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Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

1. Σύντοµη περιγραφή της διαδικασίας 

Η παρούσα Ετήσια Απογραφική Έκθεση για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2013-2014 του τµήµατος Φιλοσοφίας του 

Πανεπιστηµίου Πατρών απαρτίζεται από µία ενότητα στην οποία παρουσιάζονται τα απογραφικά στοιχεία 

του τµήµατος, και τέσσερα παραρτήµατα στα οποία, µεταξύ άλλων, αποτυπώνονται (α) το ερευνητικό έργο 

των µελών ΔΕΠ του τµήµατος Φιλοσοφίας κατά το ηµερολογιακό έτος 2013 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV), (β) τα 

ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα που αφορούν στην λειτουργία του τµήµατος κατά το ακαδηµαϊκό έτος 

2013-2014, σε 17 πίνακες, σύµφωνα µε τα πρότυπα των πινάκων που προτείνονται από την Αρχή 

Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) και (γ) τα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης 

που συµπλήρωσαν τα µέλη ΔΕΠ και οι διδάσκοντες/ουσες 407/80 του τµήµατος, καθώς και οι φοιτητές 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ). Η Έκθεση συνοδεύεται από τον Οδηγό Σπουδών για το Πρόγραµµα Προπτυχιακών 

Σπουδών και για το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ακαδηµαϊκού Έτους 2013-2014. Ας 

σηµειωθεί ότι η Έκθεση περιλαµβάνει στοιχεία µέχρι και τον Αύγουστο του 2014, εποµένως δεν 

συνυπολογίζονται στοιχεία φοιτητών και φοιτητριών µετά την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεµβρίου του 

2014. 

Η ΟΜΕΑ συγκέντρωσε τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη της Εσωτερικής Απογραφικής Έκθεσης του 

ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014 συνεργαζόµενη µε όλα τα µέλη ΔΕΠ, το Διοικητικό προσωπικό και τους 

φοιτητές. Επίσης, συνεργάστηκε µε τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας και την Διεύθυνση 

Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστηµίου Πατρών:  

1. για τη διενέργεια της αξιολόγησης των διδασκοµένων µαθηµάτων στο προπτυχιακό πρόγραµµα 

σπουδών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013 - 2014. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ερωτηµατολόγια), 

2. για τη συµπλήρωση και επεξεργασία των Απογραφικών Δελτίων για τα µέλη του Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού, που αποτυπώνουν την ερευνητική δραστηριότητα των µελών ΔΕΠ για το 

ηµερολογιακό έτος 2013 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ερωτηµατολόγια), 

3. για τη συµπλήρωση και επεξεργασία ερωτηµατολογίων από τα µέλη ΔΕΠ και ΕΙΔΙΠ για κάθε ένα 

από τα µαθήµατα του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών που δίδαξαν κατά το ακαδηµαϊκό  

έτος 2013 - 2014. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ερωτηµατολόγια). 

Για τη συλλογή των εµπειρικών δεδοµένων αλλά και τη συγκριτική ανάλυση και επεξεργασία τους 

αξιοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία / πηγές: 

• Ο Οδηγός Σπουδών του τµήµατος για το ακαδηµαϊκό έτος 2013 – 2014. 

• Το αρχείο της γραµµατείας του τµήµατος. 

• Το Εγχειρίδιο συλλογής δεδοµένων Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων των ακαδηµαϊκών µονάδων 

του Πανεπιστηµίου Πατρών (Έκδοση ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστηµίου Πατρών). 

• Συµπληρώθηκαν τα ερωτηµατολόγια της ΑΔΙΠ: 1. Απογραφικό Δελτίο Μαθήµατος 2. Απογραφικό 

Δελτίο Διδάσκοντος. 

• Συµπληρώθηκε το ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης των Μαθηµάτων από τους φοιτητές και τις 
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φοιτήτριες του τµήµατος.  

• Πρακτικά Συνεδριάσεων του τµήµατος Φιλοσοφίας. 

• Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις του τµήµατος όπως αποτυπώθηκαν από τους πίνακες ανακοινώσεων 

και τις ηλεκτρονικές σελίδες του ιστότοπου του τµήµατος.  

• Κανονισµοί λειτουργίας του ΠΠΣ και ΠΜΣ του τµήµατος. 

• Οι ιστοσελίδες των µαθηµάτων και η εκπαιδευτική πλατφόρµα (e-class) του τµήµατος και του 

Πανεπιστηµίου Πατρών. 

• Συζητήσεις των µελών της ΟΜΕΑ καθώς και της οµάδας υποστήριξης έργου της ΟΜΕΑ. 

• Προφορικά στοιχεία από συζητήσεις µε µέλη ΔΕΠ του τµήµατος, προσωπικό της Γραµµατείας και 

µέλη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας καθώς και της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και 

Δικτύων του Πανεπιστηµίου Πατρών. 

2. Σύνθεση της ΟΜΕΑ και της αντίστοιχης υποστηρικτικής οµάδας 

Η 12η Γ.Σ. του Τµήµατος Φιλοσοφίας (05.03.14)  όρισε ως µέλη της ΟΜΕΑ του Τµήµατος τα ακόλουθα 

µέλη  ΔΕΠ:  

• ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΡΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

• ΠΑΥΛΟ ΚΟΝΤΟ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΉ (συντονιστής) 

• ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΟΥΣΗ 

• ΧΡΗΣΤΟ ΤΕΡΕΖΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
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Β. Παρουσίαση του τµήµατος 

1. Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών  

Το τµήµα Φιλοσοφίας ανήκει στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου 

Πατρών, η οποία ιδρύθηκε στις 16.6.1989 και σε αυτήν εντάχθηκαν τα εξής τµήµατα µε το αντίστοιχο έτος 

ιδρύσεως: 

• Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης, 1983 

• Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, 1983 (µετονοµάσθηκε σε Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της 

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία) 

• Τµήµα Θεατρικών Σπουδών, 1989 

• Τµήµα Φιλολογίας, 1994 

• Τµήµα Φιλοσοφίας, 1999 

Κοσµήτορας: Χρήστος Τερέζης, Καθηγητής του Τµήµατος Φιλοσοφίας 

2. Κτίρια και χώροι διδασκαλίας  

Το τµήµα φιλοσοφίας δεν διαθέτει ενιαίο κτίριο. Του έχουν παραχωρηθεί δύο κτίρια εξ ολοκλήρου (Κ22, 

Κ25) και ένα εξ ηµισείας (Κ35) - µόλις επαρκή για τους ως τώρα διδάσκοντες και υπαλλήλους. Στην 

αισιόδοξη περίπτωση έστω µικρής αύξησης του διδακτικού προσωπικού, που είναι επιδίωξή µας, δεν θα 

περίσσευε χώρος γραφείων. Στα κτίρια αυτά στεγάζονται: 

• η Τµηµατική Βιβλιοθήκη 120 τ.µ., αίθουσα διαλέξεων και σεµιναρίων του µεταπτυχιακού 

προγράµµατος 45 τ.µ. και γραφεία, στο κτίριο Κ25, 

• αίθουσα συνεδριάσεων 40 τ.µ. και γραφεία, στο κτίριο Κ22, 

• το Υπολογιστικό Κέντρο 65 τ.µ. (µε 22 θέσεις, αντίστοιχο αριθµό υπολογιστών και διαδραστικό 

πίνακα για τις ανάγκες εργαστηριακών µαθηµάτων) και γραφεία διδασκόντων, στο κτίριο Κ35, το 

οποίο µοιραζόµαστε µε το ΤΕΕΑΠΗ.   

Τα κτίρια και οι αίθουσες διδασκαλίας, κατά κανόνα µε πρόσφατη πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 

παρουσιάζουν συχνά προβλήµατα συντήρησης και θέρµανσης. Αρκετές φορές το 2013 προστέθηκε η 

δυσκολία δικτυακής σύνδεσης των περισσότερων γραφείων λόγω έκτακτων καιρικών φαινοµένων. Στις 

αρχές του έτους προκλήθηκαν βλάβες από κεραυνό στη λειτουργία υπολογιστών γραφείων και στη 

δικτυακή σύνδεση κτιρίων της περιοχής, όπως του Κ22 και του Κ35. Το Πανεπιστήµιο και το Τµήµα 

φρόντισαν οι περισσότερες βλάβες να διορθωθούν τις επόµενες εβδοµάδες, αλλά η δικτυακή σύνδεση στο 

κτίριο Κ35 κατά καιρούς παρουσιάζει αστάθεια. 

Στο Τµήµα έχουν παραχωρηθεί για τις ανάγκες των µαθηµάτων οι εξής χώροι διδασκαλίας (σε µεγάλη 

απόσταση από τις βασικές εγκαταστάσεις – κοντά στον χώρο στάθµευσης του κτιρίου Διοίκησης – όπου 

βρίσκονται η Γραµµατεία και η Βιβλιοθήκη): 

• 3 αµφιθέατρα της Πολυτεχνικής, χωρητικότητας περίπου 100 θέσεων το καθένα.  

• 1 µεγάλη αίθουσα του Τµήµατος Χηµείας, χωρητικότητας περίπου 160 θέσεων.   
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Λόγω της αύξησης του αριθµού εισαγόµενων σε 200 κατ’ έτος τα τελευταία χρόνια, αλλά και λόγω των 

αυξανόµενων αναγκών συνδιδασκαλίας µαθηµάτων µε άλλα Τµήµατα της Σχολής, έχει από καιρού 

αναφερθεί σε έγγραφα προς το Πανεπιστήµιο - χωρίς αποτέλεσµα - ότι επείγει να διαµορφωθεί και να 

διατεθεί µία µεγάλη αίθουσα διδασκαλίας και εξετάσεων για 250 φοιτητές.  

 Τον Ιούνιο του 2014 παραχωρήθηκε στο Τµήµα Φιλοσοφίας ένα νέο κτήριο (Κ21), το οποίο 

ωστόσο, τη στιγµή που γράφεται η παρούσα έκθεση, δεν έχει ακόµα εκκενωθεί από το Τµήµα στο οποίο 

ανήκε και, ως εκ τούτου, δεν έχουν αρχίσει ακόµα οι εργασίες ανακαίνισής του. 

 

3. Προσωπικό 

3.1. Διοικητικό προσωπικό 

Στο τµήµα κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 υπήρξαν δραµατικές αλλαγές στη σύνθεση του 

προσωπικού. Από τους 8 υπαλλήλους (διοικητικό προσωπικό) το προηγούµενο έτος 2 (δύο) υπάλληλοι 

τέθησαν σε διαθεσιµότητα, 1 (ένας) υπάλληλος µετατέθηκε σε κεντρική υπηρεσία του ΠΠ, 1 (ένας) 

υπάλληλος µετατέθηκε σε άλλο Τµήµα και 1 (ένας) υπάλληλος τέθηκε σε διαθεσιµότητα και επέστρεψε 

αλλά εντάχθηκε, ορθώς, στην κατηγορία των ΑΜΕΑ. 1 (ένας ) υπάλληλος βρίσκεται σε νόµιµη άδεια (θα 

επιστρέψει τον Μάρτιο του 2015). Σε αντιστάθµιση όλων αυτών των δραµατικών αλλαγών προστέθηκε 

µόνο ένας (1) υπάλληλος. Να σηµειωθεί ότι ανάµεσα στους υπαλλήλους που έφυγαν περιλαµβάνονται: ο 

υπάλληλος που είχε προετοιµασθεί για τη µετάβαση του Τµήµατος στο ψηφιακό άλµα (!) και η 

βιβλιοθοικονόµος. Αυτή τη στιγµή, το Τµήµα χρησιµοποεί τον Τακτικό του προϋπολογισµό για αµοιβή 

εξωτερικού συνεργάτη για να καταφέρει να ανταπεξέλθει στις στοιχειώδεις ανάγκες της Γραµµατείας. Η 

υπάρχουσα κατάσταση είναι δραµατική, όπως άλλωστε συµβαίνει και σε πολλά άλλα Τµήµατα του ΠΠ. 

Η αναλογία διοικητικών υπαλλήλων της γραµµατείας προς φοιτητές/τριες είναι 1/3801. Η αναλογία 

υπαλλήλων (1 ΑΜΕΑ) στην Τµηµατική βιβλιοθήκη προς φοιτητές/τριες είναι 1/1140. Η αναλογία 

διοικητικού προσωπικού προς µέλη ΔΕΠ είναι 1/3,2. 

 
3.2. Μέλη ΔΕΠ 

Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 υπηρέτησαν στο τµήµα 13 µέλη ΔΕΠ, η κατανοµή των οποίων σε 

βαθµίδες παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.  

Πίνακας 1 

Κατανοµή µελών ΔΕΠ σε βαθµίδες 2 

 

Βαθµίδα Αριθµός Ποσοστό 

Καθηγητή 1 
7,69% 

Αναπληρωτή Καθηγητή 4 
30,77% 

Επίκουρου Καθηγητή 5 
38,46% 

Λέκτορα 3 
23,08% 

ΣΥΝΟΛΟ 13 100,00% 

 

                                                
1 Ο λόγος διοικητικών υπαλλήλων προς φοιτητές υπολογίζεται µε βάση το συνολικό αριθµό προπτυχιακών φοιτητών σε 
κανονικά έτη φοίτησης (ν Χ 2). 

2 Αποτύπωση του αριθµού ανά βαθµίδα των µελών ΔΕΠ του τµήµατος: Αύγουστος 2014. 1 Λέκτορας έχει εν τω µεταξύ 
εκλεγεί στη βαθµίδα του Επίκουρου καθηγητή αλλά ο διορισµός του δεν έχει ολοκληρωθεί. 
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Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013 - 2014 δίδαξαν στο Τµήµα 2 (δύο) και µόνον διδάσκοντες µε συµβάσεις 

σύµφωνες µε το ΠΔ 407/80. Στο τµήµα επίσης υπηρετεί 1 µέλος ΕΔΙΠ. 

 

Ως απολογιστικά στοιχεία δύο δεκάµηνων εκπαιδευτικών αδειών µελών ΔΕΠ κατά το 2013-2014 

προκύπτουν τα εξής (η άδεια του κου Βαλάκα ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2015): Το 5µηνο 

διάστηµα της εκπαιδευτικής άδειας της κας Γουδέλη αξιοποιήθηκε ως ακολούθως 

1. Συμμετοχή  στο  διεθνές  ερευνητικό  εργαστήριο  επί  της  θετικής  φιλοσοφίας  του  Σέλλινγκ,  17-‐21  
Μαρτίου,  Freiburg,  Germany  

2. Προσκεκλημένη  ομιλήτρια  στο  διεθνές  συνέδριο  
EMCSR  2014,  Civilization  at  the  Crossroads:  Response  and  Responsibility  of  the  System  Science,  
Vienna,  22-‐25  April  2014  

Συμμετείχα  με  την  ανακοίνωση  ‘Schelling’s  Symbolic  relationship  between  aesthetics  and  ethics  

and  the  role  of  the  symbol  in  the    system  theory’.  

Εμπλουτισμένη  μορφή  της  ανακοίνωσης  θα  δημοσιευθεί-‐κατόπιν  επιλεκτικής  διαλογής  των  
ανακοινώσεων-‐  στο  διεθνές  διεπιστημονικό  περιοδικό    Systema,  www.systems-‐journal.eu  

3. Ερευνητική  συνεργασία  με  τον  Joseph  Lawrence,  Holy  Cross,  U.S.A.,  στα  πλάσια  του    ερευνητικού  
μου    θέματος  ‘Οντολογία  του  χρόνου  και  ανθρώπινη  συνείδηση  στον  Σέλλινγκ’,  και  συγγραφή  

κειμένου  επί  αυτού,  που  θα  αξιοποιηθεί  ως  άρθρο  ή  κεφάλαιο  μονογραφίας.  

4. Φοιτητές  

Ο συνολικός αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών/τριών του τµήµατος, για το προπτυχιακό επίπεδο 

σπουδών για το έτος αναφοράς είναι 1140 φοιτητές/ τριες, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι επί 

πτυχίω φοιτητές, δηλαδή φοιτητές εισαχθέντες κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2009-10 και παλαιότερα. Η 

αναλογία µελών ΔΕΠ προς φοιτητές, κατά το έτος αναφοράς, είναι 1/80,6. Η αναλογία των διδασκόντων 

συνολικά προς τους φοιτητές, κατά το έτος αναφοράς, είναι 1/55,1. Ο αριθµός των εισαχθέντων φοιτητών 

του Τµήµατος παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 µε ανάλυση ως προς τη διαδικασία εισαγωγής τους. 

 

 

 

Μέλη ΔΕΠ Τµήµατος Φιλοσοφίας 2013-14

Καθηγητή

Αναπληρωτή 
Καθηγητή 

Επίκουρου 
Καθηγητή

Λέκτορα
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Πίνακας 2 

Νεοεισαχθέντες φοιτητές σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών 

κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-13 και 2013-2014 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Ο αριθµός των αποφοίτων για τo ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 είναι 88 φοιτητές και φοιτήτριες3. Ο µικρός 

αυτός αριθµός αποφοίτων οφείλεται στο ότι πραγµατοποίηθηκε µόνο µία τελετή αποφοίτησης λόγω: α) 

των απεργιών των διοικητιών υπαλλήλων κατά το χειµερινό εξάµηνο, β) της αδυναµίας της Γραµµατείας 

του Τµήµατος να ετοιµάσει τις αντίστοιχες διαδικασίες στη διάρκεια του Ιουλίου. 

Επίσης στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 φοιτούσαν, ως νέο-

εισελθόντες 14 φοιτητές/τριες (εγγεγραµµένοι: 15 φοιτητές). Οι φοιτητές του προηγούµενου κύκλου 

σπουδών είναι ακόµα εγγεγραµµένοι αλλά ολοκληρώνουν τις σπουδές τους τη στιγµή που γράφεται αυτή η 

έκθεση. Ο αριθµός των υποψηφίων διδακτόρων ήταν 14 φοιτητές/τριες.  

 

                                                
3 Στην παρούσα Απογραφική Έκθεση εµφανίζονται οι πτυχιούχοι των εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2013 και Ιουνίου 

2013 καθώς και οι πτυχιούχοι Σεπτεµβρίου 2012..  

Εισαχθέντες µε: 2010-11 2011-12 2012-13 2013-2014 

Εισαγωγικές εξετάσεις 199 188 208 183 

Μετεγγραφές προς το τµήµα 7   4 

Μετεγγραφές από το τµήµα 41  2 54 

Κατατακτήριες εξετάσεις 10 12 11 7 

Άλλες κατηγορίες 5 7   

ΣΥΝΟΛΟ 180 207 217 140 
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Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Κατά το έτος 2013-2014 λειτούργησε το νέο πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών, οι στόχοι του οποίου 

είχαν αναλυθεί στην προηγούµενη ΕΑΕ, στην 4ετή έκθεση και στον φάκελο της Εξωτερικής αξιολόγησης. 

1. Οργάνωση Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών 

Βαρύτητα – Διδακτικές µονάδες – Μονάδες ECTS ανά κατηγορία µαθηµάτων 

Κατηγορία µαθηµάτων Α1, Β, Γ2 και Δ: τρίωρα µαθήµατα. Αντιστοιχούν σε 3 διδακτικές µονάδες και σε 5 

µονάδες ECTS. 

Κατηγορία µαθηµάτων A2 και Α3: τρίωρα µαθήµατα µε τρίωρα υποχρεωτικά πρακτικά εργαστήρια (κατηγ. 

Ε2).  Αντιστοιχούν σε 7 διδακτικές µονάδες και 15 µονάδες ECTS.   

Κατηγορία µαθηµάτων Γ1: τρίωρα εργαστήρια. Αντιστοιχούν σε 3 διδακτικές µονάδες και 10 µονάδες ECTS. 

Κατηγορία µαθηµάτων E1: δίωρο, υποχρεωτικό πρακτικό εργαστήριο πληροφορικής. Αντιστοιχεί σε 2 

διδακτικές µονάδες και 5 µονάδες ECTS. 

Κατηγορία µαθηµάτων: 

ΣΤ1: Η διπλωµατική εργασία υποκαθιστά τρία κατ΄επιλογήν µαθήµατα φιλοσοφίας (µαθήµατα κατηγορίας 

Γ2). Απαιτεί προετοιµασία κατ΄ελάχιστον ενός εξαµήνου.  Αντιστοιχεί σε 9 διδακτικές µονάδες και 15 

µονάδες ECTS. 

ΣΤ3: Η Πρακτική άσκηση (εφόσον θεσµοθετηθεί) θα υποκαθιστά ένα µάθηµα κατηγορίας  Γ2. Αντιστοιχεί σε 

3 διδακτικές µονάδες και 5 µονάδες  ECTS. 

 

Το ΠΠΣ του Τµήµατος Φιλοσοφίας προβλέπει: 

17 υποχρεωτικά µαθήµατα πανεπιστηµιακών παραδόσεων φιλοσοφίας, δύο από τα οποία συνοδεύονται από 

υποχρεωτικά πρακτικά εργαστήρια, 

2 εργαστηριακά µαθήµατα φιλοσοφίας (µαθήµατα ανάγνωσης φιλοσοφικών κειµένων) 

13 κατ΄επιλογήν µαθήµατα φιλοσοφίας που µπορούν να διδαχθούν είτε µε µορφή πανεπιστηµιακών 

παραδόσεων είτε µε την µορφή σεµιναρίου, 

3 υποχρεωτικά µαθήµατα άλλων επιστηµονικών πεδίων, 

6 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν µαθήµατα άλλων επιστηµονικών πεδίων 

1 υποχρεωτικό πρακτικό εργαστήριο πληροφορικής. 

  

Περιλαµβάνει επίσης τη δυνατότητα διπλωµατικής εργασίας που αντικαθιστά συγκεκριµένο αριθµό κατ΄ 

επιλογήν µαθηµάτων φιλοσοφίας, τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης, η οποία, όταν θεσµοθετηθεί, θα 

αντικαθιστά ένα κατ΄ επιλογήν µάθηµα φιλοσοφίας (βλ. σχετικές ρυθµίσεις πιο κάτω) και τη δυνατότητα 

υποστήριξης µαθηµάτων µε ασκήσεις και φροντιστήρια. 
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Πίνακας 3 

Προσφερόµενα µαθήµατα στο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών κατά το Ακαδηµαϊκό Έτος 2013-2014 

 

ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΔΑΣΚ/ΝΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

1ο Α 4   1* 4 4 

Β 4 2/9   6 13 

2ο Γ 3 2/7   5 10 

Δ 4   1* 4 4 

3ο Ε 1 2/ 3+20** 2/10  5 31 

ΣΤ 2  4/15  6 17 

4ο Ζ 2  4/10  6 12 

Η 1  5/15  6 16 

ΣΥΝΟΛΟ 21 6/39 15/25** 2 42 107 

 
*  Τα παραπάνω εργαστήρια δεν αποτελούν αυτόνοµα µαθήµατα. 
**   Η Δεξαµενή αυτών των 25 µαθηµάτων είναι η ίδια για το 3ο και το 4ο έτος. 
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2. Δοµή Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στην αγγλική γλώσσα 

2.1. Department of Philosophy: Degrees offered 

Undergraduate: Ptychion (four-year degree) 

Post-Graduate: PDS 

Doctorate Diploma: DD 

 

2.2. PROGRAMME OF STUDIES 

General information 

The education system in Greece is based on semesters. There are two semesters per academic year. The 

first (autumn) semester begins in October and ends in January. Classes for the second (spring) semester 

resume February and last until June. A student formally needs 8 semesters (4 years) of studying in order 

to graduate, that is to obtain the Diploma (Ptychion, in Greek) in Philosophy. During each semester a 

student has to follow ca. 6 courses with a total of around 18 hrs attendance per week. 

A course may consist of only lectures or only seminars or both lectures and seminars. Some courses are 

compulsory (C) and other courses are optional (O) which can be chosen by the students according to 

their special interests. The latter are designated in the Course Summary Table as Options (O) and the 

minimum number of courses each student should opt for is also indicated therein. The optional courses 

offered in our Department in Semesters V & VII are grouped together as well as the optional courses 

offered in semesters VI & VIII. Students can choose to attend courses from those two groups in their 

third or in their fourth year of study. But courses from the first group are offered only in autumn 

semesters, while courses from the second group are offered only in spring semesters. A further category 

of courses in the Programme of Studies are the ones labelled ‘Compulsory Options’ (indicated in the list 

below as C/O). Students have to attend and be successfully examined on a certain number of courses 

from the categories of C/O, but they can choose what particular courses they wish to attend. Another 

division in the courses offered in the Department of Philosophy is between Philosophical (in the course 

code system they are indicated as Phil) and non- philosophical (in the course code system they are 

indicated as NPhil). The non-philosophical courses include a variety of subjects such as ancient greek 

language, ancient greek texts, ancient greek literature, byzantine and modern greek literature, european 

and greek history, latin language, linguistics, and educational studies. The total number of courses for 

which a student must register and be successfully examined in order to get a Diploma (ptychion) from 

the Department of Philosophy is 47. Students have to choose 12 non-philosophical courses and be 

successfully examined on them. The rest of the courses are philosophical and they include courses that 

are compulsory, optional and compulsory options. 

In most taught courses there is not any formal assessment throughout the semester. In rare cases, 

lecturers offer partial exams within the semester and the grades obtained at these exams are taken into 

account in the final mark. Courses are only offered in the Greek language. Lecturers teach the related 

material based on Greek textbooks. Therefore, Greek students study from these textbooks, which are 

offered for free by the Greek State. ERASMUS students who are not able to study from greek textbooks 
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can use texts in another european languages with similar content which can be provided by the 

Departmental Library.  

Stidents, during their final year, in addition to the courses they follow, may have the option of carrying 

out a short research project in the form of a written essay, called Diploma Work, under the supervision of 

a member of the teaching staff, replacing three optional philosophical courses. A grade is then assigned 

to the student by two examiners reflecting the overall performance of the student. This grade should be 

at least 5 out of ten.  

A course is considered as being successfully passed only when the student has acquired at least the 

grade 5 out of 10 in the end of term exams. Exams are offered to the students at the end of each 

semester and there is a further examination in September. Students complete their studies when they 

pass all the required courses in the curriculum. 

