ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου καθηγητής κ. Περικλής Α. Μήτκας
και η Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής
καθηγήτρια κ. Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν
στην τελετή αναγόρευσης σε επίτιμο διδάκτορα
του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και Ακαδημαϊκού
κ. Hugh Collins
η οποία θα γίνει στις 20 Ιουνίου 2019, ώρα 19.00 μ.μ.
στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής
Τον έπαινο του τιμωμένου
θα εκφωνήσει η Αντιπρύτανις Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
καθηγήτρια της Νομικής Σχολής κ. Δέσποινα Κλαβανίδου
Μετά την αναγόρευσή του
ο καθηγητής και Ακαδημαϊκός κ. Hugh Collins θα μιλήσει με θέμα:
Justice at Work

ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ HUGH COLLINS

Ο Πρύτανης

Η Κοσμήτορας

Περικλής Α. Μήτκας

Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου

Hugh Collins

Ο

καθηγητής και Ακαδημαϊκός Hugh Collins σπούδασε Νομικά στο
Pembroke College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (ΒΑ 1974, BCL
1975) και στο Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ (LLM 1976). Στη συνέχεια
εργάστηκε ως Αcademic Fellow in Law στο Brasenose College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (1976-1990). Το 1991 εξελέγη καθηγητής του
Αγγλικού Δικαίου στο London School of Economics, διατελώντας επί δυο
θητείες Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής. Το 2013 επέστρεψε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ως Vinerian Professor της έδρας του Αγγλικού Δικαίου, διατελώντας επίσης Academic Fellow στο All Souls College
του ίδιου πανεπιστημίου. Επίσης, υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στις Νομικές Σχολές των
Πανεπιστημίων της Νέας Υόρκης και της Βοστώνης. Ο καθηγητής Collins έχει διατελέσει
μέλος της συντακτικής επιτροπής του πλέον έγκριτου βρετανικού νομικού περιοδικού
Modern Law Review (1991-2015), αναλαμβάνοντας μάλιστα γενικός υπεύθυνος έκδοσης για
μια θητεία. Υπήρξε ένας από τους συνιδρυτές και υπεύθυνους έκδοσης του European Review of Contract Law, καθώς και ένας από τους συνιδρυτές της Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου
των Συμβάσεων (SECOLA), μαζί με τους καθηγητές Stefan Grundmann και Cesare Massimo
Bianca. To 2006 εξελέγη μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας, όπου και διετέλεσε μέλος του
Συμβουλίου από το 2010 έως το 2013. Το πλούσιο συγγραφικό του έργο, που αριθμεί πλέον
των 180 μονογραφιών, άρθρων κ.ά., επικεντρώνεται στο δίκαιο των συμβάσεων, το ευρωπαϊκό ιδιωτικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο και τη νομική θεωρία. Κοινή
συνισταμένη του έργου του αποτελεί η προώθηση των ιδεών της κοινωνικής δικαιοσύνης
στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου και η αναζήτηση των σημείων τομής μεταξύ δικαίου, οικονομίας και κοινωνίας. Τα πρόσφατα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην επίδραση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο ιδιωτικό δίκαιο, ιδίως στις εργασιακές σχέσεις,
τη θεμελιώδη ηθική θεμελίωση της νομοθεσίας ενάντια στις έμμεσες διακρίσεις, καθώς
και την απήχηση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εθνικά νομικά συστήματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ
κ. Hugh Collins
ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ
ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Έναρξη της δημόσιας πανηγυρικής συνεδρίασης της Νομικής Σχολής
Χαιρετισμός από τον Πρύτανη καθηγητή κ. Περικλή Α. Μήτκα
Χαιρετισμός από την Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής
καθηγήτρια κ. Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου
Έπαινος του τιμωμένου
από την Αντιπρύτανι Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
καθηγήτρια της Νομικής Σχολής κ. Δέσποινα Κλαβανίδου
Ανάγνωση του ψηφίσματος και του τίτλου
περιένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο
και επίδοση διασήμου και τιμητικής πλακέτας
Ομιλία του τιμωμένου καθηγητή-Ακαδημαϊκού κ. Hugh Collins με θέμα:
Justice at Work
Λήξη της δημόσιας πανηγυρικής συνεδρίασης της Νομικής Σχολής

