ميسرة الدكتوراه في القانون
المكرسة لصياغة األطروحة ،على طالب الدكتوراه متابعة مجموعة من اإلعدادات المرافقة والدروس
طوال السنوات
ّ
المكملة مسيرة الدكتوراه والتي
تشكل هذه البرامج
والمحاضرات والمهام أو التدريبات
التكميلية .فإلى جانب األطروحةّ ،
ّ
ّ
تسمح بنيل درجة دكتور.

المكملة لتحقيق األهداف التالية:
تسعى الربامج
ّ
الذاتية؛
 توطيد المعرفة وتعزيز التنميةّ

متعددة االختصاصات؛
 تشجيع اكتساب ثقافة ّالذاتية سعياً لالندماج المهني؛
االستقاللية
حس المبادرة واالستثمار العلمي و
ّ
ّ
 تطوير ّعملية الدكتوراه؛
 مراقبة ّالتقدم في أعمال تحضير األطروحة واالستثمار في ّ
طالب الدكتوراه ضمن الوسط الجامعي
 -تعزيز اندماج ّ

تؤدي إلى نيل شهادة .فالمسيرة يجب أن تكون كامل ًة لكي
كل قسم وذلك بدون أن ّ
تخضع مسيرة الدكتوراه لمتابعة يقيمها ّ
تلخص مجموعة
يتمكن الطالب من مناقشة أطروحته .كما يمنح القسم طالب الدكتوراه عند مناشقة أطروحته
ّ
إفادة ّ
ً

المحصلة
اسية ومعادلتها ،أو ما يعرف بالـ )ECTS
اسية (بحسب النظام األوروبي لنقل الوحدات الدر ّ
الوحدات الدر ّ
ّ
باإلضافة إلى إذن مدير مدرسة السوربون للدكتوراه في القانون.

المسجلين سابقاً في
الطالب
تطبق مسيرة الدكتوراه هذه على ّ
بدون المساس بالنظام القائم سابقاً في األقسام األربعة ،ال ّ
ّ
طالب الدكتوراه الراغبين
السنة
الجامعية  .2016-2015غير ّأنه وعلى أساس نمط طوعي ،سيصبح ممكناً السماح ل ّ
ّ
باالسفادة ،وذلك عبر منحهم إفادة إدارّية.

اسية ( )ECTSومسيرة الدكتوراه
 -1الوحدات الدر ّ
اسية ( ،)ECTSحيث تعطى  150وحدة ألجل صياغة األطروحة وجسلة
ّ
تؤدي مسيرة الدكتوراه إلى منح وحدات در ّ
المكملة.
مناقشتها ،باإلضافة إلى  30وحدة للبرامج
ّ
تصب في مراكز
لذا وسعياً لجمع هذه الوحدات الثالثين ،يختار طالب الدكتوراه من ضمن العروض المقترحة تلك التي
ّ
كل من األصناف الثالثة األولى (أي الجذع المشترك ومشروع البحث والثقافة
اهتمامه .فعليه جمع الوحدات الدر ّ
اسية في ّ

العلمية) طوال السنوات الثالثّ .إال في حال إعفاء استثنائي يمنحه مدير القسم ،يجب أن تكون الوحدات الثالثون قد
ّ
ُجمعت في نهاية سنة التسجيل الثالثة ،إذ ّإنها ضرورّية لتسجيل محتمل في سنة رابعة.
كل مشاركة في جلسة اإلعدادات أو النشاطات إلفادة إدارّية يمكن تحميلها من الموقع االلكتروني وإمضائها من
تخضع ّ
ظم الجلسة أو النشاط.
من ّ
يثبت حضوره إلى المناسبات أو النشاطات.
كل طالب دكتوراه االحتفاظ بالدليل الذي ّ
كما ّأنه على ّ
طالب الدكتوراه المقيمون خارج فرنسا
ّ -2