The number of credits we assign to each course is dictated by a regulation of Greek Law for Higher 

Education which states that 1 credit corresponds to 1 hr lecture per week per semester, whereas to the 

rest of the educational work (e.g. seminars and labs) 1 credit corresponds to 1-3 hr per week per 

semester. The credits the students collect during their study period in the Greek Universities, and the 

associated grades, are taken into account for the calculation of their final mark. For this calculation 

another factor has been introduced by Law which is called "weighing" factor. Thus, the final grade with 

which a student is graduated is the mean value of grades obtained for each course multiplied by the 

associated weighing factor. Thus, taking into account our higher education system as it was briefly 

described above, the basic requirement of the ECTS system for 30 credits for each semester was met in 

our Department by initially assigning for each 1 hr of lecture, seminar and lab work per week and per 

semester, 1 ECTS credit. Additional ECTS credits were then added to those of the courses which are 

considered as the most hard to be passed by the students, that is those requiring higher student 

workload. Because a Diploma Work is equivalent to three Philosophical Options (approx. half of the 

courses of a semester) the department assigns 9 ECTS credits to a successfully examined Diploma Work. 

ERASMUS students, who have studied for at least a year in our institution can be considered as 

candidates for obtaining the Diploma (Ptychion) in Philosophy offered by our Department for 

undergraduate studies. The ERASMUS Commitee of our Department dealing with the recognition of 

studies carried out abroad will consider the students’ transcript of records and their performance at our 

Department. Courses successfully completed abroad will then be correlated to those in Patras. If there is 

no need for additional courses to be taken by the student in Patras in order to fulfill the requirements 

imposed by our curriculum, this committee will propose to the General Assembly of the Department of 

offering our Diploma (Ptychion) to that particular student. Otherwise, the student will have to attend and 

successfully pass all those courses which are needed to complete our curriculum. Following graduation, it 

is possible for a student to follow graduate studies leading to either a Postgraduate Diploma of 

Specialization (PDS) or a doctorate degree (D.D.). The PDS involves two years of studies. During the first 

year the candidate follows ca.4 courses in total (2 courses each semester) and has to pass the exams 

associated with these courses. Exams take place at the end of each semester. In some cases there might 

be partial exams during the courses. The minimum passing grade is 5 out of 10. Repeat exams for both 

semesters take place in September. During the second year the student has to register to three courses 

which s/he can choose from a range of options and be successfully examined on them. In addition, during 

the second year the student carries out a short research project (PDS dissertation) and has to be 



Τµήµα Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Πατρών / Ετήσια έκθεση αξιολόγησης Ακαδηµαϊκού Έτους 2013-2014 

12 
 

successfully examined on it. 

For the doctorate degree, a supervisory three-member committee is assigned upon the approval of the 

Department and the graduate student conducts research under the direction of the chairman of the 

supervisory committee. The average time required for the doctorate degree is four years.  

 

2.3. PROGRAMME PLAN 

Undergraduate Studies: COURSE SUMMARY TABLE  

 

UNDERGRADUATE PROGRAM OF STUDIES IN PHILOSOPHY 

1ST YEAR 

1ST SEMESTER 

                                                         
No. Course Title         Credits            ECTS 

Required philosophy  
1 Epistemology and Metaphysics: Modern Period I 3 5 
2 Modern Political Philosophy  3 5 

3 Logic 
Logic Tutorial 

4 
3 15 

Required other disciplines 
4 Education Science Ι 3 5 
 Semester: 30 

 

2ND SEMESTER                                                           

No. Course Title           Credits           ECTS 

Required philosophy  
1 Plato  3 5 
2 Ancient Greek moral and political philosophy 3 5 
3 Αnalytic Philosophy I : Philosophy of Science 3 5 
4 Humanities computer workshop 2 5 
Elective other disciplines (2nd Semester) 
5 Elective course in another discipline 3 5 
6 Elective course in another discipline 3 5 

 Semester: 30 
 

2ND YEAR 

3RD SEMESTER  

No. Course Title          Credits            ECTS 

Required philosophy  
1 Aristotle: Epistemology and Metaphysics 3 5 
2 Modern Moral Philosophy 3 5 
Elective philosophy  
3 Reading workshop I: Αncient Philosophy 3 10 
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 Reading workshop I    
 Reading workshop I   
 Reading workshop I   
 Elective other discipline   
4 Ancient Greek Literature 3 5 
 Ancient Greek Literature I    
 Ancient Greek Literature II   
Required other disciplines 
5 Education Science ΙI 3 5 

 Semester: 30 
 
4TH SEMESTER 
 

No. Course Title          Credits            ECTS 

Required philosophy 
1 Κant 3 5 
2 Hermeneutics and Phenomenology 3 5 
3 Analytic Philosophy II:  Philosophy of Language 3 5 

4 
Philosophical topics: Knowledge and reality in Plato 
and Aristotle  
Philosophical topics Tutorial 

4 
 

3 
15 

  Semester: 30 
 

3RD YEAR 

5TH SEMESTER  

No. Course Title          Credits           ECTS 

Required philosophy  
1 Epistemology and Metaphysics II 3 5 
Elective philosophy  

2 Reading workshop II: 
Modern Philosophy 3 10 

 Reading workshop II 
Modern Philosophy A   

 Reading workshop II 
Modern Philosophy B   

 Reading workshop II 
Modern Philosophy C   

Elective philosophy options (3rd and 4th year)  
3 Philosophy option 3 5 
4 Philosophy option 3 5 
Elective other disciplines  
5 Elective course in another discipline 3 5 

 Semester: 30 
 

6TH  SEMESTER    

No. Course Title          Credits           ECTS 

Required philosophy  
1 Contemporary practical philosophy 3 5 
2 Analytic philosophy ΙΙΙ: epistemology 3 5 
Elective philosophy options (3rd and 4th year)  
3 Philosophy option 3 5 
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4 Philosophy option 3 5 
5 Philosophy option 3 5 
Elective other disciplines   
6 Elective in another discipline 3 5 

 Semester: 30 
4TH YEAR 

7TH SEMESTER  

No. Course Title          Credits          ECTS 

Required philosophy  
1 Aesthetics 3 5 
Required other disciplines 
2 Ancient Greek Literature I 3 5 
Elective philosophy options (3rd and 4th year)  
3 Philosophy option 3 5 
4 Philosophy option 3 5 
5 Philosophy option 3 5 
Elective other disciplines   
6 Elective in another discipline 3 5 

 Semester: 30 

8TH SEMESTER  

No. Course Title          Credits            ECTS 

Required philosophy  
1 19th and 20th Century Philosophy 3 5 
Elective philosophy option (3rd and 4th year)  
2 Philosophy option 3 5 
3 Philosophy option 3 5 
4 Philosophy option 3 5 
5 Philosophy option 3 5 
6 Philosophy option 3 5 

 Semester: 30 

 

 

 
 
 
 

  

Optional replacements for elective philosophy courses 
7th and 8th semester: 
The undergraduate thesis replaces 3 elective philosophy courses. 
7th semester: 
One tutorial course replaces one  elective philosophy course (pending approval). 
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3. Κανονισµός που διέπει το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών και το εξεταστικό 
σύστηµα. 

3.1. Κανονισµός Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών 

3.1.1. Προϋποθέσεις εισαγωγής 

Η εισαγωγή στο Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών του τµήµατος γίνεται, σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις, µε τρεις τρόπους: 

1.   Για µαθητές Λυκείου, µέσω συµµετοχής των υποψηφίων στις Πανελλήνιες εξετάσεις. 

2.  Για όσους έχουν ήδη ένα τίτλο σπουδών από άλλο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, µέσω κατατακτηρίων εξετάσεων. 

3.  Άτοµα που εµπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες εισάγονται στο τµήµα χωρίς εξετάσεις και µέχρι ποσοστού 

5% επί του συνόλου του αριθµού των εισακτέων φοιτητών. 

3.1.2. Δοµή των σπουδών / κανονισµός σπουδών 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το (νέο) Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος τίθεται σε ισχύ από το ακαδηµαϊκό έτος 2013/14.  Το ΠΠΣ 

Φιλοσοφίας αναπτύσσεται σε οκτώ εξάµηνα σπουδών. Περιλαµβάνει 42 µαθήµατα για την απόκτηση 

πτυχίου, τα οποία αντιστοιχούν σε 133 διδακτικές µονάδες και σε 240 µονάδες ECTS κατανεµηµένες 

αναλογικά στα οκτώ εξάµηνα σπουδών (30 µονάδες ECTS) ανά εξάµηνο. 

 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το ΠΠΣ περιλαµβάνει τις εξής κατηγορίες µαθηµάτων:  

Α. Υποχρεωτικά µαθήµατα φιλοσοφίας: 

• Πανεπιστηµιακές παραδόσεις 
.................................................................................................15 

• Επεξεργασία φιλοσοφικών θεµάτων 
......................................................................................1 

• Μαθήµατα Λογικής 
..........................................................................................................................1 

Β. Υποχρεωτικά µαθήµατα άλλων επιστηµονικών πεδίων ................................................ 3 

Γ. Υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν µαθήµατα φιλοσοφίας: 

1. Εργαστήρια Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειµένων ……………..........................................2 

2. Κατ΄επιλογήν µαθήµατα φιλοσοφίας [παραδόσεις ή σεµινάρια] ...........................13 

Δ. Υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν µαθήµατα άλλων επιστηµονικών πεδίων .................6 

Ε. Υποχρεωτικά πρακτικά εργαστήρια 
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1. Εργαστήριο πληροφορικής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ....................................1 

2. Εργαστήρια συναρτώµενα σε υποχρεωτικά µαθήµατα φιλοσοφίας 

(µαθήµατα Α2 και Α3) 
.……………………………………………………………………………………………....2 

ΣΤ. Ειδικές κατηγορίες µαθηµάτων 

19. Διπλωµατική εργασία 

20. Φροντιστηριακά µαθήµατα και ασκήσεις 

21. Πρακτική άσκηση (εφόσον θεσµοθετηθεί) 

 

 
 
 
Σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα, το ΠΠΣ του Τµήµατος Φιλοσοφίας προβλέπει: 

17 υποχρεωτικά µαθήµατα πανεπιστηµιακών παραδόσεων φιλοσοφίας, δύο από τα οποία συνοδεύονται από 

υποχρεωτικά πρακτικά εργαστήρια, 

2 εργαστηριακά µαθήµατα φιλοσοφίας (µαθήµατα ανάγνωσης φιλοσοφικών κειµένων) 

13 κατ΄επιλογήν µαθήµατα φιλοσοφίας που µπορούν να διδαχθούν είτε µε µορφή πανεπιστηµιακών 

παραδόσεων είτε µε την µορφή σεµιναρίου, 

3 υποχρεωτικά µαθήµατα άλλων επιστηµονικών πεδίων, 

6 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν µαθήµατα άλλων επιστηµονικών πεδίων 

και 1 υποχρεωτικό πρακτικό εργαστήριο πληροφορικής. 

  

Περιλαµβάνει επίσης τη δυνατότητα διπλωµατικής εργασίας που αντικαθιστά συγκεκριµένο αριθµό κατ΄ 

επιλογήν µαθηµάτων φιλοσοφίας, τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης, η οποία, όταν θεσµοθετηθεί, θα 

αντικαθιστά ένα κατ΄ επιλογήν µάθηµα φιλοσοφίας (βλ. σχετικές ρυθµίσεις πιο κάτω) και τη δυνατότητα 

υποστήριξης µαθηµάτων µε ασκήσεις και φροντιστήρια. 

  

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Α1. Πανεπιστηµιακές παραδόσεις 

Στόχος των µαθηµάτων αυτών είναι ο φοιτητής να αποκτήσει την απαραίτητη βασική στοιχείωση και 

βασικό προσανατολισµό στο πεδίο της φιλοσοφίας. Θεµατικά τα µαθήµατα αυτά έχουν ορισθεί ώστε α) να 

δίνουν µια επαρκή εποπτεία για τους πλέον κοµβικούς σταθµούς της ιστορίας της φιλοσοφίας, β) να 

οδηγούν τον φοιτητή έως και τις σύγχρονες φιλοσοφικές τάσεις και γ) να τον προσανατολίζουν στους 

βασικότερους κλάδους της φιλοσοφίας. 

Α2: Επεξεργασία φιλοσοφικών θεµάτων 

Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε την επιστηµονική προσέγγιση, ανάλυση, 

επεξεργασία και παρουσίαση φιλοσοφικών θεµατικών. Για το σκοπό αυτό, το συγκεκριµένο µάθηµα 

εστιάζει στην συζήτηση ενός επιµέρους φιλοσοφικού ζητήµατος, το οποίο µελετάται συστηµατικά 
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βάσει επιλεγµένης βιβλιογραφίας. Το µάθηµα συνοδεύεται από υποχρεωτικό πρακτικό εργαστήριο (βλ. πιο 

κάτω).   

Για τους φοιτητές µε έτος εισαγωγής µετά το 2011/12 επιτυχής παρακολούθηση µαθήµατος 

Επεξεργασίας Φιλοσοφικών Θεµάτων (µάθηµα+εργαστήριο) είναι προαπαιτούµενο για  την εκπόνηση 

διπλωµατικής εργασίας.  

Α3: Μαθήµατα Λογικής  

Τα µαθήµατα αυτά θεωρούνται µαθήµατα προπαιδείας για την φιλοσοφική ανάλυση και την ορθολογική 

οικοδόµηση φιλοσοφικών επιχειρηµάτων και της σκέψης γενικότερα. Ταυτόχρονα εισάγουν στον 

φιλοσοφικό κλάδο της λογικής. Το µάθηµα συνοδεύεται από υποχρεωτικό πρακτικό εργαστήριο (βλ. πιο 

κάτω). Η βαθµολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο µάθηµα της λογικής προκύπτει από συµψηφισµό 

του βαθµού στο κυρίως µάθηµα και στο εργαστήριο. 

Β.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν τρία (3) υποχρεωτικά µαθήµατα άλλων 

επιστηµονικών πεδίων, τα οποία προσφέρονται από το ίδιο το Τµήµα ή από άλλα Tµήµατα του 

Πανεπιστηµίου Πατρών. Τα µαθήµατα αυτά είναι: 

Παιδαγωγικά Ι 

Παιδαγωγικά ΙΙ 

Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία 

Τα µαθήµατα άλλων επιστηµονικών πεδίων υποχρεωτικά και υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν (βλ. πιο κάτω) 

προεκτείνουν το περιεχόµενο των σπουδών προς την κατεύθυνση των επιστηµονικών κλάδων που 

συµπεριλαµβάνει το επαγγελµατικό προφίλ το οποίο κατοχυρώνουν οι σπουδές φιλοσοφίας στην ελληνική 

Μέση Εκπαίδευση. Αντιστοιχούν σε γνωστικά αντικείµενα που υπάγονται στον κλάδο ΠΕ02 των 

εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και σε µαθήµατα παιδαγωγικής. Στόχος των µαθηµάτων αυτών 

είναι η εξασφάλιση τυπικών προϋποθέσεων παιδαγωγικής κατάρτισης αφ΄ενός και αφ΄ετέρου η στοιχείωση 

των φοιτητών φιλοσοφίας στα περιεχόµενα και την µεθοδολογία των επιστηµονικών αυτών κλάδων σε 

βασικό επίπεδο. 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  

Γ1: Εργαστήρια Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειµένων: 

Ο χαρακτήρας των µαθηµάτων είναι εργαστηριακός µε κύριο στόχο την µεθοδολογική κατάρτιση των 

φοιτητών για µια αυτοδύναµη, επιστηµονικά δόκιµη προσέγγιση πρωτογενών φιλοσοφικών κειµένων και 

την εξάσκησή τους στις απαραίτητες για τον σκοπό αυτόν  πρακτικές και δεξιότητες:  

α) οι φοιτητές ασκούνται πρακτικά, βάσει επιλεγµένων κειµένων, στην ανάλυση του φιλοσοφικού λόγου, 

στον προσδιορισµό του περιεχοµένου των φιλοσοφικών εννοιών του κειµένου, στην δυνατότητα διάκρισης, 

ανασυγκρότησης και αποτίµησης της εξηγητικής δύναµης των επιχειρηµάτων του και στην κατανόηση των 

φιλοσοφικών θέσεων που διατυπώνονται σε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό εµπεδώνουν πρακτικά την σηµασία 

κρίσιµων για µια δόκιµη φιλοσοφική ερµηνεία παραγόντων όπως είναι η ενδοκειµενική και διακειµενική 



Τµήµα Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Πατρών / Ετήσια έκθεση αξιολόγησης Ακαδηµαϊκού Έτους 2013-2014 

18 
 

συνοχή, η ιστορικότητα των κειµένων και των θεωριών, οι θεωρητικές αναφορές και διαθεωρητικές σχέσεις  

κλπ.  

β) οι φοιτητές ασκούνται πρακτικά στην χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιµων για τους σκοπούς του 

µαθήµατος υποστηρικτικού επιστηµονικού υλικού, όπως είναι ειδικά έργα αναφοράς, φιλοσοφικά λεξικά, 

ιστορικά γλωσσικά λεξικά, ευρετήρια, ηλεκτρονικές πηγές, χρήση της βιβλιοθήκης καθώς και επιλεγµένη 

βασική βιβλιογραφία για την άντληση της απαιτούµενης πληροφορίας.  

γ) Εν τέλει οι φοιτητές µαθαίνουν να εξάγουν φιλοσοφική γνώση από πρωτογενές υλικό και ασκούνται  

στην ανάπτυξη γραπτού επιστηµονικού φιλοσοφικού λόγου. 

Κανονισµός Εργαστηρίων ΑΦΚ 

Στα Εργαστήρια Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειµένων η παρακολούθηση των µαθηµάτων, η κατ΄ οίκον 

προετοιµασία των φοιτητών και η παρουσίαση εργασιών στις συνεδριάσεις του µαθήµατος είναι 

υποχρεωτική. Ο φοιτητής/ήτρια δεν επιτρέπεται να απουσιάσει πάνω από τρείς (3) φορές από τις 

συνεδριάσεις του µαθήµατος, σε περίπτωση περισσοτέρων των τριών απουσιών ο φοιτητής δεν µπορεί να 

βαθµολογηθεί στο µάθηµα αυτό. Η βαθµολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται µε την παράδοση 

εργασιών εντός διδακτικής διαδικασίας και µε τελική δοκιµασία δεξιοτήτων ή αποκλειστικά µε την παράδοση 

γραπτών εργασιών. 

Οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά ένα µάθηµα από κάθε οµάδα Εργαστηρίων Ανάγνωσης Φιλοσοφικών 

Κειµένων και έχουν δικαίωµα να επιλέξουν άλλο µάθηµα της οµάδας σε περίπτωση που δεν επιτύχουν τους 

στόχους του µαθήµατος (= δεν περάσουν το µάθηµα στην κανονική και την επαναληπτική εξεταστική του 

Σεπτεµβρίου) κατά την επόµενη δήλωση του µαθήµατος. 

Γ.2 Κατ’ επιλογήν µαθήµατα φιλοσοφίας (παραδόσεις ή σεµινάρια) 3ου και 4ου έτους 

Τα µαθήµατα αυτά προσφέρονται στους τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές. Σκοπό έχουν να επιτρέψουν 

στον φοιτητή να επεκταθεί σε πεδία η/και να εµβαθύνει σε φιλοσοφικά ζητήµατα σύµφωνα µε τα ειδικότερα 

ενδιαφέροντά του. Θεµατικά τα µαθήµατα αυτά καλύπτουν σηµαντικούς σταθµούς της ιστορίας της 

φιλοσοφίας καθώς και κεντρικά ζητήµατα της συστηµατικής φιλοσοφίας, που ολοκληρώνουν το πρόγραµµα 

των προπτυχιακών σπουδών.  Ο ώριµος φοιτητής 3ου και 4ου έτους έχει εδώ την δυνατότητα να δώσει τις 

δικές του εµφάσεις διαµορφώνοντας το ιδιαίτερό του επιστηµονικό προφίλ. Τα κατ΄επιλογήν µαθήµατα 

φιλοσοφίας 3ου και 4ου έτους µπορούν να προσφέρονται είτε µε την µορφή πανεπιστηµιακών παραδόσεων 

είτε µε την µορφή σεµιναριακών µαθηµάτων. 

 Συνολικά οι φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 

δεκατρία (13) µαθήµατα από αυτήν την υποκατηγορία µαθηµάτων. 

Προαπαίτηση 

Οι φοιτητές/τριες µπορούν να δηλώσουν κατ΄επιλογήν µαθήµατα φιλοσοφίας 3ου και 4ου έτους µόνο εάν 

έχουν ήδη εξετασθεί επιτυχώς σε πέντε (5) από τα δεκατρία (13) υποχρεωτικά φιλοσοφικά 

µαθήµατα των τεσσάρων (4) πρώτων εξαµήνων σπουδών. 

Για τους από κατατακτήριες εξετάσεις φοιτητές προαπαιτείται επιτυχία σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά 

µαθήµατα φιλοσοφίας Α’ έως Δ΄ εξαµήνου για να µπορούν να δηλώσουν κατ΄επιλογήν µαθήµατα 
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φιλοσοφίας. 

Κανονισµός σεµιναρίων 

Τα σεµινάρια αποτελούν ειδική κατηγορία των κατ΄επιλογήν µαθηµάτων φιλοσοφίας. Για την 

παρακολούθησή τους εγγράφονται κατ’ ανώτατο όριο δεκαπέντε (15) φοιτητές/τριες µε την εξής 

διαδικασία: κατά την περίοδο των εξετάσεων (Σεπτεµβρίου ή Φεβρουαρίου, ανάλογα µε το εξάµηνο στο 

οποίο προσφέρεται το µάθηµα), οι φοιτητές/τριες δηλώνουν το ενδιαφέρον τους να συµµετάσχουν στο 

σεµινάριο και γίνονται αποδεκτοί ή µη µετά από προσωπική συνέντευξη µε τον διδάσκοντα (ο οποίος 

λαµβάνει υπόψη του τη δυνατότητα χρήσης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, την επίδοση στα µαθήµατα και 

ιδιαίτερα στα συναφή µε το θέµα του σεµιναρίου ή σε προαπαιτούµενα, τα οποία ορίζει για το σεµινάριο, τη 

χρήση Η/Υ κ.ο.κ.). Κατά την έναρξη του εξαµήνου ο διδάσκων καταθέτει στη Γραµµατεία του Τµήµατος 

κατάλογο µε τους φοιτητές που έγιναν δεκτοί να συµµετάσχουν στο σεµινάριο.  

Η επίδοση του φοιτητή στα σεµιναριακά µαθήµατα αξιολογείται βάσει γραπτής εργασίας έκτασης περίπου 

4.000 λέξεων, η οποία παρουσιάζεται υποχρεωτικά στο σεµινάριο και παραδίδεται σε τελική µορφή κατά 

την περίοδο των εξετάσεων.  

Στα σεµινάρια η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική: για να παραδώσουν εργασία οι φοιτητές, δεν πρέπει 

να έχουν απουσιάσει από περισσότερες από τρεις (3) συνεδριάσεις του µαθήµατος. 

Δ.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 

Πέραν των τριών υποχρεωτικών µαθηµάτων άλλων επιστηµονικών πεδίων (βλ. πιο πάνω) οι φοιτητές/τριες 

οφείλουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά ακόµη έξι (6) µαθήµατα 

άλλων επιστηµονικών πεδίων κατ’ επιλογήν.  Κατ΄αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές µπορούν να δηµιουργήσουν 

κατά τα επιστηµονικά ενδιαφέροντά τους ή τον επαγγελµατικό τους σχεδιασµό πεδία ισχυρότερης εστίασης 

και ειδίκευσης επικεντρώνοντας τις επιλογές τους σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα του κλάδου ΠΕ02 

ή να συνδυάσουν τις επιλογές αυτών των αντικειµένων µε τα µαθήµατα φιλοσοφίας ή να πλαισιώσουν τις 

φιλοσοφικές τους σπουδές µε συναφή πεδία και γενικά να διαµορφώσουν και να ολοκληρώσουν 

εξατοµικευµένα τις σπουδές τους. Στα µαθήµατα αυτά συγκαταλέγονται ισοδύναµα και µαθήµατα ξένης 

γλώσσας.      

Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν από έναν κατάλογο µαθηµάτων, τα οποία προσφέρονται από το ίδιο το Τµήµα ή 

από άλλα Tµήµατα του Πανεπιστηµίου Πατρών κατανεµηµένα σε εξάµηνα σύµφωνα µε το ενδεικτικό 

πρόγραµµα σπουδών.  

Ε.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  

Το εργαστήριο πληροφορικής σκοπό έχει να εξασκήσει τους φοιτητές στην χρήση νέων τεχνολογιών ως 

πρακτικών απαραίτητων εργαλείων για τις σπουδές αλλά και την επιστήµη τους. Στα πλαίσια του 

εργαστηρίου οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν µε εργαλεία που χρησιµοποιούνται (α) για την έρευνα στο 

πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών και (β) για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Σε σχέση µε το 

(α) οι φοιτητές/τριες θα ασκηθούν στη χρήση µηχανών αναζήτησης και διαχείρισης βιβλιογραφίας, στην 

αναζήτηση σε βάσεις δεδοµένων φιλοσοφικών κειµένων,  στην εύρεση και αξιολόγηση διαδικτυακών 

πηγών. Σε σχέση µε το (β) οι φοιτητές/τριες θα ασκηθούν στη χρήση κειµενογράφου, προετοιµασία 

παρουσιάσεων µε διαφάνειες, στην κατασκευή εννοιακών χαρτών, και άλλα εργαλεία παρουσίασης.   
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Το Εργαστήριο Πληροφορικής έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και αντιστοιχεί σε διδακτικές µονάδες για την 

απόκτηση του πτυχίου. Για το µάθηµα αυτό δεν προβλέπονται επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ε.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Τα εργαστήρια που συνοδεύουν υποχρεωτικά µαθήµατα φιλοσοφίας ανήκουν στην κατηγορία  των 

υποχρεωτικών πρακτικών εργαστηρίων του προγράµµατος σπουδών και είναι τα εργαστήρια 

«Επεξεργασίας Φιλοσοφικών Θεµάτων» και «Λογικής». Είναι µαθήµατα πρακτικής εµπέδωσης γνώσεων και 

διδασκαλίας δεξιοτήτων που εξαρτώνται θεµατικά από το οµώνυµο µάθηµα και αποτελούν ενιαία διδακτική 

ενότητα µε αυτό. Υπεύθυνος της ενιαίας διδακτικής ενότητας (του «µαθήµατος») είναι ο διδάσκων του 

υποχρεωτικού µαθήµατος, ο οποίος καθορίζει σε συνεργασία µε τον διδάσκοντα του εργαστηρίου την 

θεµατική και το περιεχόµενο του εργαστηρίου.  

Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική, δηλαδή δεν επιτρέπεται η απουσία σε περισσότερα 

από τρία (3) µαθήµατα του εργαστηρίου και δεν βαθµολογούνται φοιτητές που υπερβαίνουν τον αριθµό 

των τριών απουσιών. Για τα εργαστηριακά µαθήµατα δεν προβλέπονται επαναληπτικές εξετάσεις. 

Η επίδοση των φοιτητών στα συναρτώµενα εργαστήρια συνυπολογίζεται µαζί µε την επίδοση τους στο 

κυρίως µάθηµα για τον τελικό βαθµό του µαθήµατος, σε ποσοστό που καθορίζεται για το κάθε εργαστήριο 

ξεχωριστά. Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου αξιολογεί µε δική του ευθύνη τις επιδόσεις των φοιτητών και 

παραδίδει την αξιολόγησή του σε υπογεγραµµένο πίνακα στον υπεύθυνο του ενιαίου µαθήµατος. Ο 

υπεύθυνος του µαθήµατος εκδίδει και υπογράφει το τελικό βαθµολόγιο, επισυνάπτοντας απαραιτήτως τους 

υπογεγραµµένους πίνακες των επί µέρους βαθµολογήσεων στην εξέταση του µαθήµατος και στο 

εργαστήριο. Ο βαθµός του εργαστηρίου σε περίπτωση επιτυχίας ισχύει και για την επόµενη εξεταστική. 

Εντούτοις, αποτυχία στο µάθηµα (βαθµός κάτω του 5) σε όλες τις εξεταστικές περιόδους της ακαδηµαϊκής 

χρονιάς που δηλώνεται, συνεπάγεται επανάληψη και του εργαστηρίου.      

Εργαστήριο Λογικής 

Το εργαστήριο Λογικής κατ’ αντιστοιχίαν προς την ύλη του µαθήµατος προσφέρει την πρακτική εξάσκηση 

και εµπέδωση των εννοιών του µαθήµατος µέσω εργαστηριακών ασκήσεων, λύσεων προβληµάτων και 

συχνών δοκιµασιών, στις οποίες υποχρεωτικά συµµετέχουν όλοι οι φοιτητές ανά οµάδες. 

Εργαστήριο Επεξεργασίας Φιλοσοφικών Θεµάτων 

Στόχος του εργαστηρίου είναι αφ΄ ενός η πρακτική εξάσκηση του φοιτητή σε µικρές οµάδες στην µελέτη, 

κατανόηση και γραπτή παρουσίαση επιστηµονικής φιλοσοφικής βιβλιογραφίας, συναφούς µε την θεµατική 

του κυρίως µαθήµατος, µε την καθοδήγηση και την υποστήριξη υπεύθυνου για το εργαστήριο ειδικού 

διδακτικού προσωπικού.  Επί πλέον ο φοιτητής διδάσκεται και εξασκείται σε επιστηµονικές τεχνικές (π.χ. 

βιβλιογραφική έρευνα) καθώς και στις µορφολογικές προδιαγραφές της συγγραφής επιστηµονικής 

εργασίας. 

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

ΣΤ.1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

Επόπτης διπλωµατικής εργασίας (ΔΕ): η ΔΕ εποπτεύεται από ένα διδάσκοντα (µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος ή 

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό). Εφόσον το θέµα της εργασίας είναι διεπιστηµονικό, επιτρέπεται να 

οριστεί και δεύτερος επόπτης (εκτός Τµήµατος αλλά εντός του Παν/µίου Πατρών). Οι διδάσκοντες µπορούν 

να αναλαµβάνουν ανά ακαδηµαϊκό έτος την παρακολούθηση έως πέντε (5) ΔΕ. 

Προϋποθέσεις ανάθεσης ΔΕ: Η ανάληψη της εποπτείας µιας ΔΕ εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του 

διδάσκοντος. Ελάχιστοι όροι, ωστόσο, για την εκπόνηση µιας ΔΕ είναι οι εξής: χρήση ξενόγλωσσης 
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βιβλιογραφίας, χρήση Η/Υ κλπ. 

Προαπαιτήσεις 

Για τους φοιτητές έτους εισαγωγής πριν από το 2011/12:  

Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του φροντιστηρίου εκπόνησης επιστηµονικής εργασίας. Το 

φροντιστήριο αυτό αντιστοιχείται για τους φοιτητές αυτής της κατηγορίας µε το εργαστήριο 

επεξεργασίας φιλοσοφικών θεµάτων, για την επιτυχή παρακολούθηση του οποίου λαµβάνουν σχετική 

βεβαίωση.  

Για όλους τους φοιτητές µε έτος εισαγωγής µετά το 2011/12: 

Επιτυχής εξέταση στο µάθηµα «Επεξεργασία φιλοσοφικών θεµάτων» βάσει στοιχείων της καρτέλας του 

φοιτητή.  

Χρόνος δήλωσης ΔΕ: Η ΔΕ ανατίθεται το νωρίτερο στο ΣΤ΄ εξάµηνο σπουδών µε σχετική αίτηση που 

κατίθεται από τον φοιτητή στην γραµµατεία υπογεγραµµένη από τον επιβλέποντα καθηγητή και η διάρκεια 

προετοιµασίας της είναι κατ΄ ελάχιστον έξι µήνες, δηλαδή δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται προς κρίση σε 

διάστηµα µικρότερο των έξι µηνών από τη στιγµή της κατάθεσης της σχετικής αίτησης στην Γραµµατεία.  

Οι φοιτητές καλούνται να εκφράζουν την πρόθεσή τους για εκπόνηση ΔΕ κατά το ΣΤ΄ εξάµηνο, ώστε να 

έχουν επαρκή χρόνο για την ολοκλήρωσή της. Αφού έχουν τη σύµφωνη γνώµη ενός διδάσκοντα, οφείλουν 

να καταθέσουν στη Γραµµατεία σχετική αίτηση.  

Εξέταση ΔΕ: Η ΔΕ εξετάζεται από τον επόπτη και έναν επιπλέον διδάσκοντα. Η εξέταση ανακοινώνεται στο 

Τµήµα µια εβδοµάδα νωρίτερα και είναι δηµόσια.  

Αντιστοιχία µε µαθήµατα 

Για όλους τους φοιτητές µε έτος εισαγωγής από το 2006-07 και εξής η διπλωµατική εργασία 

αντιστοιχείται και αντικαθιστά τρία (3) κατ΄επιλογήν µαθήµατα φιλοσοφίας 3ου και 4ου έτους και 

ισοδυναµεί µε 9 δ.µ. και 15 µονάδες ECTS.  

Για τους εισαχθέντες των ακαδηµαϊκών ετών 1999-2000 έως 2005-2006 η διπλωµατική εργασία 

αντιστοιχείται και αντικαθιστά δύο (2) κατ΄επιλογήν µαθήµατα φιλοσοφίας 3ου και 4ου έτους και ένα 

(1) επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα άλλων επιστηµονικών πεδίων 3ου και 4ου έτους.  

ΣΤ.2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Για ορισµένα µαθήµατα του ΠΠΣ, ιδιαίτερα για µαθήµατα του τύπου των πανεπιστηµιακών παραδόσεων, 

µπορεί να προβλεφθούν ειδικά φροντιστηριακά µαθήµατα και ασκήσεις. Τα µαθήµατα αυτά σκοπό έχουν 

την διδακτική ενίσχυση του µαθήµατος για την καλύτερη  εξασφάλιση των µαθησιακών αποτελεσµάτων 

µέσω µιας στενότερης διδακτικής υποστήριξης  των φοιτητών σε µικρές οµάδες.  Μπορούν να διδαχθούν 

είτε από µέλη ΔΕΠ, είτε από µέλη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, είτε από µέλη ΕΔΙΠ, είτε από 

µεταπτυχιακούς φοιτητές ιδιαίτερα του Β΄κύκλου σπουδών. 

ΣΤ.3  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  
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Πρακτική άσκηση δεν έχει προς το παρόν θεσµοθετηθεί για το πτυχίο του Τµήµατος Φιλοσοφίας.  

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Βαρύτητα – Διδακτικές µονάδες – Μονάδες ECTS ανά κατηγορία µαθηµάτων 

Κατηγορία µαθηµάτων Α1, Β, Γ2 και Δ: τρίωρα µαθήµατα. Αντιστοιχούν σε 3 διδακτικές µονάδες και σε 

5 µονάδες ECTS. 

Κατηγορία µαθηµάτων A2 και Α3: τρίωρα µαθήµατα µε τρίωρα υποχρεωτικά πρακτικά εργαστήρια 

(κατηγ. Ε2).  Αντιστοιχούν σε 7 διδακτικές µονάδες και 15 µονάδες ECTS.   

Κατηγορία µαθηµάτων Γ1: τρίωρα εργαστήρια. Αντιστοιχούν σε 3 διδακτικές µονάδες και 10 µονάδες 

ECTS. 

Κατηγορία µαθηµάτων E1: δίωρο, υποχρεωτικό πρακτικό εργαστήριο πληροφορικής. Αντιστοιχεί σε 2 

διδακτικές µονάδες και 5 µονάδες ECTS. 

Κατηγορία µαθηµάτων: 

ΣΤ1: Η διπλωµατική εργασία υποκαθιστά τρία κατ΄επιλογήν µαθήµατα φιλοσοφίας (µαθήµατα κατηγορίας 

Γ2). Απαιτεί προετοιµασία κατ΄ελάχιστον ενός εξαµήνου.  Αντιστοιχεί σε 9 διδακτικές µονάδες και 15 

µονάδες ECTS. 

ΣΤ3: Η Πρακτική άσκηση (εφόσον θεσµοθετηθεί) θα υποκαθιστά ένα µάθηµα κατηγορίας  Γ2. Αντιστοιχεί 

σε 3 διδακτικές µονάδες και 5 µονάδες  ECTS. 

 

Διευκρινήσεις κανονισµού µαθηµάτων για τα έτη σπουδών µεταβατικής εφαρµογής του νέου 

ΠΠΣ 

Για όλους τους εγγεγραµµένους φοιτητές/ήτριες 

• Για όλους τους ήδη εγγεγραµµένους φοιτητές παύει να ισχύει ο περιορισµός υποχρεωτικής  

επιλογής δύο τουλάχιστον µαθηµάτων από κάθε µια από τέσσερις θεµατικές περιοχές για τα 

κατ΄επιλογήν µαθήµατα 3ου-4ου έτους, που ίσχυε στο παλαιό ΠΠΣ:  τα κατ΄επιλογήν µαθήµατα 

φιλοσοφίας 3ου-4ου έτους επιλέγονται στο εξής ελεύθερα κατά τα ενδιαφέροντα των φοιτητών.  

• Για όλους τους ήδη εγγεγραµµένους φοιτητές παύει να ισχύει η ρύθµιση 9 προαπαιτουµένων από 

τα 11 υποχρεωτικά µαθήµατα φιλοσοφίας Α’ έως και Γ΄εξαµήνου για να έχουν δικαίωµα να 

δηλώσουν φιλοσοφικά µαθήµατα επιλογής 3ου/4ου έτους. 

• Αντί αυτής της ρύθµισης που ίσχυε στο παλαιό ΠΠΣ, στο εξής για τη δήλωση κατ΄επιλογήν 

µαθηµάτων φιλοσοφίας 3ου/4ου έτους ισχύει για όλους η προαπαίτηση πέντε (5) µαθηµάτων 

και ειδικά για τους φοιτητές από κατατακτήριες τεσσάρων (4) µαθηµάτων από τα υποχρεωτικά 

µαθήµατα φιλοσοφίας του Α΄έως και Δ΄ εξαµήνου των σπουδών τους.   

• Τα µαθήµατα «Κείµενα αρχαίας Φιλοσφίας», «Κείµενα Νεότερης Φιλοσοφίας» και «Κείµενα 

Φιλοσοφίας του 20ου αιώνα» έχουν αντιστοιχηθεί µε µαθήµατα στα οποία δεν απαιτείται 

υποχρεωτική παρακολούθηση µε την έως τώρα έννοια του ελέγχου παρουσιών.  

Για τους επί πτυχίω φοιτητές (έτη εισαγωγής 2009/10 και προηγούµενα) 

• Οι υποχρεώσεις τους σε αριθµό µαθηµάτων/διδακτικές µονάδες και η δοµή των σπουδών για την 

απόκτηση πτυχίου δεν µεταβάλλονται σε τίποτα από το νέο ΠΠΣ και ισχύουν ως είχαν. 
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• Μόνο οι εσωτερικές ρυθµίσεις κανονισµού µαθηµάτων που αναγράφονται πιο πάνω µετατρέπονται 

και γι’ αυτήν την κατηγορία  φοιτητών. 

• Αναζητούν στο νέο ΠΠΣ τα µαθήµατα που οφείλουν σύµφωνα µε το δικό τους πρόγραµµα 

σπουδών αναλόγως έτους εισαγωγής. 

Για τους φοιτητές έτους εισαγωγής 2010/11 (4ο έτος το 2013/14) 

• Ακολουθούν το νέο ΠΠΣ µόνο στα προβλεπόµενα για το Ζ’ και Η’ εξάµηνο σπουδών. Για τα 

προηγούµενα εξάµηνα ισχύουν οι υποχρεώσεις τους όπως εγγράφονταν στο παλαιό ΠΠΣ. 

• Για τα εξάµηνα Α’ έως και ΣΤ’ αναζητούν τα µαθήµατα που οφείλουν σύµφωνα µε το δικό 

τους πρόγραµµα σπουδών στο νέο ΠΠΣ και στους πίνακες αντιστοιχήσεων. 

• Δεν τους αφορούν τα νέου τύπου Εργαστήρια Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειµένων, τα οποία σε 

καµία περίπτωση δεν µπορούν να δηλώσουν ή να επιλέξουν. 

• Έχουν υποχρέωση 11 κατ΄επιλογήν µαθηµάτων φιλοσοφίας για το 3ο και το 4ο έτος 

συνολικά. 

• Έχουν ένα µάθηµα Υ/Ε άλλων επιστηµονικών πεδίων (Ζ΄εξάµηνο στο ενδεικτικό ΠΠΣ). 

Για τους φοιτητές έτους εισαγωγής 2011/12 (3ο έτος το 2013/14) 

1. Ακολουθούν το νέο ΠΠΣ σε όσα προβλέπονται από το Ε΄εξάµηνο σπουδών και εξής. Για τα 

προηγούµενα εξάµηνα ισχύουν οι υποχρεώσεις τους όπως εγγράφονταν στο παλαιό ΠΠΣ. 

2. Για τα εξάµηνα Α’ έως και Δ’ αναζητούν τα µαθήµατα που οφείλουν σύµφωνα µε το δικό τους 

πρόγραµµα σπουδών στο νέο ΠΠΣ και στους πίνακες αντιστοιχήσεων. 

3. Έχουν ένα Εργαστήριο Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειµένων νέου κανονισµού πτυχίου, µε κείµενα 

νεότερης φιλοσοφίας. 

4. Για τα µαθήµατα παλαιού κανονισµού πτυχίου «Κείµενα Νεότερης...» ισχύει ό,τι αναφέρεται πιο 

πάνω στις γενικές ρυθµίσεις που ισχύουν για όλους. 

Για τους φοιτητές έτους εισαγωγής 2012/13 (2ο έτος το 2013/14) 

5. Ακολουθούν το νέο ΠΠΣ σε όσα προβλέπονται από το Γ΄εξάµηνο σπουδών και εξής. Για τα 

προηγούµενα εξάµηνα ισχύουν οι υποχρεώσεις τους όπως εγγράφονταν στο παλαιό ΠΠΣ. 

6. Για τα εξάµηνα Α’ και Β’ αναζητούν τα µαθήµατα που οφείλουν σύµφωνα µε το δικό τους 

πρόγραµµα σπουδών στο νέο ΠΠΣ και στους πίνακες αντιστοιχήσεων. 

7. Έχουν ένα Εργαστήριο Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειµένων νέου κανονισµού πτυχίου στο Γ΄ 

εξάµηνο σπουδών, µε κείµενα αρχαίας φιλοσοφίας (και άλλο ένα µε κείµενα νεότερης στο 

Ε΄εξάµηνο).  

8. Μπορούν να εξεταστούν το ένα ή και τα δύο µαθήµατα που αντιστοιχούν στις παλαιές 

θεµατογραφίες Ι και ΙΙ, εφόσον τα οφείλουν. Και τα δύο µαθήµατα «Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία 

και Γλώσσα Ι» και «ΙΙ» προσφέρονται ως Υ/Ε το χειµερινό εξάµηνο 2013. 
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Για τους φοιτητές έτους εισαγωγής 2013/14 (1ο έτος σπουδών)  

• Ισχύει το νέο Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών (2013) και ο Κανονισµός Σπουδών πλήρως σε 

όλα του τα σηµεία, όπως εγγράφεται στον Οδηγό Σπουδών. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

1. Απαιτούµενες διδακτικές µονάδες για τη λήψη πτυχίου: 

α. Εισαχθέντες/είσες κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013/14 και εξής: απαιτούνται 133 δ.µ. (42 µαθήµατα) 

Έτη µεταβατικής εφαρµογής του νέου ΠΠΣ (β, γ, δ) : 

β. Εισαχθέντες/είσες κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012/13: απαιτούνται 135 δ.µ. 

γ. Εισαχθέντες/είσες κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2011/12: απαιτούνται 141 δ.µ.  

δ. Εισαχθέντες/είσες κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010/11: απαιτούνται 144 δ.µ. (48 µαθήµατα) 

Έτη εισαγωγής πριν από το 2010/11 

ε. Εισαχθέντες/είσες κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2006/07 έως 2009/10: απαιτούνται 141 δ.µ. (47 µαθήµατα). 

στ. Εισαχθέντες/είσες κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2005/06: απαιτούνται 136 δ.µ. (46 µαθήµατα). 

ζ.  Εισαχθέντες/είσες κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004/05: απαιτούνται 136 δ.µ. (46 µαθήµατα). 

η. Εισαχθέντες/είσες κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003/04: απαιτούνται 135 δ.µ. (45 µαθήµατα) καθώς και η 

επιτυχής εξέταση σε 4 µαθήµατα ξένης γλώσσας (χωρίς δ.µ.) και στο Εργαστήριο Πληροφορικής (χωρίς 

δ.µ.). 

θ. Εισαχθέντες/είσες κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2002/03: απαιτούνται 135 δ.µ. (45 µαθήµατα) καθώς και η 

επιτυχής εξέταση σε 4 µαθήµατα ξένης γλώσσας (χωρίς δ.µ.) και στο Εργαστήριο Πληροφορικής (χωρίς 

δ.µ.). 

ι.  Εισαχθέντες/είσες κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 1999/2000, 2000/01 και 2001/02: απαιτούνται 138 δ.µ. (46 

µαθήµατα) καθώς και η επιτυχής εξέταση σε 4 µαθήµατα ξένης γλώσσας (χωρίς δ.µ.). 

2. Το Εργαστήριο Πληροφορικής δεν προσφέρεται για τους εισαχθέντες κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 1999-

2000 και 2000-2001, ενώ για τους εισαχθέντες κατά τα ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002 προσφέρεται ως 

µάθηµα επιλογής. 

3. Από τα µαθήµατα ξένης γλώσσας απαλλάσσονται οι φοιτητές/τριες που είναι κάτοχοι έγκυρου 

διπλώµατος είτε Αγγλικής είτε Γαλλικής είτε Γερµανικής είτε Ιταλικής γλώσσας, σε επίπεδο Proficiency in 

English βρετανικού ή αµερικανικού Πανεπιστηµίου και ισοδύναµα αυτών, DELF 1-6, Sorbonne I, Kleines 

Sprachdiplom και CELI 5 αντιστοίχως. Αυτό αφορά ΜΟΝΟ τους εισαχθέντες κατά τα ακαδηµαϊκά έτη από 

1999/2000 έως και το 2003/04, για τους οποίους προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου είναι η επιτυχής 

εξέταση σε 4 µαθήµατα ξένης γλώσσας (χωρίς δ.µ.). 

4. Στις ως άνω κατ’ αντιστοιχία έτους εισαγωγής απαιτούµενες δ.µ. για την απόκτηση πτυχίου 

συνυπολογίζονται δ.µ. από την προαιρετική διπλωµατική εργασία, η οποία προσφέρεται στους φοιτητές του 

ΣΤ’ εξαµήνου σπουδών και εξής. Η διπλωµατική εργασία αντιστοιχεί σε 9 δ.µ. (ότι ισοδυναµεί µε τρία 

µαθήµατα επιλογής βλ. παραπάνω). 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

Η επίδοση των φοιτητών, ανάλογα µε τον τελικό βαθµό που επιτυγχάνουν, παίρνει στο πτυχίο τους τον 

εξής χαρακτηρισµό επίδοσης: 

Καλώς:   6.5> Βαθµός Πτυχίου ³ 5 
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Λίαν Καλώς:   8.5> Βαθµός Πτυχίου ³ 6.5 

Άριστα:   Βαθµός Πτυχίου ³ 8.5 

 

3.2. Διεξαγωγή των εξετάσεων  

Εγγραφή: Κάθε φοιτητής είναι αυτοµάτως εγγεγραµµένος στις εξετάσεις. Πρόσκληση: Οι φοιτητές 

προσκαλούνται να συµµετάσχουν στις εξετάσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ανακοινώνεται εγκαίρως 

µε τα µέσα τα οποία διαθέτει το τµήµα (Δικτυακός κόµβος του τµήµατος, ανάρτηση του προγράµµατος 

στους πίνακες ανακοινώσεων, κλπ) τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων. Για τις 

προφορικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι φοιτητές ενηµερώνονται κατ' ελάχιστον µια εβδοµάδα πριν. Σε 

ειδικές περιπτώσεις (εργαζόµενοι φοιτητές, ασθενείς, διαµονή στο εξωτερικό, κτλ), το πρόγραµµα µπορεί 

να αποστέλλεται στην ανωτέρω κατηγορία φοιτητών µετά από σαφώς αιτιολογηµένη αίτησή τους. Γενικά 

προβλέπεται µία «λευκή» εβδοµάδα πριν την έναρξη των εξετάσεων. Κατά την εβδοµάδα αυτή, τα τµήµατα 

µπορούν να καλύπτουν έκτακτες ανάγκες συµπλήρωσης µαθηµάτων βάσει σχετικών αποφάσεων της 

Συγκλήτου. Θέµατα των εξετάσεων: Την ευθύνη της επιλογής και σύνταξης των θεµάτων την έχει 

αποκλειστικά το υπεύθυνο µέλος Δ.Ε.Π. Στο κείµενο των θεµάτων αναγράφεται η διάρκεια της εξέτασης, 

το πλήθος των σελίδων που απαρτίζουν τα θέµατα, ενδεικτικό βαθµολογικό βάρος των θεµάτων καθώς και 

τα επιτρεπόµενα εφόδια (υπολογιστές, λεξικά, κτλ). Το υπεύθυνο µέλος Δ.Ε.Π. παρευρίσκεται στην 

αίθουσα (ες) της εξέτασης καθ' ολη τη διάρκεια της. Σε περίπτωση αδυναµίας, αντικαθίσταται, µε υπόδειξη 

του προς το Δ.Σ. του εκάστοτε  Τµήµατος, από άλλο µέλος ΔΕΠ. Συνθήκες εξέτασης: Επιτήρηση: Οι 

επιτηρητές ανήκουν κατά προτίµηση στον σχετικό µε το εξεταζόµενο µάθηµα τοµέα και ορίζονται µε 

επιθυµητή αντιστοιχία Ι /25. Το υπεύθυνο µέλος ΔΕΠ δεν υπολογίζεται στους επιτηρητές. Οι φοιτητές 

αποδεικνύουν την ταυτότητά τους µε επίσηµα πιστοποιητικά στοιχεία (αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο, 

συµπληρωµατικό µε τη φοιτητική ταυτότητα). Ο φοιτητής που δεν θα προσκοµίσει τα εν λόγω στοιχεία, 

παραδίδει το γραπτό του στο µέλος ΔΕΠ, το οποίο καταγράφει την περίπτωσή του στο σχετικό πρακτικό. 

Είσοδος στους χώρους εξέτασης: Μετά τη διανοµή των θεµάτων, απαγορεύεται η είσοδος σε κάθε φοιτητή. 

Ενδεχοµένως το υπεύθυνο µέλος ΔΕΠ, κατ' εξαίρεση (δικαιολογηµένη καθυστέρηση), µπορεί να επιτρέψει 

την συµµετοχή του καθυστερηµένου φοιτητή στην εξέταση µε την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει τα 

30', Ο καθυστερηµένος φοιτητής δεν δικαιούται συµπληρωµατικού χρόνου εξέτασης. Εκτός εξαιρετικών 

περιπτώσεων, ουδείς φοιτητής εγκαταλείπει τον χώρο των εξετάσεων πριν την παρέλευση 1 ώρας από την 

έναρξη της εξέτασης. Η εξέταση λήγει µε την παράδοση του γραπτού του προτελευταίου φοιτητή. Σύνταξη 

πρακτικού διεξαγωγής της εξέτασης: Κάθε φοιτητής, µόλις τελειώσει, παραδίδει στο µέλος ΔΕΠ ή στον 

επιτηρητή το γραπτό του και υπογράφει στη σχετική κατάσταση. Το µέλος ΔΕΠ ή ο επιτηρητής συντάσσει 

πρακτικό διεξαγωγής της εξέτασης διευκρινίζοντας:  

• Τον αριθµό των συµµετεχόντων στην εξέταση φοιτητών και τον αριθµό και τα στοιχεία των    

συµµετεχόντων υπό συνθήκες (φοιτητές χωρίς στοιχεία ταυτότητας)  

•  Τον αριθµό των γραπτών που παρεδόθησαν  

•  Παρατηρήσεις ή συµβάντα που διαπιστώθηκαν κατά την διάρκεια της εξέτασης.  

