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Οδηγός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Φιλοσοφίας 2019-2020 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1   

Τ Μ Η Μ Α  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ :  Β Α Σ Ι Κ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ  
 

Ιστότοπος:  www.philosophy.upatras.gr Ηλεκτρονική διεύθυνση:  philosophy@upatras.gr 
Ταχυδρομική διεύθυνση:  Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26 500 Ρίο-Πάτρα 

 

ΙΔΡΥΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 206/1999 (Φ.Ε.Κ.179/6-9-1999) και άρχισε να λειτουργεί τον 
Σεπτέμβριο του 1999. Αποστολή του είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας με τη διδασκαλία και την 
έρευνα καθώς και η συμβολή στην ανάπτυξη του φιλοσοφικού στοχασμού απαραίτητου για την ενσυνείδητη  
καλλιέργεια των επιστημών άλλων γνωστικών πεδίων. Επίσης την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, 
να ερευνούν και να διδάσκουν την επιστήμη αυτή.» (άρθρο 1, παρ. 3, εδ. δ΄). 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας στεγάζεται σε κτήρια στο συγκρότημα των προκατασκευασμένων κτηρίων, κοντά στο 
κτήριο Α΄ της Πρυτανείας, τα οποία του έχουν παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο. Στα κτήρια αυτά στεγάζονται 
η Γραμματεία, οι διδάσκοντες (μέλη Δ.Ε.Π., μέλη Ε.ΔΙ.Π. και διδάσκοντες με σύμβαση), η Βιβλιοθήκη, το Κέντρο Η/Υ 
του Τμήματος και αίθουσες σεμιναρίων. Στο Τμήμα έχουν γίνει διαδικασίες αξιολόγησης αρχικά μετά την ίδρυσή 
του και στη συνέχεια από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και εξής σε ετήσια βάση από τη λεγόμενη Ομάδα 
Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος. Τον Δεκέμβριο 2011 ολοκληρώθηκε η Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης 
2007-2011, ενώ επιτροπή πανεπιστημιακών από το εξωτερικό πραγματοποίησε εξωτερική αξιολόγηση και 
υπέβαλε την έκθεσή της στα τέλη Νοεμβρίου 2013. 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας διοικείται, σύμφωνα με το νόμο, από τη Συνέλευση, που αποτελείται από τα μέλη Δ.Ε.Π., 
εκπρόσωπο των μελών Ε.ΔΙ.Π. και εκπροσώπους των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι 
προβλέπεται, έπειτα από εκλογή, να ορίζονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, αντίστοιχα από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών και από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος. 
 

Πλήρης σύνθεση της Συνέλευσης Τμήματος 
 

Μ έ λ η  Δ.Ε.Π. 

Παρούσης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος της Σ 

Κόντος Παύλος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Σ  

Τερέζης Χρήστος, Καθηγητής  

Βαλάκας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 2 

Γουδέλη Κυριακή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 3 

Ζεϊμπέκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής 4 

Καλέρη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Μιχαλάκης Ανδρέας,  Επίκουρος καθηγητής 

Μουζάλα Μελίνα, Επίκουρη καθηγήτρια  

Παγωνδιώτης Κωνσταντίνος, Επίκουρος καθηγητής5 

Περδικούρη Ελένη, Επίκουρη καθηγήτρια 

Σαγκρίώτης Γεώργιος, Επίκουρος καθηγητής 

Σταυριανέας Στασινός, Επίκουρος καθηγητής  
 

Ε κ π ρ ό σ ω π ο ς  μ ε λ ώ ν Ε.ΔΙ.Π.: Ντόκα Αντιγόνη 
Ε κ π ρ ό σ ω π ο ι  π ρ ο π τ υ χ ι α κ ώ ν και  μεταπτυχιακών φ ο ι τ η τ ώ ν: Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
αναγράφονται στον ιστότοπο του Τμήματος, αν οριστούν κατά τα ως άνω. 
 

                                                 
1 Η Συνέλευση του Τμήματος (Σ), όπως ορίζεται στον Ν. 4485/2017 άρθρο 21 παρ. 1, εννοείται στο εξής και όπου ο οδηγός 
σπουδών αναφέρεται σε Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), ή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), όπως ονομάζονταν πριν. 
2 Το χειμερινό εξάμηνο 2019-20 σε εκπαιδευτική άδεια. 
3 Το χειμερινό εξάμηνο 2019-20 σε εκπαιδευτική άδεια. 
4 Το εαρινό εξάμηνο 2019-20 σε εκπαιδευτική άδεια. 
5 Το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 σε άδεια ανατροφής τέκνου. 

mailto:philosophy@upatras.gr
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Ε.Π.) 

Καθηγητές 
ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ    
Οντολογία - ηθική - φαινομενολογία 
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 30-12-2010)  

τηλ.: 2610-997869 
pkontos@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 25 

 
ΤΕΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
Αρχαία ελληνική και βυζαντινή φιλοσοφία 
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 11-9-2001)   

τηλ.: 2610-997903 
terezis@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 22 

Αναπληρωτές 
Καθηγητές 
 

ΒΑΛΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
Θεωρία και ερμηνεία του αρχαίου δράματος  
(Φ.Ε.Κ. μετακίνησης: 3-4-2009) 

τηλ.: 2610-969906 
valakas@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 35 

 
ΓΟΥΔΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ   
Νεότερη φιλοσοφία 17ος μέχρι και 19ος αιώνα  
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 7-5-2008) 

τηλ.: 2610-997707 
kgoudeli@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 25 

 
ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Αναλυτική γνωσιοθεωρία και μεταφυσική                                            
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 13-9-2017)       

τηλ.: 2610-969301 
zeimbekis@upatras.gr  
γραφείο: κτήριο Κ 22 

 
ΚΑΛΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   
Φιλοσοφία του 20ου αιώνα   
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 11-7-2001) 

τηλ.: 2610-969907 
kaleri@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 35 

 
ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   
Φιλοσοφία, επιστημολογία και θεωρία του δικαίου 
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 9-3-2006)  

τηλ.: 2610-969812 
paroussis@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 25 

Επίκουροι  
Καθηγητές 
 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   
Πολιτική φιλοσοφία (νεότερη - σύγχρονη)  
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 31-8-2012)  

τηλ.: 2610-969945 
micha@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 35 

 

ΜΟΥΖΑΛΑ ΜΕΛΙΝΑ 
Φιλοσοφία της κλασικής Αρχαιότητας: 
Μεταφυσική-Γνωσιολογία  
(Φ.Ε.Κ. διορισμού:  29-12-2014)  

τηλ.: 2610-997644 
mmouzala@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 22 

 
ΠΑΓΩΝΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Φιλοσοφία του νου 
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 1-8-2012) 

τηλ.: 2610-969946 
cpagond@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 35 

 
ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ   
Ελληνική φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας 
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 1-8-2012) 

τηλ.: 2610-969389 
e.perdikouri@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 35 

 
ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Νεότερη Φιλοσοφία  
(ΦΕΚ διορισμού: 7-5-2019)  

geosagriotis@upatras.gr  
Γραφείο: Κτίριο Κ21  

 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ  
Αριστοτέλης: γνωσιολογία - μεταφυσική 
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 4-9-2009) 

τηλ.: 2610-997623 
sstavr@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 25 

mailto:pkontos@upatras.gr
mailto:terezis@upatras.gr
mailto:valakas@upatras.gr
mailto:kgoudeli@upatras.gr
mailto:john.zeimbekis@upmf-grenoble.fr
mailto:kaleri@upatras.gr
mailto:paroussis@upatras.gr
mailto:micha@upatras.gr
mailto:mmouzala@upatras.gr
mailto:cpagond@upatras.gr
mailto:e.perdikouri@upatras.gr
mailto:geosagriotis@upatras.gr
mailto:sstavr@upatras.gr
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Γραμματεία του Τμήματος (κτήριο Κ 22) : 

ΒΕΡΓΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Γραμματέας          
 τηλ.: 2610-997817  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, Διοικητική Υπάλληλος     τηλ.: 2610-997819  

ΛΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Διοικητικός Υπάλληλος     τηλ.: 2610-997818 

 

 

E-mail: philosophy@upatras.gr  Φαξ Γραμματείας: 2610-969364  

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Η Επιτροπή Προσωπικών θεμάτων δέχεται εντελώς εμπιστευτικά καταγγελίες ή παράπονα φοιτητών, που 
προκύπτουν από καταχρηστικές συμπεριφορές συμφοιτητών ή λοιπών παραγόντων της ακαδημαϊκής 
κοινότητας. Μέλη το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 οι κκ. Μιχαήλ Παρούσης και Ελένη Περδικούρη. 
 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ 

Πώς θα αποκτήσετε την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και το ΠΑΣΟ:  

Από το έτος 2012-2013 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανέπτυξε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για 
την έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους φοιτητές. Στην ακαδημαϊκή ταυτότητα ενσωματώνεται και το 
Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), το οποίο καταργείται ως ξεχωριστό έντυπο.  

Για να αποκτήσετε το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση στη 
διεύθυνση http://paso.minedu.gov.gr/ 

Για να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης δελτίου ειδικού εισιτηρίου είναι απαραίτητο να διαθέτετε 
λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το λογαριασμό αυτό τον 
παραλαμβάνετε κατά την εγγραφή σας στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματός σας. Σε περίπτωση που χάσετε το 
λογαρισμό πρόσβασης πρέπει να μεριμνήσετε για την άμεση έκδοση νέου κωδικού από το αρμόδιο Τμήμα Δικτύων 
του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Πώς θα παραλάβετε το ΠΑΣΟ:  

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μπορείτε να παραλάβετε το ΠΑΣΟ σας από συγκεκριμένο σημείο 
διανομής, το οποίο και θα έχετε επιλέξει κατά τη διαδικασία υποβολής. Η παραλαβή είναι δυνατή μόνο εφόσον η 
αντίστοιχη αίτησή σας έχει εγκριθεί από τη Γραμματεία του Τμήματός σας και αφού πρώτα ειδοποιηθείτε με sms 
ή e-mail ή από τον ατομικό σας λογαριασμό στο διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα. Το ΠΑΣΟ είναι αυστηρά 
προσωπικό για το δικαιούχο φοιτητή και μόνο.  

Πότε επιστρέφετε το ΠΑΣΟ:  

Τυχόν διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας σημαίνει αυτομάτως παύση του δικαιώματος κατοχής ΠΑΣΟ. Στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να επιστρέψετε το ΠΑΣΟ στη Γραμματεία του Τμήματός σας.  

                                                 
6 Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος σε εκπαιδευτική άδεια. 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 30-11-2017) 

τηλ.: 2610-969947 
athanasso@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 35 

 ΝΤΟΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 30-11-2017) 

τηλ. 2610-969817 
antigonidoka@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 22 

 ΡΑΣΠΙΤΣΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 
(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:  12-04-2019) 

τηλ.: 2610-997228  
kraspitsos@upatras.gr  
γραφείο: κτήριο Κ21  

 ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ ΑΡΕΤΗ 6 
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 9-3-2006) 

τηλ.: 2610-969813 
spagadorou@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 22 

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
(ΦΕΚ διορισμού: 12-04-2019) 

τηλ.: 2610997231 
hristodoulou@upatras.gr  
Γραφείο: Κ 22 

mailto:philosophy@upatras.gr
http://paso.minedu.gov.gr/
http://www.upnet.gr/
mailto:athanasso@upatras.gr
mailto:antigonidoka@upatras.gr
mailto:kraspitsos@upatras.gr
mailto:sstavr@upatras.gr
mailto:hristodoulou@upatras.gr
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Αν χάσετε το ΠΑΣΟ:  

Σε περίπτωση που ο φοιτητής χάσει το ΠΑΣΟ του θα πρέπει να υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματός του 
Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, μαζί με δήλωση απώλειας/κλοπής που θα έχει υποβάλλει στο αστυνομικό 
τμήμα. Μετά την έγκριση της επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης ΠΑΣΟ επαναλαμβάνεται 
από την αρχή.  

Ποιοί φοιτητές δικαιούνται να αποκτήσουν ΠΑΣΟ:  

Δικαίωμα αίτησης για την απόκτηση ΠΑΣΟ έχουν οι παρακάτω προπτυχιακοί φοιτητές:  

 Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακοί) που δεν είναι ήδη κάτοχοι 
πτυχίου ΑΕΙ, για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη (ν+2), και  

 Οι φοιτητές-πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε 
ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus», για όσο 
χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2  
 

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ  ( Β Τ Φ )  

 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Βιβλιοθηκονόμος, Διοικητική Υπάλληλος  

ΤΣΑΡΔΑΚΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Διοικητική Υπάλληλος 

 

Κτήριο Κ25 τηλ. & φαξ: 2610-969915 
E-mail: philslib@upatras.gr  

 

Σκοπός της Βιβλιοθήκης (και αναγνωστηρίου) του Τμήματος Φιλοσοφίας (ΒΤΦ) είναι η υποστήριξη των 
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, η παροχή υλικού για την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών και η κάλυψη 
των ερευνητικών αναγκών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, υποψήφιων διδακτόρων και άλλων ερευνητών.  

Η ΒΤΦ λειτουργεί στο κτήριο Κ25 του Τμήματος σε συνεργασία με την κεντρική Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία 
Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Για τη χρήση της ΒΤΦ απαιτείται η εγγραφή των 
χρηστών και η απόκτηση της ειδικής Κάρτας Χρήστη. Η εγγραφή και η έκδοση της κάρτας γίνεται στα 
γραφεία της ΒΥΠ. Η Κάρτα Χρήστη ισχύει και για όλες τις υπηρεσίες της ΒΥΠ. 
Δικαίωμα χρήσης της ΒΤΦ έχουν: 

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών, το μέλος Ε.ΔΙ.Π. του τμήματος, καθώς και οι διδάσκοντες με σύμβαση 
στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών 

 Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών 

 Όλοι οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Πατρών 

 Εξωτερικοί χρήστες, δηλαδή άτομα που δεν ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες. Οι εξωτερικοί χρήστες 
καταβάλλουν το ποσό των 29,35 ευρώ εφάπαξ κατά την εγγραφή τους στη ΒΥΠ. 

Οι χρήστες υποχρεούνται να δηλώνουν στον υπεύθυνο της ΒΤΦ, υπάλληλο ή μεταπτυχιακό φοιτητή, αλλαγές της 
διεύθυνσης, του τηλεφώνου και του e-mail τους.  

 

Επισημαίνεται ότι για την έκδοση πτυχίου απαιτείται η απαλλαγή του φοιτητή από κάθε 
χρέωσή του έναντι της ΒΥΠ και της Βιβλιοθήκης του Τμήματος στο οποίο ανήκει. 

 
Χρήση της Βιβλιοθήκης/Αναγνωστηρίου 

Όλοι οι χρήστες δεσμεύονται από τους όρους του κανονισμού λειτουργίας της ΒΤΦ, ο οποίος βρίσκεται 
αναρτημένος σε εμφανή σημεία στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Οποιαδήποτε λοιπά ζητήματα προκύπτουν τίθενται 
υπόψη της Επιτροπής Βιβλιοθήκης του Τμήματος Φιλοσοφίας. Βασικά σημεία του κανονισμού λειτουργίας της 
ΒΤΦ: 

 Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού, να σέβονται το 
χώρο καθώς και τους συναδέλφους τους. 

 Οι χρήστες οφείλουν να είναι προσεκτικοί στη χρήση του υλικού και του εξοπλισμού. Οποιαδήποτε φθορά ή 
απώλεια υλικού αποκαθίσταται ή αποζημιώνεται από τον χρήστη που την προκάλεσε. 

 Οι χρήστες αφήνουν τα βιβλία που χρησιμοποιούν εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης, στο κέντρο των 
τραπεζιών του Αναγνωστηρίου. Τα βιβλία επανατοποθετούνται στη θέση τους από τους υπευθύνους της 
ΒΤΦ. 

 Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο της Βιβλιοθήκης με τσάντες, παλτά κ.λπ. Για τη φύλαξη των προσωπικών 
αντικειμένων των χρηστών υπάρχουν στην είσοδο της Βιβλιοθήκης θυρίδες με κλειδιά, τα οποία ο χρήστης 
ζητεί από τον υπεύθυνο υπάλληλο της ΒΤΦ. 

 Στους χώρους κοινού της Βιβλιοθήκης δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και κατανάλωση τροφίμων ή ροφημάτων 
καθώς και το κάπνισμα. Επίσης δεν επιτρέπονται τα κινητά τηλέφωνα. 

 Οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στα βιβλία και στα περιοδικά της ΒΤΦ. Η πρόσβαση στον κατάλογο της 
Βιβλιοθήκης γίνεται μέσω Η/Υ. 
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 Κατά την έξοδό τους από το χώρο της Βιβλιοθήκης, οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι - χωρίς προτροπή - να 
δείχνουν στον υπεύθυνο υπάλληλο τα βιβλία ή τετράδια που παίρνουν μαζί τους. 

Δανεισμός  

Η ΒΤΦ λειτουργεί για τους χρήστες και ως δανειστική βιβλιοθήκη. Τα βιβλία που είναι σημειωμένα με κόκκινες 
ετικέτες δεν δανείζονται. Όλα τα υπόλοιπα δανείζονται (έως τρία βιβλία), εφόσον δεν έχουν συμπεριληφθεί σε 
κλειστή συλλογή (βλ. παρακάτω). Για όλες τις κατηγορίες χρηστών της ΒΤΦ ο δανεισμός γίνεται για 15 ημέρες με 
δυνατότητα ανανέωσης μιας ακόμη εβδομάδας, εφόσον το βιβλίο δεν έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη. Στους 
εξωτερικούς χρήστες τα βιβλία δανείζονται για μία εβδομάδα, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Για την κράτηση 
βιβλίων (μόνο ένα βιβλίο) τηρείται σειρά προτεραιότητας. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης της επιστροφής ενός βιβλίου ο δανειζόμενος επιβαρύνεται με 
πρόστιμο 50 λεπτών ανά εργάσιμη ημέρα. 

 

Για τις ανάγκες συγκεκριμένων μαθημάτων ενός εξαμήνου οι διδάσκοντες μπορούν να συγκροτούν «κλειστές 
συλλογές». Τα βιβλία των «κλειστών συλλογών» δεν δανείζονται κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο, παρά μόνο για 
τις ώρες που δεν λειτουργεί η ΒΤΦ (μετά τις 17.00 και έως τις 10.00 της επομένης ημέρας ή για ένα 
Σαββατοκύριακο ή για αργία). 

Οι φοιτητές/τριες παρακαλούνται να ενημερώνονται σχετικά με την λειτουργία της ΒΤΦ από 
τις ανακοινώσεις του Τμήματος Φιλοσοφίας και της ΒΤΦ. 

 

Κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στο Κτήριο Κ35 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας θεωρεί ως ένα από τα σημαντικότερα εφόδια των φοιτητών για να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας την όσο το δυνατόν έγκαιρη εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες και 
τις δυνατότητες που αυτές προσφέρουν. 

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με άνεση τον Η/Υ ως εργαλείο είτε για τη σύνταξη 
των εργασιών τους είτε, το σπουδαιότερο, για την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο και στο τεράστιο φάσμα 
πληροφοριών που αυτό προσφέρει (π.χ., για την πρόσβαση σε κλασικά κείμενα ή σε δευτερεύουσα βιβλιογραφία). 
Τέλος, η χρήση Η/Υ αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με το πρόγραμμα 
μαθημάτων, τις ανακοινώσεις των διδασκόντων κτλ. Με το σκεπτικό αυτό, το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει 
υποχρεωτικά εργαστήρια για την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε οι φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν με 
τις νέες τεχνολογίες. 

Οι φοιτητές/τριες παρακαλούνται να ενημερώνονται σχετικά με τα ωράρια λειτουργίας του 
Κέντρου Η/Υ από τις ανακοινώσεις του Τμήματος Φιλοσοφίας. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 
Πρόγραμμα Erasmus 

Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα κινητικότητας φοιτητών που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο Πατρών 
είναι η τομεακή δράση Erasmus του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Lifelong Learning Programme (LLP).  
Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Erasmus οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα κινητικότητας για σπουδές. Οι 
υποτροφίες Erasmus χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και επιδοτούνται από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από 
τη Διεύθυνση Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (2610.994259, 969029) και στον 
ιστότοπο:  

http://www.upatras.gr/index/page/id/52.  

Το Τμήμα Φιλοσοφίας συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Erasmus και έχει ήδη υπογράψει μια σειρά διμερών 
συμφωνιών. Για τα επόμενα έτη βρίσκονται σε ισχύ συμφωνίες με τα εξής ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα: 
Université Catholique de Louvain (2010-13) www.ucl.aca.be 
Université de Poitiers (2009-13) www.univ-poitiers.fr 
Université de Bourgogne (2009-12) www.u-bourgogne.fr 
Albert-Ludwigs Universität Freiburg (2009-12)www.uni-freiburg.de 
Charles University in Prague (2009-2012) www.cuni.cz 
Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca (2009-2012) www.ubbcluj.ro 
Kazimierz Wielki University (2009-2012) www.ukw.edu.pl 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (2010-2013) www.amu.edu.pl 
Università di Roma Tre (2009-2012) www.uniroma3.it 
Università di Pisa (2010-2012) www.unipisa.it 
Università degli Studi di Genova (2011-2012) www.unige.it 
Universidad Complutense de Madrid (2010-2012) 
 

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας 

Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
(τηλ.: 2610.969691, e-mail: greeklab@upatras.gr) προσφέρει μαθήματα ελληνικών διαφόρων επιπέδων σε 
φοιτητές Erasmus. Έχει επίσης την ευθύνη δραστηριοτήτων για την ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας, 
λογοτεχνίας και του πολιτισμού, καθώς και της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας.  

 
Μαθήματα άλλων γλωσσών 

Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών (τηλ.: 2610 997755) εξυπηρετεί κατά το δυνατόν τις ανάγκες των Τμημάτων. 
Διδάσκονται οι ξένες γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ρωσικά. 