الطالب المقيمين خارج فرنسا  15إلى  20وحدة
بإمكان مدير القسم أن يقوم بتعديالت أو إعفاءات يعطي من خاللها ّ

اسية ( )ECTSفي حال كان وجودهم أثناء اإلعدادات أم اًر مستحيل.
در ّ

مدة األطروحة
 -3إعفاءات بشأن ّ
يتمكن
يتمكن الطالب من مناقشة أطروحته قبل نهاية سنة التسجيل الثالثة ،فعليه الحصول على إعفاء كي ّ
في حال لم ّ
حددها الجامعة .فالمشاركة في إعدادات ونشاطات
اء إدارٌّي يجب أن يتم وفقاً للقواعد التي ت ّ
من إعادة التسجيل ،وهو إجر ٌ

أما فترات المرض أو الحمل أو الظروف
كل
ّ
جديدة ستؤخذ في االعتبار عند ّ
عملية إعادة تسجيل إدارّية تتم الحقاًّ .
األساسية.
المدة
مدة األطروحة إذ يمكن حذفها من ّ
القاهرة إن ُوجدت ،فتؤخذ أيضاً باالعتبار من أجل تقدير ّ
ّ
 -4لجنة األطروحة

التقدم المحرز في أعماله أمام المعّلمين-الباحثين
يتم إنشاء لجان أطروحة بهدف السماح لطالب الدكتوراه من رفع ّ
كل من المختبرات أو في حال عدم وجودها ،القسم المعني
كيفية عملها ٌّ
التابعين لمدرسة الدكتوراهُ .يعنى بإنشائها وبوضع ّ
والتابع لمدرسة الدكتوراه .فالمختبرات هي التي تُعلم مدرسة الدكتوراه عن عقد جلسات االستماع.
 -5حالة التخّلي عن األطروحة

في حال التخّلي عن أعمال البحث ،ال ّبد لطالب الدكتوراه أن يبّلغ المشرف على أطروحته ومدير لجنة الدكتوراه المناسبة

األكاديمية ُفيعتبر قد تخّلى عن متابعة
أن طالب الدكتوراه الذي لم يستوف موجبات التسجيل للسنة
لموضوعه .كما ّ
ّ
التحضير ألطروحته.
المحصلة ( )ECTSبشرط تقديمه
اسية
في حالة كهذه ،سيتم عند اللزوم إعطاء الشخص المعني إفادة بالوحدات الدر ّ
ّ
المبررة والمطلوبة لذلك.
المستندات ّ

التطوعية
النشاطات
ّ
المهنية و ّ
اسية ( )ECTSبعد دراسة القسم للملف.
لكل من األحوال التالية ،يمكن منح وحدات در ّ
ّ

الطالب الذي يشغل نشاط مهني بدوام جزئي (أقّله 500

اسية الممنوحة سنوي ًا في نطاق  3سنوات
الوحدات الدر ّ
5

ظرف طالب الدكتوراه

الطالب الذي يشغل نشاط مهني بدوام كامل (أقله 1607

7

قانونية ضمن تعاقد فردي أو
مادة
الطالب المكّلف بتعليم ّ
ّ
تعليمية ،في جامعة باريس  1أو أي جامعة أخرى
مهمة
ّ
ّ

7

ساعة سنوياً) في مجال القانون خارج إطار مهام التعليم
ساعة سنوياً) في مجال القانون خارج إطار مهام التعليم

مؤهلة منح شهادات في القانون
ّ
التطوعية المنتظمة والجوهرّية ،والمتعّلقة
النشاطات
ّ

جمعيات معروفة
األكاديمية ضمن
بمهارات الطالب
ّ
ّ
المبرر
للمنفعة العامة ،قيد ّ

2

كل
يمكن تكديس الوحدات الدر ّ
اسية التي تُمنح ألجل النشاطات ،وذلك بدون تعطيل قاعدة الحصول على الوحدات في ّ
العلمية.
من األصناف الثالثة المذكورة أعاله ،أال وهي الجذع المشترك ومشروع البحث والثقافة
ّ