Ο επιτηρητής παραδίδει στο υπεύθυνο µέλος ΔΕΠ ή στην επιτροπή εξετάσεων το πρακτικό διεξαγωγής των 

εξετάσεων συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο.  

Ειδικές κατηγορίες: Σε περίπτωση αδυναµίας προσέλευσης στις εξετάσεις λόγω ασθενείας ή λόγω 
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αναπηρίας, µπορεί να προβλέπεται αντικατάσταση της γραπτής εξέτασης από προφορική καθώς και άλλος 

χώρος εξέτασης. Οι ανωτέρω διευκολύνσεις παρέχονται µόνο µετά από προσκόµιση πιστοποιητικών που 

έχουν εκδοθεί από αρµόδιες υγειονοµικές υπηρεσίες και έχει εγκρίνει η Γ.Σ. του τµήµατος. Σε περίπτωση 

απουσίας από µία ή περισσότερες εξετάσεις µαθηµάτων και εφόσον στοιχειοθετηµένα προκύπτει η 

σοβαρότητα του εµποδίου, µπορεί να προβλεφθεί εξέταση σε άλλη ηµεροµηνία. Οι λεπτοµέρειες 

καθορίζονται από τον εκάστοτε διδάσκοντα σε συνεργασία µε την Γραµµατεία του τµήµατος. Μέριµνα 

λαµβάνεται επίσης για ειδικές κατηγορίες φοιτητών (δυσλεκτικοί, αλλοδαποί) σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία. Σηµειώνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραµµατεία του τµήµατος και 

κοινοποιούνται στους διδάσκοντες από τον πρόεδρο του Τµήµατος. Επιτροπή εξετάσεων: Σε περίπτωση 

που οι διδάσκοντες οι οποίοι εµπλέκονται στη διδασκαλία µαθήµατος ή ενότητας µαθηµάτων είναι 

περισσότεροι του ενός, συστήνεται επιτροπή εξέτασης του µαθήµατος ή της ενότητας µαθηµάτων, που 

απαρτίζεται από το σύνολο των εµπλεκοµένων στη διαδικασία διδασκόντων, οι οποίοι αποφασίζουν 

συλλογικά και ισότιµα. Ανακοίνωση των αποτελεσµάτων: Η δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων 

πραγµατοποιείται σε προκαθορισµένους χώρους εντός είκοσι (20) ηµερών και σε ειδικές περιπτώσεις σε 

ηµεροµηνίες που ορίζει η Γενική Συνέλευση του τµήµατος. Πριν δηµοσιοποιηθούν τα αποτελέσµατα, οι 

διδάσκοντες εξεταστές, τα µέλη των εξεταστικών επιτροπών και οι γραµµατείες, διαφυλάσσουν το 

απόρρητο των αποτελεσµάτων. Ουδέν αποτέλεσµα κοινοποιείται πριν την επίσηµη δηµοσιοποίησή τους. Οι 

φοιτητές δικαιούνται να δουν το γραπτό τους και να συναντώνται µε τους διορθωτές, βάσει διαδικασίας 

που ανακοινώνεται συγχρόνως µε την δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων. Οι φοιτητές διατηρούν το 

δικαίωµα να βλέπουν τα γραπτά τους για διάρκεια ενός έτους µετά την σχετική εξέταση κατόπιν σχετικής 

αίτησης που κατατίθεται στη γραµµατεία του τµήµατος, η οποία ενηµερώνει τον/τους διορθωτές µέσα σε 

ένα µήνα από την κατάθεση της αίτησης. Ουδέν γραπτό είναι «επισκέψιµο» πριν την κοινοποίηση των 

αποτελεσµάτων. Πιστοποιητικά επιτυχίας σε εξετασθείσα ύλη εκδίδονται µόνο από τη γραµµατεία του 

Τµήµατος. Παρατυπίες, παραβάσεις, αντιγραφή, υποκλοπές: Η ουσιαστική και συνεχής επιτήρηση είναι 

απαραίτητη για την οµαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων. Οι επιτηρητές οφείλουν να 

υπενθυµίζουν στους εξεταζόµενους, πριν την διανοµή των θεµάτων, τις συνθήκες και τους κανόνες της 

εξέτασης καθώς και να ενηµερώνουν για τις επιπτώσεις στις οποίες υπόκεινται εκείνος που επιχειρεί 

παραβίαση των κανόνων και των σχετικών υποχρεώσεων. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, δεν 

επιτρέπεται:  

• Το κάπνισµα  

• Η επικοινωνία µεταξύ εξεταζοµένων  

• Η επικοινωνία µε τον εξωτερικό χώρο µε οποιοδήποτε τρόπο,  

• Η χρησιµοποίηση µη επιτρεποµένων βοηθηµάτων  

• Η χρησιµοποίηση µη επιτρεποµένων ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, κτλ)  

Κάθε παραβίαση των γενικών κανόνων και των επιµέρους κανονισµών, όπως προαναφέρθηκε, 

καταγράφεται στο πρακτικό διεξαγωγής των εξετάσεων, επιφέρει µηδενισµό του γραπτού. Μπορεί επίσης, 

ανάλογα µε την περίπτωση, να επιφέρει πειθαρχικές ποινές που καθορίζονται για κάθε περίπτωση 

σύµφωνα µε το άρθρο 50/4-5-6 του εσωτερικού κανονισµού του Πανεπιστηµίου.  
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4. ΕCΤS 

Οι µονάδες ECTS οι οποίες αντιστοιχούν σε κάθε µάθηµα του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών 

αποτυπώνονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν για το ακαδηµαϊκό έτος 2013 – 2014: 

 

1Ο ΕΤΟΣ 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ                                                          

α/α Τίτλος µαθήµατος Διδ. 4 Μονάδες Μονάδες ECTS 

Υποχρεωτικά µαθήµατα Φιλοσοφίας 
1 Γνωσιοθεωρία - µεταφυσική Ι 3 5 
2 Νεότερη πολιτική φιλοσοφία 3 5 

3 Λογική 
Εργαστήριο Λογικής 

4 
3 15 

Υποχρεωτικό µάθηµα άλλων επιστηµονικών πεδίων 

4 Παιδαγωγικά Ι:  
Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήµη 3 5 

 Σύνολο 30 
 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ                                                           

α/α Τίτλος µαθήµατος Διδ. Μονάδες Μονάδες ECTS 

Υποχρεωτικά µαθήµατα Φιλοσοφίας 
1 Πλάτων  3 5 
2 Αρχαία ελληνική ηθική και πολιτική φιλοσοφία 3 5 
3 Αναλυτική φιλοσοφία Ι 3 5 

4 Εργαστήριο πληροφορικής για τις ανθρωπιστικές 
επιστήµες 2 5 

Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα άλλων επιστηµονικών πεδίων (Β’ εξαµήνου) 
5 Μάθηµα από άλλο επιστηµονικό πεδίο 3 5 
6 Μάθηµα από άλλο επιστηµονικό πεδίο 3 5 

 Σύνολο 30 
 
 

2Ο ΕΤΟΣ 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

α/α Τίτλος µαθήµατος Διδ. Μονάδες Μονάδες ECTS 

Υποχρεωτικά µαθήµατα Φιλοσοφίας 
1 Αριστοτέλης 3 5 
2 Νεότερη ηθική φιλοσοφία 3 5 
Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα Φιλοσοφίας 

 Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειµένων Ι: Αρχαία 
φιλοσοφία  3 10 

 Αρχαία φιλοσοφία Α   
 Αρχαία φιλοσοφία Β   
 Αρχαία φιλοσοφία Γ   

                                                
4  Διδακτικές Μονάδες: οι µονάδες κάθε µαθήµατος αναφορικά µε τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου. 
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Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα άλλων επιστηµονικών πεδίων  
4* Μάθηµα από άλλο επιστηµονικό πεδίο: 3 5 
 Αρχαία ελληνική Γραµµατεία και Γλώσσα Ι   
 Αρχαία ελληνική Γραµµατεία και Γλώσσα ΙΙ   
Υποχρεωτικό µάθηµα άλλων επιστηµονικών πεδίων 
5 Παιδαγωγικά ΙΙ: Σχολική Ψυχολογία ΙΙ 3 5 

 Σύνολο 30 
 
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

α/α Τίτλος µαθήµατος Διδ. Μονάδες Μονάδες ECTS 

Υποχρεωτικά µαθήµατα Φιλοσοφίας 
1 Κant 3 5 
2 Ερµηνευτική –Φαινοµενολογία 3 5 
3 Αναλυτική φιλοσοφία ΙΙ 3 5 

4 Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεµάτων  
Εργαστήριο επεξεργασίας φιλοσοφικών θεµάτων 

4 
3 15 

  Σύνολο 30 
 
 

3Ο ΕΤΟΣ 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

α/α Τίτλος µαθήµατος Διδ. Μονάδες Μονάδες ECTS 

Υποχρεωτικό µάθηµα Φιλοσοφίας 
1* Γνωσιοθεωρία - µεταφυσική ΙΙ 3 5 
Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα Φιλοσοφίας 

2 Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειµένων ΙΙ: 
Νεότερη φιλοσοφία 3 10 

 Νεότερη φιλοσοφία Α   
 Νεότερη φιλοσοφία Β   
 Νεότερη φιλοσοφία Γ   
Κατ΄επιλογήν µαθήµατα Φιλοσοφίας (3ου / 4ου έτους)  
3 Μάθηµα Φιλοσοφίας  3 5 
4 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5 
Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα άλλων επιστηµονικών πεδίων 
5 Μάθηµα από άλλο επιστηµονικό πεδίο 3 5 

 Σύνολο 30 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ    

α/α Τίτλος µαθήµατος Διδ. Μονάδες Μονάδες ECTS 

Υποχρεωτικά µαθήµατα Φιλοσοφίας 
1 Σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία 3 5 
2 Αναλυτική φιλοσοφία ΙΙΙ 3 5 
Κατ΄επιλογήν µαθήµατα Φιλοσοφίας (3ου / 4ου έτους)  
3 Μάθηµα Φιλοσοφίας  3 5 
4 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5 
5 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5 
Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα άλλων επιστηµονικών πεδίων 
6 Μάθηµα από άλλο επιστηµονικό πεδίο 3 5 

 Σύνολο 30 
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4Ο ΕΤΟΣ 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

α/α Τίτλος µαθήµατος Διδ.Μονάδες Μονάδες ECTS 

Υποχρεωτικό µάθηµα Φιλοσοφίας 
1 Αισθητική 3 5 
Υποχρεωτικό µάθηµα άλλων επιστηµονικών πεδίων 
2 Αρχαία ελληνική λογοτεχνία 3 5 
Κατ΄επιλογήν µαθήµατα Φιλοσοφίας (3ου / 4ου έτους)  
3 Μάθηµα Φιλοσοφίας  3 5 
4 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5 
5 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5 
Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα άλλων επιστηµονικών πεδίων 
6 Μάθηµα από άλλο επιστηµονικό πεδίο 3 5 

 Σύνολο 30 

 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

α/α Τίτλος µαθήµατος Διδ. Μονάδες Μονάδες ECTS 

Υποχρεωτικό µάθηµα Φιλοσοφίας 
1 Φιλοσοφία 19ου – 20ου αιώνα 3 5 
Κατ΄επιλογήν µαθήµατα Φιλοσοφίας (3ου / 4ου έτους)  
2 Μάθηµα Φιλοσοφίας  3 5 
3 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5 
4 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5 
5 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5 
6 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5 

 Σύνολο 30 
 

5. Συνολικός αριθµός µαθηµάτων επιλογής που προσφέρονται από άλλα τµήµατα.  

Κατά το έτος αναφοράς ένας αριθµός µαθηµάτων προσφέρθηκαν στο τµήµα Φιλοσοφίας από άλλα τµήµατα 

του Πανεπιστηµίου Πατρών: το τµήµα Φιλολογίας, το τµήµα Π.Τ.Δ.Ε., το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών και 

το ΤΕΑΠΗ. Ορισµένα από αυτά τα µαθήµατα είναι ενσωµατωµένα ως υποχρεωτικά µαθήµατα, όπως 

φαίνεται στους παραπάνω πίνακες. Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4) παρουσιάζονται τα µαθήµατα 

τα οποία προσφέρονται ως µαθήµατα υποχρεωτικά κατ’επιλογήν στο τµήµα Φιλοσοφίας από άλλα τµήµατα 

της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 3ΟΥ /4ΟΥ  
ΕΤΟΥΣ 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ διδασκων/ουσα 
διδακτικεσ 

µονα
δεσ 

ects 

1  Θεωρία της Δηµοκρατίας Σ.Μπάλιας (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) 3 5 
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2  Εισαγωγή στη βυζαντινή Φιλολογία Ε.Κιαπίδου 
(Τµήµα Φιλολογίας) 

 
3 

 
5 

3  Βυζαντινή Φιλολογία: Ο Μ. Ψελλός και η 
εποχή των Κοµνηνών 

Ε.Κιαπίδου 
(Τµήµα Φιλολογίας) 

 
3 

 
5 

4  Νεοελληνική Φιλολογία 1670-1830 Α.Αθήνη 
(Τµήµα Φιλολογίας) 

 
3 

 
5 

5  Ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας 19Ος 
-20Ος αιώνας 

Α. Γκότση 
(Τµήµα Φιλολογίας) 

 
3 

 
5 

6  Ο Σολωµός και η επτανησιακή Σχολή Α.Αθήνη 
(Τµήµα Φιλολογίας) 

 
3 

 
5 

7  Θέµατα συγκριτικής Φιλολογίας Α. Κατσιγιάννη 
(Τµήµα Φιλολογίας) 

 
3 

 
5 

8  Νεοελληνική λογοτεχνία Ι Θ.Νιφτανίδου 
(Π.Τ.Δ.Ε.) 

 
3 

 
5 

9  Ψυχογλωσσολογία Ι Κ.Διακογιώργη 
(Π.Τ.Δ.Ε.) 

 
3 

 
5 

10  Γενική Γλωσσολογία Ι  Α.Αρχάκης 
(Τµήµα Φιλολογίας) 

 
3 

 
5 

11  Μεθοδολογία της γλωσσικής έρευνας Δ. Παπαζαχαρίου 
(Τµήµα Φιλολογίας) 

 
3 

 
5 

12  Ιστορική Γλωσσολογία Ι Α. Ρούσσου 
(Τµήµα Φιλολογίας) 

3 5 

13  Ξένη Γλώσσα Ι 
(αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ρωσικά) 

Διδασκαλείο Ξένων 
Γλωσσών 

3 5 

14  Διαπολιτισµική εκπαίδευση Ε. Αρβανίτη 
(Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) 

 
3 

 
5 

15  Εισαγωγή στις εικαστικές τέχνες Μ.Κρέεµπ 
(Τµήµα Θεατρικών 
Σπουδών) 

3 5 

16  Αισθητικές θεωρίες Α.Μουρίκη  
(Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) 

3 5 

17  Ιστορία τέχνης Ι Α. Μουρίκη 
(Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) 

3 5 

18  Ρωµαϊκή κωµωδία: Πλαύτος Α.Κουνάκη 
(Τµήµα Θεατρικών 
Σπουδών) 

3 5 

 
 

19 
 

 Αισθητικές θεωρίες της αρχαιότητας Σ. Ράγκος 
(Τµήµα Φιλολογίας) 

3 5 

20 
 

 Γαλλικός και ελληνικός υπερρεαλισµός Α. Κατσιγιάννη 
(Τµήµα Φιλολογίας) 

  

21 
 

 Γενική Γλωσσολογία ΙΙ Γ. Ξυδόπουλος 
(Τµήµα Φιλολογίας) 

3 5 

22  Περιγραφική ανάλυση της νέας 
ελληνικής 

Γ.Ξυδόπουλος 
(Τµήµα Φιλολογίας) 

3 5 

23  Ψυχογλωσσολογία Χ. Μανουηλίδου (Τµήµα 
Φιλολογίας) 

3 5 

24  Ξένη Γλώσσα ΙΙ 
(αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ρωσικά) 

Διδασκαλείο Ξένων 
Γλωσσών 

  

25 
 

 Προσεγγίσεις στη διδασκαλία της 
γλώσσας 

Α. Φτερνιάτη 
(Π.Τ.Δ.Ε.) 

3 5 

26 
 

 Σχολική Ψυχολογία ΙΙ Ι. Δηµάκος 
(Π.Τ.Δ.Ε.) 

3 5 

27  Ιστορία τέχνης ΙΙ Α. Μουρίκη  
(Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) 

3 5 

28  Ελληνική ιστορία  3 5 
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Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1. Δοµή Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

Το τµήµα παρέχει ολοκληρωµένες σπουδές µεταπτυχιακού επιπέδου, τόσο σε επίπεδο Μεταπτυχιακού 

Διπλώµατος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), όσο και σε επίπεδο Διδακτορικού Διπλώµατος (ΔΔ). H εφαρµογή του 

προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών ξεκίνησε το ακαδηµαϊκό έτος 2007 - 2008 (Υπουργική Απόφαση 

µε αριθ. Β/1548, 23/10/2006 για την οργάνωση και λειτουργία ΠΜΣ στο Τµήµα Φιλοσοφίας). Το ΠΜΣ 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας στη Φιλοσοφία καθώς και στην εκπαίδευση πτυχιούχων στο 

επιστηµονικό αυτό πεδίο. Το ΠΜΣ επιµερίζεται σε δύο κύκλους σπουδών:  

Α΄ Κύκλος: Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (ΜΔΕ): ''Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης 

στην: (α) Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία & (β) Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική''.  Ο κύκλος αυτός 

διαρκεί τουλάχιστον 2 έτη και οδηγεί στη λήψη ΜΔΕ στις εξής ειδικεύσεις: 

(Α) Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία  

(Β) Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική 

Για την απονοµή ΜΔΕ απαιτείται η φοίτηση επί 4 διδακτικά εξάµηνα. Στο ΠΜΣ ''Μεταπτυχιακό Δίπλωµα 

Ειδίκευσης στην: (α) Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία & (β) Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική'', προσφέρονται 

συνολικά, και για τις δύο κατευθύνσεις, 24 µαθήµατα. Σε κάθε µάθηµα αντιστοιχούν τρεις (3) διδακτικές 

µονάδες ενώ η τελική διπλωµατική εργασία αντιστοιχεί σε 9 διδακτικές µονάδες. Για την απόκτηση του 

ΜΔΕ απαιτείται η συµπλήρωση 30 διδακτικών µονάδων µε τον ακόλουθο τρόπο: 21 διδακτικές µονάδες 

από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε επτά (7) µαθήµατα και εννέα (9) µονάδες από την 

εκπόνηση τελικής διπλωµατικής εργασίας. Οι φοιτητές/τριες ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όταν 

έχουν επιτυχώς εξετασθεί σε επτά (7) µαθήµατα, τέσσερα (4) κορµού και τρία (3) επιλογής και έχουν 

επιτυχώς ολοκληρώσει τη διπλωµατική τους εργασία. Τα 24 µαθήµατα του ΜΔΕ διαιρούνται σε µαθήµατα 

κορµού, πέντε (5) κοινά για όλες τις κατευθύνσεις, και µαθήµατα κατεύθυνσης (9 µαθήµατα στην 

κατεύθυνση Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας και 10 µαθήµατα στην κατεύθυνση Γνωσιοθεωρία & 

Μεταφυσικής). Από τα µαθήµατα κορµού επιλέγονται τέσσερα, τα οποία οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν 

κατά το πρώτο έτος σπουδών (Α΄ και Β΄ εξάµηνο). Στο δεύτερο έτος σπουδών (Γ΄ και Δ΄ εξάµηνο) οι 

φοιτητές/τριες παρακολουθούν τα τρία µαθήµατα επιλογής της κατεύθυνσης που επέλεξαν.  

Β΄ Κύκλος: Διδακτορικό Δίπλωµα (ΔΔ): Ο Β΄ κύκλος σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού 

Διπλώµατος (ΔΔ) στη Φιλοσοφία και έχει διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ακαδηµαϊκών ετών. Για την 

απόκτηση Διδακτορικού Διπλώµατος ισχύουν οι πάγιες διαδικασίες που προβλέπονται στο σχετικό 

νοµοθετικό πλαίσιο.  

 

2. Δοµή Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην αγγλική γλώσσα 

POSTGRADUATE STUDIES 

Degrees offered: 

A) P.D.S. in Moral and Political Philosophy 

B) P.D.S. in Theory of Knowledge and Metaphysics 

Eligible candidates include all holders of a Bachelor Degree by a Greek Higher Education Institution or 
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equivalent International Institution, and graduates of a Greek Higher Technical Education Institution. For 

all international candidates verification of oral adequacy in Greek is required (State Certificate). 

Candidates from abroad are required to submit a State Certificate of speaking ability in Greek. 

Candidates must be fluent in at least one of the following languages: English, French, or German. As 

proof of fluency, they may submit either a language certificate in one of these languages or sit the 

department’s language exam. The selection of the graduate students rests with the General Assembly of 

Special Composition and is based on a point system that takes into account the following: a) the grade in 

the written entrance exams, b) the bachelor’s grade, c) the Diploma Thesis, only if this is graded with a 

grade equal to or higher than 7.0, or, if available, a Master’s degree, PhD, or academic publications. 

Interested students must submit to the Department of Philosophy the following documents: 

a) Application 

b) Official copy of a bachelor degree 

c) For international degrees, a DIKATSA or DOATAP certificate 

d) Verification of studies which includes the degree’s grade 

e) Analytic transcript of grades 

f) Curriculum Vitae. This must include the studies and, if applicable, scientific activity of the applicant. 

Candidates must send 4 hard copies and one electronic copy, either as an attachment to the e-mail 

address of the Department, philosophy@upatras.gr, or as a Word Document on disc. 

g) Academic publications, if available. Publications are confirmed either by sending a copy of the 

published item or by verification from the publisher, if the item is forthcoming. 

h)  Language certification (of Greek or foreign language depending on case) 

i)   Copy of an official identity card 

j)   4 recent photos with the name of the candidate written on the back 

Admission Criteria 

Applicant rankings are determined according to the following criteria (the greatest number of points an 

applicant can reach is 100): 

a) Written exams in philosophy (may count for a maximum of 80 points). 

b) BA degree grade (maximum15 points). 

c) A degree thesis graded 7 or higher, or MA or PhD or published academic work (maximum 5 points). 

Α. Written Exams 

There are two 3-hour written examinations that correspond to subjects in the Graduate Program’s two 

areas of specializations, i.e., a) Moral and Political Philosophy, b) Epistemology and Metaphysics. These 

are additionally divided in 3 sections: a) Ancient Greek Philosophy, b) Modern Philosophy and c) 20th 

Century Philosophy/Contemporary Philosophy.  

Appointed members of the General Assembly of Special Composition set the exam topics, grade the 

exams and, if needed, re-evaluate the grading process. There are 3 members for each subject setting 

topics from each section and 3 other members grading the exams. Every member must propose 4 topics 

in his area of specialization. The General Assembly of Special Composition chooses two members, of 

which one will then be selected for the exam. For every subject 3 members proposing topics are required, 

one for every section, 6 graders, two for each section, and 2 re-evaluators, one for each subject. A re-

evaluation takes place if the difference in the grades of the two graders is higher than 3 points on the 0-

10 grading scale. The applicant must answer 2 of the 3 sections of each subject. The grade of each exam 

represents the total of grades in each part. In the case an exam is re-evaluated, the re-evaluation grade 

is doubled. 
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Β. Bachelor Degree’s Grade 

The grade of the BA corresponds to 15 points. This means that it is multiplied by 1,5. 

C. Degree Thesis, MA, PhD, published work 

If an applicant writes a degree thesis that was graded with a grade equal to or higher than 7, or has 

obtained an MA or a PhD degree (from a Greek University or an equivalent non-Greek University certified 

by DIKATSA or DOATAP) or has published work in the field, then he can be credited with up to 5 points. 

D. Foreign Language Requirement 

All applicants must provide appropriate certification of adequacy in a foreign language (English, German, 

or French). An applicant without such a qualification must sit a written foreign language exam in which 

he/she will be asked to translate a philosophical text. The foreign language written exam, set by the 

General Assembly of Special Composition, precedes the written exams in philosophy. The pass grade is 5 

on the 0-10 scale. In the case of failure, the applicant may not sit the philosophy exams. 

Ε. Announcements of results 

An applicant who does not earn an average of 50 points, 40 of which must be from the written exams in 

philosophy, cannot be selected for the program. An applicant who does not earn at least 8 points in each 

section of a subject cannot be considered for the program.  

The Department’s Secretary announces the list of the final results of all applicants in ranking order. It is 

up to the successful applicants to register for the program. The registration must be completed by the 

beginning of the graduate classes of the winter semester. 