 
Στέγαση 

Η διάθεση των δωματίων στη (μικρή) Εστία του Πανεπιστημίου στο Προάστιο γίνεται με προτεραιότητα 
μετά από σχετικό αίτημα των συντονιστών-μελών Δ.Ε.Π. των Τμημάτων που δέχονται φοιτητές ξένων 
Πανεπιστημίων. Σχετικά τηλέφωνα στην Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας: 2610 997968 και 997975. Το κόστος 
διαμονής για το μονόκλινο δωμάτιο ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως και για το δίκλινο στο ποσό των 
248 ευρώ μηνιαίως. Καταβάλλεται εγγύηση ποσού ίσου με το ενοίκιο ενός μηνός, η οποία επιστρέφεται κατά την 
αποχώρηση αν το δωμάτιο παραδοθεί χωρίς φθορές. Τέλος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εύρεσης στέγης 
σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και δωμάτια της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Πανεπιστημιούπολης. Για 
περισσότερες πληροφορίες, βλ. htpp://www.ein.gr 

 

Σίτιση 

Για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σχετικά με το δικαίωμα δωρεάν σίτισης και την έκδοση της 
«κάρτας δωρεάν σίτισης», βλέπε: http://www.upatras.gr/index/page/id/43 

 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/erasmus_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
http://www.upatras.gr/index/page/id/112
http://www.upatras.gr/index/page/id/52
http://www.ucl.aca.be/
http://www.univ-poitiers.fr/
http://www.u-bourgogne.fr/
http://www.uni-freiburg.de/
http://www.cuni.cz/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.ukw.edu.pl/
http://www.amu.edu.pl/
http://www.uniroma3.it/
http://www.unipisa.it/
http://www.unige.it/
http://www.ein.gr/
http://www.upatras.gr/index/page/id/43
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Ιατρικές Υπηρεσίες 

Στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης λειτουργεί το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το οποίο είναι 
δυναμικότητος 700 κλινών και προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους της περιοχής 
(τηλ. κέντρο : 2610 999111). 

 

Υπηρεσίες για φοιτητές/σπουδαστές με ειδικές ανάγκες 

Έχει συσταθεί μία ειδική Επιτροπή για τα προβλήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πληροφορίες στην 
Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας : 2610 997968 -69. 

 

Γραφείο Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υγείας  

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί Ειδικό Γραφείο Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υγείας που 
απευθύνεται στους φοιτητές όλων των Τμημάτων. Το γραφείο αυτό παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη για την 
αντιμετώπιση των προσωπικών, ψυχολογικών προβλημάτων κατά την περίοδο των σπουδών. 

Πληροφορίες: Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας. Τηλ.:2610969897, 2610996696 Fax: 2610997975 

 

Ασφάλιση/ Υγιειονομική περίθαλψη 

Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου παρέχεται δωρεάν υγειονομική περίθαλψη με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν 
παρέχεται από κάποιο άλλο ασφαλιστικό φορέα. Η περίθαλψη καλύπτει το χρονικό διάστημα που διαρκούν τα 
έτη φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη. Οι φοιτητές που 
δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη δικαιούνται και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.), 
όταν ταξιδεύουν ή μένουν προσωρινά στο εξωτερικό σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες 
Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία. Για τη χορήγηση της Ε.Κ.Κ.Α., θα πρέπει να απευθυνθείτε στη 
Διεύθυνση Φοιτητής Μέριμνας. 

 

Oικονομική ενίσχυση φοιτητών/σπουδαστών 

Υπάρχει πληθώρα υποτροφιών και δανείων που παρέχονται τόσο σε προπτυχιακούς όσο και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. Ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης οι υποτροφίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:  
1. Κρατικές Υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ. )  
2. Υποτροφίες Ευρωπαϊκής Κοινότητας  
3. Υποτροφίες Κληροδοτημάτων και Οργανισμών  
4. Υποτροφίες Ξένων Πολιτιστικών Ιδρυμάτων  
5. Υποτροφίες Ιδιωτών  
6. Υποτροφίες Διεθνών Οργανισμών  
7. Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων  
8. Υποτροφίες Ερευνητικών Ινστιτούτων  

Ενημέρωση για θέματα υποτροφιών από τα παρακάτω αναφερόμενα γραφεία ή υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. 

 

Γραφείο Διασύνδεσης και Επαγγελματικής Πληροφόρησης  

Το γραφείο Διασύνδεσης και Επαγγελματικής πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών άρχισε να λειτουργεί 
το 1997. Σκοπός του είναι η ενημέρωση των φοιτητών για θέματα που αφορούν τα εξής: 

1. μεταπτυχιακές σπουδές, 2. αγορά εργασίας, 3. ανεύρεση πόρων στήριξης σπουδών και κατάρτισης 
(υποτροφίες/κληροδοτήματα κλπ). 

Γενικότερα αποσκοπεί στην παροχή κάθε είδους βοήθειας στον φοιτητή για την επιλογή ή την υποστήριξη  της 
μελλοντικής του καριέρας. Αναπτύσσει μηχανισμούς αμοιβαίας και διαρκούς ενημέρωσης, αναδεικνύει τις 
δεξιότητες και ειδικεύσεις φοιτητών και πτυχιούχων, προσφέρει πληροφορίες για τους ορίζοντες που ανοίγει η 
απόκτηση του πτυχίου, τόσο στον εκπαιδευτικό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Προσφέρει συμβουλευτική 
υποστήριξη σε φοιτητές και αποφοίτους τόσο κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, όσο και κατά τη 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συστατικών 
επιστολών, προετοιμασία για συνέντευξη κλπ). Επίσης, οργανώνει ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια για την 
ενημέρωση σε θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση και την πρόσβαση στον κόσμο της εργασίας. Το 
γραφείο Διασύνδεσης στεγάζεται στο κτίριο Α του Πανεπιστημίου Πατρών. Τηλ. 2610996678, 2610996679. 
Email: grafdias@upatras.gr 

http://www.cais.upatras.gr/Lists/List4/AllItems.aspx
http://www.iky.gr/
http://www.cais.upatras.gr/Lists/List4/AllItems.aspx
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http://www.cais.upatras.gr/Lists/List4/AllItems.aspx 

 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας (2610 997950)  

http://www.admin.upatras.gr/edres/pub/ypotr.aspx 

 

Διεύθυνση Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσιευμάτων (2610 969026-27) 

http://www.admin.upatras.gr/iro/pub/AnnAll.aspx 

 

Αθλητικές  Εγκαταστάσεις - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο 

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο εδρεύει στην ανατολική πλευρά της πανεπιστημιούπολης και συγκροτείται 
από ένα σύμπλεγμα αθλητικών χώρων πλήρως ανακαινισμένων, όπως κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης και 
πετοσφαίρισης με ηλεκτρονικούς πίνακες αποτελεσμάτων και κερκίδες, αίθουσα γυμναστικής, αίθουσα 
οργάνων, αποδυτήρια, ντους, σάουνα. Διαθέτει επίσης υπαίθριους χώρους άθλησης υψηλών προδιαγραφών 
για αγώνες και ατομική ή ομαδική εκγύμναση όπως γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα και κερκίδες, 
σύγχρονες υποδομές αγωνισμάτων στίβου, υπαίθρια γήπεδα καλαθοσφαίρισης και τένις. Κεντρικός στόχος του 
Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων 
εκγύμνασης που απευθύνονται στο σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Επίσης αναπτύσσει συστηματική 
δράση και στην διοργάνωση αθλητικών γεγονότων τοπικής ή εθνικής εμβέλειας. Για περισσότερες πληροφορίες 
και για τα προγράμματα που προσφέρονται κάθε χρόνο, συμβουλευτείτε τον ιστότοπο: 
http://www.upatras.gr/index/page/id/35 

 

Εξωσπουδαστικές και ελεύθερες δραστηριότητες 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως ένα από τα μεγάλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, εξασφαλίζει όλες εκείνες τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για ουσιαστική επιστημονική γνώση και μάθηση μέσα σε ένα ευχάριστο 
πανεπιστημιακό περιβάλλον που προσφέρει ευκαιρίες και για άλλες ενδιαφέρουσες πολιτιστικές, αθλητικές και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες.  Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις 
ακόλουθες δραστηριότητες:  

Πολιτιστικές ομάδες Φοιτητών: http://www.upatras.gr/index/page/id/96 

Χορωδία: http://www.upatras.gr/index/page/id/36 

Θεατρικός Όμιλος Εργαζομένων: http://www.upatras.gr/index/page/id/98 

Χορευτικός Όμιλος Προσωπικού: http://www.upatras.gr/index/page/id/97 

Ομάδα Διαπασών: http://www.upatras.gr/index/page/id/125 

 
  

http://www.cais.upatras.gr/Lists/List4/AllItems.aspx
http://www.admin.upatras.gr/edres/pub/ypotr.aspx
http://www.admin.upatras.gr/edres/pub/ypotr.aspx
http://www.admin.upatras.gr/iro/pub/AnnAll.aspx
http://www.admin.upatras.gr/iro/pub/AnnAll.aspx
http://www.upatras.gr/index/page/id/35
http://www.upatras.gr/index/page/id/36
http://www.upatras.gr/index/page/id/101
http://www.upatras.gr/index/page/id/98
http://www.upatras.gr/index/page/id/97
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4  

 

 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) 

 
 
Προκαταρκτικό Σημείωμα 
Στο Τμήμα Φιλοσοφίας λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διετούς διάρκειας στη Θεωρητική και 
Πρακτική Φιλοσοφία το οποίο προκηρύσσεται ανά διετία. Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 2019-2020, διανύεται το 
1ο έτος των σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος που προκηρύχθηκε το 2019.  
 
Γενικά χαρακτηριστικά του ΠΜΣ 
Το ΠΜΣ έχει διετή διάρκεια και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε δύο κατευθύνσεις: (α) 
Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική και (β) Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία. Οι φοιτητές παρακολουθούν κατά το 
πρώτο έτος σπουδών ένα κοινό πρόγραμμα μαθημάτων, πριν επιλέξουν κατεύθυνση. Το δεύτερο έτος 
παρακολουθούν αποκλειστικά μαθήματα ειδίκευσης. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την συγγραφή και 
παρουσίαση διπλωματικής εργασία στην κατεύθυνση ειδίκευσής τους. Το πρόγραμμα προσανατολίζεται και στις 
δύο κατευθύνσεις προς τη σύγχρονη φιλοσοφία (αναλυτικής και ηπειρωτικής παράδοσης), τη φιλοσοφία 18ου-
19ου αιώνα, και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Απευθύνεται (α) σε πτυχιούχους φιλοσοφίας που επιθυμούν να 
εμβαθύνουν ερευνητικά και να εξειδικεύσουν την φιλοσοφική τους κατάρτηση, (β) σε πτυχιούχους άλλων 
ακαδημαϊκών κατευθύνσεων με ενδιαφέρον για θεμελιώδη φιλοσοφικά ζητήματα σχετικά προς τα επιστημονικά 
τους πεδία και (γ) σε εκπαιδευτικούς της Μ.Ε. που επιθυμούν μια εμπεριστατωμένη επιμόρφωση στην φιλοσοφία. 
 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Τίτλος ΠΜΣ: ‘’Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία’’ 

 
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).  
Τα Π.Μ.Σ. εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των Α.Ε.Ι., διέπονται από επιστημονική συνοχή και 
αποσκοπούν: 
α) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση 
των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, 
β) στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές 
συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών 
αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων, καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση 
γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο 
που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.  
 
Το σχέδιο Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών συμπληρώνει τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του Ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4.8.2017): ‘’Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις’’ και έχει ως στόχο να συμβάλλει σε ένα είδος εναρμόνισης όλων των μεταπτυχιακών σπουδών του 
Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των κατευθύνσεών του, με παράλληλη διατήρηση των βαθμών ελευθερίας και των 
δυνατοτήτων καινοτομίας τους, που προκύπτουν εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.   
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Άρθρο 1. Εισαγωγή 
Άρθρο 2. Σκοπός 
Άρθρο 3. Όργανα και Μέλη του ΠΜΣ 
Άρθρο 4. Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
Άρθρο 5. Εγγραφές-Δηλώσεις μαθημάτων/ασκήσεων-Κατεύθυνση 
Άρθρο 6. Εκπαιδευτική Δομή του ΠΜΣ 
Άρθρο 7. Διπλωματική εργασία 
Άρθρο 8. Λοιπές υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
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Άρθρο 9. Απονομή και βαθμός ΔΜΣ 
Άρθρο 10. Λογοκλοπή 
Άρθρο 11. Φοιτητικές Παροχές 
Άρθρο 12. Θέματα του Παραρτήματος Διπλώματος 
Άρθρο 13. Διοικητική Υποστήριξη – Υλικοτεχνική Υποδομή  
Άρθρο 14. Θέματα χρηματοδότησης του ΠΜΣ 
Άρθρο 15. Αξιολόγηση 
Άρθρο 16. Μεταβατικές ρυθμίσεις 
Άρθρο 17. Συντμήσεις 
Άρθρο 18. Παραρτήματα  

 
 
Άρθρο 1. EΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) επανιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 822/12755/24-4-2018 
απόφαση  (ΦΕΚ 1609/9-5-2018, τ. Β’) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών 
(αρ.  συνεδρ. 134/20-4-2018) και τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας (αρ. συνεδρ. 58/18-4-2018). Διέπεται 
από τις διατάξεις τoυ νόμου 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών 
για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς και του παρόντος Κανονισμού. 
 
Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του προγράμματος είναι: α) να συμβάλει στην  προαγωγή της φιλοσοφίας ως επιστημονικού κλάδου 
γενικότερα  και της έρευνας στη θεωρητική και την πρακτική φιλοσοφία στην Ελλάδα καθώς και στην ανάπτυξη 
της έρευνας όλων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, β) να προσφέρει προχωρημένη φιλοσοφική κατάρτιση σε 
πτυχιούχους Φιλοσοφίας και άλλων επιστημών που θα εξασφαλίζουν την βελτίωση των επαγγελματικών τους 
προοπτικών. Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο και τους σκοπούς του ΠΜΣ παρέχονται 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος: https://www.philosophy.upatras.gr 
 

Το ΠΜΣ «Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) στις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) «Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική» και β) «Ηθική και Πολιτική 
Φιλοσοφία». 
 

Άρθρο 3. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΜΣ   

3.1. Στα διοικητικά όργανα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές και Λέκτορες) του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4485/2017 καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την οργάνωση και λειτουργία 
του ΠΜΣ, αρμόδια όργανα  είναι  τα εξής: 

α) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, 
διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του ΠΜΣ. 

β) Η Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ), η οποία απαρτίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 21 του ν.4485/2017. 

Η Συνέλευση έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες, επίσης έχει την αρμοδιότητα και για κάθε άλλο θέμα που 
προβλέπεται από επί μέρους  διατάξεις: 

 Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης ΠΜΣ.  
 Εκλέγει για διετή θητεία τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ. 

 Ορίζει την ύλη των εξετάσεων για την εισαγωγή/επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών.· 

 Αποφασίζει την προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) για εισαγωγή στο ΠΜΣ και ορίζει το χρόνο 
και το πρόγραμμα των εξετάσεων (γλωσσομάθειας και εισαγωγής). 
 Ορίζει τους εισηγητές θεμάτων για τις γραπτές εξετάσεις εισαγωγής καθώς και τους βαθμολογητές και 
αναβαθμολογητές των γραπτών μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ. Τα μέλη της ΣΕ και οι εισηγητές θεμάτων 
αποτελούν την Επιτροπή Εξετάσεων Εισαγωγής (ΕΕΕ), η οποία εγκρίνεται από την ΣΤ.   
 Επιλέγει τους εισακτέους ΜΦ μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.  
 Αποφασίζει το πρόγραμμα των διδαχθησομένων ανά ακαδημαϊκό έτος μαθημάτων κορμού ή ειδίκευσης. 
Αναθέτει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των μεταπτυχιακών μαθημάτων. 

 Εγκρίνει το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του εξαμήνου. 

 Καλεί από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες σύμφωνα με το άρθρο 

36, παράγραφο 5 του ν.4485/2017 
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γ) Η Συντονιστική Επιτροπή του Π Μ Σ  απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, τα οποία εκλέγονται από τη 
ΣΤ.  

Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό  λειτουργίας του 
προγράμματος και ειδικότερα: 

  Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διενέργειας των εξετάσεων για την 
επιλογή ΜΦ καθώς και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής και συντάσσει εισήγηση 
προς τη ΣΤ.  
 Εισηγείται στη Συνέλευση τη σύνθεση της ΕΕΕ καθώς και τους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές των 
γραπτών εξετάσεων και της εξέτασης γλωσσομάθειας. 
 Εισηγείται προς τη ΣΤ το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής ΜΦ. 
 Εισηγείται προς τη ΣΤ σχετικά με τον Επιβλέποντα Καθηγητή (ΕΚ) και την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή (ΤΕΕ) 
για την έγκριση διπλωματικής εργασίας (ΔΕ). 
 Έχει την ευθύνη να συντονίσει τη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος των μαθημάτων κορμού ή 
ειδίκευσης που θα προσφερθούν για κάθε ακαδημαϊκή χρονιά. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τους 
διδάσκοντες του ΠΜΣ και εισηγείται σχετικά προς τη ΣΤ εντός του εκάστοτε προηγούμενου εαρινού εξαμήνου. 
 Έχει την ευθύνη του προγραμματισμού και της οργάνωσης του Σεμιναρίου Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας 
(2 ECTS) του ΠΜΣ. 
 Εισηγείται προς τη ΣΤ πρόγραμμα επιστημονικών δραστηριοτήτων (ιδίως κύκλου διαλέξεων του ερευνητικού 
σεμιναρίου του Τμήματος) που πλαισιώνουν το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων. 
 Εισηγείται προς τη ΣΤ σχετικά με τη διοργάνωση επιστημονικών δράσεων (π.χ. Ημερίδων, Εργαστηρίων) στο 
πλαίσιο του ΠΜΣ.  
 Κρίνει τις αιτήσεις φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και οργανώνει τη διαδικασία 
επιλογής τους. 
 Εισηγείται προς τη ΣΤ για την κατανομή και ανάθεση επικουρικού διδακτικού έργου στους ΜΦ. 
 Επιλαμβάνεται όλων των ακαδημαϊκών φοιτητικών ζητημάτων και θεμάτων σπουδών. 
 Επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων δεοντολογίας και νομιμότητας που αφορούν στις σπουδές και τη φοίτηση 
και εισηγείται σχετικά προς τη ΣΤ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νόμο και τον Εσωτερικό Κανονισμό του 
Πανεπιστημίου Πατρών για τυχόν λήψη μέτρων ή παραπομπή ΜΦ στα αρμόδια όργανα του Τμήματος και του 
Πανεπιστημίου. 
 

δ) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ):  αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 του ν.4485/2017.  

  

ε) Ο Διευθυντής Σπουδών (ΔΣ) του ΠΜΣ προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και ορίζεται μαζί 
με τον Αναπληρωτή του με απόφαση της Συνέλευσης για  διετή θητεία. Ο ΔΣ εισηγείται στη Συνέλευση 
κάθε  θέμα  που αφορά  στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΜΣ και ειδικότερα ασκεί  τα κατωτέρω 
καθήκοντα: 

 Προτείνει στον Πρόεδρο του Τμήματος θέματα ημερήσιας διάταξης για την ΣΤ που αφορούν στη 
λειτουργία και στην εφαρμογή ΠΜΣ και εισηγείται επί των θεμάτων αυτών στη ΣΤ.  

 Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Προγράμματος και του Κανονισμού Σπουδών.  

 Συγκαλεί τις συνεδριάσεις, ορίζει τα θέματα και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της ΣΕ.  

 Προεδρεύει της ΕΕΕ και συντονίζει τις διαδικασίες εισαγωγής και επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών. 

 Έχει την ευθύνη σύνταξης αναλυτικού απολογισμού του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ.  
 Εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία 
του προγράμματος. 

 

στ) Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου 
Πατρών  έχει  την  εποπτεία  και το γενικότερο συντονισμό  των  μεταπτυχιακών σπουδών, σε επίπεδο 

Ιδρύματος. 

 
3.2 Τη διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ μπορούν να αναλαμβάνουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν.4485/2017 και της Απόφασης Συγκλήτου του ΠΠ 822/12755 (ΦΕΚ 1609/9-5-2018).  
Επίβλεψη ΔΕ μπορεί να αναλάβει μόνο μέλος του ΔΕΠ του Τμήματος. Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής 
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βιβλιογραφίας, η καθοδήγηση των φοιτητών/τριών στην εκπόνηση εργασιών ο καθορισμός του τρόπου εξέτασης 
του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες. 
 

Άρθρο 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

4.1 Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση της ΣΕ 
και απόφαση της ΣΤ του ΠΜΣ ανά διετία για έως τριάντα (30) θέσεις φοιτητών με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο έως το τέλος της εκάστοτε προηγούμενης ακαδημαϊκής 
χρονιάς (δηλ. έως 31 Αυγούστου). Οι εξετάσεις ορίζονται εντός του Σεπτεμβρίου της ακαδημαϊκής χρονιάς 
έναρξης των μαθημάτων του ΠΜΣ. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών με 
ευθύνη του Τμήματος. Το σχετικό κόστος βαρύνει το ΠΜΣ. 

Στην Προκήρυξη περιλαμβάνονται: α) οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη 
διαδικασία επιλογής, β) τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, γ) οι προθεσμίες υποβολής 
των δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει αυτά να υποβληθούν, δ) η διαδικασία καθώς 
και τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, ε) η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων, στα οποία 
προβλέπεται να εξεταστούν οι υποψήφιοι, στ) οι ημερομηνίες των εξετάσεων. 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην πύλη :  

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#  
 
4.2 α) Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων και Σχολών πανεπιστημίων της ημεδαπής και 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.  
β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, κατόχους τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται από τα κρατικά 
πιστοποιητικά ελληνομάθειας. 
γ) Για όλους τους υποψήφιους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον από τις 
επόμενες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας δεν πρέπει να είναι 
κατώτερο του «πολύ καλό», Γ1/C1, όπως αυτό ορίζεται από τα κριτήρια διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και 
πιστοποιείται από την κατάθεση αναγνωρισμένων τίτλων γλωσσομάθειας σύμφωνα με την ίδια ρύθμιση ΑΣΕΠ 
(βλ. παράρτημα Β’ στην Προκήρυξη αρ. 1Ε/2017, ΦΕΚ, τεύχος ΑΣΕΠ, αρ. 7/15-2-2017, «Τίτλοι Γλωσσομάθειας - 
Τρόποι  Απόδειξης»).   
δ) Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω κατηγοριών υποψηφίων. Η υποψηφιότητά 
τους θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι 
την ημερομηνία της πρώτης Εξέτασης Εισαγωγής και πάντως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης 
για επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 
προσκομίσουν το αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματος, όπως και, σε κάθε περίπτωση, όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.  
στ) Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων για υποψηφιότητα στο ΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του 
Τμήματος, η οποία ελέγχει το εμπρόθεσμο της υποβολής καθώς και την εγκυρότητα και πληρότητα των 
δικαιολογητικών των αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, και συντάσσει 
συνολικό πίνακα των αιτούντων και των στοιχείων της υποψηφιότητάς τους, τον οποίο διαβιβάζει στην ΣΕ.   
ζ) Εάν, κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων, δεν προκύπτει από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η 
επάρκεια στην ξένη γλώσσα πιστοποιείται με γραπτές εξετάσεις (μετάφραση ξενόγλωσσου φιλοσοφικού 
κειμένου με δυνατότητα χρήσης δίγλωσσου μη-φιλοσοφικού λεξικού). Η εξέταση στη γλώσσα προηγείται της 
εξέτασης εισαγωγής. Σε περίπτωση αποτυχίας ο/η αιτών/ουσα δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος. Προβιβάσιμος 
βαθμός είναι το πέντε (5) και άνω της κλίμακας 0-10. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου τυπικών προσόντων 
αναρτάται από τη Γραμματεία στους χώρους ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος πίνακας 
υποψηφίων ΜΦ.  
 
