσς ζσκκεηέτοληες ηες έλλοηας ηοσ δηθαίοσ όπφς ηοσ θαζορίδεη ο 

λόκος θαη ε λοκοιογία.  

(ii) Η αλάισζε ηφλ προλοηώλ ηφλ βαζηθώλ λόκφλ ποσ ζτεηίδοληαη κε ηο εκπορηθό 

δίθαηο 

(iii) Η ερκελεία ηφλ προλοηώλ ηφλ βαζηθώλ λόκφλ ποσ ζτεηίδοληαη κε ηο εκπορηθό 

δίθαηο 

(iv) Η αληίιευε ηφλ προϋποζέζεφλ ποσ αλαθέροληαη ζηης ζτεηηθές λοκοζεζίες θαη ο 

ηρόπος κε ηολ οποίο εθαρκόδοληαη. 

(v) Οη βέιηηζηοη ηρόποη αληηκεηώπηζες ηφλ προβιεκάηφλ ποσ προθύπηοσλ 

(vi) Αλάισζε ηες Δηθαζηερηαθής δηαδηθαζίας. 

 

 

 

14.  ςνιζηώμενη ή Απαιηούμενη Βιβλιογπαθία 

 

Δίδονηαι ζημειώζειρ 
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15.  σεδιαζμένερ Μαθηζιακέρ Γπαζηηπιόηηηερ και Γιδακηικέρ Μέθοδοι 

Η διδαζκαλία γίνεηαι μέζω πολςμέζων και ηηρ διαδπαζηικήρ σπήζηρ ζσεηικήρ εθαπμογήρ 

(mobile app).    

 

16.  Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ και κπιηήπια 

 

Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ,(Γπαπηή Εξέηαζη και ζςμμεηοσή ζηο μάθημα)  

 (Εξέηαζη 90%, Σςμμεηοσή 10%) 

 

17.  Γλώζζα Γιδαζκαλίαρ 

Ελληνικά 

18.  Ππακηική Άζκηζη 

Όσι 

 