 
 
A) Specialization in “Moral and Political Philosophy” / Course Summary Table 
 
SEMESTER I 

ECTS Course 
Code Title Hours/week ECTS credits 

L S L/Y 
PG-Phil-101 Issues in Theory of Knowledge and 

Metaphysics (C) 3 2 0 15 

PG-Phil 102 Issues in Philosophy of Language and 
Philosophy of Mind (C) 3 2 0 15 

 
SEMESTER II 

ECTS Course 
Code Title Hours/week ECTS credits 

L S L/Y 
PG-Phil-201 Issues in Philosophy of Science 3 2 0 15 
PG-Phil-202 Issues in Moral and Political Philosophy 3 2 0 15 

 
SEMESTER III & IV 

ECTS Course 
Code Title Hours/week ECTS credits L S L/Y 
PG-Phil-MP-01 Moral Philosophy I 3 0 0 10 
PG-Phil-MP-02 Moral Philosophy II 3 0 0 10 
PG-Phil-MP-03 Moral Philosophy III 3 0 0 10 
PG-Phil-MP-04 Political Philosophy I 3 0 0 10 
PG-Phil-MP-05 Political Philosophy II 3 0 0 10 
PG-Phil-MP-06 Political Philosophy III 3 0 0 10 
PG-Phil-MP-07 Moral and Political Philosophy 3 0 0 10 
PG-Phil-MP-08 Social Philosophy 3 0 0 10 
PG-Phil-MP-09 Philosophy of Law 3 0 0 10 

 
Research Project (P.D.S. dissertation)  30 ECTS credits 
 
B) Specialization in “Theory of Knowledge and Metaphysics” / Course Summary Table 
SEMESTER I 

ECTS Course 
Code Title 

Hours/week 
ECTS credits L S L/Y 

PG-Phil-101 Issues in Theory of Knowledge and 3 2 0 15 
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Metaphysics (C) 

PG-Phil 102 Issues in Philosophy of Language and 
Philosophy of Mind (C) 3 2 0 15 

 
SEMESTER II 

ECTS Course 
Code Title 

Hours/week 
ECTS credits L S L/Y 

PG-Phil-201 Issues in Philosophy of Science 3 2 0 15 
PG-Phil-202 Issues in Moral and Political Philosophy 3 2 0 15 

 
Semester III&IV 

ECTS Course 
Code Title Hours/week ECTS credits 

L S L/Y 
PG-Phil-KM-01 Theory of Knowledge I 3 0 0 10 
PG-Phil-KM-02 Theory of Knowledge II 3 0 0 10 
PG-Phil-KM-03 Metaphysics I 3 0 0 10 
PG-Phil-KM-04 Metaphysics II 3 0 0 10 

PG-Phil-KM-05 Special issues in Theory of Knowledge and 
Metaphysics I 3 0 0 10 

PG-Phil-KM-06 Special issues in Theory of Knowledge and 
Metaphysics II 3 0 0 10 

PG-Phil-KM-07 Aesthetics 3 0 0 10 
PG-Phil-KM-08 Philosophy of Language 3 0 0 10 
PG-Phil-KM-09 Philosophy of Mind 3 0 0 10 

 
Research project (P.D.S dissertation): 30 ECTS credits 

 

3. Κανονισµός που διέπει το ΠΜΣ και το εξεταστικό σύστηµα 

3.1.  Αντικείµενο και Σκοπός - Μεταπτυχιακοί τίτλοι 

Ο Κανονισµός Λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τµήµατος Φιλοσοφίας 

εξειδικεύει και συµπληρώνει τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης µε αριθ. Β/1548, 23/10/2006 για την 

οργάνωση και λειτουργία ΠΜΣ στο τµήµα Φιλοσοφίας. Εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής 

Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του τµήµατος Φιλοσοφίας και µπορεί να αναθεωρείται ανά έτος, µετά από εισήγηση της 

Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ. Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας στη Φιλοσοφία 

καθώς και στην εκπαίδευση πτυχιούχων στο επιστηµονικό αυτό πεδίο.  Το ΠΜΣ επιµερίζεται σε δύο 

κύκλους σπουδών:       

Α΄ Κύκλος: Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (ΜΔΕ): Ο κύκλος αυτός διαρκεί τουλάχιστον 2 έτη 

και οδηγεί στη λήψη  ΜΔΕ στις εξής ειδικεύσεις: 

9. Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία 

10. Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική 

Β΄ Κύκλος: Διδακτορικό Δίπλωµα (ΔΔ): Ο Β΄ κύκλος σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού 

Διπλώµατος (ΔΔ) στη Φιλοσοφία και έχει διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ακαδηµαϊκών ετών. Απαραίτητη 

προϋπόθεση της υποψηφιότητας για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής είναι η κατοχή Μεταπτυχιακού 

Διπλώµατος Ειδίκευσης ή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή εκπαιδευτικό ίδρυµα της 

αλλοδαπής το οποίο είναι αναγνωρισµένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ και αφορά στο γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ ή 

σε συγγενές αντικείµενο. 

3.2. Όργανα του ΠΜΣ  

Τα όργανα του Π.Μ.Σ. είναι:         

(α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ), η σύνθεση της οποίας ορίζεται στο N. 2083/1992.  Οι 
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αρµοδιότητές της είναι, µεταξύ άλλων, οι ακόλουθες: 

• η διαµόρφωση του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών. Συγκεκριµένα η ΓΣΕΣ αποφασίζει ποια 

υποχρεωτικά και επιλογής µαθήµατα θα διδάσκονται και αναθέτει τη διδασκαλία τους. 

• ο καθορισµός της ύλης των εξετάσεων για την επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών. 

• η σύσταση επιτροπών αρµόδιων για τα θέµατα των εξετάσεων, όπως αυτές προβλέπονται παρακάτω, 

στο άρθρο 5.  

(β) Ο Διευθυντής του ΠΜΣ. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι µέλος ΔΕΠ (βαθµίδας αναπληρωτή καθηγητή και 

άνω) και εκλέγεται από τη ΓΣΕΣ. 

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ. Η ΣΕ είναι τριµελής. Εκλέγεται από την ΓΣΕΣ και αποτελείται 

από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και από δύο άλλους διδάσκοντες του Τµήµατος. Η θητεία της είναι διετής. Η 

ΣΕ είναι υπεύθυνη για το συντονισµό της λειτουργίας του ΠΜΣ, για τη διενέργεια των εξετάσεων και την 

ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, και επιµελείται τα τρέχοντα φοιτητικά ή άλλα διαδικαστικά ζητήµατα που 

προκύπτουν.  

3.3. Προκήρυξη θέσεων και προϋποθέσεις συµµετοχής 

Προκήρυξη θέσεων:  

Το ΠΜΣ προκηρρύσσει είκοσι (20) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών συνολικά και για τις δύο κατευθύνσεις 

του ΠΜΣ. Για την επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών για τον Α΄ Κύκλο Σπουδών, η Γραµµατεία του 

Τµήµατος διεκπεραιώνει αρµοδίως τη δηµοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο, όπου καθορίζονται: 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. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις συµµετοχής: 

(α) Οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου 

αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής. (β) Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Νόµου 

2916/2001 (ΦΕΚ 114, τ.Α΄ /4-6-2001), υποψήφιοι για το ΠΜΣ µπορεί να είναι και πτυχιούχοι ΤΕΙ. γ) Για 

τους αλλοδαπούς υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ισότιµο µε εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ, απαραίτητη 

προϋπόθεση θεωρείται η επαρκής γνώση της ελληνικής η οποία πιστοποιείται από τα κρατικά πιστοποιητικά 

ελληνοµάθειας. (δ) Για όλους τους υποψήφιους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή µιας τουλάχιστον 

από τις επόµενες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερµανική. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας 

πιστοποιείται από την κατάθεση αναγνωρισµένων σχετικών τίτλων (αντιστοίχως: Proficiency, DELF ή 

Sorbonne II, Mittelstufe) ή, εάν δεν υπάρχουν, µετά από σχετική εξέταση που διενεργείται µε ευθύνη της 

ΓΣΕΣ.  

Δικαιολογητικά συµµετοχής: 

α) Αίτηση συµµετοχής στο ΠΜΣ. β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή 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) Τις πιθανές δηµοσιευµένες 
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επιστηµονικές τους εργασίες. ζ) Πιστοποιητικό κατοχής µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, 

γαλλικής, γερµανικής), εφόσον υπάρχει. η) Φωτοτυπία της Αστυνοµικής Ταυτότητας και δύο πρόσφατες 

φωτογραφίες στις οποίες να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου. 

3.4. Πρόγραµµα Μαθηµάτων - Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλωµάτων: 

Στο ΠΜΣ προσφέρονται συνολικά, και για τις δύο κατευθύνσεις, 24 µαθήµατα. Όλα τα προσφερόµενα 

µαθήµατα είναι τρίωρα. Σε όσα µαθήµατα κρίνεται αναγκαίο από τους διδάσκοντες προβλέπεται επιπλέον 

δίωρη φροντιστηριακή άσκηση, η οποία εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ και αναγράφεται στο επίσηµο ωρολόγιο 

πρόγραµµα. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η συµπλήρωση 30 διδακτικών µονάδων. Σε κάθε 

µάθηµα αντιστοιχούν τρεις (3) διδακτικές µονάδες. Η διπλωµατική εργασία αντιστοιχεί σε 9 διδακτικές 

µονάδες. Ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όταν έχουν επιτυχώς εξετασθεί σε επτά (7) µαθήµατα, 

τέσσερα (4) κορµού και τρία (3) επιλογής και έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τη διπλωµατική τους εργασία 

(βλέπε παρακάτω, άρθρο 7). Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές εντάσσονται σε µια από τις παρακάτω 

κατευθύνσεις: α) Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία, β) Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική. 

Αναλυτική παρουσίαση των µαθηµάτων: 

Τα µαθήµατα κορµού είναι πέντε (5), κοινά για όλες τις κατευθύνσεις. Από αυτά επιλέγονται τα τέσσερα, 

τα οποία οι φοιτητές παρακολουθούν κατά το πρώτο έτος σπουδών (Α΄ και Β΄ εξάµηνο). Στο δεύτερο έτος 

σπουδών (Γ΄ και Δ΄ εξάµηνο) οι φοιτητές παρακολουθούν τα τρία µαθήµατα επιλογής της κατεύθυνσης 

που επέλεξαν. Θα προσφέρεται κάθε φορά επαρκής αριθµός µαθηµάτων επιλογής του πίνακα που 

ακολουθεί.   

Τα µαθήµατα κορµού είναι τα εξής: 

1. Θέµατα Φιλοσοφίας των Επιστηµών 

2. Θέµατα Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας. 

3. Θέµατα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής 

4. Θέµατα Φιλοσοφίας της Γλώσσας και Φιλοσοφίας του Νου 

5. Θέµατα Φιλοσοφίας της Τέχνης 

Τα µαθήµατα της κατεύθυνσης Ηθική και πολιτική φιλοσοφία είναι τα εξής: 

1. Ηθική Φιλοσοφία Ι 

2. Ηθική Φιλοσοφία ΙΙ 

3. Ηθική Φιλοσοφία ΙΙΙ 

4. Πολιτική Φιλοσοφία Ι 

5. Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ 

6. Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙΙ 

7. Σχέσεις Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας  

8. Κοινωνική Φιλοσοφία 

9. Φιλοσοφία του Δικαίου 

Τα µαθήµατα της κατεύθυνσης Γνωσιοθεωρία και µεταφυσική είναι τα εξής: 

1. Γνωσιοθεωρία Ι 

2. Γνωσιοθεωρία ΙΙ 

3. Μεταφυσική Ι 

4. Μεταφυσική ΙΙ 
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5. Ειδικά Θέµατα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής Ι 

6. Ειδικά Θέµατα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής ΙΙ 

7. Αισθητική 

8. Φιλοσοφία της Γλώσσας 

9. Φιλοσοφία του Νου 

10. Θέµατα Φιλοσοφίας των Επιστηµών 

3.5. Κριτήρια επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών και η βαθµολόγησή τους γίνεται µε ευθύνη της ΓΣΕΣ µε τις 

διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Η σειρά επιτυχίας καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια [Ο 

µέγιστος αριθµός µονάδων που µπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι 100]: 

• Γραπτές εξετάσεις φιλοσοφίας : συγκεντρώνουν έως και 80 µ.   

• Βαθµός πτυχίου: συγκεντρώνει έως και 15 µ. 

• Διπλωµατική εργασία βαθµολογηµένη µε βαθµό ανώτερο ή ίσο του επτά (7) ή και Μεταπτυχιακός ή 

διδακτορικός τίτλος ή και δηµοσιευµένες επιστηµονικές εργασίες: 5 µ. 

Γραπτές Εξετάσεις 

1. Οι γραπτές εξετάσεις είναι δύο (2), διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεµία και δεν θα διεξάγονται σε 

επάλληλες ηµέρες. Τα δύο εξεταζόµενα µαθήµατα/αντικείµενα αντιστοιχούν στις δύο ειδικεύσεις του ΠΜΣ: 

Α) Ηθική και πολιτική φιλοσοφία, Β) Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική και επιµερίζονται έκαστο σε τρεις 

ενότητες: α) αρχαία φιλοσοφία, β) νεότερη φιλοσοφία και γ) φιλοσοφία του 20ου αιώνα/σύγχρονη 

φιλοσοφία. 

2. Η ΓΣΕΣ ορίζει την ύλη των εξετάσεων: αυτή θα αντιστοιχεί για κάθε µία από τις (τρεις) ενότητες των 

παραπάνω (δύο) µαθηµάτων/αντικειµένων σε φιλοσοφικά κείµενα, όπου πιθανόν να προσδιορίζονται 

επιµέρους θεµατικές περιοχές. 

3. Η ΓΣΕΣ ορίζει τους εισηγητές των θεµάτων και τους διορθωτές των γραπτών, καθώς και τους 

αναβαθµολογητές. Για κάθε µάθηµα/αντικείµενο θα υπάρχουν τρεις εισηγητές θεµάτων (ένας ανά 

ενότητα), οι οποίοι πρέπει να είναι διαφορετικοί από τους διορθωτές. Ο κάθε εισηγητής προτείνει τέσσερα 

θέµατα εξετάσεων της ειδικότητάς του, η ΓΣΕΣ επιλέγει τα δύο και κληρώνεται ένα εξ αυτών. Για κάθε 

αντικείµενο απαιτούνται τρεις εισηγητές που αντιστοιχούν στις τρεις επιµέρους ενότητες και έξι διορθωτές, 

δύο ανά ενότητα, καθώς και δύο αναβαθµολογητές, ένας ανά µάθηµα. Στην περίπτωση που στις 

βαθµολογίες αυτών των δύο ανά ενότητα εξεταστών καταγραφεί διαφορά ανω τωντριών (3) βαθµών της 

κλίµακας 0-10, τότε το γραπτό παραπέµπεται στον αναβαθµολογητή του µαθήµατος. Ο υποψήφιος 

καλείται να απαντήσει στα θέµατα δύο (2) εκ των τριών (3) ενοτήτων κάθε αντικειµένου. Ο βαθµός του 

κάθε γραπτού προκύπτει από το άθροισµα όλων των επιµέρους βαθµολογιών. Σε περίπτωση 

αναβαθµολόγησης διπλασιάζεται ο βαθµός του αναβαθµιλογητή. 

Βαθµός πτυχίου  

Ο βαθµός πτυχίου αντιστοιχεί σε 15µ., δηλαδή υπολογίζεται µε συντελεστή 1,5 

Διπλωµατική εργασία ή Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος ή επιστηµονικές εργασίες   

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εκπονήσει διπλωµατική εργασία που βαθµολογήθηκε µε βαθµό 

ανώτερο ή ίσο του επτά (7), ή είναι κάτοχος µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της 

αλλοδαπής (εγκεκριµένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ), ή έχει δηµοσιεύσει επιστηµονικές εργασίες 

ερευνητικού τύπου, τότε πιστώνεται αυτοµάτως µε 5µ. 

Επάρκεια στην ξένη γλώσσα 
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Εάν δεν προκύπτει από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η επάρκεια στην ξένη γλώσσα πιστοποιείται µε 

γραπτές εξετάσεις (µετάφραση ξενόγλωσσου φιλοσοφικού κειµένου) που προηγούνται της εξέτασης στα 

µαθήµατα φιλοσοφίας. Οι εξετάσεις διενεργούνται µε ευθύνη της ΓΣΕΣ. Προβιβάσιµος βαθµός είναι το 

πέντε (5) και άνω της κλίµακας 0-10. Σε περίπτωση αποτυχίας ο υποψήφιος δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής 

στις εξετάσεις των µαθηµάτων φιλοσοφίας. 

Αποτελέσµατα – Ανακοίνωση Πινάκων  

1. Επιλέξιµοι είναι οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν µέσο όρο βαθµολογίας τουλάχιστον 50 µ. εκ των 

οποίων τουλάχιστον 40 µ. προκύπτουν από τις γραπτές εξετάσεις φιλοσοφίας. Σε καµία περίπτωση δεν 

θεωρείται επιτυχών υποψήφιος που δεν συγκεντρώνει τουλάχιστον 8 µονάδες σε κάθε µία από τις 

ενότητες του εξεταζοµένου µαθήµατος.  

2. Η Γραµµατεία του Τµήµατος ανακοινώνει τον πίνακα τελικών αποτελεσµάτων, όπου καταγράφεται η 

σειρά επιτυχίας των υποψηφίων και η επίδοσή τους. Οι επιτυχόντες εγγράφονται µε δήλωσή τους. Η 

διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται πριν την έναρξη των µεταπτυχιακών µαθηµάτων του χειµερινού 

εξαµήνου (βλέπε άρθρο 6). 

3.6. Διαδικασίες επιλογής των φοιτητών  

Η επιλογή των φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης γίνεται µε τις διαδικασίες που 

περιγράφονται παρακάτω: 

1. Η Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλοσοφίας παραλαµβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

που υποβάλλουν οι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω. Ελέγχει 

την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα 

υποψηφίων και τον διαβιβάζει στη ΣΕ. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει 

να είναι πλήρη και να έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα. 

2. Η ΣΕ, αφού παραλάβει από τη Γραµµατεία τον πίνακα των υποψηφίων, ελέγχει τα δικαιολογητικά που 

έχουν υποβληθεί και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων. Η ΣΕ έχει την ευθύνη και τη γενική 

εποπτεία όλων των διαδικασιών επιλογής, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. Τα αποτελέσµατα των 

γραπτών εξετάσεων φιλοσοφίας αναρτώνται στους χώρους ανακοινώσεων του Τµήµατος Φιλοσοφίας 

εντός δέκα ηµερών από την ηµέρα ολοκλήρωσης της εξεταστικής διαδικασίας. Στη συνέχεια αναρτάται ο 

πίνακας µε τις συνολικές µονάδες µε τις οποίες πιστώθηκε ο κάθε υποψήφιος σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στον κανονισµό. Στον πίνακα αυτό αναφέρονται, µε σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι 

(συµπεριλαµβανοµένων και όσων δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία). Στη συνέχεια, αφού ληφθεί υπόψη 

και ο αριθµός των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, συντάσσονται οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων. Σε 

περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθµό µονάδων, προτεραιότητα έχει 

ο υποψήφιος µε το µεγαλύτερο βαθµό στις γραπτές εξετάσεις. Θεωρούνται επιτυχόντες και όσοι από 

τους υποψήφιους ισοβάθµησαν µε τον τελευταίο επιτυχόντα. 

3. Οι πίνακες των επιτυχόντων µετά την επικύρωσή τους από την ΣΕ, ανακοινώνονται στους χώρους 

ανακοινώσεων του Τµήµατος Φιλοσοφίας. Ειδοποιούνται οι επιτυχόντες να εγγραφούν στο ΠΜΣ σε 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, που καθορίζεται από την ΣΕ σε συνεργασία και µε τη Γραµµατεία του 

Τµήµατος Φιλοσοφίας. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί µέσα στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα 

χάνει το δικαίωµα εγγραφής στο ΠΜΣ, εκτός και αν επικαλεσθεί λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής 

ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η ΣΕ κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και αποφασίζει 

σχετικά. Σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις λόγω µη-εγγραφής των επιτυχόντων, οι θέσεις 
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αυτές θα καλύπτονται από τους επιλαχόντες. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθµοι στο ΠΜΣ πτυχιούχοι 

υπότροφοι του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική µε το αντικείµενο του ΠΜΣ. Οι υπότροφοι 

αυτοί εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάµηνο σπουδών. Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθµοι 

στο ΠΜΣ µεταπτυχιακοί φοιτητές που ήδη είναι εγγεγραµµένοι σε άλλο ΠΜΣ (σε ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της 

αλλοδαπής) µε αντικείµενο τη φιλοσοφία, εφόσον συγκεντρώσουν τουλάχιστον 40µ. στις γραπτές 

εξετάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5. Επαφίεται στη ΓΣΕΣ τυχόν αναγνώριση µαθηµάτων του ΠΜΣ 

στο οποίο φοιτούσαν και στα οποία είχαν εξετασθεί επιτυχώς. Εάν δεν έχει συµπληρωθεί ο αριθµός των 

εισακτέων, και κατόπιν προτάσεως της ΣΕ, η ΓΣΕΣ διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να κάνει δεκτούς µε 

οµόφωνη απόφασή της υποψηφίους που δεν συγκέντρωσαν τουλάχιστον 40 µονάδες στις γραπτές 

εξετάσεις κατά τη σειρά κατάταξής τους, σε αριθµό που δεν υπερβαίνει το 20% των επιτυχόντων. 

3.7. Διδασκαλία, φοίτηση, εξετάσεις, απόκτηση ΜΔΕ 

1. Με την εισαγωγή του φοιτητή στο ΠΜΣ, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ύστερα από πρόταση της ΣΕ ένα 

µέλος ΔΕΠ ως επιβλέπων/σύµβουλος ο οποίος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του 

ελέγχου των σπουδών τού φοιτητή. Ο φοιτητής, µετά από συνεννόηση µε τον 

επιβλέποντα/σύµβουλο, δικαιούται να παρακολουθήσει προπτυχιακά µαθήµατα, εάν ο επιβλέπων 

κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο. 

2. Τα µαθήµατα για την απόκτηση του ΜΔΕ διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Τα 

υποχρεωτικά µαθήµατα και τα µαθήµατα επιλογής είναι αυτά που αναγράφονται παραπάνω στο 

άρθρο 4. Οι ώρες της εβδοµαδιαίας διδασκαλίας κάθε µαθήµατος είναι τρεις (3).   

3. Τα µαθήµατα στο ΠΜΣ αρχίζουν το χειµερινό εξάµηνο κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Κάθε εξάµηνο 

περιλαµβάνει δεκατρείς (13) εβδοµάδες για διδασκαλία και δύο (2) εβδοµάδες για εξετάσεις. Αν η 

διδασκαλία κάποιου µαθήµατος ή σεµιναρίου διαρκέσει λιγότερο από έντεκα (11) εβδοµάδες ή 

λιγότερο από τριάντα τρεις (33) συνολικά ώρες διδασκαλίας, το µάθηµα θεωρείται ότι δεν 

διδάχθηκε επαρκώς. 

4. Η παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων του ΠΜΣ, η ενεργός συµµετοχή στις ερευνητικές 

δραστηριότητές του και στο «Ερευνητικό Σεµινάριο Διδασκόντων» του Τµήµατος είναι 

υποχρεωτική για τους φοιτητές καθώς επίσης, στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας, η 

συµµετοχή σε ερευνητικό σεµινάριο που διοργανώνεται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Φοιτητής που 

παρακολούθησε κάποιο µάθηµα λιγότερο από το 80% των προβλεποµένων ωρών διδασκαλίας ανά 

εξάµηνο αποκλείεται από τις εξετάσεις και θεωρείται αποτυχών στο µάθηµα αυτό.  

5. Η εξέταση κάθε µαθήµατος µπορεί να γίνει γραπτά ή/και µε εκπόνηση εργασιών. Οι εξετάσεις των 

µαθηµάτων πραγµατοποιούνται στο τέλος του αντίστοιχου εξαµήνου καθώς και στην επαναληπτική 

εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου. Οι εργασίες κατατίθενται µέχρι το πέρας της εκάστοτε 

εξεταστικής περιόδου. Ο διδάσκων υποχρεούται να καταθέσει τη βαθµολογία εντός 15 ηµερών από 

τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.  

6. Φοιτητής που απορρίπτεται για δεύτερη φορά σε εξέταση µαθήµατος παραπέµπεται στη ΣΕ η 

οποία, αφού εξετάσει την γενική απόδοσή του, µπορεί να προβεί στη διαγραφή του από το ΠΜΣ ή 

να του παράσχει τη δυνατότητα µιας επιπλέον εξέτασης, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που 

δικαιολογούν την αδυναµία επαρκούς προετοιµασίας.   
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7. Η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται µε έγγραφη δήλωση του φοιτητή στη Γραµµατεία του Τµήµατος το 

Μάιο του εκάστοτε πρώτου έτους σπουδών.  

8. Κάθε φοιτητής, κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους σπουδών, είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει 

διπλωµατική εργασία. Το θέµα της εργασίας αυτής επιλέγεται από το φοιτητή µέχρι τη λήξη του Γ΄ 

εξαµήνου σπουδών σε συνεργασία µε ένα διδάσκοντα µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος ως επόπτη της 

διατριβής. Ο επόπτης παρακολουθεί την πορεία της εργασίας του φοιτητή, υποστηρίζει την 

ερευνητική του προσπάθεια, αξιολογεί την ποιότητα της εργασίας και είναι εκείνος που τελικά θα 

εγκρίνει την υποβολή της διπλωµατικής εργασίας προς κρίση. 

9. Κάθε διδάσκων δικαιούται να αναλάβει µέχρι τρεις διπλωµατικές εργασίες ανά κύκλο 

µεταπτυχιακών σπουδών. 

10. Η διπλωµατική εργασία κατατίθεται στο τέλος του Δ΄ εξαµήνου σε τριµελή επιτροπή που ορίζεται 

µε απόφαση της ΓΣΕΣ, και στην οποία µετέχουν ο επόπτης και δύο άλλα µέλη ΔΕΠ ή ερευνητές 

βαθµίδων Α ή Β κάτοχοι διδακτορικού τίτλου µε συναφές γνωστικό αντικείµενο προς αυτό της 

διπλωµατικής εργασίας. Η υποστήριξη της διπλωµατικής εργασίας γίνεται ενώπιον ακροατηρίου σε 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τον επιβλέποντα σε συνεργασία µε τα άλλα δύο µέλη της 

επιτροπής. Μετά το πέρας της δηµόσιας υποστήριξης της διπλωµατικής εργασίας από το φοιτητή, η 

επιτροπή την αξιολογεί και τη βαθµολογεί στην κλίµακα 0-10. Αν η εργασία θεωρηθεί από την 

επιτροπή ως µη ικανοποιητική και βαθµολογηθεί κάτω της βάσης (5), τότε η επιτροπή µπορεί να 

ζητήσει από το φοιτητή τη βελτίωσή της, την τροποποίηση ορισµένων τµηµάτων ή τη ριζική 

αναµόρφωσή της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ορίζεται συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο µέσα 

στο οποίο πρέπει να υποβληθεί εκ νέου η διπλωµατική εργασία, τροποποιηµένη σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της επιτροπής. 