4.3  
α) Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα για την επίβλεψη μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας ορίζεται σε 3 (βλέπε άρθρο 45, παράγραφος 1β του ν.4485/2017). Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται 
κατ΄ ανώτατο όριο στους 30 (τριάντα).  
β) Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλοσοφίας που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 
34 του ν.4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο 
ΠΜΣ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν.4485/2017. 
 
 
 

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm
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4.4  
α) Η επιλογή γίνεται βάσει γραπτών εξετάσεων με συνεκτίμηση των εξής ακαδημαϊκών κριτηρίων:  το γενικό 
βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, την επίδοση σε προπτυχιακή διπλωματική  εργασία, εφόσον αυτή έχει βαθμό 
ίσο ή άνω του επτά (7), και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.  
β) Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της βαθμολόγησης των γραπτών επιδόσεων στις εξετάσεις εισαγωγής και της 
μοριοδότησης των λοιπών συνεκτιμώμενων ακαδημαϊκών προσόντων των υποψηφίων. Ανώτατος συνολικός 
αριθμός μορίων είναι τα 100 μόρια, τα οποία επιμερίζονται ως εξής:   
Α. Γραπτές εξετάσεις φιλοσοφίας : έως και 80 μόρια  
Β. Βαθμός πτυχίου: έως και 15 μόρια 
Γ. Διπλωματική εργασία προπτυχιακών σπουδών με βαθμό ανώτερο ή ίσο του επτά (7), ή/και τίτλος 
μεταπτυχιακών σπουδών ή/και διδακτορικός τίτλος ή/και δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες: 5 μόρια 
γ) Διαδικασία γραπτών εξετάσεων εισαγωγής:  

1. Οι γραπτές εξετάσεις είναι δύο (2), διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεμία και δεν διεξάγονται σε επάλληλες 
ημέρες. Τα δύο εξεταζόμενα μαθήματα/αντικείμενα είναι (Α) Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική και (Β) 
Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία. Κάθε ένα από αυτά διαιρείται σε τρεις ενότητες: α) αρχαία φιλοσοφία, β) 
νεότερη φιλοσοφία και γ) σύγχρονη φιλοσοφία (φιλοσοφία 20ου αιώνα κ.ε.). Η ύλη των εξετάσεων για 
κάθε μια από τις ανωτέρω ενότητες αντιστοιχεί σε επιλεγμένα φιλοσοφικά κείμενα, τα οποία οροθετούν 
μια ειδικότερη θεματική περιοχή.  

2. Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται και στα δύο μαθήματα. Ο υποψήφιος επιλέγει σε κάθε εξεταζόμενο 
μάθημα να απαντήσει σε δύο (2) από τις τρεις ιστορικές ενότητες. 

3. Η ΕΕΕ συνεδριάζει δύο ώρες πριν από κάθε εξέταση για την επιλογή των θεμάτων. Για κάθε μάθημα 
ορίζονται τρεις εισηγητές θεμάτων (ένας ανά ιστορική ενότητα), οι οποίοι είναι διαφορετικοί από τους 
βαθμολογητές της ενότητας. Κάθε εισηγητής προτείνει τέσσερα θέματα, η ΕΕΕ επιλέγει τα δύο και 
κληρώνει ένα εξ αυτών. 

4. Για κάθε ιστορική ενότητα κάθε μαθήματος ορίζονται δύο βαθμολογητές. Για κάθε ένα από τα 
εξεταζόμενα μαθήματα ορίζεται ένας αναβαθμολογητής. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 0-10. Σε 
αναβαθμολόγηση παραπέμπονται τα γραπτά με διαφορά βαθμού των δύο βαθμολογητών μιας ιστορικής 
ενότητας άνω των τριών μονάδων (x>3). 

5. Ο βαθμός του κάθε μαθήματος προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών. Σε περίπτωση 
αναβαθμολόγησης διπλασιάζεται ο βαθμός του αναβαθμολογητή. 

6. Η διαδικασία των γραπτών εξετάσεων είναι ανώνυμη (με κωδικούς). Οι βαθμολογητές παραδίδουν 
ανεξάρτητα τις βαθμολογίες στη Γραμματεία του Τμήματος. Τα αναλυτικά αποτελέσματα των εξετάσεων 
εισαγωγής αναρτώνται ανώνυμα στους χώρους ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος με 
ευθύνη της ΣΕ.  

δ) Η μοριοδότηση των συνεκτιμώμενων ακαδημαϊκών προσόντων (βλ. 4.4, ε και στ) των υποψηφίων γίνεται σε 
ειδική συνεδρίαση της ΣΕ. 
ε) Ο βαθμός πτυχίου μοριοδοτείται με συντελεστή 1,5 (έως 15 μόρια). 
στ) Υποψήφιος/α που έχει εκπονήσει διπλωματική εργασία (ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου) με βαθμό 
ανώτερο ή ίσο του επτά (7) ή/και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ) ή/και διαθέτει ερευνητικού τύπου 
δημοσιεύσεις πιστώνεται με 5 μόρια.  

 
4.5 α) Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξέτασης η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει υπό την προεδρία 
του ΔΣ με αποκλειστικό θέμα την επιλογή των εισαγομένων στο ΠΜΣ υποψηφίων. Η διαδικασία περιλαμβάνει 
την αποκάλυψη της ταυτότητας των γραπτών των εξετάσεων εισαγωγής, τη διαπίστωση του συνολικού 
αριθμού επιτυχόντων (βλ. 4.5, εδ. β), την κατάρτιση πίνακα συνολικής αξιολογικής κατάταξης των επιτυχόντων 
υποψηφίων και τέλος τον καθορισμό των εισαγομένων στο ΠΜΣ υποψηφίων (βλ. 4.5, εδ. γ, δ, ε). Η συνολική 
μοριοδότηση προκύπτει ως το άθροισμα των μορίων των γραπτών εξετάσεων και των μορίων από τα 
συνεκτιμώμενα κριτήρια. 
β) Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι, οι οποίοι σε καμία ενότητα δεν έχουν συγκεντρώσει συνολικό αριθμό 
μορίων κάτω των 8 (x≥8) και επί πλέον συγκεντρώνουν συνολικά από τη γραπτή εξέταση τουλάχιστον 40 μόρια 
και συνολική αξιολόγηση τουλάχιστον 50 μόρια. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι κατατάσσονται κατά σειρά επιτυχίας 
βάσει του συνολικού αριθμού μορίων που συγκεντρώνουν.  
γ) Στο ΠΜΣ εισάγονται οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια του εδαφίου (β) κατά τη σειρά κατάταξής τους 
στη συνολική αξιολόγηση έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων ΜΦ. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας στην τελευταία θέση εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι ακόμη και καθ΄ υπέρβασιν του 
ορισμένου αριθμού θέσεων της προκήρυξης.  
δ) Εάν οι επιτυχόντες υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων, οι μη-
εισαγόμενοι επιτυχόντες φοιτητές  θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά κατάταξής τους στη συνολική 
αξιολόγηση. 
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ε) Εάν ο αριθμός των επιτυχόντων υποψήφιων είναι μικρότερος του αριθμού των θέσεων που έχουν 
προκηρυχθεί, η ΣΕ δύναται να εξετάσει, κατά πόσον είναι ακαδημαϊκά σκόπιμο να γίνουν δεκτοί και υποψήφιοι 
που δεν πληρούν τους όρους του εδαφίου (β) και εισηγείται σχετικά προς τη ΣΤ. Για την αιτιολόγηση της 
σκοπιμότητας του μέτρου παράγοντες που σταθμίζονται είναι κυρίως: ο αριθμός των μη-πληρούμενων θέσεων, 
το επίπεδο των επιδόσεων και λοιπών προσόντων των εισαγομένων επιτυχόντων φοιτητών και, συγκριτικά, η 
συνολική επίδοση και οι επί μέρους επιδόσεις στις γραπτές εξετάσεις φιλοσοφίας των αποκλειομένων βάσει του 
εδαφ. (β) υποψηφίων, η διασφάλιση επαρκούς ομοιογένειας των εισακτέων, οι ανάγκες και οι δυνατότητες του 
ΠΜΣ και του Τμήματος. Εφόσον η ΣΕ κρίνει ομόφωνα θετικά, υποβάλλει αιτιολογημένη γραπτή εισήγηση προς 
τη ΣΤ, στην οποίαν ανήκει η λήψη απόφασης.  
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα εξής: α) ο αριθμός των καθ΄ υπέρβασιν των όρων του εδαφ. (β) προτεινομένων 
για εισαγωγή στο ΠΜΣ υποψηφίων μπορεί να είναι έως το πολύ 20% των επιτυχόντων υπό τον όρο ότι δεν 
υπερβαίνεται ο αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων, β) οι κατά ταύτα εισακτέοι επιλέγονται κατά σειρά βάσει 
του αριθμού μορίων που συγκέντρωσαν αποκλειστικά στις γραπτές εξετάσεις φιλοσοφίας και γ) η σειρά 
εισαγωγής τους στο ΠΜΣ καθορίζεται από το συνολικό αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν.  

 
Άρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  

5.1 Η εγγραφή των εισακτέων ΜΦ γίνεται εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του μηνός Οκτωβρίου του 
ακαδημαϊκού έτους έναρξης του ΠΜΣ σε προθεσμίες που ορίζονται από τη ΣΤ.  
Οι επιτυχόντες καλούνται με ανακοινώσεις της Γραμματείας του Τμήματος (συμβατικά ή/και ηλεκτρονικά στις 
«Ανακοινώσεις» της ιστοσελίδας του Τμήματος: https://www.philosophy.upatras.gr), στις οποίες ορίζονται οι 
ακριβείς προθεσμίες καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να υποβάλουν σχετική αίτηση.  
Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι  εφικτή η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με απόφαση 
της Συνέλευσης, μετά  από  αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου. 
5.2 Oι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ γίνονται αποδεκτοί από κάθε 
υποψήφιο με την εγγραφή του. Ο υποψήφιος, πριν εγγραφεί, λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού. 
5.3 Οι ΜΦ υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή τους ανά εξάμηνο μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής 
Γραμματείας του Πανεπιστημίου Πατρών. 
5.4 Φοιτητής, που δεν ανανέωσε την εγγραφή του ή δεν παρακολούθησε μαθήματα ή δεν διεξήγαγε έρευνα για 
δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει  την ιδιότητα του  μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα 
του ΠΜΣ. 
5.5 Παράταση της διάρκειας φοίτησης πέραν των προβλεπόμενων τεσσάρων εξαμήνων μπορεί να εγκριθεί για 
ένα επιπλέον εξάμηνο, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (ενδεικτικά: ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, 
στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας) ή για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, μετά από αιτιολογημένη 
αίτηση του φοιτητή προς τη ΣΤ, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή ή μη-αποδοχή του αιτήματος. Το αίτημα 
παράτασης της διάρκειας φοίτησης είναι δυνατόν να επαναληφθεί άπαξ (άρθρο 33, παρ. 3 του ν.4485/2018 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 42, παρ. 3 του ν.4521/2018).  
5.6 Η επιλογή ειδίκευσης γίνεται με έγγραφη δήλωση του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος το Μάιο του 
πρώτου έτους σπουδών και δηλώνεται στην ηλεκτρονική γραμματεία κατά την έναρξη του δεύτερου έτους 
σπουδών.  
5.7 Ο ΜΦ δηλώνει κάθε εξάμηνο ηλεκτρονικά από τον πίνακα προσφερομένων μαθημάτων τα μαθήματα κορμού 
ή ειδίκευσης, τα οποία προτίθεται να παρακολουθήσει. Οι δηλώσεις γίνονται σε προθεσμίες που ορίζονται σε 
συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος, εγκρίνονται από την ΣΤ και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία. 
5.8 Η διπλωματική εργασία θεωρείται ένα ενιαίο μάθημα, το οποίο δηλώνεται από το Γ’ εξάμηνο και συνεχίζεται 
στο Δ’ εξάμηνο σπουδών, όπου συμπεριλαμβάνει και το Σεμινάριο Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας. Η ΔΕ 
βαθμολογείται ενιαία, όταν ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού. Ο 
βαθμός της ΔΕ καταχωρίζεται και στα τρία μέρη της (1ο μέρος, Γ’ εξάμηνο, 2ο μέρος και Σεμινάριο Εκπόνησης 
Διπλωματικής Εργασίας, Δ’ εξάμηνο σπουδών). 
 
 

Άρθρο 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΜΣ 

6.1 Διάρκεια και διάρθρωση Σπουδών – Διδακτικό ημερολόγιο 

α) Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
εκπόνησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του 
χρόνου της κανονικής διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του ΠΜΣ. Ως εκ τούτου,  η 
ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται στα οκτώ (8) εξάμηνα.  
β) Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ασκήσεων και εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και 
ανακοινώνεται από τη ΣΕ τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από την έναρξη του εξαμήνου. 

https://www.philosophy.upatras.gr/
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γ) Η οροθέτηση έναρξης και λήξης των διδακτικών εξαμήνων και των εξεταστικών περιόδων του ΠΜΣ ακολουθεί 
το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ΠΠ, όπως αυτό αποφασίζεται από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και 
εξειδικεύεται για το ΠΜΣ με απόφαση της ΣΤ.  
δ) Το διδακτικό εξάμηνο κατανέμεται σε δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και μία εβδομάδα εξετάσεων στο 
τέλος του εκάστοτε εξαμήνου. Μεταξύ διδακτικών εβδομάδων και εξετάσεων δίδεται χρόνος για τυχόν 
αναπληρώσεις μαθημάτων καθώς και για αποκλειστική μελέτη και ολοκλήρωση εργασιών. Η επαναληπτική 
περίοδος εξετάσεων του Σεπτεμβρίου έχει διάρκεια δύο (2) εβδομάδων.  
ε) Ο διδάσκων υποχρεούται να καταθέσει βαθμολογία εντός δέκα ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.  
 
6.2 Μαθήματα 
α) Τα μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο του ΠΜΣ και η κατανομή τους σε εξάμηνα σπουδών, η δομή των 
σπουδών και οι απαιτήσεις για την απόκτηση ΔΜΣ   καταγράφονται στο άρθρο 6 της Απόφασης Συγκλήτου του 
ΠΠ αρ. 822/12755 (ΦΕΚ 1609/9-5-2018 τ. β’) και στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.  
Τα μαθήματα διακρίνονται σε μαθήματα κορμού, που παρακολουθούνται από όλους τους ΜΦ στο πρώτο έτος 
των σπουδών και σε μαθήματα ειδίκευσης στο δεύτερο έτος σπουδών, που απευθύνονται αποκλειστικά στους 
φοιτητές της εκάστοτε ειδίκευσης.  
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τέσσερα (4) 
μαθήματα κορμού και τρία (3) μαθήματα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά στην ειδίκευση που ακολουθούν.   
Είναι δυνατή η συμμετοχή σε μάθημα της εκάστοτε άλλης ειδίκευσης, χωρίς το μάθημα αυτό να υπολογίζεται στις 
απαιτούμενες μονάδες ECTS για την απόκτηση του ΔΜΣ. Το μάθημα αυτό δύναται να καταχωρίζεται στο 
Παράρτημα Διπλώματος, εφόσον ο/η φοιτητής/τρια το έχει ολοκληρώσει κατά τα οριζόμενα επιτυχώς.  
β) Διδάσκοντες στο ΠΜΣ δύνανται να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 
36 του Ν.4485/2017. 
γ) Τα μαθήματα διδάσκονται κατά κανόνα στην ελληνική γλώσσα, είναι δυνατόν όμως να προσφέρονται και 
μαθήματα στην αγγλική γλώσσα (ιδίως σε περιπτώσεις πρόσκλησης διδάσκοντος από το εξωτερικό). Σε όλα τα 
μαθήματα απαιτείται η χρήση πηγών από το πρωτότυπο (ή σε μεταφράσεις στα αγγλικά) και ξενόγλωσσης 
βιβλιογραφίας. Επίσης η έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του ΠΜΣ είναι  δυνατόν να εντάσσεται σε διεθνή 
προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, ανταλλαγής προσωπικού ή έρευνας, καθιστώντας απαραίτητη την 
ξενόγλωσση διδασκαλία. 

δ) Τα μαθήματα του ΠΜΣ κατά κανόνα δεν έχουν τη μορφή πανεπιστημιακών παραδόσεων. Οι φοιτητές 
ασκούνται συστηματικά στην επεξεργασία επιστημονικών ζητημάτων καθώς απαιτείται να συμμετέχουν ενεργά 
στη διεξαγωγή όλων των μαθημάτων (κορμού και ειδίκευσης) με την ανάληψη και παρουσίαση επί μέρους 
εργασιών και την εβδομαδιαία προετοιμασία τους για τα μαθήματα.  

ε) Οι φοιτητές δύνανται, εφόσον προσφέρεται, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε πεδία συναφή με το 
αντικείμενο του ΠΜΣ, η οποία ισοδυναμεί με ένα μάθημα ειδίκευσης Γ’ ή Δ’ εξαμήνου (10 μονάδες ECTS). Η 
πρακτική άσκηση μπορεί να επιλεγεί άπαξ. Η επιλογή των φοιτητών για την πρακτική άσκηση γίνεται από την 
ΣΕ, η οποία εισηγείται στη ΣΤ με κριτήριο την επίδοση των φοιτητών, όπως π.χ. την ολοκλήρωση υποχρεώσεων 
προηγουμένων εξαμήνων και τους βαθμούς επιτυχίας στα μαθήματα. 
στ)Το Σεμινάριο Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας οργανώνεται και προγραμματίζεται με ευθύνη της ΣΕ εντός 
διδακτικού εξαμήνου υπό μορφήν εργαστηρίου ή ημερίδας, κατά την οποία οι υποψήφιοι ΔΜΣ παρουσιάζουν το 
θέμα, το ερευνητικό σχέδιο και την πρόοδο της ΔΕ.  
ζ) Συγκεκριμένα η δομή του Προγράμματος Σπουδών έχει ως εξής: 
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ   
1ο έτος σπουδών  
Μαθήματα Κορμού (κοινά και στις δύο ειδικεύσεις) 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν:  
οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά  δύο μαθήματα 

Κωδικός Π.Μ Τίτλος 

TPP_1001 

   2Χ15 
 

Θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής Ι 

TPP_1002 Θέματα Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας Ι 

TPP_1003 Θέματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης Ι 

TPP_1004 Θέματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας και του Νού Ι 

TPP_1005 Θέματα Φιλοσοφίας της Τέχνης Ι 

ΣΥΝΟΛΟ 30  
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν:  
οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά δύο μαθήματα 

Κωδικός Π.Μ Τίτλος 

TPP_1006 

2X15 
 

Θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής ΙΙ 

TPP_1007 Θέματα Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας ΙΙ 

TPP_1008 Θέματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης ΙΙ 

TPP_1009 Θέματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας και του Νού ΙΙ 

TPP_10010 Θέματα Φιλοσοφίας της Τέχνης ΙΙ 

ΣΥΝΟΛΟ 30  

2ο έτος σπουδών 
Μαθήματα Ειδίκευσης 
 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ και ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν: οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά 2 μαθήματα 
Κωδικός Π.Μ. Τίτλος 

TPP_301A  
 
 
2Χ10 

Γνωσιοθεωρία Ι 

TPP_302A Μεταφυσική Ι 

TPP_303A Ειδικά θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής Ι 

TPP_304A Αισθητική 

TPP_305A Φιλοσοφία του Νου 
TPP_306A Φιλοσοφία της Γλώσσας  

TPP_307A Φιλοσοφία της Τέχνης Ι 

TPP_308 Πρακτική Άσκηση Ι 

Υποχρεωτικά μαθήματα 

TPP_309A 10 Διπλωματική Εργασία – 1ο μέρος 

ΣΥΝΟΛΟ 30  

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν: οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά 1 μάθημα 

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος 

TPP_401A 

1Χ10 

Γνωσιοθεωρία ΙΙ 

TPP_402A Μεταφυσική ΙΙ 

TPP_403A Ειδικά θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής ΙΙ 

TPP_404A Φιλοσοφία της Τέχνης ΙΙ 

TPP_405A Φιλοσοφία της Επιστήμης 

TPP_406A Πρακτική Άσκηση ΙΙ 

Υποχρεωτικά μαθήματα 

TPP_407A 2 Σεμινάριο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 

TPP_408A 18 Διπλωματική εργασία – 2ο μέρος 

ΣΥΝΟΛΟ 30  

 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΗΘΙΚΗ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν: οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά 2 μαθήματα 

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος 

TPP_301B 2Χ10 Ηθική Φιλοσοφία Ι 
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TPP_302B Ηθική Φιλοσοφία ΙΙ 

TPP_303B Πολιτική Φιλοσοφία Ι 

TPP_304B Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ 

TPP_305B Σχέσεις Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας 

TPP_306B Φιλοσοφία του Δικαίου 

TPP_307B Φιλοσοφία της Τέχνης Ι 

TPP_308B Πρακτική Άσκηση Ι 

Υποχρεωτικά μαθήματα 

TPP_309B 10 Διπλωματική εργασία – 1ο μέρος 

ΣΥΝΟΛΟ 30  

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν: οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά ένα μάθημα 

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος 

TPP_401B 

1Χ10 

Ηθική Φιλοσοφία ΙΙΙ 

TPP_402B Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙΙ 

TPP_403B Κοινωνική Φιλοσοφία Ι 

TPP_404B Φιλοσοφία της Τέχνης ΙΙ  

TPP_405B Κοινωνική Φιλοσοφία ΙΙ 

TPP_406B Πρακτική Άσκηση ΙΙ 

Υποχρεωτικά μαθήματα 

TPP_407B 2 Σεμινάριο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 

TPP_408B 18 Διπλωματική εργασία – 2ο μέρος 

ΣΥΝΟΛΟ 30  

  
Η αρίθμηση Ι, ΙΙ, ... των μαθημάτων δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκην αλληλουχία περιεχομένου, αλλά απλή διαφορά.  
 
6.3 Παρακολούθηση μαθημάτων  
 
α) H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και σεμιναρίων του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Σε 
περίπτωση σοβαρών και τεκμηριωμένων λόγων αδυναμίας είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν απουσίες από την 
παρακολούθηση έως το πολύ του 1/6 των συνεδριάσεων ενός μαθήματος. Φοιτητής/τρια που δεν 
παρακολούθησε ένα μάθημα τουλάχιστον κατά τα 5/6 αποκλείεται από την τελική αξιολόγηση (εξέταση ή 
εργασία) και θεωρείται αποτυχών. 
 
