پذیرای مجموعه دانشجویان دکترا در )  (l'EDDSدر قلب دانشکده حقوق سوربن بخش دکترای حقوق سوربن
دانشگاه سوربن پاریس پانته اون است .انها از استادان خبره و پزوهشگرانی که میتوانند پزوهشها را رهبری
.کنند ،بهره مند هستند
میوه ادغام دانشکده های دکترای حقوق خصوصی،عمومی و مالیاتی قانون مقایسه ای
هم یک دانشکده دکترای تخصصی ) چون مختص علوم حقوق ( و هم خیلی ) l'EDDSبین ا لمللی و اروپایی.
باز و بهره مند از ارث و صلحیت عالی در همه زمینه های حقوقی است .بی نظیر ،هیچکدام از دارایی های
تاریخی خود را فراموش نکرده و همه زمینه های عالی موجود در این بخش را اجازه میدهد که بدون هیچ
.قربانی ،نه اتحاد و پیوند دوره دکترای حقوق و نه خصوصیات هر بخش و قسمتهای مربوطه
از عالیترین بازیافته های ) )،(.l'EDDSمدرسه حقوق دانان مدغون در دانشگاه سوربن ) پاریس یک پانته اون
.بین المللی بهره مند است
یک محیط مطلوب برای اماده کردن تز حقوق ارایه میدهند و در ضمن  l'EDDSاستادان دانشجویان دکترای
به پروژه شخصی و حرفه ای خود،علمی یا عملی با همراهی دانشجویان دکترا از طریق مسیر دکترا برای
دستیابی
به پروژه شخصی و حرفه ای خود،علمی یا عملی
همراهی در تز دکترا،در بهترین شرایط ممکن
نیاز دانشگاهیان که آن را تشکیل می دهند ،شبکه علمی بزرگی است
بسیج شده است ،همه دارایی هایی هستند که باعث ان می شوندانرژی که توسط دانشکده حقوق پویایی و
،شناخت مراکز پژوهشی که با آنها کار می کند

دوره دکترای حقوق
در طول سالهایی که برای نوشتن پایان نامه دکترای خود اختصاص داده شده ،دانشجوی دکترا باید مجموعه ای
از ترنینگ ،دوره ها ،سمینارها ،ماموریت ها یا دوره های تکمیلی را دنبال کند.با پایان نامه ،این افزودنیها دوره
.دکترا به دست آوردن درجه دکتر هستند

:این افزونه ها دارای اهداف زیر است
غنی سازی دانش و ترویج تحقق؛ -
تشویق کسب یک فرهنگ چند رشته ای؛-
روح ابتکار ،سرمایه گذاری علمی و استقلل را با توجه به یکپارچگی حرفه ای توسعه دهنده-
برای نظارت بر پیشرفت در آماده سازی پایان نامه و سرمایه گذاری در روند دکترا؛ -
ترویج ادغام دانشجویان دکتری در محیط دانشگاه-
دوره دکترا توسط هر بخش تحت نظارت خواهد بود ،بدون اینکه دیپلم بگیرد.مسیر دوره دکترا باید کامل طی
کرده تا پایان نامه دفاع شود.به دست آمده با امضای مدیر مدرسه دکتری حقوق از دانشگاه سوربن توسط
.در بیانیه ای که خلصه همه دکتری در زمان دفاع از پایان نامه آورده شده است  ECTSوزارت به دانشجوی
بدون تعصب در آنچه در چهار بخش وجود دارد ،این دوره دکترا به دانشجویان دکترا که پیش از سال تحصیلی
 ۲۰۱۶-۲۰۱۵ثبت نام نکرده اند ،اعمال می شود .اما با این وجود بر اساس یک طرح داوطلبانه ،به نفع
دانشجویان تحصیلت تکمیلی که آن را درخواست با صدور یک گواهی اداری درخواست کرده امکان پذیر
.خواهد بود
و دوره دکترا ۱ - ECTS
برای نوشتن پایان نامه و همچنین دفاع آن اعطا می  ECTSمنجر میشود ECTS ۱۵۰.دوره دکترا به صدور
.به مدول های مکمل اختصاص داده می شود  ECTSشود و 30
را با هم بیاورید ،دانشجوی دکترا پیشنهادات را با هماهنگی در منافع خود در این  ECTSبرای اینکه این ۳۰
را در هر سه دسته اول جمع آوری  ECTSپیشنهاد ها انتخاب خواهد کرد .دانشجوی دکترا باید در طی  3سال
کند) تنه مشترک ،پروژه تحقیقاتی ،فرهنگ علمی(.بجز موارد استثنایی استثنایی که توسط مدیر گروه اعطا می
باید در پایان سال سوم ثبت نام جمع شوند و برای ثبت نام احتمالی در سال چهارم لزم  ECTSشود ،این 30
.است
هر مشارکت در یک تمرین یا فعالیت باید موضوع گواهینامه اداری قابل دانلود از سایت و توسط برگزار کننده