11. Στο φοιτητή που ολοκλήρωσε µε επιτυχία τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του στο ΠΜΣ απονέµεται 

Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), εάν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) 

 εξετάστηκε επιτυχώς σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά µαθήµατα, β)  εξετάστηκε 

επιτυχώς σε τρία (3) µαθήµατα επιλογής της κατεύθυνσής του και γ) έλαβε προβιβάσιµο βαθµό 

στη διπλωµατική του εργασία. 

12. Ο βαθµός του ΜΔΕ προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των επτά (7) µαθηµάτων και του 

βαθµού της διπλωµατικής εργασίας πολλαπλασιαζόµενου επί τρία (3).  

13. Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. 

14. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωµα να ζητήσει, µε αίτησή του, άδεια αναστολής της 

παρακολούθησης των µαθηµάτων ή της εκπόνησης της διπλωµατικής του εργασίας. Η άδεια 

χορηγείται µε απόφαση της ΣΕ για αποδεδειγµένα σοβαρούς λόγους, µόνο µια φορά, και δεν 

µπορεί να είναι µεγαλύτερης διάρκειας των δύο ακαδηµαϊκών εξαµήνων ούτε µικρότερης του ενός 

εξαµήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα µπορεί να 

χορηγηθεί µόνο σε περιπτώσεις παρατεταµένης ασθένειας που πιστοποιείται από δηµόσιο φορέα. Ο 

χρόνος αναστολής φοίτησης του δεν υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας 

φοίτησης. 
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3.8. Διδακτικό προσωπικό 

Τη διδασκαλία των µαθηµάτων και σεµιναρίων του Α' κύκλου σπουδών, καθώς και πιθανών πρακτικών 

ασκήσεων, µπορούν να αναλάβουν: α) Μέλη ΔΕΠ του Τµήµατος Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Πατρών ή 

άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πατρών, ή άλλου ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ή οµότιµοι 

καθηγητές και επισκέπτες καθηγητές. β) Ερευνητές Α' ή Β' βαθµίδας αναγνωρισµένων ερευνητικών 

ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώµατος σχετικού µε το 

γνωστικό αντικείµενο το οποίο θα κληθούν να διδάξουν και έχουν επαρκή επιστηµονική, ερευνητική και 

συγγραφική δραστηριότητα γύρω από το αντικείµενο αυτό. γ) Περιορισµένος αριθµός σεµιναρίων ή 

διαλέξεων µπορεί να ανατεθεί σε όσους αναφέρονται παραπάνω (στις §α και β), στο πλαίσιο ενός 

µαθήµατος και υπό την εποπτεία και την ευθύνη του µέλους ΔΕΠ στο οποίο έχει ανατεθεί η διδασκαλία του 

εν λόγω µαθήµατος. Η ανάθεση διδασκαλίας µαθήµατος ή µέρους µαθήµατος, όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, γίνεται µε απόφαση της ΓΣΕΣ στα τέλη Μαϊου. Δεν επιτρέπεται, σε καµιά 

περίπτωση, η αποκλειστική απασχόληση µέλους ΔΕΠ στο ΠΜΣ (παραγρ. 3β του άρθρου 12 του 

Ν.2083/92). Δεν επιτρέπεται επίσης η ανάθεση στον ίδιο διδάσκοντα πέραν του ενός µαθήµατος ανά 

εξάµηνο. 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφάσισε τέλος να προκηρύξει νέο διετή κύκλο ΠΜΣ και προγραµµάτισε για τον Σεπτέµβριο 

2013 τις εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ 2013-2015.  Έως τη λήξη της προθεσµίας τον Αύγουστο 

2013 υποβλήθηκαν 66 υποψηφιότητες, πολύ περισσότερες έναντι κάθε προηγούµενης προκήρυξης. Στο 

νέο κύκλο εισήχθηκαν 15 φοιτητές από τους οποίους, αυτή τη στιγµή, συνεχίζουν κανονικά τις σπουδές 

τους οι 14. 

 

3.9. Β' Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωµα 

Ο Β' κύκλος µεταπτυχιακών σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώµατος (ΔΔ). Διέπεται από 

τις διατάξεις του Ν. 2083/92 (άρθρο 12, παράγραφος 5) και την Υπουργική Απόφαση Έγκρισης του ΠMΣ. 

Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του ΔΔ είναι το ελάχιστον τρία (3) έτη, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης. Σε περίπτωση σοβαρού λόγου, ο υποψήφιος διδάκτορας µπορεί να 

ζητήσει αναστολή της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, 

σύµφωνα µε το άρθρο 7. Η ΔΔ πρέπει να είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία, να περιλαµβάνει αξιόλογα 

ερευνητικά συµπεράσµατα και να περιέχει στοιχεία που προάγουν την επιστήµη.  

 

3.10. Η εγγραφή στον Β΄κύκλο σπουδών και η διαδικασία απόκτησης του ΔΔ 

Α. Εγγραφή στο Β΄ κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Για την εγγραφή στο Β΄ κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών και την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, οι 

υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

1. Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης, ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

πανεπιστηµιακού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (για τους τελευταίους είναι απαραίτητη η 

αναγνώριση του τίτλου αυτού από το ΔΙΚΑΤΣΑ). 

2. Να γίνουν δεκτοί από κάποιο µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος, το οποίο δεν µπορεί να ανήκει στη βαθµίδα του 

Λέκτορα, το οποίο δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη και την καθοδήγησή τους. 
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3. Να υποβάλλουν στη ΓΣΕΣ τεκµηριωµένη έκθεση του ερευνητικού σχεδίου που πρόκειται να 

πραγµατοποιήσουν. 

4. Η ΓΣΕΣ εγκρίνει ή όχι το παραπάνω ερευνητικό σχέδιο και αποφασίζει εάν θα επιτρέψει στον εν λόγω 

υποψήφιο την εγγραφή του στο Β’ κύκλο σπουδών. Ορίζει τα τρία µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής 

(Ν. 2083/1992, άρθρο 12, παρ. 5), ένα εκ των οποίων είναι το µέλος ΔΕΠ που αναφέρεται παραπάνω 

στην §2 και το οποίο αναλαµβάνει την καθοδήγηση του υποψηφίου ως κατεξοχήν επιβλέπων. 

Β. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και απονοµή ΔΔ 

3. Η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (δδ) και ο έλεγχος προόδου του υποψηφίου διδάκτορα 

είναι ευθύνη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής και κυρίως του επιβλέποντα. Το αργότερο σε 

ένα µήνα από την ηµεροµηνία αποδοχής του υποψηφίου και τον ορισµό της τριµελούς συµβουλευτικής 

επιτροπής, η επιτροπή σε συνεργασία µε τον υποψήφιο διδάκτορα συντάσσει πρωτόκολλο µε τον 

ακριβή τίτλο της δδ, το οποίο κατατίθεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Τροποποίηση του θέµατος της 

δδ µέσα στην ίδια γνωστική περιοχή µπορεί να γίνει µε απόφαση της τριµελούς συµβουλευτικής 

επιτροπής, η οποία, σε συνεργασία µε τον υποψήφιο διδάκτορα, συντάσσει πρωτόκολλο µε τον ακριβή 

τίτλο του νέου θέµατος και το καταθέτει στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Αλλαγή του θέµατος της δδ και 

καθορισµός νέου σε διαφορετικό γνωστικό πεδίο µπορεί να γίνει µόνο ύστερα από αίτηση του 

υποψηφίου, κατάθεση νέας ερευνητικής πρότασης, µε τη σύµφωνη γνώµη της τριµελούς 

συµβουλευτικής επιτροπής και µετά από απόφαση της ΓΣΕΣ. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται από την 

ΓΣΕΣ νέα τριµελής συµβουλευτική επιτροπή η οποία, σε συνεργασία µε τον υποψήφιο διδάκτορα, 

συντάσσει πρωτόκολλο µε τον ακριβή τίτλο του νέου θέµατος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο 

ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της διατριβής προσµετράται από την ηµεροµηνία ορισµού του νέου 

θέµατος. 

4. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας συνεργάζεται 

ανελλιπώς µε τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής και κυρίως µε τον επιβλέποντα 

καθηγητή. Στην πορεία της ερευνητικής του δραστηριότητας παρουσιάζει την εργασία του στο 

«Ερευνητικό Σεµινάριο Διδασκόντων» του Τµήµατος.  

5. Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία µε τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει ετήσια 

έκθεση πρόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος. Η έκθεση, υπογεγραµµένη από τα µέλη της 

συµβουλευτικής επιτροπής και τον υποψήφιο,  κατατίθεται στην γραµµατεία του ΠΜΣ κατά το τέλος 

κάθε ακαδηµαϊκού έτους από τον ορισµό της συµβουλευτικής επιτροπής και πάντως όχι αργότερα από 

τις 30 Σεπτεµβρίου του εκάστοτε νέου ακαδηµαϊκού έτους. Αν η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή δεν 

έχει καταθέσει έκθεση προόδου εντός της ανωτέρω οριζόµενης προθεσµίας, η πρόοδος της ερευνητικής 

εργασίας του υποψηφίου θεωρείται µη ικανοποιητική. Η περίπτωση εξετάζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. βάσει 

εισήγησης της συντονιστικής επιτροπής µε το ερώτηµα της διαγραφής του υποψηφίου από τις 

καταστάσεις υποψηφίων διδακτόρων του Β΄κύκλου του ΠΜΣ του Τµήµατος.  

6. Με την ολοκλήρωση του ερευνητικού του έργου, ο υποψήφιος καταθέτει στην τριµελή συµβουλευτική 

επιτροπή πλήρες αντίγραφο της ερευνητικής του εργασίας. Η επιτροπή αξιολογεί την εργασία του 

υποψηφίου και αποφασίζει το εάν έχει ολοκληρωθεί η δδ, ή υποδεικνύει στον υποψήφιο να προβεί σε 

προσθήκες, τροποποιήσεις ή βελτιωτικές παρεµβάσεις στην εργασία του και να την υποβάλει εκ νέου 

σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

7. Η κατάθεση της δδ από τον υποψήφιο, προκειµένου να ακολουθήσει η προβλεπόµενη εξέταση, γίνεται 

µε την προϋπόθεση ότι η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή έχει αξιολογήσει το ερευνητικό έργο του 
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υποψηφίου ως επαρκές σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Μετά την έγκριση της τελικής µορφής 

της από την τριµελή συµβουλευτική επιτροπή, η δδ υποβάλλεται στη ΓΣΕΣ, µε σχετική εισήγηση της 

τριµελούς επιτροπής πλήρως αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη. Στην εισήγηση αυτή πρέπει να υπάρχει 

και επισήµανση των σηµείων εκείνων της διατριβής που είναι πρωτότυπα και συµβάλλουν στην 

προαγωγή της επιστήµης. 

8. Η ΓΣΕΣ, ύστερα από εισήγηση της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, ορίζει την επταµελή 

εξεταστική επιτροπή, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του Νόµου 2083/92, για την 

αξιολόγηση και την τελική κρίση της διατριβής µετά και από προφορική εξέταση του υποψηφίου 

διδάκτορα. Στην επταµελή εξεταστική επιτροπή µετέχουν και τα τρία µέλη της συµβουλευτικής 

επιτροπής. Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής είναι ο επιβλέπων καθηγητής. Η δδ στην τελική της 

µορφή θα πρέπει να αποστέλλεται από τη Γραµµατεία στην επταµελή εξεταστική επιτροπή τουλάχιστον 

ένα (1) µήνα πριν την ηµεροµηνία υποστήριξης της δδ. 

9. Η διατριβή υποστηρίζεται δηµόσια σε τόπο και χρόνο που έχει οριστεί οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες 

νωρίτερα. Η πρόσκληση κοινοποιείται στον υποψήφιο διδάκτορα, στα µέλη της εξεταστικής επιτροπής 

και στα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος. Στην προφορική εξέταση µπορούν να παρευρίσκονται και άτοµα εκτός 

πανεπιστηµίου. 

10. Ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει τη διατριβή του σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα 40 λεπτά. 

Αναλύει το περιεχόµενο της εργασίας του, παρουσιάζει τον τρόπο έρευνας που ακολούθησε και τα 

πορίσµατα στα οποία κατέληξε. Επισηµαίνει τα σηµεία εκείνα που, κατά τη γνώµη του, είναι πρωτότυπα 

και συµβάλλουν στην πρόοδο της επιστήµης, καθώς και τα σηµεία εκείνα που ενδεχοµένως χρήζουν 

περαιτέρω µελέτης και έρευνας. 

11. Μετά την παρουσίαση της διατριβής από τον υποψήφιο, ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής δίνει 

τον λόγο σε καθένα από τα µέλη της για να προβούν σε παρατηρήσεις και να υποβάλουν ερωτήσεις 

στον υποψήφιο σχετικές µε το αντικείµενο της διατριβής. 

12. Μετά το τέλος της προφορικής δοκιµασίας, η εξεταστική επιτροπή αποσύρεται σε σύσκεψη, αξιολογεί 

τη διατριβή και την επιστηµονική επάρκεια και τη συνολική απόδοση του υποψηφίου κατά την 

προφορική δοκιµασία και τον βαθµολογεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

13. Η δδ που αξιολογήθηκε θετικά από πέντε (5) τουλάχιστον µέλη της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής 

θεωρείται εγκεκριµένη.  

14. Το πρακτικό της εξεταστικής επιτροπής, στο οποίο µπορούν τα µέλη της επιτροπής να δικαιολογούν 

την ψήφο τους, υπογεγραµµένο από όλα τα παρόντα µέλη της, διαβιβάζεται από τον πρόεδρό της στη 

ΣΕ. 

15. Ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει τη δδ σε τρία αντίτυπα, ένα για τη Γραµµατεία του Τµήµατος, 

ένα για τη Βιβλιοθήκη του τµήµατος και ένα για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Πάτρας, όπου 

καταθέτει και αντίγραφο της διδακτορικής του διατριβής σε ηλεκτρονική µορφή. 

16. H αναγόρευση και η καθοµολόγηση του Διδάκτορα γίνεται από τη ΓΣΕΣ. 

4. ECTS 

Σε κάθε µάθηµα κορµού του ΠΜΣ αντιστοιχούν 15 µονάδες ECTS, σε κάθε µάθηµα κατεύθυνσης 10 

µονάδες, ενώ η Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία αντιστοιχεί σε 30 µονάδες ECTS. 
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Νέα Μορφή του ΠΜΣ 
 

Στο τέλος της ακαδηµαϊκής χρονιάς και µετά από σχετικές ενέργειες του Τµήµατος, το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραµµα Σπουδών προσαρµόστηκε στις νέες διατάξεις του νόµου και διαµορφώθηκε όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχέδιο υπουργικής απόφασης. Αναµένεται το αντίστοιχο ΦΕΚ. 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

   
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. Β7/94489 (ΦΕΚ 1548/τ.Β΄/23.10.2006) Υπουργικής  Απόφασης  που 
αφορά στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Φιλοσοφίας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του  Πανεπιστηµίου Πατρών.  Αναµόρφωση του  
προγράµµατος.  

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) και ιδίως το άρθρο 6, «Θεσµικό πλαίσιο για τις 
µεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 
(ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4.9.2009) και του 
άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δοµή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 
228 τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του 
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄). 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων − Παράρτηµα 
διπλώµατος».  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α  
5. Την υπουργική  απόφαση  Β7/94489 (ΦΕΚ 1548/τ.Β΄/23.10.2006) που αφορά  στην Έγκριση 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του  Τµήµατος  Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου  Πατρών.  
6. Τα αποσπάσµατα  πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης  Ειδικής  Σύνθεσης του Τµήµατος 
Φιλοσοφίας  του  Πανεπιστηµίου  Πατρών (αριθµ. 77/5.6.2014)  
7. Το απόσπασµα πρακτικών  της  Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστηµίου Πατρών 
(αριθµό.33/24.7.2014)  
8. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 3181/6.12.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το  οποίο προκύπτει  ότι  έχει  
ολοκληρωθεί η εξωτερική  αξιολόγηση του  Τµήµατος  Φιλοσοφίας του  Πανεπιστηµίου  Πατρών.  
9. Το γεγονός ότι  από τις  διατάξεις της  απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Αντικαθιστούµε την υπ’ αριθµ. Β7/94489 (ΦΕΚ 1548/τ.Β΄/23.10.2006) υπουργική  απόφαση  που 
αφορά στην έγκριση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Φιλοσοφίας της 
Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πατρών, ως ακολούθως:  

 
Άρθρο 1 

Γενικές  Διατάξεις 
 
Τo Τµήµα Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Πατρών θα λειτουργήσει από το ακαδηµαϊκό  έτος  
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2014−2015 αναµορφωµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Θεωρητική 
και Πρακτική Φιλοσοφία», σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής, καθώς και τις διατάξεις 
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).  

 
Άρθρο 2 

Αντικείµενο – Σκοπός 
 
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία» 
αποσκοπεί στην  προαγωγή της ερευνάς στην θεωρητική και πρακτική φιλοσοφία και στην 
εκπαίδευση πτυχιούχων, όπως αυτή διαγράφεται στα προβλεπόµενα µαθήµατα στα πεδία 
ειδίκευσης που προσφέρει, επί πλέον δε, στην ανάπτυξη της έρευνας όλων των µελών ΔΕΠ του 
Τµήµατος και στην βελτίωση των επαγγελµατικών προοπτικών των αποφοίτων του. Το Π.M.Σ. 
στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη επιστηµονικού διαλόγου και συνεργασίας µε αναγνωρισµένα 
οµοταγή Ιδρύµατα, Κέντρα και Ινστιτούτα της Eλλάδας, χωρών-µελών της E.E. και άλλων χωρών 
του εξωτερικού.  

Άρθρο 3 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 
Το Π.Μ.Σ. απονέµει Μ.Δ.Ε στη «Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία» στις ακόλουθες 
κατευθύνσεις: 
α. Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική 
β. Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία 
 

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Υποψηφίων  

 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τµηµάτων και Σχολών  πανεπιστηµίων της 
ηµεδαπής και οµοταγών  αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι 
Τµηµάτων ΤΕΙ.  
 

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια 

 
Η χρονική διάρκεια του Μ.Δ.Ε ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάµηνα.  
 

Άρθρο 6 
Πρόγραµµα  Σπουδών 

 
α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ του ΜΔΕ  
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για  την  απόκτηση  του  Μ.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120).  Oι µεταπτυχιακοί φοιτητές ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις 
τους, εφόσον:  
α) εξεταστούν επιτυχώς τουλάχιστον σε επτά (7) µαθήµατα και συγκεκριµένα σε: τέσσερα (4) 
µαθήµατα κορµού, εκ των οποίων υποχρεωτικά ένα µάθηµα “Θέµατα Γνωσιοθεωρίας και 
Μεταφυσικής” και ένα µάθηµα “Θέµατα Ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας” και σε τρία (3) 
µαθήµατα κατεύθυνσης.  
β) συµµετάσχουν επιτυχώς στο σεµινάριο εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας και  
γ) περατώσουν κατά τα οριζόµενα επιτυχώς την διπλωµατική τους εργασία υποχρεωτικά στην 
κατεύθυνση.  
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Επίσης, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωµατικής 
εργασίας να συµµετέχουν στα  Συνέδρια, Ερευνητικά Σεµινάρια κλπ. που οργανώνονται στο Τµήµα 
ή, µε έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., σε άλλα τµήµατα ελληνικών η ξένων ΑΕΙ.  
  
β. ΔΟΜΗ ΣΠΟΥΔΩΝ: 
1. Στο Π.Μ.Σ προσφέρονται συνολικά 42 µαθήµατα, τα οποία αντιστοιχούν και καλύπτουν και τις 
δύο κατευθύνσεις. Στο Α' έτος σπουδών προσφέρονται συνολικά δέκα (10) µαθήµατα κορµού 
κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. Στο Β' έτος σπουδών προσφέρονται δώδεκα (12) µαθήµατα ανά 
κατεύθυνση. Το Τµήµα δεν υποχρεούται να προσφέρει κάθε εξάµηνο τον συνολικό αριθµό των 
προβλεποµένων µαθηµάτων.  
2. Οι φοιτητές επιλέγουν κατεύθυνση στο τέλος του Β΄ εξαµήνου σπουδών και διπλωµατική 
εργασία εντός του Γ΄εξαµήνου σπουδών υποχρεωτικά στην κατεύθυνση.  
3. Η διδασκαλία των µαθηµάτων καθώς και η συγγραφή της Διπλωµατικής Εργασίας µπορεί να 
γίνεται στην Ελληνική ή/και, µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., στην Αγγλική ή σε άλλη ξένη γλώσσα. Η 
παρακολούθηση των µαθηµάτων και των σεµιναρίων είναι υποχρεωτική.  
4.Οι   φοιτητές   δύνανται   –   εφ΄   όσον   προσφέρεται   -‐   να   πραγματοποιήσουν   πρακτική   άσκηση   σε   πεδία  
συναφή  με   το  αντικείμενο   του  ΠΜΣ,  η  οποία   ισοδυναμεί  με   ένα  μάθημα  επιλογής   κατεύθυνσης   Γ’  ή  Δ’  
εξαμήνου   (15   ή   8   ECTS   αντιστοίχως).   Η   πρακτική   άσκηση   μπορεί   να   επιλεγεί   άπαξ.   Η   επιλογή   των  
φοιτητών  για  την  πρακτική  άσκηση  γίνεται  με  κριτήρια  που  ορίζονται  στον  εγκεκριμένο  από  την  Γ.Σ.Ε.Σ.  
του  Τμήματος  Κανονισμό  Σπουδών  του  ΠΜΣ.  

 
ECTS 

 
 
 

 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ     

α/α Μαθήµατα κορµού ΕCTS  
Οι φοιτητές επιλέγουν δύο από τα πέντε µαθήµατα:   

 
2 x 15 

1. Θέµατα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής I  
2. Θέµατα Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας I  
3. Θέµατα Φιλοσοφίας της Επιστήµης I  
4. Θέµατα Φιλοσοφίας της Γλώσσας και του Νου I  
5. Θέµατα Φιλοσοφίας της Τέχνης Ι 
Σύνολο 
   

30  ECTS  

  

 
 

 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ     

α/α Μαθήµατα κορµού ΕCTS  
Οι φοιτητές επιλέγουν δύο από τα πέντε µαθήµατα:  

 
2 x 15 

1. Θέµατα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής II  
2. Θέµατα Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας ΙΙ 
3. Θέµατα Φιλοσοφίας της Επιστήµης ΙΙ 
4. Θέµατα Φιλοσοφίας της Γλώσσας και του Νου ΙΙ 
5. Θέµατα Φιλοσοφίας της Τέχνης ΙΙ 
Σύνολο 

  
30  ECTS  

 
 
 

Κατεύθυνση Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική 
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 Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ  

α/α Μαθήµατα κατεύθυνσης ECTS 
Οι φοιτητές επιλέγουν δύο από τα οκτώ µαθήµατα:  

 
 
 

2 x 15 
 

1. Γνωσιοθεωρία Ι 
2. Μεταφυσική Ι 
3. Ειδικά Θέµατα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής Ι 
4. Αισθητική 
5. Φιλοσοφία του Νου 
6. Φιλοσοφία της Γλώσσας 
7. Φιλοσοφία της Τέχνης Ι 
8. Πρακτική Άσκηση Ι 
Σύνολο                                                                                                      30  ECTS                                                                                                                                    
 
 
 

 Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ  

α/α Μαθήµατα κατεύθυνσης ECTS 
Οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα έξι µαθήµατα:  

 
 
 
8 

1. Γνωσιοθεωρία ΙΙ 
2. Μεταφυσική ΙΙ 
3. Ειδικά Θέµατα Γνωσιοθεωρίας/ Μεταφυσικής ΙΙ 
4. Φιλοσοφία της Τέχνης ΙΙ 
5. Φιλοσοφία της Επιστήµης 
6. Πρακτική Άσκηση ΙΙ 
Υποχρεωτικά µαθήµατα: 
7. Σεµινάριο Εκπόνησης Διπλωµατικής Εργασίας 2 
8. Διπλωµατική Εργασία 20 
Σύνολο                                                                                                        30 ECTS             
 

 
Κατεύθυνση Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία 

 
 

  Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ  

α/α Μαθήµατα κατεύθυνσης ECTS 
Οι φοιτητές επιλέγουν δύο από τα οκτώ µαθήµατα:  

 
 

2 x 15  

1. Ηθική Φιλοσοφία Ι 
2. Ηθική Φιλοσοφία ΙΙ 
3. Πολιτική Φιλοσοφία Ι 
4. Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ 
5. Σχέσεις Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας 
6. Φιλοσοφία του Δικαίου 
7. Φιλοσοφία της Τέχνης Ι 
8. Πρακτική Άσκηση Ι 
 
Σύνολο                                                                                                         30  ECTS                                                                                                                                                                              
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  Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ  

α/α Μαθήµατα κατεύθυνσης ECTS 
Οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα έξι µαθήµατα:  

 
 
8 

1. Ηθική Φιλοσοφία ΙΙΙ 
2. Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙΙ 
3. Κοινωνική Φιλοσοφία Ι 
4. Κοινωνική Φιλοσοφία ΙΙ 
5. Φιλοσοφία της Τέχνης ΙΙ 
6. Πρακτική Άσκηση ΙΙ 
Υποχρεωτικά µαθήµατα: 
7. Σεµινάριο Εκπόνησης Διπλωµατικής Εργασίας 2 
8. Διπλωµατική Εργασία 20 
Σύνολο                                                                                                         30  ECTS  

 
 

Άρθρο 7 
Αριθµός Εισακτέων 

 
Ο αριθµός εισακτέων στο πρόγραµµα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ετησίως. 