β) Υποχρεωτική είναι για τους ΜΦ η ενεργός συμμετοχή στη σειρά διαλέξεων του ερευνητικού σεμιναρίου, που 
πλαισιώνει το ΠΜΣ κάθε ακαδημαϊκό έτος. Κατά την υποβολή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας προς 
κρίση ο υποψ. ΔΜΣ θα πρέπει τεκμηριωμένα να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον κατά 70% τις διαλέξεις του 
ερευνητικού σεμιναρίου, που διοργανώθηκαν καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του. Η ΣΕ έχει την ευθύνη για 
τον έλεγχο της επαρκούς παρακολούθησης του ερευνητικού σεμιναρίου από τους ΜΦ. 

γ) Η διπλωματική εργασία δεν μπορεί να κατατεθεί για εξέταση, εάν ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
τα επτά (7) απαιτούμενα μαθήματα του ΠΜΣ ή δεν έχει συμμετάσχει με επιτυχία στο Σεμινάριο Εκπόνησης 
Διπλωματικής Εργασίας του Δ΄ εξαμήνου σπουδών ή δεν έχει παρακολουθήσει επαρκώς τον κύκλο διαλέξεων του 
ερευνητικού σεμιναρίου. 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 

 
6.4 Βαθμολογία - Εξετάσεις – Ορισμός ΕΚ και ΤΕΕ 
 
α) Η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται από τον/ους διδάσκοντα/ες και βαθμολογείται με την ισχύουσα για 
τους προπτυχιακούς φοιτητές κλίμακα βαθμολογίας από μηδέν  (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις της μισής 
μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και οι μεγαλύτεροί του. 
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β) Οι εξετάσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται αναλόγως του ακαδημαϊκού τύπου κάθε μαθήματος 
σύμφωνα με όσα ορίζει σχετικά η περιγραφή κάθε μαθήματος που περιλαμβάνεται στον Οδηγό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος. Δύνανται να είναι γραπτές, με εργασίες, προφορικές, κατά τμήματα ή συνδυασμός των 
ανωτέρω. Η εξέταση των μαθημάτων ειδίκευσης περιλαμβάνει υποχρεωτικά την παρουσίαση και εκπόνηση 
γραπτής εργασίας (ενδεικτικά: 4.000-6.000 λέξεων).  
γ) Οι εξετάσεις των μαθημάτων ενός εξαμήνου πραγματοποιούνται κατά την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου. 
Για κάθε μάθημα δίδεται η δυνατότητα μίας (1) επαναληπτικής εξέτασης κατά την επαναληπτική εξεταστική 
περίοδο του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο διδάχθηκε. Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής 
υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα. 
δ) Σε  περίπτωση αποτυχίας σε  μάθημα λόγω υπέρβασης του  ορίου απουσιών, ο φοιτητής υποχρεούται να 
επαναλάβει το μάθημα.  
ε) Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο τελευταίο μάθημα, με το οποίο ο φοιτητής ολοκληρώνει τις 
υποχρεώσεις του στο ΠΜΣ, μετά από αίτηση του φοιτητή, δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασής του από Τριμελή 
Εξεταστική Επιτροπή, η οποία θα ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Από την Επιτροπή 
εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Στην περίπτωση αυτή καταχωρίζεται ως βαθμός του μαθήματος 
ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής. 
στ) Για κάθε ΜΦ ορίζεται από τη ΣΤ, μετά από πρόταση της ΣΕ, ένα μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλος σπουδών του 
φοιτητή. Η ΣΕ και ο σύμβουλος καθηγητής του φοιτητή έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου 
της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.   
ζ) Για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας η ΣΕ ορίζει τον Επιβλέποντα Καθηγητή (ΕΚ) της 
διπλωματικής εργασίας του φοιτητή σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ. 4 του ν.4485/2017 (βλ. 
πιο κάτω 7.2). 
η) Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας η ΣΤ ορίζει Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν 
ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές των βαθμίδων  Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι  
διδακτορικού διπλώματος και ανήκουν στην  ίδια  ή συγγενή ειδικότητα με αυτή,  στην οποία εκπονήθηκε η 
εργασία. 
θ) Η εξέταση της διπλωματικής εργασίας γίνεται στο πλαίσιο δημόσιας παρουσίασής της από τον υποψήφιο ΔΜΣ 
ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία βαθμολογεί τόσο την εργασία, όσο και την υποστήριξή 
της από τον υποψήφιο στην παρουσίαση. Η εξέταση ανακοινώνεται δημόσια τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την 
ορισμένη ημέρα εξέτασης. 
ι) Απόφαση για έγκριση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να ληφθεί και με τη σύμφωνη γνώμη μόνο των δύο 
μελών της ΤΕΕ, τα οποία και βαθμολογούν. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 5-10 με διαβαθμίσεις του μισού 
της μονάδας.  
ια) Σε  περίπτωση απόρριψης της ΔΕ, ο υποψήφιος ΔΜΣ μπορεί να επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά 
υποβάλλοντας τη διπλωματική εργασία σε βελτιωμένη μορφή, όχι νωρίτερα από τρεις (3) μήνες, ούτε  αργότερα 
από έξι (6), από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το 
Πρόγραμμα μετά από απόφαση της ΣΤ. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν μπορεί χρονικά να υπερβεί το 
όγδοο εξάμηνο σπουδών (συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου). 
ιβ) Για την απόκτηση του ΔΜΣ, απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα κορμού και 
ειδίκευσης και στη ΔΕ, η οποία περιλαμβάνει 1ο και 2ο μέρος καθώς και το Σεμινάριο Εκπόνησης Διπλωματικής 
Εργασίας. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα  στην  προβλεπόμενη προθεσμία, ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής δικαιούται απλό πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης των  μαθημάτων, στα οποία έλαβε 
προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί. 
 
 Άρθρο 7. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

7.1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 

α) Η εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά το δεύτερο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών είναι 
υποχρεωτική για όλους τους ΜΦ. Ο φοιτητής υποβάλλει στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών εντός προθεσμιών που 
ορίζονται από την ΣΕ γραπτή αίτηση, στην οποία προτείνει τίτλο εργασίας και επιβλέποντα καθηγητή. Η αίτηση 
απευθύνεται προς τη ΣΕ και συνοδεύεται από σύντομη εξήγηση του θέματος (ν.4485/2017, άρθρο 34, παρ. 4). 
β) Για την εκπόνηση και συγγραφή της ΔΕ, ισχύουν οι όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης διπλωματικών 
εργασιών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Παράρτημα 3 του παρόντος. 

γ) Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν, καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ηλεκτρονικό 
αποθετήριο διπλωματικών εργασιών ΠΜΣ του ΠΠ. 

 

7.2 Συγγραφή διπλωματικής εργασίας 

α) Ως μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία λογίζεται η συνθετική/κριτική και επιστημονικά δόκιμη πραγμάτευση 
ενός σαφώς οροθετημένου ερευνητικού φιλοσοφικού θέματος βάσει της μελέτης πηγών και της συναφούς 
ερευνητικής βιβλιογραφίας. Η διαχείριση της ύλης πρέπει να παρουσιάζει εχέγγυα αυτοδύναμης συνθετικής 
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σκέψης, υπό τις προϋποθέσεις επαρκούς γνώσης του πεδίου, εμπεριστατωμένης τεκμηρίωσης και ορθολογικής 
επιχειρηματολογίας.  

β) Η εργασία εκπονείται υπό επίβλεψιν. Ο επιβλέπων καθηγητής έχει υποχρέωση να παρακολουθεί, να καθοδηγεί 
και να υποστηρίζει την ερευνητική πορεία του υποψηφίου ΔΜΣ κατά την εκπόνηση της ΔΕ. 

γ) Ο υποψήφιος ΔΜΣ παρουσιάζει την πρόοδο της έρευνάς του για τη διπλωματική εργασία υποχρεωτικά 
τουλάχιστον μία φορά στο Σεμινάριο Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας. Ο ΕΚ αξιολογεί την παρουσίαση ως 
επαρκή ή ανεπαρκή και καταθέτει στη ΣΕ σχετικό άτυπο σημείωμα. Εάν η παρουσίαση κριθεί ανεπαρκής ή σε 
περίπτωση μη προσέλευσης, ο υποψήφιος ΔΜΣ υποχρεούται να επανέλθει σε επόμενη διοργάνωση του 
σεμιναρίου, στο ίδιο εξάμηνο, στην οποίαν προσκαλείται με ευθύνη της ΣΕ. Μετά την ολοκλήρωση ενός 
σεμιναρίου ο ΔΣ καταθέτει στη Γραμματεία έγγραφο σχετικά με την επιτυχή ή μη συμμετοχή των ΜΦ σε αυτό. Η 
επιτυχής συμμετοχή στο Σεμινάριο Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας προαπαιτείται για την προσέλευση του 
υποψηφίου ΔΜΣ σε εξέταση ΔΕ.  

δ) Η έκταση της ΔΕ καθορίζεται ενδεικτικά σε 20.000 – 25.000 λέξεις. 

ε) Θέματα που αφορούν στη συγγραφή της ΔΕ., όπως π.χ. γλώσσα, γραμματοσειρά, οδηγίες για την περίληψη, το 
περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας, ζητήματα βιβλιογραφίας, κ.λ.π.,  
παρατίθενται στο Παράρτημα 2 του  παρόντος Κανονισμού.  

  

7.3 Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας 

α) Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στο τέλος του Δ΄ εξαμήνου στην ΤΕΕ.  

β) Η παρουσίαση της ΔΕ γίνεται ενώπιον της ΤΕΕ, η οποία ορίζεται από τη ΣΤ και μπορεί να παρακολουθείται από 
ακροατήριο, το οποίο δεν δικαιούται να συμμετέχει στη διαδικασία εξέτασης. Η ημερομηνία, ώρα και χώρος της 
παρουσίασης ορίζονται από τον ΕΚ σε συνεργασία με τον υποψήφιο και τα μέλη της ΤΕΕ και δημοσιοποιούνται 
στους τόπους ανακοινώσεων του Τμήματος (συμβατικά και ηλεκτρονικά) με ευθύνη της Γραμματείας. Η εξέταση 
πρέπει να ανακοινώνεται μία εβδομάδα πριν την ορισμένη ημερομηνία. Η ανακοίνωση της 
εξέτασης/παρουσίασης εκδίδεται μόνον εφ’ όσον ο υποψήφιος ΔΜΣ έχει προηγουμένως καταθέσει στη 
Γραμματεία ένα αντίτυπο της ΔΕ. 
γ) Η βαθμολόγηση της ΔΕ στηρίζεται στην αξιολόγηση: 
1. της εσωτερικής συνοχής της δομής της εργασίας και της στοχευμένης διαχείρισης της ύλης για την απάντηση 
του ερευνητικού ερωτήματος,  
2. της ικανότητας συνθετικής σκέψης προσανατολισμένης στην πρωτότυπη έρευνα, 
3. της επάρκειας της βιβλιογραφικής ενημέρωσης και ουσιαστικής χρήσης της ερευνητικής βιβλιογραφίας, 
4. της ποιότητας της τεχνικής, γλωσσικής επεξεργασίας της εργασίας και  
5. της ικανότητας υποστήριξης της ερευνητικής εργασίας κατά την προφορική παρουσίαση/εξέταση.  
δ) Μετά την παρουσίαση, καταρτίζεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από την ΤΕΕ. Οι τρεις εξεταστές 
αξιολογούν χωριστά τα επί μέρους κριτήρια, από τα οποία προκύπτει η γενική αξιολόγηση της ΔΕ κάθε εξεταστή 
ως αριθμητικό άθροισμα των επιμέρους αξιολογήσεων (συνολικά έως 10 μονάδες). Οι εξεταστές καταθέτουν 
αυτοτελώς και εγγράφως τις αξιολογήσεις τους, οι οποίες επισυνάπτονται στο πρακτικό εξέτασης. Εφόσον η ΔΕ 
έχει εγκριθεί, η ΤΕΕ συζητεί αν είναι αναγκαίες τυχόν βελτιώσεις πριν την τελική κατάθεσή της στο διαδικτυακό 
αποθετήριο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε αυτήν την περίπτωση η υποχρέωση του υποψηφίου 
ΔΜΣ σημειώνεται στο πρακτικό. Ο βαθμός της ΔΕ προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των τριών εξεταστών 
στρογγυλοποιημένο στο 0,5 της μονάδας. Το πρακτικό εξέτασης υπογράφεται από τα μέλη της ΤΕΕ. Για την 
καταχώριση της βαθμολογίας της ΔΕ το πρακτικό παρουσίασης υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος 
Φιλοσοφίας. 
ε) Σε περίπτωση μη-έγκρισης της ΔΕ κατά την εξέταση ακολουθείται η διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 6, παρ. 4, εδάφιο (ια) του παρόντος Κανονισμού. 
στ) Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφόσον εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή, αναρτάται 
υποχρεωτικά στο δικτυακό τόπο του Τμήματος.  
 
Άρθρο 8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΦ 
α) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να συνδράμουν στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο και τις 
ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος. Ιδιαίτερα παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση των 
μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και των εξετάσεων (π.χ. αναπαραγωγή υλικού, 
επιτηρήσεις, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τουτόρια) ή τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων κλπ..  
β) Για το έργο αυτό, ιδίως για τυχόν επικουρική φροντιστηριακή διδασκαλία στο πλαίσιο προπτυχιακών 
μαθημάτων ή την υποστήριξη της διοργάνωσης επιστημονικών δράσεων του Τμήματος οι φοιτητές δύνανται να 
αμοίβονται στο βαθμό που διατίθενται σχετικά κονδύλια από το Τμήμα ή το Παν/μιο Πατρών ή από τυχόν άλλες 
πηγές. 
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γ) Οι ΜΦ δεσμεύονται προσωπικά ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να τηρούν τις αρχές της ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας.  
 

Άρθρο 9. ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΜΣ 

9.1 Προϋποθέσεις Απονομής ΔΜΣ 
α) Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του  και  λαμβάνει το  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
όταν εκπληρώσει όλες τις, από το  Πρόγραμμα και τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ καθώς και τον Εσωτερικό 
Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, προβλεπόμενες 
υποχρεώσεις. Ειδικότερα απαιτείται α) οι υποψήφιοι να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε επτά (7) μαθήματα: 
τέσσερα μαθήματα κορμού, εκ των οποίων υποχρεωτικά ένα μάθημα “Θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής” 
και ένα μάθημα “Θέματα Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας”, και τρία μαθήματα ειδίκευσης, εκ των οποίων ένα 
(1) δύναται να αντικατασταθεί από την επιλογή Πρακτικής ‘Ασκησης, εφόσον αυτή προσφέρεται, (β) να έχουν 
συμμετάσχει επιτυχώς στο Σεμινάριο Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας· και (γ) να έχουν λάβει προβιβάσιμο 
βαθμό στην ΔΕ. 
β) ΔΜΣ δεν απονέμεται σε φοιτητή, του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ‘Ιδρυμα της αλλοδαπής 
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
– ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80). 
 
9.2 Υπολογισμός βαθμού ΔΜΣ 
α) Ο τελικός βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει από το βαθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων και το βαθμό της ΔΕ, 
σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος των βαθμών των 
μαθημάτων του ΠΜΣ και της Διπλωματικής Εργασίας. Η στάθμιση γίνεται βάσει των πιστωτικών μονάδων των 
μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον 
ακόλουθο τρόπο: 
Ο βαθμός κάθε μαθήματος και της ΔΕ, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο βαθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS), 
όπως αυτές καταχωρίζονται στο ΦΕΚ Επανίδρυσης  του ΠΜΣ (ΦΕΚ 1609/9-5-2018, τ. Β’) και το άθροισμα των 
γινομένων διαιρείται με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του ΔΜΣ (120 ΕCTS).  

Οι συνολικές μονάδες ΕCTS της ΔΕ υπολογίζονται από το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων της ΔΕ στο Γ΄ 
Εξάμηνο (10 ΕCTS), στο Δ’ εξάμηνο (18 ΕCTS) και των μονάδων ΕCTS του Σεμιναρίου Εκπόνησης Διπλωματικής 
Εργασίας (2 ΕCTS), δηλ. συνολικά 30  ΕCTS.  

β) Ο βαθμός του ΔΜΣ πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του ΜΦ. Στα  απονεμόμενα ΔΜΣ 
αναγράφεται χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα που αντιστοιχεί σε: 

 «Άριστα» από 8,50 έως 10 

 «Λίαν Καλώς» από 6,50 έως 8,49 
 «Καλώς» από 5 έως 6,49 

γ) Το ΔΜΣ συνοδεύεται, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Παν/μίου Πατρών, από διεξοδικό Παράρτημα 
Διπλώματος (βλ. άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού).  

δ) Η απονομή των τίτλων ΔΜΣ εγκρίνεται από τη ΣΤ, η οποία ανακηρύσσει τους υποψηφίους ΔΜΣ που έχουν 
εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις του ΠΜΣ «διπλωματούχους μεταπτυχιακών σπουδών» στη «Γνωσιοθεωρία και 
Μεταφυσική» ή στην «Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία» σε τρείς τακτές ημερομηνίες ετησίως, οι οποίες ορίζονται 
από την ΣΤ με εισήγηση της ΣΕ σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Τμήματος. 
 
9.2 Απαραίτητα δικαιολογητικά 
Η Γραμματεία εκδίδει πρόσκληση για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση του ΔΜΣ 
και τη συμμετοχή του υποψηφίου στην τελετή απονομής. Στην πρόσκληση της Γραμματείας, η οποία αναρτάται 
στους τόπους ανακοινώσεων του Τμήματος (συμβατικά στο κτήριο της Γραμματείας ή/και ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος), αναφέρονται οι προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα οποία 
συγκαταλέγεται υποχρεωτικά και η σχετική βεβαίωση κατάθεσης της ΔΕ στο ηλεκτρονικό αποθετήριο Νημερτής 
της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΠΠ. 
 
9.3 Τελετή Απονομής ΔΜΣ 
α) H απονομή των ΔΜΣ γίνεται τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος, ενιαία για όλα τα Mεταπτυχιακά Προγράμματα, 
σε ειδική δημόσια τελετή, στην οποία παρίστανται η Πρύτανις, οι Πρόεδροι των Τμημάτων και όλοι οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές, που  έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις απονομής ΔΜΣ. 
β) Kατά το, μέχρι της απονομής του Διπλώματος, χρονικό διάστημα, χορηγείται, από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, 
πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των  σπουδών στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία αποφοίτησης. 
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Άρθρο 10. ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ 

 
Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε το 
έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η 
αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης – δημοσιευμένης ή 
μη – χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της 
ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να 
αποφασίσει τη διαγραφή του/της, αφού προηγουμένως του/της δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή 
γραπτώς, τις απόψεις του/της επί του θέματος. 
 
Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του 
προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή 
της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από 
μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρίαση 115/25.4.2017, έγγραφο με αριθμό 
318/11394/27.4.2017, με θέμα ‘’Επί του θέματος της υποχρεωτικής χρήσης της εφαρμογής Ephorus’’).    
 
Άρθρο 11. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.  

11.1 Γενικά 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται 
πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των 
σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).  

 

11.2 Τέλη φοίτησης 

Το ΠΜΣ δεν προβλέπει καταβολή τελών φοίτησης. 

 

11.3 Φοιτητικές υποτροφίες 

Το ΠΜΣ δύναται να χορηγεί υποτροφίες ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, σύμφωνα 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εφόσον έχει εξασφαλισθεί σχετική χρηματοδότηση από τρίτες πηγές 
(χορηγίες, δωρεές, κοινωφελή Ιδρύματα κλπ.). Η επιλογή γίνεται με βάση ακαδημαϊκά αντικειμενικά κριτήρια 
επίδοσης ή λόγω προσφοράς υπηρεσιών και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΠΜΣ. 
Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται κατόπιν εισήγησης της ΣΕ 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  
 

Άρθρο 12. ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (άρθρο 15 του ν.3374/2005) 

 

Το ΔΜΣ συνοδεύεται από παράρτημα διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, το οποίο, μεταξύ 
άλλων, περιέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος 
σπουδών, τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο πτυχιούχος και τη βαθμολογία του σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS). 
 

Άρθρο 13. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

α) Το ΠΜΣ υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος σε όλες τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες, 
όπως είναι π.χ. προκήρυξη, διαδικασία επιλογής, εγγραφές, τήρηση προσωπικού φακέλου ΜΦ, διαχείριση 
ηλεκτρονικής γραμματείας ΠΜΣ, έλεγχος εκπλήρωσης υποχρεώσεων, έκδοση τίτλου σπουδών.  β) Ο/Η εκάστοτε 
Γραμματέας του Τμήματος διατελεί και γραμματέας του ΠΜΣ, συνυπογράφει τα ΔΜΣ και εκδίδει και υπογράφει 
διοικητικά έγγραφα προς τους φοιτητές (π.χ. βεβαιώσεις), προς τη Διοίκηση του ΠΠ και όπου αλλού αυτό τυχόν 
απαιτείται.   

γ) Το Τμήμα διαθέτει τους ειδικούς χώρους διδασκαλίας για τα μαθήματα ΠΜΣ (αίθουσες σεμιναρίων Τμήματος 
Φιλοσοφίας), επίσης χώρους εργασίας για ΜΦ.  
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δ) Το ΠΜΣ υποστηρίζεται ερευνητικά από την ειδική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας του Τμήματος, ικανό μέρος των 
δαπανών της οποίας προγραμματίζεται για την κάλυψη βιβλιογραφικών αναγκών του ΠΜΣ. Επίσης το ΠΜΣ 
υποστηρίζεται βιβλιογραφικά, με συμβατικά και ηλεκτρονικά μέσα από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΠΠ.  

ε) Το Τμήμα διαθέτει τα απαραίτητα για τη λειτουργία του προγράμματος τεχνικά μέσα διευκόλυνσης της 
ερευνητικής και διδακτικής διαδικασίας και παρέχει σχετικές ευκολίες στους ΜΦ (χρήση μηχανημάτων, 
διαδανεισμό, e-class κ.α.) 

στ) Η υλικοτεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ χρηματοδοτείται βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λειτουργίας 
του ΠΜΣ και από πηγές σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ επανίδρυσής του (ΦΕΚ 1609/9-5ου-2018, άρθρο 
11). 