.آموزش یا فعالیت هدف قرار گیرد
.هر دانشجوی دکترا بایستی اثبات حضور خود را در فعالیت ها داشته باشد

دکترهای خارج از فرانسه ۲-
ممکن است توسط مدیر اداره برای اثبات؛ دانشجویان  ECTSتنظیمات یا معافیت ها با تخصیص  ۱۵تا ۲۰
.دکترای خارج از فرانسه در صورت حضور در تشکل ها غیرممکن خواهند بود

انصراف در طول این حوزه ۳-
اگر دانشجوی دکترا قبل از پایان سال سوم ثبت نام خود نمیتواند از پایان نامه خود حمایت کند ،باید اخطار خود
را به دست آورد تا بتواند دوباره ثبت نام کند .ثبت مجدد اداری باید مطابق با قوانین تعیین شده توسط دانشگاه
انجام شود .مشارکت در آموزش و فعالیت های جدید در هر ثبت مجدد بعدی اداری مورد توجه قرار می گیرد.
دوره های بیماری ،زایمان و ،در صورت لزوم ،فوریت برق ،برای ارزیابی مدت پایان نامه ،در نظر گرفته می
.شود و ممکن است از دوره مرجع کسر شود

کمیته های تحلیلی ۴ -
کمیته های کارشناسی ارشد برای ایجاد دانش آموزان دکترا برای ارائه پیشرفت کار خود به سخنرانی-محققان
متصل به مدرسه دکترا تنظیم می شوند .این کمیته های پایان نامه توسط هر یک از آزمایشگاه ها تنظیم شده و یا
توسط مدرسه دانشکده دکترا معاینه می شود و روش آنها از هر یک از آنها تعریف شده است .آزمایشگاه ها در
.مورد انجام جلسات به دانشکدۀ دکترا گزارش می دهند

مورد سوءاستفاده ۵ -
در صورت رها کردن کار پژوهشی ،دانشجوی دکترا باید سرپرست پایان نامه و مدیر کمیته موضوعی دکترا
را مطلع کند .دانشجوی دکترا که نیازی به ثبت نام خود برای سال تحصیلی نداشته باشد ،ادامه ادامه آماده
.سازی دکترای خود را رها خواهد کرد
در صورت لزوم ،در مورد ارائه اسناد حمایتی به شخص مربوطه صادر می شود  ECTS،بیانیه

فعالیت های حرفه ای و داوطلبان

.ممکن است پس از بازبینی توسط اداره اعطا شود  ECTSبرای هر یک از موارد زیر

اهدا شده ECTS

وضعیت دکتر
در هر سال
تا  ۳سال
دانشجوی دکترا با فعالیت نیمه وقت حرفه ای قانونی
))حداقل  ۵۰۰ساعت در سال