Άρθρο 8 
Προσωπικό 

 
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Φιλοσοφίας του 
Πανεπιστηµίου Πατρών καθώς και µέλη ΔΕΠ άλλων Τµηµάτων του ιδίου Πανεπιστηµίου ή άλλων 
Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και κατηγορίες διδασκόντων όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις 
του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16-7-2008). 
 

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδοµή 

 
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδοµή του Τµήµατος Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Πατρών 
(αίθουσες διδασκαλίας, φιλοσοφική βιβλιοθήκη, αναγνωστήρια, εργαστήρια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών κλπ.) επαρκεί για την απρόσκοπτη λειτουργία του Π.Μ.Σ. στην «Θεωρητική και 
Πρακτική Φιλοσοφία». Μέσω της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου 
Πατρών (ΒΚΠ) παρέχεται η δυνατότητα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Class) καθώς και 
ηλεκτρονικής πρόσβασης στα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, στις επιστηµονικές Τράπεζες 
Πληροφοριών, σε άλλες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες κλπ. 

 
Άρθρο 10 

Διάρκεια Λειτουργίας 
 
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2021−2022, µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
 

Άρθρο 11 
Κόστος  Λειτουργίας 
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Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. εκτιµάται σε 35.000 € και  αναλύεται σε  
κατηγορίες δαπανών ως εξής: 

 
Κατηγορία Δαπανών Κόστος σε  € 
Προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού   5000 
Δαπάνες δηµοσιότητας 5000 
Μετακινήσεις Διδασκόντων   9000  
Δαπάνες παρακολουθησης συνεδρίων από 
µεταπτυχιακούς φοιτητές  

3000 

Αναλώσιµα υλικά 3000  
Γενικές δαπάνες 10000  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35000 

Μέρος του ανωτέρω κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του 
Πανεπιστηµίου και το υπόλοιπο από άλλες πηγές όπως: Ερευνητικά Προγράµµατα, δωρεές, 
χορηγίες, κληροδοτήµατα κ.ά..  
  

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις 

 
Για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν στο πρόγραµµα µέχρι και το ακαδηµαϊκό 
έτος 2013-2014 εφαρµόζονται οι διατάξεις της προηγούµενης Υπουργικής Απόφασης.  
Όσα θέµατα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθµίζονται από τον Κανονισµό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία.
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Ε. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  

1. Οργάνωση και εφαρµογή αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου 

Στο τµήµα πραγµατοποιείται αξιολόγηση του διδακτικού έργου των µελών ΔΕΠ από το ακαδηµαϊκό έτος 

2009 - 2010 σε συνεργασία µε τη Διοίκηση του Πανεπιστηµίου και συγκεκριµένα σε συνεργασία µε το 

Τµήµα Μηχανοργάνωσης της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και Δικτύων και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και 

Έρευνας. Στη διαδικασία αξιολόγησης συµµετέχουν όλα τα µέλη ΔΕΠ του τµήµατος Φιλοσοφίας. Οι 

διδάσκοντες ενηµερώνονται για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης (τόσο για τα ατοµικά τους µαθήµατα 

όσο και για τους συνολικούς µέσους όρους του τµήµατος) ανά εξάµηνο. Τώρα πλέον έχουν πρόσβαση στα 

αποτελέσµατα στην πλατφόρµα της ΜΟΔΙΠ.  

Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των δεδοµένων για τα δύο διδακτικά εξάµηνα του ακαδηµαϊκού έτους 

2013-2014 παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Στην πρώτη στήλη του Πίνακα παρατίθενται οι ερωτήσεις όπως 

είναι διατυπωµένες στο ερωτηµατολόγιο που συµπληρώνουν οι φοιτητές/ τριες του τµήµατος, στις δύο 

επόµενες στήλες η µέση τιµή (στην κλίµακα 1-5) των απαντήσεων για το Χειµερινό (Α') και Εαρινό (Β') 

εξάµηνο αντίστοιχα, ενώ στην τέταρτη στήλη καταγράφεται ο Μέσος Όρος για το ακαδηµαϊκό έτος 2013-

14.  

Αξιολόγηση των φοιτητών/τριών 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται κυρίως µε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος των 

εξαµήνων ή/ και µε γραπτές εξετάσεις για την πρόοδο των φοιτητών/τριών κατά την διάρκεια του 

εξαµήνου. Για κάποια µαθήµατα απαιτείται η εκπόνηση και παρουσίαση συµπληρωµατικών ή απαλλακτικών 

γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, όπως για τα µαθήµατα της κατηγορίας «Κείµενα» και 

για το µάθηµα «Επεξεργασία φιλοσοφικών θεµάτων». Για την αξιολόγηση των φοιτητών/τριών 

χρησιµοποιείται και η µέθοδος µικρών γραπτών ασκήσεων ή εργασιών σε εβδοµαδιαία βάση, κυρίως στα 

εργαστηριακά µαθήµατα πρακτικής εξάσκησης (π.χ. Πρακτική εξάσκηση «Λογική» και «Μέθοδοι και 

τεχνικές εκπόνησης επιστηµονικώ εργασιών»). 

2. Ερωτηµατολόγια φοιτητών 

Πίνακας 5 

Επεξεργασία δεδοµένων των ερωτηµατολογίων αξιολόγησης διδακτικού έργου  

(Ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014) 

 Χειµερινό 
Εξάµηνο 2013 

- 2014 

Eαρινό 
Εξάµηνο 

2013- 2014 Μ.Ο. 
Έτους 

Ερωτήµατα Μέση τιµή Μέση τιµή 

1 Πόσο συχνά παρακολουθείτε τις παραδόσεις των 
µαθηµάτων γενικώς; 4,39 4,47 4,43 

2 Πόσο συχνά παρακολουθείτε τις παραδόσεις του 
συγκεκριµένου µαθήµατος; 4,34 4,47 4,40 

3 Πόσο ενδιαφέρον βρίσκετε το περιεχόµενο του 
µαθήµατος; 

3,75 3,93 3,83 

4 Πόσο χρήσιµο θεωρείτε το µάθηµα για όλη την πορεία 
των σπουδών σας; 

3,64 3,85 3,74 

5 Πόσο σχετίζεται το µάθηµα µε όσα διδαχθήκατε ή 
διδάσκεστε σε άλλα µαθήµατα; 

3,39 3,59 3,49 

6 Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι κατάλληλες; 3,00 3,15 3,08 
7 Το ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας διευκολύνει την 

παρακολούθηση; 
3,38 3,39 3,38 
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8 Καλύπτει το περιεχόµενο του συγγράµµατος την ύλη του 
µαθήµατος; 

3,70 3,84 3,77 

9 Καλύπτει το περιεχόµενο των πανεπιστηµιακών 
σηµειώσεων την ύλη του µαθήµατος; 

3,97 4,10 4,05 

10 Πόσο καλή θεωρείτε την ποιότητα των χορηγούµενων 
συγγραµµάτων; 

3,71 3,86 3,78 

11 Πόσο καλή κρίνετε την ποιότητα του περιεχοµένου των 
πανεπιστηµιακών σηµειώσεων; 

3,82 4,1 3,92 

 
12 

Πόσο καλή κρίνετε την ποιότητα του πρόσθετου 
υποστηρικτικού υλικού (αν χορηγείται); 3,67 3,81 3,75 

 
13 

Έχετε έγκαιρα τα συγγράµµατα στη διάθεσή σας για να 
µελετήσετε στη διάρκεια του εξαµήνου; 2,82 3,12 3,00 

14 Χρησιµοποιείτε την Κεντρική βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστηµίου ή του Τµήµατός σας; 

2,41 2,76 2,58 

15 Σας εξήγησε ο διδάσκων τη σηµασία και τους στόχους 
του µαθήµατος;  

3,82 4,00 3,91 

16 Ήταν κατανοητός ο διδάσκων στις παραδόσεις του; 3,98 4,13 4,08 
17 Κρίνετε ικανοποιητική την οργάνωση και τη συνοχή των 

παραδόσεων; 
3,98 4,15 4,08 

18 Σας κίνησε το ενδιαφέρον για το µάθηµα ο τρόπος 
διδασκαλίας; 

3,64 3,85 3,78 

19 Προσάρµοσε ο διδάσκων τη διδασκαλία στο επίπεδο 
γνώσεων των φοιτητών/τριών;  

3,74 3,95 3,84 

20 Ενθάρρυνε ο διδάσκων τους φοιτητές/τριες να 
διατυπώνουν απόψεις – ερωτήσεις;  

3,87 4,16 4,01 

21 Κρίνετε ικανοποιητική την επικοινωνία του διδάσκοντα µε 
τους φοιτητές/ τριες;  

3,85 4,05 3,95 

22 Απαντούσε κατανοητά ο διδάσκων στις ερωτήσεις σας;  3,94 4,12 4,04 
23 Ήταν συνεπής η προσέλευση του διδάσκοντα στις 

παραδόσεις;  
4,15 4,32 4,24 

24  Ανέπτυξε ο διδάσκων τη συνεργασία µε τους 
φοιτητές/τριες;  

3,74 3,95 3,85 

25 Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος συµβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων του διδάσκοντα;  

3,69 3,94 3,82 

26 Χρησιµοποιούνται Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας για τις ανάγκες του µαθήµατος;   

2,53 3,17 2,84 

 

Τα στοιχεία που προκύπτουν δείχνουν ότι το Τµήµα κινείται σταθερά στα ίδια επίπεδα ως προς την 
αξιολόγησή του από τους φοιτητές. Αξιοσηµείωτη είναι η διαφορά ανάµεσα στα δύο εξάµηνα, 
αφού στο εαρινό εξάµηνο όλες οι επιµέρους µετρήσεις (εκτός από µία) είναι σαφώς υψηλότερες. 
 
Η ΟΜΕΑ αξιολόγησε τις απαντήσεις των φοιτητών και µε εισήγησή της στη ΓΣ του Τµήµατος (17η 
03.07.2014) εντόπισε τις παρακάτω αδυναµίες και πρότεινε τις παρακάτω λύσεις.: 
 
Η γενική εικόνα του Τµήµατος είναι αρκετά καλή. Κάποιοι δείκτες, ωστόσο, χρειάζονται την 
προσοχή µας: 
 

1. Χρειάζεται  μεγαλύτερη  προσοχή  στο  Α΄  έτος:    
Δράσεις:  μικρές  εργασίες  στη  βιβλιοθήκη  &  Tutoring  (1  ΔΕΠ  ανά  12  πρωτοετείς  φοιτητές)  

2. Μικρά  Τμήματα  συνεπάγονται  καλύτερες  επιδόσεις  
Δράσεις:  φροντιστηριακά  μαθήματα  από  τους  μεταπτυχιακούς  (ήδη  αυτά  εντάχθηκαν  στο  

πρόγραμμα  του  2014-‐15)  

3. Έλλειψη  εισαγωγικού  μαθήματος  που  θα  κάνει  σαφή  στο  φοιτητή/ήτρια  τη  λογική  του  ΠΠΣ  
Δράση:  καθιέρωση  εισαγωγικού  μαθήματος,  χωρίς  διδακτικές  μονάδες,  το  οποίο  θα  λαμβάνει  
χώρα  την  πρώτη  εβδομάδα  των  μαθημάτων.  Όλα  τα  μέλη  ΔΕΠ,  το  καθένα  σε  ένα  μάθημα  90  

λεπτών,  θα  παρουσιάζουν  το  γνωστικό  τους  αντικείμενο  και  το  περίγραμμα  των  αντίστοιχων  
υποχρεωτικών  μαθημάτων  τους.  Θεωρούμε  αυτό  το  νέο  μάθημα  μια  σημαντική  διδακτική  
καινοτομία  του  Τμήματος.    
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Ερωτηµατολόγια ΠΜΣ 

Α/Α Ερ. Ερώτηση Σύνολο Απαντήσεων: 15 
                        
Χ-Ε 

 
E-E     

 
M.O. 

Το µάθηµα 

1 Οι στόχοι του µαθήµατος ήταν σαφείς; 3.9 4.42   4.16 

2 
Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του 
µαθήµατος; 

3.74 4.33 
 
4.03 

3 
Οι διαλέξεις/παρουσιάσεις της θεµατολογίας του µαθήµατος ήταν 
καλά οργανωµένες; 

3.87 4.37 
 
4.12 

4 
Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε βοήθησε στην 
καλύτερη κατανόηση του θέµατος; 

3,89 4.42 
 
4.14 

5 
Η προτεινόµενη βιβλιογραφία σας δηµιούργησε το ενδιαφέρον για 
περαιτέρω έρευνα; 

3,64 
 

3.89 
 3.77 

6 
Πόσο εύκολα διαθέσιµη ήταν η βιβλιογραφία του µαθήµατος στην 
Τµηµατική/Κεντρική Βιβλιοθήκη; 

2,37 3.94 
 
3.04 

7 
Πόσο δύσκολο θεωρείτε ότι ήταν το µάθηµα σε σχέση µε το 
επίπεδο γνώσεων/δεξιοτήτων που διαθέτετε; 3,1 3.00 

3.1 

 
Β: Η αξιολόγησή σας µε γραπτές/προφορικές εργασίες: 

8 
Τα κριτήρια βαθµολόγησης/αξιολόγησης της επίδοσής σας ήταν 
σαφή; 

3,74 3.89  3.81 

9 Το/α θέµα/τα της/των εργασίας/ών σάς ανατέθηκε/αν εγκαίρως; 3,95 4.00 3.98 

10 
Έχετε στη διάθεσή σας το απαραίτητο ερευνητικό υλικό 
(έντυπο/ηλεκτρονικό) στη βιβλιοθήκη; 

2,69 4.16  3.43 

11 Υπάρχει καθοδήγηση από τον/τη διδάσκοντα/ουσα; 4,0 4.00 4.00 

12 
Η/Οι συγκεκριµένη/ες εργασία/ες σάς βοηθά/ούν να κατανοήσετε 
τη θεµατολογία του µαθήµατος; 

4,03 4.00 4.02 

 
Γ. Εργαστήριο: 

13 
Πόσο συναφείς ήταν οι εργαστηριακές ασκήσεις µε το θεωρητικό 
µέρος του µαθήµατος; 

3,33 5.00  4.25 

14 
Πόσο σαφείς θεωρείτε ότι ήταν οι στόχοι των εργαστηριακών 
ασκήσεων; 

3,3 4.50  3.90 

15 
Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν 
τεθεί; 

3,00 4.00 3.50 

16 
Σε ποιο βαθµό κάλυπταν οι εργαστηριακές ασκήσεις όσα 
διδαχθήκατε στη θεωρία του µαθήµατος; 

3,00 4.50 3.75 

17 
Σε ποιο βαθµό σας βοήθησαν να κατανοήσετε όσα µάθατε 
θεωρητικά; 

3,33 4.50 3.90 

18 
Σε ποιο βαθµό σας βοήθησαν να αυξήσετε τις δεξιότητές σας σε 
σχέση µε την ειδίκευσή σας; 

2,67 3.50 3.10 

19 
Πόσο πλήρης είναι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείτε για την 
εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων; 

2,5 3.50 3.00 

 
Δ. Ο/Η Διδάσκων/ουσα: 
. 

20 Οργάνωσε σωστά την παρουσίαση της διδακτέας ύλης; 3,97 4.32 4.14 

21 Κατόρθωσε να σας δηµιουργήσει ενδιαφέρον για το αντικείµενο 4,13 4.21 4.17 
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και τη θεµατολογία του µαθήµατος;  

22 
Σας ενηµέρωσε επαρκώς για τα πιο πρόσφατα ερευνητικά 
πορίσµατα σχετικά µε το µάθηµα; 

3,82 4.21 4.01 

23 
Ανέλυσε και παρουσίασε τη θεµατολογία του µαθήµατος µε τρόπο 
κατανοητό; 

4,5 4.44  4.48 

24 
Σας ενθάρρυνε να συµµετέχετε ενεργά κατά τη διάρκεια των 
διαλέξεων; 

4,23 3.89  4.06 

25 
Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (π.χ. παρουσία στα 
µαθήµατα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών); 

4,36 4.53 4.45 

26 Ήταν γενικά διαθέσιµος/η για συνεργασία µαζί σας; 4,33 4.42 4.38 

 
Ε . Ως Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια: 

27 Συµµετείχα ενεργά στις διαλέξεις και στις συζητήσεις. 3,72 3.33  3.13 

28 Παρέδωσα τις εργασίες/ασκήσεις εντός των προθεσµιών. 4,03 4.26 4.14 

29 Μελετούσα συστηµατικά την ύλη του µαθήµατος. 3,64 3.78 3.71 

30 
Αφιέρωνα χρόνο για µελέτη του συγκεκριµένου µαθήµατος σε 
εβδοµαδιαία βάση: Καθόλου (0-2 ώρες), Λίγο (2-4 ώρες), Αρκετά 
(4-6 ώρες), Πολύ (6-8 ώρες), Πάρα Πολύ (8+ ώρες) 

3,44 3.59 3.51 

31 
Θεωρώ πως αυξήθηκε το επίπεδο των γνώσεών µου µε την 
παρακολούθηση του µαθήµατος. 

4,03 3.95 3.99 

 

Μ.Ο. = Μέσος όρος τιµών έγκυρων (Έγκ.) απαντήσεων. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η εκτίµηση των φοιτητών για το διδακτικό έργο στο ΠΜΣ είναι 
ιδιαίτερα θετική. Στην προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης, θα πρέπει κανείς να προσέξει το δείκτη -
27- και να σχεδιάσει το µάθηµα µε µεγαλύτερη συµµετοχή εκ µέρους των φοιτητών. Οι δυσκολίες 
που συναντούν οι φοιτητές στην κατανόηση της ύλης είναι εντελώς αναµενόµενες και, σε ένα 
βαθµό, επιθυµητές, δεδοµένου ότι αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πτυχίο φιλοσοφίας. 

3. Ερωτηµατολόγια µελών ΔΕΠ 

Όλα τα µέλη ΔΕΠ, µε δύο εξαιρέσεις, συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια. Η επεξεργασία των στοιχείων του 

πίνακα 6 (Παράρτηµα ΙΙ) δείχνει ότι αυτά δεν παρουσιάζουν αξιοσηµείωτες διαφορές από τα αντίστοιχα της 

Απογραφικής Έκθεσης 2012 – 2013. Άρα, ισχύουν οι ίδιες βασικές επισηµάνσεις: (α) Τόσο οι διαθέσιµες 

υποδοµές του τµήµατος για το ερευνητικό έργο των µελών ΔΕΠ και των διδασκόντων 407/80 όσο και 

αυτές για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού τους έργου κρίνονται µόνο σχετικά ικανοποιητικές. (β) Ένας 

από τους σηµαντικότερους παράγοντες δυσχέρειας του ερευνητικού έργου των διδασκόντων φαίνεται να 

είναι η έλλειψη βοηθητικού και επικουρικού προσωπικού, και µάλιστα, όσον αφορά στις ΤΠΕ η παντελής 

απουσία του. (γ) Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η ικανοποίηση που δηλώνουν οι διδάσκοντες 

σχετικά µε το ενδιαφέρον των φοιτητών για την παρακολούθηση των µαθηµάτων τους, αλλά και η 

ενεργός συµµετοχή τους. 
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ΣΤ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

1. Στοιχεία ερευνητικών δραστηριοτήτων 

Το ερευνητικό έργο των µελών Δ.Ε.Π. του τµήµατος παρουσιάζεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα. Όλα 

τα µέλη ΔΕΠ, µε µια εξαίρεση, παρέδωσαν τα απαραίτητα στοιχεία στη διάθεση της ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ.  

Η αναλυτική του καταγραφή βρίσκεται στο Παράρτηµα ΙV. 

 

Πίνακας 7 

Ποσοτική αποτίµηση επιστηµονικού έργου ανά βαθµίδα 

(από 01.01.2013 έως 30.12.2013) 

 ΚΑΘ/ΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 
ΚΑΘ/ΤΕΣ 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

(13 ΜΕΛΗ ΔΕΠ) 

1. Επιστηµονικό έργο      
Κεφάλαια σε συλλογικούς 
τόµους 3 1   4 

Διεθνή περιοδικά µε κριτές 3  5  8 

Διεθνή περιοδικά χωρίς κριτές 1    1 

Διεθνή ερευνητικά εργαστήρια   1  1 

Ελληνικά περιοδικά µε κριτές   2  2 

Ελληνικά περιοδικά χωρίς 
κριτές 2    2 

Διεθνή επιστηµονικά συνέδρια 
(µε πρακτικά µε κριτές)  1 1  2 

Διεθνή επιστηµονικά συνέδρια 
(χωρίς πρακτικά µε κριτές)   2 1 3 

Διεθνή επιστηµονικά συνέδρια 
(χωρίς πρακτικά χωρίς κριτές) 1  2  3 

Διεθνή συµπόσια   1  1 

Άλλες εργασίες      

Ερευνητικά προγράµµατα, έργα, 
συνεργασίες  1 1  2 

2. Αναγνώριση επιστη-
µονικού και άλλου έργου      

Ετεροαναφορές 2 12 10  24 

Επισκέπτες καθηγητές/τριες  1   1 

Προσκεκληµένοι οµιλητές 1 4 3 1 9 

Συµµετοχές σε επιτροπές 
επιστηµονικών συνεδρίων  1 2 2 5 

Συµµετοχές σε συντακτικές 
επιτροπές επιστηµ. περιοδικών  2 4  6 

Βιβλιοκρισίες  1   1 

Διοργάνωση διεθνών συνεδρίων   1  1 

Διοργάνωση ηµερίδων, 
εργαστηρίων, σεµιναρίων    2 2 
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Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι για το έτος αναφοράς τα µέλη ΔΕΠ, παρά τον 

σχετικά µικρό τους αριθµό (13), έχουν παραγάγει ερευνητικό έργο σηµαντικού όγκου: ο αριθµός των 

µονογραφιών αλλά και των δηµοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά µε κριτές είναι ικανοποιητικός. 

Αντίθετα, ο αριθµός των ετεροαναφορών στο έργο τους δεν είναι ικανοποιητικός. Από τη µια πλευρά, αυτή 

η εικόνα είναι ψευδής: α. δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν οι ετεροαναφορές στο χώρο της φιλοσοφίας, 

πόσο µάλλον όσες εµπεριέχονται στη µη-αγγλόφωνη βιβλιογραφία, β. τα ίδια τα µέλη ΔΕΠ δεν είναι 

επαρκώς ευαίσθητα στο ζήτηµα και δεν έχουν τα πλήρη στοιχεία που τους αφορούν (είναι χαρακτηριστικό 

ότι µόλις 2 µέλη ΔΕΠ έχουν συµπληρώσει τον αντίστοιχο πίνακα). Από την άλλη, είναι σαφές ότι 

καταγράφεται µια πραγµατική υστέρηση που θα υπερβαθεί, καλώς ή κακώς, µόνο µε δηµοσιεύσεις σε A-

Rank περιοδικά.  

Ζ. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Βιβλιοθήκη 

H τµηµατική βιβλιοθήκη έχει µία (1) διοικητική υπάλληλο (ΑΜΕΑ) και είναι δανειστική. Διαθέτει 

περίπου 16.000 συνολικά τόµους κυρίως φιλοσοφικών τίτλων, µικρό χώρο για αναγνωστήριο, δύο 

κοινόχρηστες θέσεις εργασίας µε υπολογιστές και ένα (1) φωτοτυπικό µηχάνηµα. Οι διαλέξεις και τα 

µαθήµατα του µεταπτυχιακού προγράµµατος φιλοξενούνται κατ’ ανάγκη σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα, 

όπου επίσης υπάρχουν βιβλία και θέσεις βιβλιοθηκονοµικής εργασίας, δίπλα από τον κυρίως χώρο της 

Βιβλιοθήκης. 

Το Τµήµα επενδύει το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος του ετήσιου προϋπολογισµού του στην αγορά 

βιβλίων (περίπου το 60%), µε εξαίρεση το οικονοµικό έτος 2013-2014, εξαιτίας της µείωσης του τακτικού 

προϋπολογισµού και των αναγκών σε παροχή υπηρεσιών γραµµατείας. Έχει, λοιπόν, εξασφαλίσει επαρκή 

αριθµό βιβλίων για τις ανάγκες των φοιτητών (βιβλία για αρκετά µαθήµατα διατίθενται σε πολλά 

αντίτυπα). Δεν ισχύει, ωστόσο, το ίδιο για τις ερευνητικές ανάγκες των µελών ΔΕΠ, αν και ορισµένες 

ερευνητικές περιοχές καλύπτονται επαρκώς. Ο δια-δανεισµός µέσω της ΒΥΠ καλύπτει µέρος των αναγκών 

αυτών. Επίσης το τµήµα έχει δεχθεί µια σηµαντική δωρεά βιβλίων από γαλλικό παλαιοβιβλιοπωλείο (3.000 

τόµοι, περίπου) που εξασφαλίζει στη βιβλιοθήκη µεγάλο αριθµό παλαιών εκδόσεων και δυσεύρετων 

βιβλίων. Το εαρινό εξάµηνο 2013 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε λόγω στενότητας χώρου της τµηµατικής 

βιβλιοθήκης να µεταβιβάσει στη ΒΥΠ µέρος αυτών των βιβλίων χωρίς συνάφεια µε ερευνητικά αντικείµενα 

του Τµήµατος, το Τµήµα δεν έχει προχωρήσει όµως µέχρι ώρας στην µεταβίβαση. 