 

Άρθρο 14. ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ 

 
Το Π.Μ.Σ. δεν προβλέπει τέλη φοίτησης και θα χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του αρμόδιου 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες 
φορέων του δημόσιου τομέα, πόρους από ερευνητικά προγράμματα, πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 11 της υπ΄ αριθ. 822/12755 Πρυτανικής Απόφασης (Επανίδρυση του ΠΜΣ). 
 

Άρθρο 15. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

α) Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές με ευθύνη της ΟΜΕΑ του Τμήματος υπό τον συντονισμό της Μονάδας Διασφάλισης 
Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΠΠ. 
β) Αξιολόγηση του ΠΜΣ περιλαμβάνεται στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση της ΟΜΕΑ του Τμήματος. 
γ) Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ και με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή συντάσσεται αναλυτικός 
απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ με 
σκοπό το σχεδιασμό μέτρων αναβάθμισης και εξορθολογισμού της λειτουργίας του σύμφωνα με όσα ορίζονται 
σχετικά στο άρθρο 44 του Ν.4485/2017. Η έκθεση κατατίθεται στο Τμήμα Φιλοσοφίας.  
 
Άρθρο 16. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

α) Οι φοιτητές που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στο προϋπάρχον ΠΜΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας κατά την έναρξη 
ισχύος του ν.4485/2017, καθώς και οι φοιτητές που ενεγράφησαν και άρχισαν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 
2017-2018 στο ΠΜΣ του Τμήματος το οποίο έχει ιδρυθεί πριν τη δημοσίευση του ν.4485/2017, συνεχίζουν και 
ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν.4485/2017 
(άρθρο 85 παρ. 2 του ν.4485/2017).  
β) Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα Τμήματος και  
Πανεπιστημίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Άρθρο 17. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 
 
Πέραν των ευρέως καθιερωμένων συντμήσεων στον παρόντα Κανονισμό χρησιμοποιούνται επί πλέον οι εξής: 
ΔΕ: Διπλωματική Εργασία 
ΔΜΣ: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ΔΣ: Διευθυντής Σπουδών 
ΕΕΕ: Επιτροπή Εξετάσεων Εισαγωγής 
ΕΚ: Επιβλέπων Καθηγητής 
ΜΦ: Μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια 
ΠΜΣ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ΠΠ: Πανεπιστήμιο Πατρών 
ΣΕ: Συντονιστική Επιτροπή 
ΣΤ: Συνέλευση Τμήματος 
ΤΕΕ: Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή 
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Άρθρο 18. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφιότητας ΠΜΣ 

 α) Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ. 
 β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ ή πτυχίο ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και 
πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους των πανεπιστημίων 
του εξωτερικού. 
 γ) Πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. 
 δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 
 ε) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές και η τυχόν επιστημονική 
δραστηριότητα. 
 στ) Τυχόν δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες. 
 ζ) Πιστοποιητικό κατοχής μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής) σύμφωνα 
με τα ανωτέρω (Άρ. 4 παρ. 2, εδάφ. γ) οριζόμενα, εφόσον υπάρχει. 

 η) Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας και δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Οδηγίες συγγραφής ΔΕ 
 
Η ΔΕ πρέπει κατά την κατάθεσή της στη Γραμματεία του Τμήματος και στο αποθετήριο του ΠΠ «Νημερτής» να 
τηρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές μορφής και μορφοποίησης:  
 
α) Εξώφυλλο (σελίδα τίτλου)  
Περιλαμβάνει διατεταγμένα με την υποδεικνυόμενη σειρά τα ακόλουθα στοιχεία υποχρεωτικά και 
μορφοποιημένα ενδεικτικά ως εξής:  
Πανεπιστήμιο Πατρών 
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Τμήμα Φιλοσοφίας ▪ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
«Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία». 
. 
. 
[ΟΝΟΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ] 
[ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ] 
Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στην ειδίκευση: «..........................................» 
. 
. 
Επιβλέπων/ουσα  
[Όνομα Επώνυμο, ακαδημαϊκή θέση, Τμήμα] 
Μέλη Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (αλφαβητικά): 
[Όνομα Επώνυμο, ακαδημαϊκή θέση, Τμήμα] 
[Όνομα Επώνυμο, ακαδημαϊκή θέση, Τμήμα] 
Ημερομηνία Εξέτασης/Παρουσίασης: 
......................................................................... 
. 
. 
ΠΑΤΡΑ [Χρονολογία] 
 
Προσοχή: Η πληροφορία του εξωφύλλου επαναλαμβάνεται ακριβώς και στην πρώτη σελίδα του τεύχους της 
εργασίας. 
 
β) Εσώφυλλο (πίσω μέρος της σελίδας τίτλου) 
Περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ένδειξη (βλ. παράρτημα 3, άρθρ. 1): 

Πανεπιστήμιο Πατρών, [Τμήμα] 

[Όνομα Συγγραφέα] 

© [έτος] – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος 

 

γ) Προλεγόμενα (προαιρετικά) 

Περιλαμβάνει την προσωπική προλόγηση της εργασίας από τον/την συγγραφέα (χρονικό, κίνητρα, τυχόν 
υποτροφίες, ευχαριστίες κλπ.) 
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δ) Περιεχόμενα 

Αποτυπώνεται η δομή της εργασίας στην πλήρη της έκταση (από την εισαγωγή έως και τη βιβλιογραφία και 
τυχόν παραρτήματα) και η κατανομή της ύλης σε μέρη, κεφάλαια, υποενότητες με αρίθμηση, τίτλο και αναφορά 
της σελίδας έναρξης της κάθε ενότητας. Τοποθετούνται πριν το κύριο σώμα της εργασίας. 
ε) Αρίθμηση σελίδων 
Η αρίθμηση των σελίδων της εργασίας, με αραβικούς αριθμούς, εκκινεί από την πρώτη σελίδα του κυρίου 
σώματος της εργασίας, δηλαδή από την πρώτη σελίδα του <εισαγωγικού/πρώτου  κεφαλαίου>, και συνεχίζει 
έως το τέλος.  
Οι σελίδες από την αρχή του τεύχους έως και τον πίνακα περιεχομένων μπορούν να αριθμούνται με λατινικούς 
αριθμούς (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV …).  
στ) Βασική δομή της ΔΕ 
Η ΔΕ περιλαμβάνει υποχρεωτικά ένα διακριτό εισαγωγικό κεφάλαιο, κεφάλαια ανάπτυξης των επί μέρους 
πτυχών του θέματος, ένα τελικό κεφάλαιο, στο οποίο ευδιάκριτα αποτιμώνται τα πορίσματα της ερευνητικής 
διαδικασίας και, τέλος, πίνακα βιβλιογραφίας. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει παραρτήματα (κείμενα, εικόνες, 
πίνακες, διαγράμματα κλπ.) που τοποθετούνται μετά τη Βιβλιογραφία. 
ζ) Σημειώσεις και βιβλιογραφικές αναφορές εντός κειμένου 
Γίνονται με τη μορφή υποσελίδιων σημειώσεων («υποσημειώσεις»). Για την αναφορά σε βιβλιογραφία στις 
υποσημειώσεις ακολουθείται η μορφή τεκμηρίωσης που επιλέγεται και για τη βιβλιογραφία. Περισσότερες και 
λεπτομερέστερες υποδείξεις παρέχονται στο εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων του ΠΜΣ.  
η) Βιβλιογραφία 
Στον πίνακα βιβλιογραφίας περιλαμβάνεται η χρησιμοποιηθείσα (όχι μόνο η αναφερόμενη εντός κειμένου 
βιβλιογραφία) με πλήρη βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Η μορφοποίηση ακολουθεί τους δόκιμους τρόπους 
τεκμηρίωσης. Ακριβείς υποδείξεις μορφοποίησης και δόμησης του βιβλιογραφικού πίνακα παρέχονται στο 
εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων του ΠΜΣ.  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:  
Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών 
και διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Πατρών   

 

1. Κα θε το μος με το κει μενο της εργασι ας φε ρει ευδια κριτα στο πι σω με ρος της σελι δας τι τλου του τα ακο λουθα:  
Πανεπιστήμιο Πατρών, [Τμήμα] 

[Όνομα Συγγραφέα] 

© [έτος] – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος 

2. Ο/Η Προπτυχιακο ς Φοιτητη ς (ΠΦ), Μεταπτυχιακο ς Φοιτητη ς (ΜΦ) η  Υποψη φιος Διδα κτορας (ΥΔ) -με σα απο  
τη σχετικη  φο ρμα κατα θεσης της εργασι ας στο Ιδρυματικο  Αποθετη ριο Νημερτη ς- εκχωρει  στο Πανεπιστη μιο 
Πατρω ν και στη Βιβλιοθη κη & Κε ντρο Πληροφο ρησης το μη αποκλειστικο  δικαι ωμα δια θεση ς της με σα απο  
το διαδι κτυο για σκοπου ς συστηματικη ς και πλη ρους συλλογη ς της ερευνητικη ς παραγωγη ς του 
Πανεπιστημι ου Πατρω ν, καταγραφη ς, διαφα νειας και προαγωγη ς της ε ρευνας. 

3. Κα θε ΠΦ, ΜΦ η  ΥΔ που εκπονει  τη διπλωματικη , μεταπτυχιακη  εργασι α του η  τη διδακτορικη  διατριβη  του σε 
Τμη μα του Πανεπιστημι ου Πατρω ν, θεωρει ται ο τι ε χει λα βει γνω ση και αποδε χεται τα ακο λουθα: 

• Το συ νολο της εργασι ας αποτελει  πρωτο τυπο ε ργο, παραχθε ν απο  τον/ην ι διο/α, και δεν παραβια ζει 
δικαιω ματα τρι των καθ’ οιονδη ποτε τρο πο, 

• Εα ν η εργασι α περιε χει υλικο , το οποι ο δεν ε χει παραχθει  απο  τον/ην ι διο/α, αυτο  πρε πει να ει ναι 
ευδια κριτο και να αναφε ρεται ρητω ς εντο ς του κειμε νου της εργασι ας ως προι ο ν εργασι ας τρι του, 
σημειω νοντας με παρομοι ως σαφη  τρο πο τα στοιχει α ταυτοποι ηση ς του, ενω  παρα λληλα βεβαιω νει πως 
στην περι πτωση χρη σης αυτου σιων γραφικω ν αναπαραστα σεων, εικο νων, γραφημα των κλπ., ε χει λα βει 
τη χωρι ς περιορισμου ς α δεια του κατο χου των πνευματικω ν δικαιωμα των για την συμπερι ληψη και 
επακο λουθη δημοσι ευση του υλικου  αυτου . 

• O/Η ΠΦ, ΜΦ η  ΥΔ φε ρει αποκλειστικα  την ευθυ νη της δι καιης χρη σης του υλικου  που χρησιμοποι ησε και 
τι θεται αποκλειστικο ς υπευ θυνος των πιθανω ν συνεπειω ν της χρη σης αυτη ς. Αναγνωρι ζει δε ο τι το 
Πανεπιστη μιο Πατρω ν δεν φε ρει, ου τε αναλαμβα νει οιαδη ποτε ευθυ νη που τυχο ν προκυ ψει απο  πλημμελη  
εκκαθα ριση πνευματικω ν δικαιωμα των. 

• Η συ νταξη, κατα θεση και δια θεση της εργασι ας δεν κωλυ εται απο  οποιαδη ποτε παραχω ρηση των 
πνευματικω ν δικαιωμα των του συγγραφε α σε τρι τους, π.χ. σε εκδο τες μονογραφιω ν η  επιστημονικω ν 
περιοδικω ν, σε οποιοδη ποτε δια στημα, πριν η  μετα  τη δημοσι ευση της εργασι ας, και πως ο συγγραφε ας 
αναγνωρι ζει ο τι το Πανεπιστη μιο Πατρω ν δεν απεμπολει  τα δικαιω ματα δια θεσης του περιεχομε νου της 
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διπλωματικη ς η  μεταπτυχιακη ς εργασι ας η  της διδακτορικη ς διατριβη ς συ μφωνα με τα με σα που το ι διο 
επιλε γει. 

• Για τους παραπα νω λο γους κατα  την  υποβολη  της διπλωματικη ς η  μεταπτυχιακη ς εργασι ας η  της 
διδακτορικη ς διατριβη ς ο/η ΠΦ/ΜΦ/ΥΔ υποβα λλει υπευ θυνη δη λωση στην οποι α δηλω νει ο τι ε χει λα βει 
γνω ση και γνωρι ζει τις συνε πειες του νο μου και των οριζομε νων στους Κανονισμου ς Σπουδω ν του ΠΜΣ 
και του Τμη ματος και στον Εσωτερικο  Κανονισμο  Λειτουργι ας του Πανεπιστημι ου Πατρω ν, καθω ς και ο τι 
η εργασι α που καταθε τει με θε μα «……..» ε χει εκπονηθει  με δικη  του ευθυ νη τηρουμε νων των 
πρου ποθε σεων που ορι ζονται στις ισχυ ουσες διατα ξεις και στον παρο ντα Κανονισμο . 

4. Οι εργασι ες δημοσιευ ονται στο Ιδρυματικο  Αποθετη ριο το αργο τερο εντο ς δω δεκα (12) μηνω ν. Η 
Συντονιστικη  Επιτροπη  ενο ς ΜΠΣ η  η τριμελη ς Συμβουλευτικη  Επιτροπη  μπορει  να ζητη σει, μετα  απο  
επαρκω ς τεκμηριωμε νη αι τηση του Επιβλε ποντος καθηγητη  και του/της ΠΦ/ΜΦ/ΥΔ, την προσωρινη  
εξαι ρεση της δημοσιοποι ησης της εργασι ας/διατριβη ς στο Ιδρυματικο  Αποθετη ριο, για σοβαρου ς λο γους που 
σχετι ζονται με την περαιτε ρω προ οδο και εξε λιξη της ερευνητικη ς δραστηριο τητας, εα ν θι γονται συμφε ροντα 
του ιδι ου η  α λλων φυσικω ν προσω πων, φορε ων, εταιριω ν κλπ. Η περι οδος εξαι ρεσης δεν μπορει  να 
υπερβαι νει τους τριανταε ξι μη νες (36) μη νες, εφο σον δεν συντρε χουν α λλα νομικα  κωλυ ματα. Επισημαι νεται 
ο τι η κατα θεση της εργασι ας γι νεται μετα  την επιτυχη  παρουσι αση  της, συ μφωνα με τα προβλεπο μενα στις 
εκα στοτε ισχυ ουσες διατα ξεις, και πριν την απονομη  του τι τλου σπουδω ν, αλλα  η δια θεση  της ρυθμι ζεται απο  
τη Βιβλιοθη κη ανα λογα με το σχετικο  αι τημα. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΗΜΕΡΤΗ 

Η κατα θεση της εργασι ας στις δομε ς της Βιβλιοθη κης & Κε ντρου Πληροφο ρησης (ΒΚΠ), συ μφωνα με τον 
Εσωτερικο  Κανονισμο  της Βιβλιοθη κης & Κε ντρου Πληροφο ρησης (Συνεδρι αση Συγκλη του 382/20.04.05, 
αναθεω ρηση 59/04.06.15), ει ναι υποχρεωτικη  για τους Μεταπτυχιακου ς φοιτητε ς η  Υποψη φιους Διδα κτορες 
του Πανεπιστημι ου Πατρω ν σε ηλεκτρονικη  μορφη , ενω  για τους Υποψη φιους Διδα κτορες και σε ε ντυπη. Με 
την κατα θεση της εργασι ας η ΒΚΠ χορηγει  τις απαραι τητες βεβαιω σεις για τις Γραμματει ες των Τμημα των 
τους. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:  

Τίτλος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ                              

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ: 000           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
 

(ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

…………………………………………………………. 
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O/Η (ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας)… ΤΟΥ (πατρώνυμο φοιτητή/τριας)… 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ/ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Τμήμα αποφοίτησης)…… 
ΤΟΥ (Πανεπιστήμιο αποφοίτησης)  …………………………………….. 

ΕΞ/ΕΚ (τόπος καταγωγής) …………..ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ/Η 

ΣΠΟΥΔΑΣΕ 

ΤΗ(Ν) ………………………………………………… 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ 

……………………. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΗΝ/ΣΤΙΣ (ημερομηνία κατάθεσης τελευταίας βαθμολογίας)…………… 

 

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ (ημερομηνία Συνέλευσης) 

 

 

 

  

Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5  

 

Τρίτος Κύκλος Σπουδών: Διδακτορικές σπουδές 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 
 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4485/2017, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.       

 
Στον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η οργάνωση και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος 

Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτός καταρτίστηκε με 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. 63/25.7.2018), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 

Πατρών, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και 

κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

 
Άρθρο 1 

Γενικές Διατάξεις 
 

1.1 Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών 

σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα επιστημονικά θεματικά πεδία που 

θεραπεύει το Τμήμα.  

1.2 Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται σε δημόσια τελετή από το 

Τμήμα Φιλοσοφίας, στο οποίο διεξάγεται το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.  

1.3 Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του 
κατόχου του στην εξέλιξη καθιερωμένων και ερευνητικά σημαντικών γνωστικών περιοχών, την κατανόηση σε 
βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής α) στο επιστημονικό πεδίο 
της φιλοσοφίας και β) κατ΄εξαίρεσιν στο επιστημονικό πεδίο των κλασικών σπουδών.  
 
1.4 Το διδακτορικό δίπλωμα φέρει τίτλο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν συνιστά γνωστικό αντικείμενο. 
(Παράρτημα 5) 

 

1.5. Αρμόδιο όργανο για τα θέματα των διδακτορικών σπουδών στο Τμήμα είναι η Συνέλευση, καθώς και όσα 
ορίζονται στο άρθρο 31 του ν. 4485/2017. 

 
Άρθρο 2 
Στόχος 

 

2.1 Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στην ανάπτυξη σύγχρονης και υψηλής ποιότητας επιστημονικής 
έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης 
και της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το 
ακαδημαϊκό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διοικητικό αλλά και επιχειρηματικό δυναμικό της χώρας και του 
εξωτερικού. Συγχρόνως, το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το 
Πανεπιστήμιο, αιτία και μέσον αξιοποίησης των υποδομών του και των επενδύσεων του σε ερευνητικά μέσα 
αποτελώντας έτσι πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική 
και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.  
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Άρθρο 3 
 Προκήρυξη ή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

 
3.1 Το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, υποτρόφων ή μη, οι οποίες 
δημοσιοποιούνται στον ημερήσιο τύπο και αναρτώνται στον οικείο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.  
3.2 Στην προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μνημονεύονται:  
προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο μέγιστος αριθμός 
υποψηφίων διδακτόρων, που θα γίνουν δεκτοί, διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής 
υποψήφιων διδακτόρων, πρόσθετες υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια 
ολοκλήρωσης των διατριβών.  
3.3 Οι προκηρύξεις/προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορεί να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

Άρθρο 4 
Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής –  

διάρθρωση διδακτορικών σπουδών 
 

4.1 Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα εξής:  
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής. 
β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως 
ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού 
επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.  
Στο Τμήμα Φιλοσοφιας μπορούν να γίνουν δεκτοί για εκπόνηση ΔΔ υποψήφιοι προερχόμενοι από όλα τα 
επιστημονικά πεδία. Σε περίπτωση που το πτυχίο ΑΕΙ (εδαφ. α) δεν είναι στο γνωστικό αντικείμενο Φιλοσοφία ή 
σε συγγενικό με αυτήν γνωστικό αντικείμενο, τότε ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών του εδαφίου (β) πρέπει 
υποχρεωτικά να είναι στην φιλοσοφία ή σε γνωστικά αντικείμενα που υπάγονται άμεσα στο επιστημονικό πεδίο 
της Φιλοσοφίας ή σε συγγενικό με την φιλοσοφία γνωστικό αντικείμενο. 
  
4.2 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως π.χ. σε περίπτωση αποδεδειγμένα εξαιρετικής ποιότητας επιστημονικής 
δημοσίευσης), και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να γίνει δεκτός ως 
υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.  
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνον 
εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. (δηλαδή δεν ισχύει για αυτήν την κατηγορία υποψηφίων η ανωτέρω εξαίρεση από 
την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών).  
Ειδικά για τους υποψηφίους διδάκτορες, που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., η διάρκεια εκπόνησης της Δ.Δ. ορίζεται σε 
4 έτη κατ’ ελάχιστον. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση δίχως να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ, 
υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο 
χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την 
απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. 
Υποψήφιοι για διδακτορικό που προέρχονται από διεθνή αναγνωρισμένα προγράμματα (π.χ. Marie Curie) και 

ικανοποιούν τις γενικές προϋποθέσεις εγγραφής, εντάσσονται στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών με 

απόφαση της Συνέλευσης εκτός της γενικής διαδικασίας προκήρυξης και επιλογής και σε συνδυασμό με τους 

ειδικούς όρους που προβλέπει το σχετικό διεθνές πρόγραμμα.   

4.3 Η διάρθρωση των μαθημάτων για τον κύκλο του Δ.Δ. έχει ως εξής:  
1. α) Για την λήψη διδακτορικού διπλώματος οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να τεκμηριώνουν επιτυχή εξέταση 
σε 7 εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα φιλοσοφίας, τα οποία επιλέγουν με δήλωσή τους είτε α) από το 
πρόγραμμα μαθημάτων ΠΜΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας η/και β) από κατάλογο μαθημάτων του Τμήματος ειδικά 
για τον τρίτο κύκλο σπουδών η/και γ) από το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Πατρών.  
Από τα μαθήματα αυτά 4 θα πρέπει να είναι σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με την περιοχή εμβάθυνσης, στην 
οποίαν εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής.  
β) Η αναγνώριση ή/και η μεταφορά μεταπτυχιακών μαθημάτων σε υποψηφίους διδάκτορες που είναι (σύμφωνα 
με το 4.1 β) κάτοχοι ΔΜΣ είναι δυνατή. Η αναγνώριση ή/και η μεταφορά μεταπτυχιακών μαθημάτων κρίνεται 
από την Συνέλευση μετά από αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα.  
γ) Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αναγνωρίζεται ως δύο μεταπτυχιακά μαθήματα της περιοχής, στην 
οποίαν ανήκει το θέμα της.  
δ)  Οι υποψήφιοι διδάκτορες επιλέγουν μεταπτυχιακά μαθήματα με δήλωσή τους προς την Γραμματεία.  
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ε) Ο προγραμματισμός των ειδικών μαθημάτων 3ου κύκλου σπουδών γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. 
 
2. Για τους φοιτητές που επιλέγονται και εγγράφονται στον 3ο κύκλο σπουδών, αλλά α) δεν έχουν πτυχίο 
Φιλοσοφίας ή β) γίνονται δεκτοί κατ΄ εξαίρεσιν χωρίς Δ.Μ.Σ. είναι δυνατόν η Συνέλευση του Τμήματος να 
καθορίσει έως 6 προπτυχιακά μαθήματα, τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και στα οποία οφείλουν 
να εξετασθούν με επιτυχία.  
 