اسية ()ECTS
توزيع الوحدات الدر ّ

الصنف

النشاط

الجذع المشترك

منهجية
اسية
ّ
متابعة حلقة در ّ
اسية حول البحث الوثائقي والبيبليوغرافي
متابعة حلقة در ّ

أقلّه :نشاط واحد

اسية حول التشغيل اآللي في المكاتب والتكنولوجيا الجديدة
متابعة حلقة در ّ
المشاركة في يوم العودة في مدرسة السوربون للدكتوراه في القانون

اسية
الوحدة الدر ّ
1
2
1
1

وهو يوم حضور إلزامي
مشروع البحث

أقلّه :نشاط واحد

متابعة حلقة إعداد لغوي

1

إلقاء كلمة في مؤتمر

5
5

تنظيم مؤتمر ،ورشة ،حلقة حوارّية ،طاولة مستديرة ،جلسة دردشة ،لقاءات أو منتدى
المدة*
العلمية
الثقافة
اسية ،إلخ (تنحصر الموافقة إلى  1 12أو  2بحسب ّ
ّ
الحضور إلى محاضرة ،يوم دراسة ،مؤتمر أو حلقة در ّ
*وحدةٌ دراسيّةٌ واحدةٌ لكلّ حضور على مدار السنوات الثالث)
المدة*
متخصصة (خارج نطاق األطروحة)
يقل عن نصف إعدادات
 1أو  2بحسب ّ
برنامج ّ
ّ
يوم (أي  4ساعات) القيام بمداخلة في :ورشة ،حلقة حوارّية ،طاولة مستديرة ،جلسة دردشة ،لقاء أو منتدى
صيفية أو اإلقامة في بلد من أجل األبحاث ألكثر من  15يوم
جامعية
ووحدتان دراسيّتان لكلّ المشاركة في دروس
ّ
ّ

المدة
ما يتجاوز هذه ّ

أقلّه :نشاط واحد

المشروع المهني

ظمها مدرسة السوبرون للدكتوراه في القانون وتتجاوز 10
اسية تن ّ
المشاركة في حلقة در ّ
ساعات

2
4
5

متابعة إعداد في مهن القانون

1

(مؤهلة المجلس الوطني للجامعات أي  CNUأو مسابقة،
األكاديمية
متابعة تهيئة للمهن
ّ
ّ
إلخ)

1

اسية أخرى (ماستر )2
نشاطات مختلفة
متابعة إعدادات أو حلقات در ّ
*وحدةٌ دراسيّةٌ واحدةٌ لكلّ نشر مقال مع موافقة القسم

يقل عن نصف مناوبة في مركز التوثيق (تنحصر المناوبة إلى اثنتين سنوياً)
برنامج ّ
طالب الدكتوراه (تنحصر الموافقة إلى والية واحدة على مدار السنوات الثالث)
يوم (أي  4ساعات) والية تمثيل ّ

ووحدتان دراسيّتان لكل
مهمة أو تدريب (تنحصر الموافقة إلى  3مهام أو تدريبات على مدار السنوات
ّ المشاركة في ّ
المدة
الثالث)
ما يتجاوز هذه ّ
أقلّه :نشاط واحد
الطالب األجانب)
المشاركة في ورشات متابعة في مدرسة الدكتوراه (كاستقبال ّ
طالب الدكتوراه
تقديم األعمال في منتدى ّ

المدة*
 1أو  2بحسب ّ
5
2
5
 1شهرياً في حدود 3
أشهر
1
1

إضافية على مجموعة وحداته كّلما كانت هذه األخيرة متعّلقة بنشاطات خارج فرنسا مع
اسية
ّ
يستفيد الطالب من وحدة در ّ
موافقة مسبقة من مدير األطروحة والقسم.