۵

دانشجوی دکترا با فعالیت حرفه ای قانونی تمام وقت )

۷

) ۱۶۰۷ساعت در سال

دانشجوی دکترا با مسئولیت های تدریس در قالب
تعطیلت یا تدریس مأموریت یک
موضوع حقوقی در دانشگاه پاریس  1و یا دانشگاه
دیگری که دارای امتیازات قانونی است

۷

عالیت های دائمی منظم و قابل توجه مربوط به توانایی
توانایی های دانشگاهی دانشجوی دکترا
در انجمن های عمومی علقه مند به اثبات ا

۲

اعطا شده در این ظرفیت می تواند انباشته شود ،آنها نمی توانند منجر به فلج کردن قانون اعتبار در هر ECTS
.سه طبقه بندی فوق :برنامه درسی اصلی ،پروژه تحقیقاتی ،فرهنگ علمی

 ECTSتوزیع

دسته بندی

فعالیت
پیگیری سمینار روش شناسی

تنه مشترک
حداقل 1 :فعالیت

پروژه تحقیقاتی

حداقل 1 :فعالیت

اعتبار ECTSا

۱

پیگیری آموزشی برای تحقیق مستند
و کتابشناسی

۲

پیگیری آموزش در زمینه
اتوماسیون اداری و فن آوری های
جدید

۱

EDDS
مشارکت در سال تحصیلی
اجباری

۱

پیگیری آموزش زبان
ارتباط در یک کنفرانس

۱
۵

سازمان كلیكویم ،كارگاه ،بحث،
جلسه ،گفتگو ،جلسات ،انجمن

۵

فرهنگ علمی
* 1 ECTS
برای یک ماژول کمتر از ½
 ECTSروز ) 4ساعت( 2 -
فراتر از
حداقل 1 :فعالیت

حضور در کنفرانس ،روز مطالعه،
کنفرانس ،سمینار و غیره ) ...اعتبار
سنجی محدود به  12حضور بیش از 3
) )سال
آموزش تخصصی )به استثنای پایان
)نامه ها

یا  ۲با توجه ۱
* به مدت زمان

ارتباط به :کارگاه ،بحث ،جلسه،
گفتگو ،جلسه ،انجمن

۲

شرکت در یک دانشگاه تابستانی یا
اقامت پژوهشی بیش از  15روز

۴

مشارکت در یک سمینار سازماندهی
که بیش از  10ساعت طول می EDDS
کشد

۵

پروژه شغلی

آموزش پیگیری به حرفه های حقوقی

پروژه شغلی

پیگیری آمادگی برای حرفه های
رقابت ،و  CNU،دانشگاهی )مدارک
) ...غیره

فعالیت های مختلف
*  ECTS 1برای یک ماژول

یا  2با توجه ۱
* به مدت زمان

۱
۱

پیگیری سیر آموزش ها یا یا  ۲با توجه ۱
)سمینارها )فوق لیسانس  * ۲به مدت زمان
انتشار توسط اداره تأیید شده
است

کمتر از ½ روز ) 4ساعت( -
 ECTS 2فراتر از
پایداری در مرکز اسناد )در سال
)در حد  2دائمی
مجوز برای نمایندگی از
دانشجویان دکترا )اعتبار سنجی
)محدود به  1مدت در ظرف  3سال
مشارکت در یک ماموریت یا یک
کارآموزی )اعتبارسنجی محدود به
 3دوره یا  3ماموریت بیش از 3
)سال

۵
۲
۵

در ماه به مدت  ۳ماه ۱

مشارکت در کارگاه های پیگیری
مدرسه دکترا )مثل پذیرش
)دانشجویان خارجی

۱

ارائه آثار در انجمن دانشجویان
دکترا

۱

هر بار  ۱پاداش را دریافت می کنند که مربوط به فعالیت های انجام شده در خارج از کشور و تایید شده توسط
سرپرست پایان نامه و بخش است