3. Για την ειδική περίπτωση που γίνονται δεκτοί υποψήφιοι διδάκτορες για εκπόνηση ΔΔ στην γνωστική περιοχή 
των κλασικών σπουδών, είναι απαραίτητο να τεκμηριώνεται επιτυχής παρακολούθηση 4 μεταπτυχιακών 
μαθημάτων στην επιστημονική περιοχή της γνώσης του αρχαίου κόσμου και ιδιαίτερα της αρχαίας γραμματείας, 
συμπεριλαμβανομένης και της πρόσληψης και των ιστορικών επιδράσεων των ιδεών του, εκ των οποίων 2 στην 
ειδική γνωστική περιοχή του θέματος της διατριβής. Κατά τα άλλα ισχύουν και για αυτούς τους υποψηφίους 
διδάκτορες κατ΄ αναλογίαν όλες οι ρυθμίσεις που αφορούν στην διάρθρωση των διδακτορικών σπουδών της 
παρούσης παραγράφου (παρ. 3 του άρθρου 4). 
 
4. Οι φοιτητές του 3ου κύκλου σπουδών πρέπει να ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε προπτυχιακά και 
μεταπτυχιακά μαθήματα εντός των δύο πρώτων ακαδημαϊκών ετών των σπουδών τους. 
 
4.4 Η γλώσσα της συγγραφής της ΔΔ είναι η ελληνική και σε ειδικές αιτιολογημένες περιπτώσεις η ΔΔ μπορεί να 
συγγραφεί είτε στην αγγλική είτε στη γαλλική είτε στη γερμανική γλώσσα. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι, 
αν ο υποψήφιος διδάκτορας είναι αλλοδαπός ή αν ζεί στο εξωτερικό κ.ά..  
Τέλος, στην περίπτωση που ορισθεί ως μέλος της τριμελούς επιτροπής καθηγητής πανεπιστημίου της αλλοδαπής 
που δεν γνωρίζει ελληνικά, θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί ότι ο υποψήφιος διδάκτορας συμφωνεί να συγγράψει 
την ΔΔ σε άλλη γλώσσα σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. 

 
Άρθρο 5 

Υποβολή αιτήσεων 
 

5.1 Ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας 

συμπεριλαμβάνοντας τίτλο και γενικό προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής. Στην αίτηση αναγράφεται ο 

προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής 

διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται καθ΄ όλην την διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους. Η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών είναι συνεχής.   

5.2 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, στην μορφή που θα ζητηθούν σύμφωνα με την 
προκηρυξη, από κάθε ενδιαφερόμενο είναι τα εξής: 
α) Σχετική αίτηση προς την Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας, στην οποίαν αναφέρονται τα από τον Ν. 
4485/4-8-2017, αρθρο 38, παρ. 2, απαιτούμενα στοιχεία (βλ. και παρ. 1 του άρθρου 5). 
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
γ) Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες της ερευνητικής στόχευσης. 
δ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον από τις κύριες, σύγχρονες  γλώσσες της επιστήμης: 
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Σε ειδικές περιπτώσεις σε συνάρτηση και με το θέμα της διατριβής η Συνέλευση 
μπορεί αιτιολογημένα να θεωρήσει την γνώση άλλης ξένης γλώσσας (π.χ. της αραβικής, της εβραϊκής κ..α.) ως 
επαρκή προϋπόθεση.  
ε) Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι., που υποβάλλονται απ΄ευθείας στο Τμήμα 
(ηλεκτρονικά) ή σε φάκελο σφραγισμένο από τον υπογράφοντα.  
στ) Αντίγραφα έως τριών εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών (κατ΄επιλογήν του υποψηφίου).  
ζ) Αναλόγως της προκήρυξης είναι δυνατόν με απόφαση της Συνέλευσης να ζητούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, 
τα οποία θα αναφέρονται ρητά στην πρόσκληση του Τμήματος.  
 

Άρθρο 6 
Αξιολόγηση αιτήσεων –  

εγγραφή και ανανέωση εγγραφής – δήλωση μαθημάτων 
 

6.1 Η Συνέλευση του Τμήματος κατηγοριοποιεί τις υποβληθείσες αιτήσεις με βάση την συνάφεια του ερευνητικού 
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αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ανά κατηγορία 
αιτήσεων, χωρίς να συμπεριλάβει σε αυτήν τους τυχόν προτεινόμενους από τους υποψηφίους  επιβλέποντες. 
Κάθε τριμελής επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους 
υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο α) 
αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, β) προτείνεται 
επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει 
τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή 
απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα 
συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. (Βλ. άρθρο 38, παρ.3, Ν. 4485/2017) 
 
6.2 Η αρχική εγγραφή των υποψηφίων διδακτόρων θα γίνεται εντός εικοσαημέρου από την ημερομηνία 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος κατά την οποίαν αποφασίστηκε η έγκριση των αιτήσεων των 
υποψηφίων. 
  
6.3 Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης είναι δυνατή η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.  

 
6.4  Με την πρώτη εγγραφή του φοιτητή 3ου κύκλου σπουδών η Γραμματεία του Τμήματος παρακολουθεί την 
πορεία των σπουδών του υποψήφιου διδάκτορα σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του 
Τμήματος και ενημερώνει σχετικά αρχεία του Τμήματος  (τυχόν υποχρεώσεις του υποψηφίου διδάκτορα να 
παρακολουθήσει και να εξετασθεί υποχρεωτικά σε προπτυχιακά μαθήματα (βλ. αρθρο 4, παρ. 3, εδφ. 2), τυχόν 
αναγνωρίσεις ή μεταφορές μεταπτυχιακών μαθημάτων κλπ. ).  
6.5. Ο υποψήφιος διδάκτορας δηλώνει ανά εξάμηνο  τα μεταπτυχιακά μαθήματα  που σκοπεύει να 
παρακολουθήσει.  

6.6. Δήλωση μαθημάτων γίνεται στην αρχή της περιόδου μαθημάτων κάθε εξαμήνου προς την γραμματεία του 
Τμηματοςμε την έγκριση του επιβλέποντος καθηγητή, ο οποίος προσυπογράφει την δήλωση. Αλλαγή δήλωσης 
μαθήματος ή διαγραφή δήλωσης μαθήματος είναι εφικτή αποκλειστικά εντός των τριών πρώτων εβδομάδων 
μαθημάτων με την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος. 
 
6.7 Οι φοιτητές του 3ου κύκλου σπουδών ανανεώνουν ανά ακαδημαϊκό έτος την εγγραφή τους εντός 
προθεσμιών που ορίζονται από την Συνέλευση και ανακοινώνονται από την Γραμματεία. Σε περίπτωση μη 
ανανέωσης για δύο συνεχόμενες φορές η Γραμματεία ενημερώνει την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή με το 
ερώτημα της διαγραφής του υποψηφίου διδάκτορα από τα μητρώα φοιτητών 3ου κύκλου σπουδών. 

6.8 Η χρονική διάρκεια από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μέχρι και την παρουσίαση της 
ΔΔ ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία ή τέσσερα κατά 
περίπτωση πλήρη ημερολογιακά έτη. 
 

Άρθρο 7  

Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής 

7.1 Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 

του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 

4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.  

7.2 Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην προτεινόμενο/η επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 

1 του άρθρου 6 του παρόντος, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική 

επιτροπή, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Στην επιτροπή αυτή μετέχουν ως μέλη, ο/η επιβλέπων και 

δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές/τριες 

αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 

ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, 

συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά 

κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και επιστημονικό έργο με 

την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από 

τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος. 

7.3 Σε περίπτωση που ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/ην την 
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επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του/της 

υποψήφιου/ας διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, αναθέτει την 

επίβλεψη σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση 

του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που βάσει του Κανονισμού επιτρέπεται να έχει υπό την επιβλεψή 

του κάθε επιβλέπων. Σε περίπτωση που ο/η αρχικός/η επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. 

ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο 

τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, στο οποίο ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής. 

7.4 Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των 

εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών 

επιτροπών αναρτώνται από την Γραμματεία του Τμήματος στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική 

και στην αγγλική γλώσσα. 

7.5. Ενα μέλος ΔΕΠ μπορεί να αναλάβει ως επιβλέπων/ουσα κατά ανώτατο όριο την επίβλεψη 5 διδακτορικών 

διατριβών. Η συνεπίβλεψη ως μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής δεν προσμετρείται στο σύνολο αυτό. 

Άρθρο 8  

Διάρκεια Εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών - 

- παρακολούθηση και βαθμολογία μαθημάτων  

 

8.1 Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος από τον ορισμό της 

τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μέχρι και την παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της 

επταμελούς εξεταστικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) ή τέσσερα (4) κατά περίπτωση, 

πλήρη ημερολογιακά έτη.  

Η μέγιστη παραμονή του/της φοιτητή/τριας σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα 8 (οκτώ) χρόνια 

μετά τη ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (πλέον των περιόδων που ο 

φοιτητής/τρία δικαιολογημένα απουσιάζει από το Πρόγραμμα λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, και 

εφόσον έχει εγκεκριμένη αναστολή φοίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος). Μετά την παρέλευση των τριών 

(3) ετών χρειάζεται ειδική δικαιολόγηση από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, καθώς και υποβολή 

χρονοδιαγράμματος που να τεκμηριώνει την δυνατότητα ολοκλήρωσης σε πέντε (5) το πολύ ακόμη έτη.   

Ειδικά για τους/τις υποψηφίους/ες διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., 

το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη 

ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.  Και σε αυτή την περίπτωση η 

μέγιστη παραμονή του φοιτητή στο πρόγραμμα ορίζεται στα οκτώ συνολικά έτη  (4+4) μετά την ημερομηνία 

ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.  

Μετά την παρέλευση του ανώτατου χρονικού ορίου, είναι δυνατόν η Συνέλευση να εγκρίνει παράταση ενός 

εξαμήνου για την κατάθεση της διατριβής μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου και την γραπτώς 

δηλούμενη προς την Συνέλευση συμφωνία του επιβλέποντος. 

8.2 Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δικαιούται να ζητήσει αναστολή σπουδών μια φορά κατά την διάρκεια των 

σπουδών του/της για εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αίτησή του στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση 

του Τμήματος, αφού λάβει υπ΄όψιν την γνώμη του επιβλέποντος,  κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων της 

αιτούμενης αναστολής και εφ’ όσον γίνουν αποδεκτοί, καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα της αναστολής, το 

οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, μετά το οποίο ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του 

σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες όρους. Κατά την διάρκεια της αναστολής φοίτησης αίρονται όλες οι παροχές, οι 

οποίες ανακτώνται κατόπιν νέας αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.  

Εάν ο υποψήφιος δεν ανανεώσει την εγγραφή του κατά την έναρξη του εξαμήνου μετά την εκπνοή του χρόνου 

αναστολής φοίτησης, η Γραμματεία ενημερώνει σχετικά την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή με το ερώτημα της 

διαγραφής του υποψηφίου από το διδακτορικό πρόγραμμα. 

8.3 Η παρακολούθηση των ορισμένων από την Συνέλευση και των δηλωθέντων από τον φοιτητή μαθημάτων 
είναι υποχρεωτική, εάν ο φοιτητής απουσιάσει σε ποσοστό άνω του 25% του αριθμού των συναντήσεων ενός 
εξαμήνου, χάνει το δικαίωμα της εξέτασης στο μάθημα αυτό. Οι εξετάσεις των μαθημάτων γίνονται στις τακτικές 
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εξεταστικές περιόδους των εξαμήνων, κατά τα οποία ο φοιτητής παρακολούθησε ένα μάθημα. Υπάρχει επίσης 
δυνατότητα  επαναληπτικής εξέτασης των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. 
Δυνατότητα εξέτασης ενός μαθήματος πέραν της τακτικής του εξαμήνου και της επαναληπτικής Σεπτεμβρίου δεν 
υπάρχει. Ο φοιτητής δύναται έως δύο φορές συνολικά να αντικαταστήσει μάθημα, στου οποίου την εξέταση 
απέτυχε.  

8.4 Η βαθμολόγηση των επιδόσεων του υποψήφιου διδάκτορα στα μαθήματα γίνεται στην κλίμακα 0-10 με βάση 
τον βαθμό 5. Η εξέταση γίνεται είτε γραπτά, είτε προφορικά, είτε με παράδοση εργασίας, είτε με επί μέρους 
προόδους είτε με συνδυασμό των τρόπων αυτών, όπως ορίζεται στον Οδηγό Σπουδών. 

8.5  Οι φοιτητές του 3ου κύκλου σπουδών οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις παρακολούθησης/εξέτασης 
μαθημάτων εντός των δύο πρώτων ετών των διδακτορικών σπουδών τους. 

8.6 Τροποποίηση του θέματος της διδακτορικής διατριβής μέσα στην ίδια ερευνητική/θεματική περιοχή μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με απόφαση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.  

Άρθρο 9  

Δικαιώματα Υποψηφίων Διδακτόρων 

9.1 Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν. 

 

9.2 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα 

τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως 

ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους 

διατριβής διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των 

πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών. 

 

9.3 Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται 

πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των 

σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με την 

ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

9.4 Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus plus και να 

μεταβαίνουν σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής για παρακολούθηση μαθημάτων ή/και για την προαγωγή της 

ερευνητικής τους δουλειάς. Τα μαθήματα μπορούν να αναγνωρισθούν ή/και να μεταφερθούν (αντιστοιχηθούν) 

στο πλαίσιο των εδώ υποχρεώσεων των σπουδών τους. Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει προς τον σκοπό 

αυτόν αιτιολογημένη αίτηση προς την Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αναφέρει τα μαθήματα, τα οποία τυχόν 

προγραμματίζει να παρακολουθήσει, καθώς επίσης εξηγεί την συνάφεια και την σημασία της 

προγραμματιζόμενης έρευνας στο Πανεπιστήμιο προορισμού για την διδακτορική διατριβή. Η αίτηση 

συνοδεύεται από επιστολή του επιβλέποντος. Η Συνέλευση αποφασίζει αφού συμβουλευθεί και τον/την 

Υπεύθυνο/η Erasmus του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ΔΔ υποβάλλεται στο Τμήμα Φιλοσοφίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών και αξιολογείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στον 

Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. 

 

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων 

 

10.1 Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας θα πρέπει να έχει ως κύρια επιστημονική απασχόληση τις διδακτορικές 

του/της σπουδές.  

10.2 Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας θα πρέπει να ανανεώνει την εγγραφή του/της ανά ακαδημαϊκό έτος έως το 

αργότερο 15 Οκτωβρίου. 

 
10.3 Ο υποψήφιος διδάκτορας κάθε έτος στο τέλος του Σεπτεμβρίου παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και 
εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της 
διδακτορικής του διατριβής και ανανεώνει την εγγραφή του. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και γραπτά 
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σχόλια επ’ αυτού υπογεγραμμένα από τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, 
καταχωρίζονται, αφού τεθούν υπ όψιν του υποψηφίου, στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου ως ετήσια έκθεση 
προόδου (παράρτημα 3). 
 
10.4 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες υποχρεούνται να παρουσιάζουν τα στάδια της ερευνητικής τους εργασίας σε 
σεμινάρια προόδου των ερευνητικών εργασιών (π.χ. στο πλαίσιο του ερευνητικού σεμιναρίου του Τμήματος), ή 
σε σεμινάρια, τα οποία θα οργανώνονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας τακτά για τον σκοπό αυτόν. 
  
10.5 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες παρακολουθούν ενεργά ή και συμμετέχουν καθ΄όλην την διάρκεια των 
σπουδών τους στις επιστημονικές δράσεις του Τμήματος. Ειδικά δε παρακολουθούν υποχρεωτικά το ερευνητικο 
σεμινάριο του Τμήματος κατά τα δύο πρώτα χρόνια των διδακτορικών σπουδών τους. 
 
10.6 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να συμμετέχουν σε σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια και να 
επιδιώκουν την δημοσιοποίηση, διεθνοποίηση και την αναγνώριση της έρευνάς τους με δημοσιεύσεις επί μέρους 
αποτελεσμάτων ή ενοτήτων της σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών. 
 

10.7 Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων 

και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους διδάκτορες η επικουρία μελών ΔΕΠ σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. 

10.8 Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν υποχρέωση να επικουρούν το εξεταστικό έργο του Τμήματος 

αναλαμβάνοντας επιτηρήσεις, οι οποίες κατανέμονται σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Πέραν αυτού 

αναμένεται η συνδρομή τους σε όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες του Τμήματος. 

10.9 Κατά την λήξη του ελάχιστου χρόνου εκπόνησης της διατριβής (δηλαδή των 3 ή κατά περίπτωσιν 4 ετών 

από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής)  καθιερώνεται δημόσια παρουσίαση μέρους της 

ερευνητικής εργασίας των υποψηφίων στο ερευνητικό σεμινάριο του Τμήματος.  

10.10  Προϋπόθεση για την δημόσια παρουσίαση και αξιολόγηση της διατριβής σύμφωνα με τα ισχύοντα ενώπιον 

επταμελούς επιτροπής είναι: α) μία ανακοίνωση σε Συνέδριο με δημόσια και ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής και 

διαδικασία κρίσης, καθώς και β) μία δημοσίευση σε αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό με κριτές.  

 

 

 

 

Άρθρο 11  

Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων 

 

H διαγραφή υποψηφίου/ας διδάκτορα είναι δυνατή με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από 

αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Μεταξύ των λόγων για τη διαγραφή 

περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι:  

1. Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά 

σε αυτούς, δηλαδή, εφ΄ όσον παρουσιάζει το κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής εκτεταμένα ή σαφή σημεία 

λογοκλοπής (άρθρο 12). 

2. Αξιόποινες πράξεις του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα που έχουν τελεσιδικήσει, οι οποίες εκθέτουν και 

ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται.  

3. Μη πραγματοποίηση της προφορικής παρουσίασης και μη υποβολή της γραπτής έκθεσης προόδου (όπως αυτή 
προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού), ή ανεπαρκής παρακολούθηση των 
προβλεπομένων μαθημάτων και αποχή από την  έρευνα για δύο τουλάχιστον συνεχόμενα εξάμηνα. 
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4. Ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψήφιου διδάκτορα η οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς 
αρνητικές εκθέσεις προόδου της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή μη εκπλήρωση των εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί από το Τμήμα. 

5. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. 

Άρθρο 12 
Λογοκλοπή 

 
12.1 Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε το 
έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η 
αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης – δημοσιευμένης ή 
μη – χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της 
ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να 
αποφασίσει τη διαγραφή του/της, αφού προηγουμένως του δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή 
γραπτώς, τις απόψεις του επί του θέματος. (Βλ. Παράρτημα 2) 

12.2 Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του 
προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή 
της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από υποψήφιο/α 
διδάκτορα κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθήματων ή την εκπόνηση της διδακτορικής 
διατριβής. (απόφαση Συγκλήτου συνεδρίαση 115/25.4.2017, έγγραφο με αριθμό 318/11394/27.4.2017, με θέμα 
‘’Επί του θέματος της υποχρεωτικής χρήσης της εφαρμογής Ephorus’’).    
 
 
 
 

Άρθρο 13 

Υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής 

 

13. 1 Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει 

αίτηση για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται ή 

απορρίπτει την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση 

του/της υποψηφίου/ας, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του 

Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής. 

Εφ΄ όσον ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει και τις λοιπές προϋποθέσεις, που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό 

(βλ. 10.10), ορίζεται σχετικό θέμα ημερήσιας διάταξης στην Συνέλευση του Τμήματος. 

13.2 Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από 

τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από 

ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του 

παρόντος Κανονισμού, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου 

της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού.  Όλα τα μέλη της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 

πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας 

εκπόνησε τη διατριβή του. 

13.3 Η ημερομηνία της δημόσιας υποστήριξης της ΔΔ ανακοινώνεται με σχετική πρόσκληση στην ακαδημαϊκή 

κοινότητα του Πανεπιστημίου. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των 

τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και 

μέσω τηλεδιάσκεψης. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Στη 

συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την 

ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια 

την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να παρίστανται 

κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
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13.4 Η επταμελής εξεταστική επιτροπή τηρεί πρακτικά, στα οποία περιέχονται οι γνώμες όλων των μελών της 

σχετικά με την πρωτοτυπία και συμβολή της διατριβής, η αιτιολογημένη θετική ή αρνητική ψήφος κάθε μέλους 

και η τελική απόφαση της εξεταστικής επιτροπής, στην οποίαν περιλαμβάνονται και τυχόν υποδείξεις ή 

απαιτήσεις των κριτών για πάσης φύσεως βελτιώσεις πριν από την τελική κατάθεση της ΔΔ (αρχεία, αποθετήρια, 

βιβλιοθήκες). Η επίσημη αναγόρευση του/της υποψηφίου/ας σε διδάκτορα γίνεται από την Συνέλευση του 

Τμήματος με βάση το πρακτικό της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (Παράρτημα 4). 

13.5 Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται ως επιτυχής ή ως ανεπιτυχής.  

 

 

Άρθρο 14    

Αναγόρευση Διδακτόρων  

14.1 Για την αναγόρευσή σε Διδάκτορα, ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος 
τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος 1.  Επί πλέον υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετική με την τήρηση των 
νόμων και της δεοντολογίας όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
Παράρτημα 2, «Οροι Συγγραφής και Δημοσιοποίησης ...», παρ. 3, εδάφιο 5. 

14.2 Η Συνέλευση του Τμήματος αναγορεύει τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του 

Τμήματος. Ο/η Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το πρακτικό που πιστοποιεί την επιτυχή 

ολοκλήρωση της διαδικασίας και της προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής, και 

ακολουθεί η αναγόρευση του/της υποψηφίου/ας σε Διδάκτορα του Τμήματος.  

14.3 Η τελετή ορκωμοσίας και καθομολόγησης, καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος του/της 

διδάκτορος ακολουθεί τα Πρότυπα σχετικών Αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών. 

14.4 Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, πριν από την αναγόρευση και καθομολόγησή του/της από την Συνέλευση 

του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης. Στον/στην διδάκτορα χορηγείται 

αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο 

του Τμήματος και τον Γραμματέα του Τμήματος.  

14.5 Σε περίπτωση που στην τελική απόφαση της επταμελούς επιτροπής συμπεριληφθούν απαιτήσεις, 

καταγεγραμμένες στο πρακτικό της συνεδρίασης, (π.χ. διορθώσεις, βελτιώσεις, προσθήκες), ο υποψήφιος 

υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές, και να θέσει την ΔΔ στην τελική της μορφή εκ νέου υπ΄ όψιν 

του επιβλέποντος, πριν την οριστική κατάθεση της στα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 1 αποθετήρια και 

βιβλιοθήκες. 

14.6 Πέραν των αποθετηρίων και Βιβλιοθηκών που αναφέρονται στον Παράρτημα 1 ο υποψήφιος διαθέτει ένα 

επί πλέον αντίτυπο στην Τμηματική Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φιλοσοφίας. 

Άρθρο 15  

Συνεπίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής 

 

15.1 Για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη, τo Τμήμα Φιλοσοφίας δύναται να συνεργάζεται 

με Τμήματα Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων 

των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών. Την διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής 

διατριβής αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας/μια επιβλέπων/ουσα από κάθε 

συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό 

των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π./ερευνητών. Θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, 

από την επιλογή του/της υποψήφιου διδάκτορα έως και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η 

χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο 

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται 

από την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.  
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15.2 Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 

με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής. 

 

Άρθρο 16   

Μεταβατικές διατάξεις 

 
16.1 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος Φιλοσοφίας μετά την έγκριση του παρόντος Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών εντάσσονται στις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και στον παρόντα Κανονισμό.  
 
16.2 Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος 
και του Ιδρύματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
16. 3 Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος βρίσκονται εγγεγραμμένοι στο έκτο ή έβδομο έτος 
σπουδών, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την ΔΔ εντός εικοσιτεσσάρων μηνών (δύο ετών) από τη δημοσίευση 
του παρόντος Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος βρίσκονται εγγεγραμμένοι στο όγδοο έτος σπουδών και άνω, 
υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την ΔΔ εντός δεκαοκτώ μηνών (ενός και μισού έτους) από την δημοσίευση του 
παρόντος Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

Άρθρο 17   

Παραρτήματα 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Δικαιολογητικά για την αναγόρευση σε Διδάκτορα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης διδακτορικών διατριβών στο  

                             Πανεπιστήμιο Πατρών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Ετήσια έκθεση προόδου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Πρακτικό κρίσεως 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Πρότυπος Μονοτμηματικός Διδακτορικός Τίτλος Πανεπιστημίου  

                              Πατρών 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Δικαιολογητικά για την αναγόρευση σε Διδάκτορα 
 

 Αντίγραφα (7) Διδακτορικής Διατριβής στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής  

 
 

 α) Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή  

       β) Συμπλήρωση και εκτύπωση της βεβαίωσης κατάθεσης του προγράμματος       
       nemertes (μέσω Internet) στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών    
       www.lis.upatras.gr και κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος με υπογραφή     
      από  τη Βιβλιοθήκη 

 
 Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος  

 
 Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος του Απογραφικού Δελτίου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

WWW.EKT.GR -ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ, μετά από ενέργεια της Γραμματείας του 

Τμήματος καθώς και Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

http://www.ekt.gr/
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 Αντίγραφο περίληψης Διδακτορικής Διατριβής (ελληνικά και αγγλικά) για την ιστοσελίδα του Τμήματος,  

 
 Κατάθεση φοιτητικής ταυτότητας (πάσο), βιβλιαρίου υγείας, κάρτας και κλειδιών στη Γραμματεία του 

Τμήματος, ρύθμιση εκκρεμοτήτων με υπηρεσίες της κρεντικής διοίκησης (Φοιτητική Εστία, Διεύθυνση 

Φοιτητικής Μέριμνας, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης).  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο 

Πατρών 

 

1. Κάθε τόμος με το κείμενο της εργασίας φέρει ευδιάκριτα στο πίσω μέρος της σελίδας τίτλου του τα ακόλουθα: 

Πανεπιστήμιο Πατρών, [Τμήμα] 

[Όνομα Συγγραφέα] 

© [έτος] – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος 

2. Η/Ο Υποψήφια/ος Διδάκτορας (Υ.Δ.), μέσα από τη σχετική φόρμα κατάθεσης της εργασίας στο Ιδρυματικό 

Αποθετήριο Νημερτής- εκχωρεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης το 

μη αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσής της μέσα από το διαδίκτυο για σκοπούς συστηματικής και πλήρους 

συλλογής της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών, καταγραφής, διαφάνειας και προαγωγής 

της έρευνας. 

3. Κάθε Υ.Δ. που εκπονεί τη Δ.Δ. της/του σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση 

και αποδέχεται τα ακόλουθα: 

 Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, παραχθέν από την/τον ίδια/ο, και δεν παραβιάζει 

δικαιώματα τρίτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

 Εάν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από την/τον ίδια/ο, αυτό πρέπει να είναι 

ευδιάκριτο και να αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, 

σημειώνοντας με παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως 

στην περίπτωση χρήσης αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γραφημάτων κλπ., έχει λάβει 

τη χωρίς περιορισμούς άδεια της/του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την συμπερίληψη και 

επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού. 

 Η/O Υ.Δ. φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της δίκαιης χρήσης του υλικού που χρησιμοποίησε και τίθεται 

αποκλειστική/ός υπεύθυνη/ος των πιθανών συνεπειών της χρήσης αυτής. Αναγνωρίζει δε ότι το 

Πανεπιστήμιο Πατρών δεν φέρει, ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη που τυχόν προκύψει από 

πλημμελή εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων. 

 Η σύνταξη, κατάθεση και διάθεση της εργασίας δεν κωλύεται από οποιαδήποτε παραχώρηση των 

πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα σε τρίτους, π.χ. σε εκδότες μονογραφιών ή επιστημονικών 

περιοδικών, σε οποιοδήποτε διάστημα, πριν ή μετά τη δημοσίευση της εργασίας, και πως ο συγγραφέας 

αναγνωρίζει ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν απεμπολεί τα δικαιώματα διάθεσης του περιεχομένου της 

Δ.Δ. σύμφωνα με τα μέσα που το ίδιο επιλέγει. 

 Για τους παραπάνω λόγους κατά την υποβολή της Δ.Δ. η/ο Υ.Δ. υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και γνωρίζει τις συνέπειες του νόμου και των οριζόμενων στους 

Κανονισμούς Διδακτορικών Σπουδών και του Τμήματος και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ότι η εργασία που καταθέτει με θέμα «……………………..…..» έχει 
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εκπονηθεί με δική της/του ευθύνη τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται στις ισχύουσες 

διατάξεις και στον παρόντα Κανονισμό για τα πνευματικά δικαιώματα. 

4. Οι εργασίες δημοσιεύονται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών. Η Τριμελής 

Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, μετά από επαρκώς τεκμηριωμένη αίτηση της/του 

Επιβλέπουσας/ντος καθηγήτριας/καθηγητή και της/του Υ.Δ., την προσωρινή εξαίρεση της δημοσιοποίησης 

της διατριβής στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, για σοβαρούς λόγους που σχετίζονται με την περαιτέρω πρόοδο 

και εξέλιξη της ερευνητικής δραστηριότητας, εάν θίγονται συμφέροντα της/του ιδίας/ου ή άλλων φυσικών 

προσώπων, φορέων, εταιριών κλπ. Η περίοδος εξαίρεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι μήνες 

(36) μήνες, εφόσον δεν συντρέχουν άλλα νομικά κωλύματα. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της εργασίας 

γίνεται μετά την επιτυχή παρουσίασή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, 

και πριν την απονομή του τίτλου σπουδών, αλλά η διάθεσή της ρυθμίζεται από τη Βιβλιοθήκη ανάλογα με το 

σχετικό αίτημα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Ετήσια έκθεση προόδου  
 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
ΤΜΗΜΑ ……………………………………. 

ΣΧΟΛΗ …………………………………… - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Ημερομηνία: (συμπληρώνονται από το Τμήμα) 
Αριθμ. Πρωτ.: (συμπληρώνονται από το Τμήμα)                                                   

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ  
(Να συμπληρωθεί από τον Υποψήφιο Διδάκτορα) 

 

Όνομα/Επώνυμο:……………………………………………………………………………. 

Ημερομηνία αποδοχής από τη Συνέλευση του Τμήματος/Πρακτικό Συνέλευσης: 

……………………………………………………………………………………………. 

Ημερομηνία ορισμού 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής & θέματος 

Δ.Δ.:………………………………………………………………………………………… 

Προβλεπόμενο έτος ολοκλήρωσης Δ.Δ.:…………………………………………………………………………………………. 

Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Α. Επιβλέπων: …………………………………………………………………………….. 

Β. Μέλος: …………………………………………………………………………………… 

Γ. Μέλος: …………………………………………………………………………………… 

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.):  

……………………………………………………………………………………………. 

1. Περίληψη αντικειμένου Δ.Δ. (15 γραμμές). 

………………………………………………………………………………………….. 

2. Περιγραφή προόδου τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς  (έως 2 σελίδες). 

………………………………………………………………………………………… 

3. Σύνοψη νέων αποτελεσμάτων. (15 γραμμές). 

………………………………………………………………………………………… 

4. Δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες κλπ.  

        ………………………………………………………………………………………… 

5. Σύντομη αναφορά στον χρονικό προγραμματισμό και σε πιθανές καθυστερήσεις. (15 γραμμές). 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Υπογραφές: 

1. Υποψήφιου Διδάκτορα (Όνομα/επίθετο και υπογραφή): ……………………………..Ημερομηνία ……………………………. 
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2. Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Α. Επιβλέπων Καθηγητής (Όνομα/επίθετο και υπογραφή): ……………………………..Ημερομηνία ……………………………………. 

Β.  Μέλος (Όνομα/επίθετο και υπογραφή): ………………………….…………………..Ημερομηνία …………………….. 

Γ. Μέλος (Όνομα/επίθετο και υπογραφή): ……………………………..………………..Ημερομηνία  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Πρακτικό κρίσεως 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  

του/της …………………………………………….. 

 
Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ορίσθηκε κατά την …………………………………. Συνεδρίαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, συνεδρίασε την …………….…………......... …/…/……… και ώρα …….. στην 

αίθουσα …………………………………………………………………………  

και ήταν παρόντα τα εξής μέλη: 

1)                                                                                                          (επιβλέπων/ουσα) 

2) 

3) 

4) 

5)  

6) 

7)  

 

Καλείται και εισέρχεται στην αίθουσα ο/η……………………………………………. και αναπτύσσει για ………. λεπτά, όπως 

όρισε η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, το περιεχόμενο της διατριβής, με θέμα: 

«……………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………..………...…………………………..……………………………………………

……………. 

 

Στη συνέχεια γίνονται επιστημονικές ερωτήσεις στον/στην υποψήφιο/α διδάκτορα από την Επταμελή 

Εξεταστική Επιτροπή, σχετικές με το περιεχόμενο της διατριβής, οι οποίες σκοπό έχουν τον έλεγχο της 

επιστημονικής συγκρότησης του υποψηφίου, της γνώσης του θέματος της διατριβής και των σχετιζομένων 

θεμάτων του οικείου επιστημονικού κλάδου. 

 

Μετά το τέλος της ανάπτυξης της εργασίας, εξέρχεται από την αίθουσα ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας και το λόγο 

παίρνει ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια κ./κα ………………………………….., ο/η οποίος/α προτείνει να κριθεί 

ο/η υποψήφιος/α ως επιτυχών/ούσα, καθώς η διατριβή αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην επιστήμη.  

Τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής τοποθετούνται επί της προτάσεως του επιβλέποντος διεξοδικά. 

Συγκεκριμένα ......................................................................... 

 

Μετά από τα παραπάνω, ο/η επιβλέπων/ουσα κ./κα …………..…….. θέτει σε ψηφοφορία το ερώτημα «αν ο/η 

υποψήφιος/α διδάκτορας, κ./κα …………………………..…., επέτυχε  στη δοκιμασία». 
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Τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ψηφίζουν μετά από κλήρωση, αρχίζοντας από το γράμμα ………: 

1)                                                                                                           ΝΑΙ/OXI 

2) ΝΑΙ/OXI 

3) ΝΑΙ/OXI 

4) ΝΑΙ/OXI 

5)  ΝΑΙ/OXI 

6) ΝΑΙ/OXI 

7)  ΝΑΙ/OXI 

 
Ο/Η επιβλέπων/ουσα, κ./κα ……………....................................... ανακοινώνει την τελική απόφαση της Εξεταστικής 
Επιτροπής: ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας, κ./κα …………………………….………, επέτυχε στη δοκιμασία, δεδομένου ότι 
από τα ……………….. παρόντα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, που είχαν και δικαίωμα ψήφου, .............. 
(....) ψήφισαν καταφατικά. Για την τελική κατάθεση της ΔΔ ο υποψήφιος υποχρεούται να προβεί στις ακόλουθες 
βελτιώσεις: α) ............................. 
 

Μετά το παραπάνω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζει ότι ο/η κ. 
…….………..………………………….. επέτυχε στη δοκιμασία. 
Μετά το παραπάνω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζει να απονεμηθεί 
στον/στην κ./κα ……………………………………….….. ο τίτλος του διδάκτορα και προτείνει στη Συνέλευση την 
αυτοδίκαιη ανακήρυξή του/της σε διδάκτορα του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος 
Φιλοσοφίας.  

Με τιμή,Η ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH 

1)                                            (Ο/Η ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ)                                                                            

2)  

3)  

4)  

5)   

6)  

7)   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Πρότυπος Μονοτμηματικός Διδακτορικός Τίτλος  
Πανεπιστημίου Πατρών  

 
 
ιΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ: 000 
 

 

 

(Λογότυπος Πανεπιστημίου Πατρών) 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
 

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Υ Ο Ν Τ Ο Σ/Ο Υ Σ Η Σ 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ………………………….(1) 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ  …………………(2) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ………………(3)  

ΤΟΝ/ΤΗΝ……………………. ΤΟΥ …………………….(4) 

ΕΛΛΗΝΑ/ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ (5)  ΕΞ/ΕΚ ………….. (6)   ΟΡΜΩΜΕΝΟ/Η (7)  

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ/ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ (8) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ……………………(9) 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ………………(10) 

 

ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ………………………..(11) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ   

 

ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΑΥΤΟΥ 

 

ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΠΕΔΩΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ  

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ 

ΣΤΙΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ.(12) 
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Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ 

ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ  ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ 

ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ/ΤΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  Όνομα και επώνυμο Πρύτανη (γενική) 

(2) Όνομα και επώνυμο Προέδρου (ονομαστική) 

(3) Το Τμήμα που απονέμει τον παρόντα τίτλο (γενική) 

(4) Όνομα, επώνυμο φοιτητή/τριας (αιτιατική) και πατρώνυμο φοιτητή (γενική) 

(5) ΕΛΛΗΝΑ ή ΕΛΛΗΝΙΔΑ (άνδρας ή γυναίκα) (αιτιατική) 

(6) ΕΞ/ΕΚ τόπος καταγωγής του/της φοιτητή/τριας (γενική) 

(7) ΟΡΜΩΜΕΝΟ ή ΟΡΜΩΜΕΝΗ (άνδρας ή γυναίκα) 

(8) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΝ (ανάλογα με τον τύπο του τίτλου σπουδών του φοιτητή) 

(9) Το Τμήμα αποφοίτησης του/της φοιτητή/τριας (γενική) 

(10)Το Πανεπιστήμιο αποφοίτησης του/της φοιτητή/τριας (γενική) 

        (11)  Το Τμήμα που απονέμει τον παρόντα τίτλο (γενική) 

(12) Η ημερομηνία, ο μήνας και το έτος  της Γ.Σ.Ε.Σ., στην οποία εγκρίθηκε η αναγόρευση    (ολογράφως) 

 Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ 

 

 

 

 (13) 

 

 

Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 (14) 

 

 

Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 

 

 
 

(15) 
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(13) Όνομα και επώνυμο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών 

(14) Όνομα και επώνυμο Προέδρου του Τμήματος που απονέμει τον τίτλο 

(15) Όνομα και επώνυμο Γραμματέα του Τμήματος που απονέμει τον τίτλο 

 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ (με Ι και όχι με Η) 
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   Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  6  
 

Μεταπτυχιακά μαθήματα 2019-20 
(1ο έτος σπουδών) 

 
 
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 
Οι φοιτητές επιλέγουν δύο μαθήματα: 
 

Κωδικός Τίτλος Διδάσκων Θέμα 

TPP_1001 
 

Θέματα Γνωσιοθεωρίας 
και Μεταφυσικής Ι 
(15 ECTS) 

Μ. Μουζάλα Πλάτων,Αριστοτέλης, Πρόκλος:  
Η Μεταφυσική του Αγαθού 

TPP_1002 
 
 

Θέματα Ηθικής και 
Πολιτικής Φιλοσοφίας Ι 
(15 ECTS) 

Χ. Τερέζης Η συστηματική αναβίωση της Ηθικής 
και Πολιτικής φιλοσοφίας στην 
Πλατωνική Ακαδημία τον 5ο μ.Χ. αιώνα 

TPP_1003 
 

Θέματα Φιλοσοφίας της 
Επιστήμης Ι 
(15 ECTS) 

  

TPP_1004 
 

Θέματα Φιλοσοφίας της 
Γλώσσας και του Νού Ι 
(15 ECTS) 

Ι. Ζεϊμπέκης Σκέψη, σημασία και νοητικό 
περιεχόμενο  

TPP_1005 
 

Θέματα Φιλοσοφίας της 
Τέχνης Ι 
(15 ECTS) 

  

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS   

 
 
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 
Οι φοιτητές επιλέγουν δύο μαθήματα: 

 
Κωδικός Τίτλος Διδάσκων Θέμα 

TPP_1006 
 

Θέματα Γνωσιοθεωρίας 
και Μεταφυσικής ΙI 
(15 ECTS) 

Κ. Γουδέλη Γνώση και αυτοσυνείδηση στο 
γερμανικό ιδεαλισμό 

TPP_1007 
 
 

Θέματα Ηθικής και 
Πολιτικής Φιλοσοφίας ΙI 
(15 ECTS) 

Γ. Σαγκριώτης, 
Α. Μιχαλάκης 

Πολιτική φιλοσοφία από τον Καντ 
στον Χέγκελ 

TPP_1008 
 
 

Θέματα Φιλοσοφίας της 
Επιστήμης ΙΙ 
(15 ECTS) 

 
Αικ. Καλέρη 

Το πρόβλημα της εμπειρικότητας 
στην πορεία της σύγχρονης θεωρίας 
της επιστήμης 

TPP_1009 
 

Θέματα Φιλοσοφίας της 
Γλώσσας και του Νού ΙΙ 
(15 ECTS) 

  

TPP_10010 
 

Θέματα Φιλοσοφίας της 
Τέχνης ΙΙ 
(15 ECTS) 

  

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS   
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  7  

 
 
 
 
 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  Μ Π Σ  2 0 1 9 - 2 0  
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TPP_1001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής Ι : 
Πλάτων, Αριστοτέλης, Πρόκλος: Η Μεταφυσική του 
Αγαθού 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 15 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποβάθρου (Επιστημονικής Περιοχής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2002/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μελετήσουμε την Μεταφυσική που συνδέεται με την Ιδέα του 
Αγαθού, όπως αυτή παρουσιάζεται στο ΣΤ΄βιβλίο της πλατωνικής Πολιτείας, στο Α΄βιβλίο των 
Ηθικών Νικομαχείων του Αριστοτέλους, και στα σχόλια του Πρόκλου στην Πολιτεία του 
Πλάτωνος.  
Το ειδικό μας ενδιαφέρον είναι να διερευνήσουμε την φύση του Αγαθού και τα χαρακτηριστικά 
του, την σχέση του με τις άλλες Ιδέες, τον ρόλο του όταν λογίζεται ως αιτίας της γνώσεως, του 
είναι και της ουσίας των άλλων Ιδεών, και, τέλος, την σύνδεση ανάμεσα στην ιδέα του Αγαθού  
και τα Μαθηματικά. Σημαντικό μέρος του σεμιναρίου θα αφιερωθεί στην ανάλυση και ερμηνεία 
της πλατωνικής θέσεως ότι το Αγαθόν ευρίσκεται «έτι επέκεινα της ουσίας πρεσβεία και δυνάμει 
υπερέχοντος». Εντός του πλαισίου αυτού, σκοπεύουμε να μελετήσουμε και αναλύσουμε την 
πραγματεία που αφιερώνει ο Πρόκλος στην εξήγησιν της πλατωνικής Ιδέας του Αγαθού στην 
Πολιτεία. Ειδικώτερα, σκοπός μας είναι να ερμηνεύσουμε την θέση του Πρόκλου ότι στο 
πλατωνικό κείμενο είναι δυνατόν να ανιχνεύσουμε την ύπαρξη μιας οντολογικής κλίμακος του 
Αγαθού. Ένα άλλο σημαντικό μέρος του Σεμιναρίου θα αφιερωθεί στην πολυδιάστατη και 
βαρυσήμαντη κριτική που ασκεί ο Αριστοτέλης στην πλατωνική θέση ότι η Ιδέα του Αγαθού ως 
ἀνυπόθετος ἀρχὴ  καθορίζει και καθοδηγεί και την περιοχή του πρακτού. 
Μέσα από αυτή την προσέγγιση θα εξετάσουμε και ορισμένες βασικές πτυχές της αριστοτελικής 
Οντολογίας-Μεταφυσικής, καθώς και της πρακτικής του φιλοσοφίας. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

 Έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση φιλοσοφικών θεμάτων που 
παρουσιάζονται  στα  υπό εξέτασιν πλατωνικά, αριστοτελικά, και νεοπλατωνικά  
κείμενα 

 Χρησιμοποιεί την αποκτηθείσα γνώση και κατανόηση και σε άλλα πλατωνικά, 
αριστοτελικά ή νεοπλατωνικά συναφή φιλοσοφικά κείμενα και να αποδεικνύει ότι 
διαθέτει ικανότητες φιλοσοφικής ανάγνωσης, ανάλυσης, και κριτικής κατανόησης 
των κειμένων αυτών 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2002/
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 Διαθέτει ικανότητες διατύπωσης και  ανάπτυξης επιχειρημάτων για την 
υποστήριξη ή την αντίκρουση φιλοσοφικών θεωριών και αντιλήψεων 

 Διαμορφώνει κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό για συναφή μεταφυσικά, 
γνωσιολογικά ή επιστημονικά και ηθικά ζητήματα 

 Έχει αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων που του χρειάζονται για 
να συνεχίσει σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας  

Γενικές Ικανότητες 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Αυτόνομη εργασία  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στην Ιδέα του Αγαθού έχει αποδοθεί από τον Πλάτωνα μία ιδιαίτερη θέση υπεροχής, εφόσον 
προηγείται όλων των άλλων Ιδεών από άποψη οντολογική, γνωσιολογική και ηθική. 
Προτιθέμεθα να εξετάσουμε όλα τα συναφή χωρία στα οποία ο Πλάτων απονέμει μία τέτοια 
θέση υπεροχής στην Ιδέα του Αγαθού, εστιάζοντας στην ανάλυση των τριών παραβολών, του 
ηλίου, της γραμμής και του σπηλαίου, στην Πολιτεία (ΣΤ΄, Ζ΄βιβλίο).  Σημαντικό μέρος του 
σεμιναρίου θα αφιερωθεί στην ανάλυση και ερμηνεία της πλατωνικής θέσεως ότι το Αγαθόν 
ευρίσκεται «έτι επέκεινα της ουσίας πρεσβεία και δυνάμει υπερέχοντος». Εντός του πλαισίου 
αυτού, σκοπεύουμε να μελετήσουμε και αναλύσουμε την πραγματεία που αφιερώνει ο Πρόκλος 
στην εξήγησιν της πλατωνικής Ιδέας του Αγαθού στην Πολιτεία. Παράλληλα, εξετάζουμε την 
αριστοτελική κριτική στην πλατωνική Ιδέα του Αγαθού, όπως αυτή αναπτύσσεται στα Ηθικά 
Νικομάχεια. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Σεμινάριο  140 
Μελέτη και Ανάλυση 
Βιβλιογραφίας 

100 

Παρουσιάσεις  15 
Αυτόνομη μελέτη                               60 
Συγγραφή εργασιών   

                             60 
Σύνολο Μαθήματος  375 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Γραπτή τελική εξέταση (100%)  που περιλαμβάνει 
-Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων 
-Φιλοσοφική Ανάλυση κειμένου 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Πλάτων, Πολιτεία, 2002, Εισαγ. Σημείωμα, Μετφ., Ερμ. Σημειώματα Ν.Μ. Σκουτερόπουλος, 

Εκδ. Πόλις.  

 Procli Diadochi in Platonis rem publicam commentarii, 2vol. (Bibliotheca scriptorum 

Graecorum et Romanorum Teubneriana), Leipzig: Teubner, 1899-1901[Reprint Amsterdam: 
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Hakkert,1965]. 

Standard edition of the Greek text. 

 Festugière, A.-J. (transl.), Proclus: Commentaire sur la République, 3 vol., (Bibliothèque des 

textes philosophiques), Paris: Vrin, 1970. French translation, notes, detailed overviews, and 

index. 

 Santas, G., 1999, “The Form of the Good in Plato’s Republic”, στο G. Fine (ed.), Plato 1, 

Metaphysics and Epistemology, Oxford 1999: Oxford University Press. 

 Denyer, N., 2007, “Sun and Line, The role of the Good” στο G.R.F. Ferrari (ed.), Τhe 

Cambridge Companion to Plato’s Republic, California 2007: Berkeley Publication. 

 Ludwig, C.H. Chen, Acquiring knowledge of the Ideas: Α study of Plato ‘s Methods on the 

Phaedo, the Symposium and the central books on the Republic, Stuttgart 1992: Franz Steiner 

Verlag. 

 Annas, J., 1997, “Understanding and the Good: Sun, Line, Cave”, Richard Kraut (ed.), Praise 

for Plato ‘s Republic, Critical Essays, Maryland 1997: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 

 Murdoch, I., 1997, “The Sovereignty of Good”, Richard Kraut (ed.), Praise for Plato ‘s 

Republic, Critical Essays, Maryland 1997: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 

 Ferber, R., 1989, Platos Idee des Guten, St. Augustin. 

 Mουζάλα, Μ.Γ., «Η οντολογική κλίμακα του Αγαθού στο ΣΤ΄βιβλίο της πλατωνικής 
Πολιτείας: μία προσέγγισις με αφετηρία την πρόκλεια ανάγνωση», Φιλοσοφείν, 10, 2014, 
265-282. 

 Mouzala, M.G., “Aristotle’s Criticism of the Platonic Idea of the Good in the Nicomachean 

Ethics A6”, (Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τα 2400 χρόνια του Αριστοτέλη “The 

Philosophy of Aristotle”. Athens, July 2016), Peitho- Examina Antiqua- ,1(8), 2017, 309-341. 

 

 
 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TPP_1002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία: Η συστηματική 
αναβίωση της Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας 
στην Πλατωνική Ακαδημία τον 5ο μ.Χ. αιώνα.  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 15 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 

Υποβάθρου (Επιστημονικής Περιοχής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2007/ 

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

Σκοπός του μαθήματος είναι να μελετήσουμε την Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία του Πρόκλου, 
επειδή ο ίδιος ως κορυφαίος εγκυκλοπαιδιστής και εκλεκτικιστής φιλόσοφος προβαίνει σε μία 
σύνθεση του συνόλου των σχετικών θεωριών από τον Πλάτωνα έως και την εποχή του. Συνεπώς, 
εξετάζονται και ζητήματα της πλατωνικής, της αριστοτελικής, της στωϊκής και της επικούρειας 
φιλοσοφίας. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2007/
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 μελετά και να κατανοεί κείμενα του Πρόκλου εκ των οποίων αναδεικνύονται 
θέματα ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας. 

 να εντοπίζει τις ρίζες του εκλεκτικισμού του νεοπλατωνικού φιλοσόφου και να 
προβαίνει σε ανάλυση των συνθετικών κρίσεών του. 

 να εντοπίζει τα στάδια εξέλιξης στην σκέψη εντός της αρχαίας ελληνικής 
φιλοσοφίας (από τον Πλάτωνα έως και τον Πρόκλο). 

 να χρησιμοποιεί επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου. 
 να αξιοποιεί την γνώση που απέκτησε για να συγκεντρώνει και να ερμηνεύει 

συναφή στοιχεία, ώστε να κοινοποιεί πληροφορίες και ιδέες τόσο σε ειδικευμένο 
όσο και σε μη ειδικευμένο κοινό. 

 διαθέτει ένα σύνολο γνώσεων που απαιτούνται για να συνεχίσει τις σπουδές του 
με μείζονα βαθμό αυτονομίας. 

 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
 Αυτόνομη εργασία 
 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 Άσκηση κριτικής 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία: Η συστηματική αναβίωση της Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας 
στην Πλατωνική Ακαδημία τον 5ο μ.Χ. αιώνα. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Σεμινάριο  140 
Μελέτη και Ανάλυση 
Βιβλιογραφίας 

100 

Παρουσιάσεις  15 
Αυτόνομη μελέτη                               60 
Συγγραφή εργασιών   

                             60 
Σύνολο Μαθήματος  375 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

1. Γραπτή εργασία (25%) 
2. Γραπτή τελική εξέταση (75%)  που περιλαμβάνει 
-Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων 
-Φιλοσοφική Ανάλυση κειμένου 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Πρόκλου, Εις τον Πλάτωνος Πρώτον Αλκιβιάδην (Proclus. Sur le Premier Alcibiade de 
Platon, A. Ph. Segonds, τ. Ι-ΙΙ, εκδ. “Les Belles Lettres”, Paris 1985-1986). 
 

 Rappe, S., Μελετώντας τον Νεοπλατωνισμό, μτφρ. Ν. Παπαδάκη – Μ. Κόφφα, εκδ. 
“Ενάλιος”, Αθήνα 2005. 

 Rosan, L. J., The Philosophy of Proclus, εκδ. “Cosmos”, New York 1949. 
 Saffrey, H. D., Recherches sur le Néoplatonisme après Plotin, εκδ. “Vrin”, Paris 1990.  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TPP_1003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σκέψη, σημασία και νοητικό περιεχόμενο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά, αλλά απαιτείται ανάγνωση και κατανόηση της 

βιβλιογραφίας που είναι κυρίως στα αγγλικά 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1964/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Εξειδικευμένες γνώσεις σε ένα ενεργό κλάδο της σημερινής φιλοσοφίας. Προχωρημένη γνώση 
θεμάτων που είναι στο επίκεντρο της έρευνας και που συνδέονται με πληθώρα κεντρικών 
προγραμμάτων έρευνας  (σχέσεις σκέψης και σημασιολογίας, σύγχρονες θεωρίες του 
περιεχομένου).  

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα να χειρίζονται και να επιλύουν μια κατηγορία 
προβλημάτων που προκύπτουν στη φιλοσοφική έρευνα. Θα μπορέσουν στη συνέχεια να 
συμμετάσχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες και να διεξαγάγουν δική τους έρευνα.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Χωρίς τεχνική ορολογία, το θέμα του σεμιναρίου θα μπορούσε να περιγραφεί ως εξής: Τι είναι οι 
σκέψεις; Όταν σκέφτομαι, τι συμβαίνει—εκτυλίσσονται στο κεφάλι μου μικρές προτάσεις, 
ανάλογες των λεκτικών; Ή μήπως σχηματίζονται εσωτερικές εικόνες; Δεύτερο, τι ακριβώς 
σκέφτομαι; Αν τώρα σκεφτώ ότι δεν γράφω αλλά είμαι στην παραλία, τι σκέφτομαι—(α) κάποιο 
γεγονός στον κόσμο, (β) ή την ίδια την εσωτερική αναπαράσταση, (γ) ή κάτι άλλο πάλι; Αυτές οι 
ερωτήσεις αφορούν τις ίδιες τις σκέψεις ως ψυχολογικές καταστάσεις όσο και το 
αναπαραστατικό τους περιεχόμενο, το οποίο όμως γενικά περιγράφεται μέσω προτύπων για την 
ανάλυση της σημασίας. Το σεμινάριο είναι μια προχωρημένη εισαγωγή στη φιλοσοφική και 
διεπιστημονική διαμόρφωση των παραπάνω ερωτημάτων για τη σκέψη και τη γλώσσα, και στις 
απαντήσεις που έχουν δοθεί από την αρχή του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα. Αποτελεί ανασκόπηση 
κλασικών πηγών (Frege, Wittgenstein), σχετικά πρόσφατων θεωριών (Sellars, Chomsky, Fodor) 
και σύγχρονων εξελίξεων (Loar, King, Carruthers, Lowe, Margolis).  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Συζήτηση κειμένων που έχουν προτεοιμαστεί από την 
ομάδα. Παραδόσεις και καθοδήγηση στην προετοιμασία 
άρθρων και κεφαλαίων που αναρτώνται σε εβδομαδιαία 
βάση στο eclass του σεμιναρίου: 
https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1964 . 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1964
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Συμμετοχή στο σεμινάριο 39  ώρες 

Εβδομαδιαία ανάγνωση 
και προετοιμασία 
συνατήσεων σεμιναρίου 
και παρουσιάσεων 

(15 ώρες/εβδ) 

240 ώρες 

 

Προετοιμασία τελικής 
εξέτασης 

95 ώρες 

Σύνολο  375 ώρες 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Παρουσιάσεις, συμμετοχή και τελική γραπτή εξέταση 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Chomsky, Noam. 1959. “A Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior”. Language 35.1, 26-58. 
- Wittgenstein, L. (1961/1922) Tractatus Logico-Philosophicus. D. F. Pears and B. F. McGuinness 
(trans.), New York: Humanities Press. 
- Botterill, G. & Carruthers, P. 1999. The Philosophy of Psychology. Cambridge University Press.  
- Boghossian, Paul. 2009. “Content”. Blackwell Companion to Metaphysics. Wiley-Blackwell. 
- Soames, Scott. 2017. “Propositions”. Blackwell Companion to the Philosophy of Language. 
Wiley-Blackwell. 
- Lowe, Jonathan. 2004. An Introduction to the Philosophy of Mind. Cambridge University Press.  
- Loar, Brian. 2017 (2003). “Phenomenal Intentionality as the Basis of Mental Content”, in 
Consciousness and Meaning. Oxford University Press. 
- Sellars, Wilfrid. 1997 (1960). Empiricism and the Philosophy of Mind. Harvard University Press. 
- Fodor, Jerry. 1981. Representations. Philosophical Essays on the Foundations of Cognitive 
Science. MIT Press.  
- King, J. (2007) The Nature and Structure of Content. Oxford University Press.  
- Margolis E. & Laurence S. (2007). The Ontology of Concepts—Abstract Objects or Mental 
Representations? Noûs 41:4, 561–593. 
- McGinn, C. (1989). Mental Content. Oxford: Blackwell Publishers. 
- Russell, B. (1996/1903) The Principles of Mathematics. New York: Norton. 
- Sutton, J. (2004) “Are Concepts Mental Representations or Abstracta?” Philosophy and 
Phenomenological Research, 68.1, 89–108. 

 
 
 
 
 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

COURSE CODE TPP_1006 
 

SEMESTER OF 
STUDIES 

POSTGRADUATE 

COURSE TITLE 
THEORY OF KNOWLEDGE AND METAPHYSICS II: Cognition 
and Self-consciousness in German Idealism 

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES  
 

TEACHING 
HOURS  

PER WEEK 
ECTS CREDITS 

Short essays through e-class 3 5 
COURSE TYPE Scientific area on Modern Theory of knowledge and Metaphysics 

PREREQUISITE COURSES: 
 

Modern Theory of Knowledge and Metaphysics, 1st year u/g 
compulsory course 
Kant: Theory of knowledge, 2nd year u/g compulsory course 

TEACHING AND 
ASSESSMENT LANGUAGE: 

Greek 

THE COURSE IS OFFERED TO 
ERASMUS STUDENTS 

No 

COURSE WEBPAGE  



57 

 

 

Οδηγός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Φιλοσοφίας 2019-2020 

 

 
LEARNING OUTCOMES 
 
Γενικές Ικανότητες 
By the completion of the course students should have learned: 
Deeper understanding of the epistemological and ontological development of post-cartesian 
philosophy. 

Advanced understanding of Kant’s notion of cognition, determinate and reflective judgment, 
transcendental unity of apperception, self-consciousness, identity of the self, Kantian dialectic, 
cognition in general. 

Hegel’s critique of Kant’s transcendentalism and familiarization with Hegelian dialectic. 

 
 General Abilities 
By the completion of the course, students would be able to: 
Enhance their ability to comprehend highly demanding original philosophical texts 
Develop a deeper philosophical understanding on the questions regarding philosophical method, notions of 
philosophical validity and truth. 
Exercise their critical and synthetic abilities through thorough study of key texts of German Idealism  
Further enhancement of articulating themselves  through structured arguments and cohesive thought in oral 
presentations and short written commentaries. 
Study and evaluate secondary bibliography on the basis of a thorough understanding of original texts.  
Improve their skill to write demanding philosophical essays, to elaborate, comment and on complex philosophical 
ideas. 
Improvement of collaborative and communication skills 

COURSE CONTENT 
The course includes thorough textual study along with secondary commentary of selection of original texts by Kant 
and Hegel. 
The first three classes will examine Kant’s notion of cognition, self-consciousness and dialectic through a selection 
of key texts of the Critique of Pure Reason. 
The following  three classes will examine Kant’s notion of reflective judgement, self-consciousness and cognition in 
general through a selection of key texts of Kant’s The Critique of Judgment. 
The rest of the classes will deal with Hegel’s dialectic through selected texts from  The Phenomenology of Spirit. 

TEACHING AND LEARNING METHODS - ΑSSESSMENT 
TEACHING METHOD. 

Lectures, face-to-face, short oral presentations by the students 

USE OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES 

e-class, power point 

TEACHING ORGANIZATION 
 

Teaching Method Semester Workload 
Short introductory lectures, close collective 
study of original texts, weekly 
presentations by students on specific 
questions/topics preselected, discussion in 
class, short written essays during the 
course on specific issues, and free 
discussion on arising themes of 
comprehension and/or critical issues. 

40 ώρες συμμετοχή στο 
σεμινάριο+ 70 ώρες για 
μελέτη πριν το μάθημα+ 
30 για την προφορική 
εργασία+235 για την 
τελική εργασία 
Σύνολο 375 ώρες 

 

STUDENT ASSESSMENT 
 

Oral presentation 20%, Final written essay 80%, in Greek language 

RECOMMENDED LITERATURE 
Ι. Kant, Critique of Pure Reason 
Ι. Kant, The Critique of Judgment 
G. Hegel, Phenomenology of Spirit 
Extended secondary bibliography for written essays and oral presentations depending on the topic. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TPP_1007 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 15 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ κατ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1904/  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει: 
α) εποπτεία των βασικών σταθμών στην εξέλιξη του σύγχρονου κλάδου της φιλοσοφίας της 
επιστήμης κατά τον 20ο αιώνα έως και σήμερα μέσα από το κεντρικό ερώτημα που υπήρξε 
αφετηρία και καθόρισε την εξέλιξη αυτή: το ερώτημα για την εμπειρική θεμελίωση και την 
αντικειμενικότητα της επιστημονικής αλήθειας. β) κριτική κατανόηση των δυσχερειών που 
απέρρεαν από το αρχικό ‘αφελές’ θετικιστικό πρότυπο έως και γ) την αναγνώριση της 
ιστορικής συνθήκης και στο πεδίο της επιστημονική γνώσης και θεωρίας. 
Γενικές Ικανότητες 

Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προαγωγή της ελεύθερης, κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης 
Άσκηση στην αυστηρή επιχειρηματολογία και διερεύνηση φιλοσοφικών και μεθοδολογικών 
ερωτημάτων 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θα μελετηθούν μέσα από πρωτότυπα κείμενα και βιβλιογραφία: 
α) ιστορικά: οι βασικές θέσεις των θεωριών της επαγωγής, του λογικού θετικισμού, του 
κριτικού ορθολογισμού του Popper και της θεωρίας των Παραδειγμάτων του Kuhn. Επίσης το 
ζήτημα της μεθοδολογικής διαμάχης μεταξύ φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών. 
β)  Θεματικά  τον κεντρικό άξονα του μαθήματος θα αποτελέσει το λεγόμενο πρόβλημα των 
θεωρητικών όρων σε συνδυασμό με το ερώτημα για την λογική δομή των θεωριών στις 
εμπειρικές επιστήμες της φύση και την λογική δομή της ερμηνείας στις ανθρωπιστικές.  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Μετά από μια σειρά εισαγωγικών παραδόσεων (3-4 
παραδόσεις) το μάθημα θα προχωρήσει σεμιναριακά με 
μελέτη βασικών κειμένων-πηγών, παρουσιάσεις 
φοιτητών και συζήτηση ερωτημάτων και προβλημάτων 
στην ταξη. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

e-class 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1904/
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Συναντήσεις σεμιναρίου 39 (40)  ώρες 

Κατ’ οίκον μελέτη για 
προετοιμασία των 
συνατήσεων στο 
σεμινάριο και των 
παρουσιάσεων κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου 

130 ώρες 

Αυτοτελής μελέτη και 
συγγραφή τελικής 
εργασίας 

205 ώρες 

Συνολο 375 ώρες (=!5 ECTS) 
 

Συνολικός φόρτος 15 ECTS:  

υπολογίζονται περίπου 25 ώρες 

φόρτου/μονάδα ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Προφορικός βαθμός: αξιολόγηση συμβολής στην πρόοδο 
των εργασιών του σεμιναρίου, παρουσίαση κειμένων, 
θεμάτων 30% 
Βαθμός τελικής εργασίας (3.000 έως4.000 λέξεων): 70%  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/index.php?course=PHIL1904  

 
 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TPP_1007 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πολιτική φιλοσοφία από τον Καντ στον Χέγκελ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2003/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 

- Θα γνωρίζουν τις βασικές θέσεις στην πολιτική θεωρία της κλασικής γερμανικής 

φιλοσοφίας. 

- Θα κατανοούν τη σχέση μεταξύ των εξελίξεων στη θεωρητική και την πολιτική 

φιλοσοφία. 

- Θα μπορούν να ελέγχουν κριτικά την επιχειρηματολογία και τη συστηματική άρθρωση 

των θέσεων σε κλασικά φιλοσοφικά κείμενα. 

- Θα μπορούν να χειρίζονται εξίσου την πρωτογενή και τη δευτερογενή βιβλιογραφία και 

να διατυπώνουν ερευνητικά ερωτήματα. 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/index.php?course=PHIL1904
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Γενικές Ικανότητες 

- Ικανότητα ανάγνωσης και κριτικής κλασσικών φιλοσοφικών κειμένων. 

- Ικανότητα διάκρισης και κριτικής εξέτασης φιλοσοφικών επιχειρημάτων 

- Ικανότητα χειρισμού τεχνικής φιλοσοφικής ορολογίας. 

- Ικανότητα διατύπωσης ερευνητικών ερωτημάτων. 

- Ικανότητα συνδυασμού και χειρισμού πρωτογενούς και δευτερογενούς bibliograföiaw. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στην κλασσική γερμανική 
πολιτική φιλοσοφία κατά τη μετάβαση από την καντιανή κριτική στο εγελιανό σύστημα.  
Πιο συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με τις βασικές αρχές της καντιανής θεωρίας του δικαίου, 
την ανεξαρτητοποίηση του δικαίου από την ηθική και την έννοια της αναγνώρισης στον Φίχτε, 
την κριτική του νεαρού Χέγκελ στην πολιτική θεωρία της «αναστοχαστικής φιλοσοφίας» καθώς 
και με την ώριμη αποτύπωση των πολιτικών ιδεών του Χέγκελ στο Φιλοσοφία του δικαίου του. 
Παράλληλα θα συζητήσουμε τους λόγους αυτών των εξελίξεων και τη σχέση τους με τις 
αντίστοιχες εξελίξεις στη θεωρητική φιλοσοφία, όπως επίσης τη σημασία της κλασσικής 
γερμανικής φιλοσοφίας για τη σημερινή σκέψη. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα. Οι φοιτητές και 
οι φοιτήτριες καλούνται να προετοιμάζονται για τη 
συζήτηση μέσα από την ανάγνωση των πρωτοτύπων 
κειμένων. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39  ώρες 

Εβδομαδιαία ανάγνωση 
και προετοιμασία 
συναντήσεων σεμιναρίου 
και παρουσιάσεων  

 

240 ώρες 

Προετοιμασία τελικής 
εργασίας 95 ώρες 

95 ώρες 

Σύνολο 375 ώρες 375 ώρες 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γραπτή εργασία 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Kant, Immanuel, Μεταφυσική των ηθών, Σμίλη, Αθήνα 2013 

Kant, Immanuel, Δοκίμια, Δωδώνη, Αθήνα 1971. 

Kant, Immanuel, Για την αιώνια ειρήνη, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1992 

Kant, Immanuel, Η διένεξη των Σχολών, Σαββάλας, Αθήνα 2004 

Fichte, J. G., Ο προορισμός του ανθρώπου, Κράτερος, Αθήνα 2010. 

Fichte, J. G., Foundations of Natural Right, C.U.P, Cambridge 2000. 

Hegel, G. W. F., Η διαφορά των συστημάτων φιλοσοφίας του Φϊχτε και του Σέλλινγκ, Εστία, Αθήνα 

2006. 

Hegel, G. W. F., Περί των επιστημονικών τρόπων πραγμάτευσης του φυσικού δικαίου, Νήσος, 

Αθήνα 2008. 

Hegel, G. W. F., Φιλοσοφία του δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012. 
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Εκτός από τις αναφερθείσες ελληνικές μεταφράσεις, θα χρησιμοποιηθούν τα πρωτότυπα 

γερμανικά κείμενα αλλά και έγκριτες μεταφράσεις τους στα αγγλικά. Στο μάθημα θα δοθεί 

αναλυτική δευτερεύουσα βιβλιογραφία στα αγγλικά και στα ελληνικά. 

 
 
 
 