2. Υπολογιστικό Κέντρο 

Το υπολογιστικό κέντρο διαθέτει 22 θέσεις υπολογιστών και διαδραστικό πίνακα ο οποίος χρησιµοποιείται 

και στα πλαίσια άλλων µαθηµάτων όταν χρειάζεται να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε ορισµένες ηλεκτρονικές 

εφαρµογές ή βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικών πηγών. Η ποιότητα των υπολογιστών που βρίσκονται 

στο κέντρο Η/Υ είναι απόλυτα ικανοποιητική, τόσο για τις ανάγκες του εργαστηρίου πληροφορικής, όσο και 

για τη χρήση τους από τους φοιτητές προκειµένου να συντάξουν εργασίες ή να αναζητήσουν υλικό στο 

διαδίκτυο. Ένα πρόβληµα ενδεχοµένως που µπορεί να επισηµανθεί εδώ είναι η ανάγκη για περισσότερους 

εκτυπωτές. Επιπλέον, το τµήµα διαθέτει τέσσερα φωτοτυπικά µηχανήµατα σε καλή κατάσταση λειτουργίας, 
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καθώς και εγκατάσταση προβολικού µηχανήµατος για χρήση σε διαλέξεις ή µαθήµατα. Ένα πρόβληµα 

ενδεχοµένως που µπορεί να επισηµανθεί εδώ είναι η ανάγκη για περισσότερους εκτυπωτές. Επίσης ας 

σηµειωθεί ότι η έλλειψη µόνιµου ειδικευµένου προσωπικού ΕΔΙΠ δυσχεραίνει την πλήρη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων εξυπηρέτησης που κατά κανόνα παρέχει ένα κέντρο Η/Υ σε φοιτητές και καθηγητές στην 

έρευνα και την διδασκαλία. Το Τµήµα είναι υποχρεωµένο να διαθέτει ένα µέρος των κονδυλίων για αµοιβές 

φοιτητών για την κάλυψη πάγιων και ζωτικών για την λειτουργία του κέντρου αναγκών σε προσωπικό. 

Επιπλέον, το τµήµα διαθέτει τέσσερα φωτοτυπικά µηχανήµατα (ένα από τα οποία δεν ανταποκρίνεται 

πλέον επαρκώς και θα ήταν χρήσιµο να αντικατασταθεί), καθώς και εγκατάσταση προβολικού µηχανήµατος 

για χρήση σε διαλέξεις ή µαθήµατα.  

3. Υπάρχουσες υποδοµές και εξοπλισµός 

Τα διαθέσιµα µέσα και οι υποδοµές µπορούν να χωρισθούν σε δύο ενότητες: 

Κτιριακές υποδοµές: Tο τµήµα χρησιµοποιεί τέσσερα συνολικά αµφιθέατρα που εξυπηρετούν από 100 έως 

160 καθήµενους, αλλά δεν διαθέτει µικρότερες αίθουσες, µεσαίας χωρητικότητας για εργαστηριακά 

µαθήµατα και µαθήµατα κειµένων, εκτός από µία αίθουσα σεµιναρίων η οποία όµως είναι µικρή για τις 

διδακτικές ανάγκες του τµήµατος. Μόνο ένα από αυτά (το ΑΠ2) είναι ανακαινισµένο και συνιστά 

αξιοπρεπές περιβάλλον για ένα πανεπιστηµιακό µάθηµα. Το τµήµα έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

στο πλαίσιο του προγραµµατισµού του Πανεπιστηµίου και του Υπουργείου. Αλλά η κατάσταση παραµένει η 

ίδια. Πρόβληµα συνιστά, επίσης, η µεγάλη απόσταση ανάµεσα στα αµφιθέατρα και τα κτήρια της 

Γραµµατείας του τµήµατος, της Βιβλιοθήκης και των Γραφείων των Διδασκόντων. Πρόβληµα, τέλος, 

συνιστά η ελλιπής θέρµανση, συντήρηση κτλ. των αµφιθεάτρων. Έτσι, το 2013-2014, όπως και τα 

προηγούµενα χρόνια, για τη διεξαγωγή και τις ανάγκες συνεδρίων το Τµήµα χρησιµοποίησε αίθουσες του 

Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστηµίου Πατρών, το οποίο παρέχει πράγµατι αξιόπιστες και ποιοτικές 

δυνατότητες από πλευράς υποδοµών και υπηρεσιών.   

Όπως έχει ήδη σηµειωθεί, στο Τµήµα έχει παραχωρηθεί ένα κτήριο (Κ21), το οποίο χρειάζεται σηµαντική 

ανακαίνιση για να υποδεχθεί χώρους µαθηµάτων και γραφείων. Όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνισή του, θα 

υπάρξει µια νέα µεγάλη αίθουσα διδασκαλίας 160 περίπου θέσεων, η οποία θα λύσει ένα σηµαντικό µέρος 

των προβληµάτων αιθουσών. Ευελπιστούµε ότι αυτή η αίθουσα θα είναι έτοιµη για το εαρινό εξάµηνο του 

2014-15. 

 

Ηλεκτρονικές υποδοµές: Οι κοινόχρηστες ηλεκτρονικές υποδοµές του τµήµατος περιλαµβάνουν καταρχάς 

τις 22 θέσεις εργασίας και τον σχετικό ηλεκτρονικό εξοπλισµό του Υπολογιστικού Κέντρου. Το τµήµα 

επίσης διαθέτει ηχητικό σύστηµα µε ενισχυτή, ηχεία και µικροφωνική που υποστηρίζει συνεδριακή ηχητική 

εγκατάσταση για χρήση σε συνέδρια και εκδηλώσεις µε µεγάλα ακροατήρια. Ωστόσο οι βανδαλισµοί και η 

συχνότητα των διαρρήξεων καθιστά επισφαλή την µόνιµη εγκατάστασή τους στις αίθουσες διδασκαλίας και 

τους χώρους του τµήµατος µε αποτέλεσµα η χρήση τους να είναι περιστασιακή. Αξίζει να σηµειωθεί, τέλος, 

πως το τµήµα συµµετέχει στο πρόγραµµα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών του πανεπιστηµίου. 

Επιπλέον, το τµήµα διαθέτει πρόσβαση σε µεγάλο αριθµό βάσεων δεδοµένων, ηλεκτρονικών περιοδικών 

κτλ. µέσω της ΒΥΠ. Στον εξοπλισµό του τµήµατος περιλαµβάνονται τέσσερα (4) προβολικά µηχανήµατα 

για χρήση σε µαθήµατα και διαλέξεις και αντίστοιχος αριθµός οθονών. Αν εξαιρέσει κανείς την ηλεκτρονική 

πλατφόρµα eclass που χρησιµοποιείται για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, αλλά και την 

εσωτερική επικοινωνία του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του τµήµατος η οποία πραγµατοποιείται 
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κατεξοχήν ηλεκτρονικά, οι άλλες λειτουργίες του τµήµατος που υποστηρίζονται ηλεκτρονικά είναι:  

• οι εκδηλώσεις και τα συνέδρια του τµήµατος (µέσω του ιστότοπου), 

• η απεύθυνση του Τµήµατος προς την Μέση Εκπαίδευση µέσω του ιστοτόπου του Διαγωνισµού 

• οι τρέχουσες ανακοινώσεις του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού προς τους φοιτητές αλλά 

και κάθε ενδιαφερόµενο σε περίπτωση προκηρύξεων,  

• η επιλογή και δήλωση συγγραµµάτων από τους φοιτητές µέσω του προγράµµατος ΕΥΔΟΞΟΣ. 

 

Η. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

1. Ενέργειες και δράσεις 

Στο τµήµα λειτουργεί µόνιµη επιτροπή µε 2 µέλη ΔΕΠ µε στόχο το σχεδιασµό, την οργάνωση και την 

υλοποίηση δράσεων σύνδεσης του τµήµατος µε κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς της Πάτρας και της 

ευρύτερης περιοχής. Αναλυτικά:  

Α) Σε συνεργασία µε την Ένωση Ελλήνων Φιλολόγων, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 

χώρας, την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 

Χάρβαρντ στο Ναύπλιο,  το τµήµα Φιλοσοφίας συνέχισε τη διοργάνωση του Πανελλήνιου µαθητικού 

διαγωνισµού φιλοσοφικού δοκιµίου, ο οποίος απευθύνεται στους µαθητές Λυκείου όλης της χώρας αλλά 

και στην κοινότητα των καθηγητών µέσης εκπαίδευσης που διδάσκουν το µάθηµα της Φιλοσοφίας. Ο 

διαγωνισµός διενεργήθηκε για  Τρίτη φορά τον Μάρτιο 2014 µε µεγάλη ανταπόκριση και επιτυχία, 

συµβάλλοντας, επιπλέον, στη αποστολή ελλήνων µαθητών στην ετήσια Διεθνή Ολυµπιάδα Φιλοσοφίας, 

µετά από διαδικασίες πρόκρισης αντιπροσωπευτικές σε πανελλήνιο επίπεδο. Ο Διαγωνισµός δίνει µε 

ποικίλους τρόπους την δυνατότητα επαφής του Τµήµατος µε την Μέση Εκπαίδευση. 

Το γενικό θέµα του φετινού Διαγωνισµού, που αποφασίστηκε από την επιστηµονική οργανωτική επιτροπή, 

ήταν: «Το φιλοσοφικό πρόβηµα της γνώσης». Στο Μαθητικό διαγωνισµό έλαβαν µέρος εκατοντάδες 

µαθητές από δεκάδες σχολεία της χώρας. Συνολικά έλαβαν µέρος πάνω από 400 µαθητές από 26 νοµούς 

της χώρας. Το Τµήµα µέσω της οργανωτικής και επιστηµονικής επιτροπής του Διαγωνισµού συνόδευσε την 

προετοιµασία των µαθητών και υποστήριξε το έργο των καθηγητών µέσω αναρτήσεων υλικού 

(βιβλιογραφίας, κειµένων, θεµάτων κλπ.) στην ειδική ιστοσελίδα του Διαγωνισµού.  

Ιδιαίτερα σηµαντικό θεωρούµε ότι, στο πλαίσιο του διαγωνισµού, υλοποιήθηκε η Διηµερίδα «Η Φιλοσοφία 

στην εκπαιδευση ΙV» για τους εκπαιδευτικούς, όπου συµµετέχουν εκπαιδευτικοί από διάφορα µέρη της 

ελλάδας. Σκοπός της ήταν: α. να υποστηριχθεί η διδασκαλία του µαθήµατος της φιλοσοφίας µε 

διευκρινίσεις επί της ύλης, β. να καταγραφούν οι ανάγκες των καθηγητών της δευτεροβάθµιας, ώστε το 

Τµήµα να δροµολογήσει περαιτέρω στοχευµένες δράσεις. 

Ακριβή στοιχεία για την οργάνωση του διαγωνισµού στην Πάτρα, τους µαθητές που διακρίθηκαν κτλ., την 

ηµερίδα που έλαβε χώρα ταυτόχρονα µε το διαγωνισµό, κτλ. υπάρχουν στην ειδική ιστοσελίδα 

http://www.philosophy.upatras.gr/competition/ 

 

Β) Το τµήµα συµµετέχει στη διοργάνωση ηµερίδων και διαλέξεων γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, σε 

συνεργασία µε τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Αχαΐας.  
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Οι τοπικοί ΚΠΠ φορείς δείχνουν πάντα ενδιαφέρον για συνεργασία µε το τµήµα. Οι συνεργασίες 

προκύπτουν είτε µέσω γενικοτέρων αξόνων συνεργασίας που θέτει το Πανεπιστήµιο. Δηµοσιεύµατα του 

τοπικού τύπου αναφέρονται στις ανωτέρω συνεργασίες και εκδηλώσεις. Οι υπάρχουσες συνεργασίες είναι 

βιώσιµες, διότι υπάρχει τόσο αίτηµα της κοινωνίας για σύνδεση µε την παραγόµενη στο Πανεπιστήµιο 

γνώση, όσο και διάθεση του Πανεπιστηµίου να ενωθεί οργανικότερα µε τον κοινωνικό του περίγυρο. Το 

τµήµα δέχθηκε προτάσεις από φορείς (ιδίως απο τον χώρο της Μ.Ε.) για σταθερότερες µορφές 

συνεργασίας, τις οποίες συζητεί, αν και δεν έχει συνάψει µέχρι τώρα γραπτές προγραµµατικές συµφωνίες 

µε ΚΠΠ φορείς. Έχει όµως υποβάλει δύο προτάσεις χρηµατοδότησης δράσεων στοχευµένης συνδεσής του 

µε την κοινότητα των εκπαιδευτικών προς την Περιφέρεια (ΕΣΠΑ) κατά το εαρινό εξάµηνο 2013.   
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Θ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

1. Συγκριτικά δεδοµένα, στοιχεία προόδου 

Εξωτερική έκθεση αξιολόγησης 

Το Τµήµα είχε για πρώτη φορά την εµπειρία της διαδικασίας της εξωτερικής αξιολόγησής του και έλαβε  

την πρώτη εξωτερική έκθεση αξιολόγησης που συντάχθηκε σύµφωνα µε όσα προβλέπει η ΑΔΙΠ από 5µελή 

οµάδα εµπειρογνωµόνων της αλλοδαπής. Ο σχεδιασµός και ο συντονισµός της προετοιµασίας του 

Τµήµατος για την διαδικασία της αξιολόγησης ανατέθηκε από την ΟΜΕΑ του Τµήµατος στον κο Παύλο 

Κόντο. Η έκθεση αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα τιµητική για το έργο που συντελείται στο Τµήµα. Δεν υπάρχει 

λόγος για περαιτέρω αναφορά σε αυτήν, καθώς βρίσκεται αναρτηµένη και στον ιστότοπο της ΑΔΙΠ και σε 

αυτόν της ΜΟΔΙΠ και του Τµήµατος: 

http://www.philosophy.upatras.gr/sites/default/files/pages/files/Final%20Report_Department%20of%20

Philosophy_University%20of%20Patras.pdf 

Το συµπέρασµα της έκθεσης έχει ως εξής: «The Department of Philosophy of the University of Ptatras is a 

dynamic, dedicated, and expanding academic educational research unit that meets the standards of 

an internationally competitive and innovative academic institution” (σελ. 15). 

Συνολικά, η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης υπήρξε πολύτιµη για τη διαδικασία ωρίµανσης του 

Τµήµατος. Η ΓΣ, µετά από εισήγηση της ΟΜΕΑ, προέβη σε διεισδυτική αποτίµηση των κρίσεων της 

Επιτροπής και αξιοπόιησής τους για την περεταίρω ανάπτυξή του και τη συγκεκριµενοποίηση των 

περαιτέρω στόχων του. Το Τµήµα, σε συνεργασία µε τη ΜΟΔΙΠ και τις νέες Πρυτανικές αρχές, οργανώνει 

τη δροµολόγηση και υλοποίηση αυτών των στόχων. 

 

1.1. Διαδικασία συλλογής στοιχείων και σύνταξης της έκθεσης 

Το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 είναι η τέταρτη χρονιά που το τµήµα Φιλοσοφίας συντάσσει Ετήσια 

Απογραφική Έκθεση, αλλά παρόµοιες διαδικασίες µε τις συνακόλουθες Εκθέσεις τους είχαν ήδη υλοποιηθεί 

στα προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη, πριν από τη συγκρότηση της ΟΜΕΑ του τµήµατος και την τυποποίηση 

της όλης διαδικασίας. Διαπιστώθηκε βελτίωση τόσο στη διαδικασία συλλογής των απαιτούµενων στοιχείων 

όσο και στη σύνταξη της Έκθεσης. Αυτό οφείλεται καταρχάς στην εξοικείωση των µελών ΔΕΠ και του 

διοικητικού προσωπικού µε τις εν λόγω διαδικασίες, αλλά και στην τυποποίηση των διαδικασιών µε βάση 

το Εγχειρίδιο Συλλογής Δεδοµένων της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστηµίου Πατρών. 

 

1.2. Παρουσίαση του Τµήµατος 

Ως προς την κτιριακή υποδοµή, συνέχισαν εργασίες βελτίωσης των γραφείων που στεγάζουν τα µέλη ΔΕΠ 

και το διοικητικό προσωπικό και αναβάθµιση υπολογιστών του Κέντρου Η/Υ του τµήµατος. Όπως έχει 

αναφερθεί, το Τµήµα αναµένει την παράδοση ενός νέου κτηρίου (κτήριο 21), το οποίο θα φιλοξενήσει µια 

µεγάλη αίθουσα διδασκαλίας (περίπου 150 θέσεων) και 6-7 γραφεία. 

1.3. Προσωπικό 

Χωρίς µεταβολή αρ. µελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, αλλά µε µείωση του αρ. επί συµβάσει διδασκόντων. 
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Χορηγήθηκαν δύο εκπαιδευτικές άδειες, τις οποίες η Γενική Συνέλευση είχε οµόφωνα υποβάλει προς 

έγκριση από την Κοσµητεία και τον Πρύτανη για το 2013-2014, βάσει της νόµιµης προϋπηρεσίας των 

αιτούντων. 

1.4. Φοιτητές 

Στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα εντάχθηκαν 15 φοιτητές (από τους οποίους συνεχίζουν τις σπουδές τους οι 

14), ενώ ο αριθµός εισαγόµενων προπτυχιακών φοιτητών µειώθηκε λόγω των µετεγγραφών.  

 

1.5. Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 

Η αναθεώρηση του ΠΠΣ απασχόλησε στην ουσία την Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών από τον Νοέµβριο 

2012 ως τον Ιούλιο 2013 και τη Γενική Συνέλευση από τον Απρίλιο ως τον Ιούλιο 2013. Η 

αναδιαµόρφωση των σπουδών κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής ΠΠΣ βασίστηκε σε προηγηθείσα σχετική 

εισήγηση της Επιτροπής ΠΑΑΛΤ (κατατέθηκε τον Δεκέµβριο 2011 στο Τµήµα) και σε προεργασία της ΕΠΠΣ 

του ακαδηµαϊκού έτους 2011/12. Είχε ως κύριο γνώµονα την ποιοτική αναβάθµιση και την ορθολογική 

διευθέτηση του όγκου εργασίας των φιλοσοφικών µαθηµάτων των φοιτητών, την αναδιοργάνωση των 

εργαστηρίων καθώς και των µαθηµάτων άλλων επιστηµονικών πεδίων, µε σκοπό την βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού έργου του Τµήµατος. 

Το διδακτικό έτος 2013-2014 το πρόγραµµα υλοποιήθηκε για 2η φορά και η πράξη αποδεικνύει ότι οι 

διορθώσεις που έγιναν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όπως σηµειώθηκε προηγουµένως, βρισκόµαστε σε 

συνεχή εγρήγορση για την βελτίωση του προγράµµατος. Το εισαγωγικό µάθηµα που περιγράφηκε 

παραπάνω (σ. 52) είναι µια σαφής ένδειξη για αυτές τις προσπάθειές µας. 

 

1.6. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, λαµβάνοντας υπ’ όψη τη µεγάλη ανταπόκριση στην πρόσκληση 

υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο διετές ΠΜΣ το προηγούµενο έτος, εξίσου από πτυχιούχους 

Φιλοσοφίας και από πτυχιούχους άλλων επιστηµονικών πεδίων, αλλά και την εµπειρία που έχει προκύψει 

κατά τη λειτουργία του προγράµµατος, στις αρχές του 2013 προχώρησε σε εκτενείς διευκρινιστικές 

τροποποιήσεις του Κανονισµού ΠΜΣ, έπειτα από εµπεριστατωµένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής 

του ΠΜΣ. Ο κανονισµός στη νέα οριστική του µορφή έχει ενταχθεί στον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδηµαϊκού 

έτους 2013-2014, που επισυνάπτεται ως παράρτηµα στο τέλος αυτής της Έκθεσης. 

 

1.7. Διδακτικό έργο 

Οι αντίστοιχοι δείκτες των ερωτηµατολογίων διατηρούνται σχετικά αµετάβλητοι σε σύγκριση µε το 

προηγούµενο έτος, γεγονός που δείχνει µια σταθεροποίηση της ποιότητας του παρεχόµενου διδακτικού 

έργου. Ταυτόχρονα, έχει πολλαπλασιαστεί η χρήση των ΤΠΕ και της ηλεκτρονικής τάξης (E-class) από 

τους διδάσκοντες του τµήµατος. Δεν αλλάζει η µικρή κάµψη του µέσου όρου στους βαθµούς πτυχίου των 

αποφοίτων. 

 

1.8. Ερευνητικό έργο 
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Κατά το έτος αναφοράς δεν υπήρξε αξιοσηµείωτη µεταβολή του παραχθέντος έργου, στοιχείο που 

επιβεβαιώνεται και από τους αντίστοιχους πίνακες.  

Στο Τµήµα έλαβαν χώρα οι εξής διεθνείς επιστηµονικές συναντήσεις: 

• Διεθνής Ηµερίδα: "Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία", 25 Απριλίου 2013. Διοργανωτής: Στασινός 
Σταυριανέας 

• Ηµερίδα: "Το οντολογικό status του αριθµού", 29 Μαΐου 2013. Διοργανωτές: Δήµητρα 
Χριστοπούλου, Μελίνα Μουζάλα 

• Διεθνές Συνέδριο: "Self-Consiousness", 28 - 29 Ιουνίου 2013. Διοργανωτές: Ευγενία Μυλωνάκη, 
Κώστας Παγωνδιώτης 

 
Επίσης, κατά το χειµερινό εξάµηνο 2013-2014, έλαβε χώρα το: Εσωτερικό Σεµινάριο Τµήµατος Φιλοσοφίας 
2013-2014: 1ος Κύκλος: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Οργανωτής: Π. Κόντος) 
Πρόγραµµα Διαλέξεων: 

• Κόντος Π., Οι διανοητικές κακίες στην ηθική του Αριστοτέλη (23/10) 
• Περδικούρη Ελ., Ύλη και χρόνος στον Πλωτίνο (06/11) 
• Δηµητρακόπουλος Γ., Η πρόσληψη του σκεπτικισµού του Ξενοφάνη στην αρχαιότητα (20/11) 
• Τσιτσιρίδης Σ., Ζητήµατα ερµηνείας της Ποιητικής του Αριστοτέλη (04/12) 
• Ράγκος Σ., Το ‘εξαίφνης’ στον Πλάτωνα (18/12)  

 

1.9. Άλλες υπηρεσίες 

Συνεχίστηκε ο εµπλουτισµός της βιβλιοθήκης µε νέα βιβλία. 

1.10 Σχέσεις µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή άλλους φορείς 

Το σηµαντικότερο στοιχείο βελτίωσης εδώ είναι αναµφισβήτητα η δεύτερη διοργάνωση από το τµήµα του 

Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισµού Φιλοσοφικού Δοκιµίου, µε µεγάλη συµµετοχή µαθητών από όλη τη 

χώρα, όπως προαναφέρθηκε.  

2. Συµπεράσµατα / στόχοι βελτίωσης  

Το τµήµα Φιλοσοφίας συνεχίζει να προωθεί πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό να αµβλύνουν αδυναµίες και 

να ενισχύσουν την περαιτέρω ανάπτυξη: 

1. Με πρωτοβουλία της ΟΜΕΑ, το Τµήµα επεξεργάζεται τρόπους ώστε η διαδικασία της αξιολόγησης να 

αποτελέσει µόνιµη και σταθερή πρακτική που θα συµβάλει σε µία συστηµατικότερη διαδικασία σχεδιασµού 

της ακαδηµαϊκής του ανάπτυξης. Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης επιβεβαίωσε ότι ο σχεδιασµός του 

Τµήµατος είναι στη σωστή κατεύθυνση. 

2. Στην ίδια κατεύθυνση, η 17η ΓΣ της 03.07.14. µετά από εισήγηση της ΟΜΕΑ, το Τµήµα υιοθέτησε 

πρακτικές που εξασφαλίζουν ότι η αξιολόγηση  των φοιτητών θα έχει άµεσο αντίκτυπο στη λειτουργία του 

Τµήµατος µέσα από την παρακολούθηση και την δηµόσια διαβούλευση γύρω από την συνολική απόδοση 

των διδασκόντων του Τµήµατος και τον εντοπισµό µεµονωµένων περιπτώσεων που χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής.  

3. Τρία χρόνια επιτυχούς διοργάνωσης αποδεικνύουν ότι ο Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισµός 

Φιλοσοφικού Δοκιµίου συµβάλλει πράγµατι στην προβολή της σηµασίας της φιλοσοφίας τόσο στα πλαίσια 

της Μέσης εκπαίδευσης όσο και γενικότερα. Η εξωτερική έκθεση αξιολόγησης αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά 

αυτή την προσπάθεια σε πολλά σηµεία της. Η πρόσφατη εισαγωγή του µαθήµατος της φιλοσοφίας ως 

µαθήµατος γενικής παιδείας όλων των κατευθύνσεων της Β΄τάξης του Λυκείου από την επόµενη σχολική 
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χρονιά, αποτελεί µια πρόκληση για το Τµήµα προς την κατεύθυνση αυτήν. Το Τµήµα έχει ήδη 

δροµολογήσει ενέργειες ώστε να εντείνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη διδασκαλία της φιλοσοφίας 

στη β’θµια εκπαίδευση. Η πιο χαρακτηριστική από αυτές είναι η δηµιουργία ηλεκτρονικού υλικού που θα 

αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τµήµατος.  

4. Το νέο πρόγραµµα σπουδών αποδεικνύεται, στην πράξη, ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Αν και 

είναι νωρίς για να κρίνει κανείς την αποτελεσµατικότητά του, είναι προφανές ότι διευκολύνει την επιτυχία 

των φοιτητών στις σπουδές τους και τους διδάσκοντες να ελέγξουν κατά πόσον οι φοιτητές αποκτούν τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες που καλλιεργούνται στα µαθήµατα. Το νέο στοιχείο που αποφασίστηκε στην 17η 

ΓΣ είναι µεταπτυχιακοί φοιτητές του Β’ και Γ’ κύκλου σπουδών να αναλάβουν φροντιστηριακά επικουρικά 

µαθήµατα δίκην εργαστηριακών µαθηµάτων µε στόχο να εξασφαλιστεί, όσο γίνεται αποτελεσµατικότερα, η 

απόκτηση δεξιοτήτων εκ µέρους των φοιτητών.  

5. Συνεχίζει η προσέλκυση, κατά το δυνατό, περισσότερων φοιτητών στο πλαίσιο του προγράµµατος 

Erasmus και άλλων ευρωπαϊκών προγραµµάτων, όπως και η συντονισµένη ενθάρρυνση φοιτητών και 

φοιτητριών του τµήµατος για συµµετοχή στο Erasmus σε Πανεπιστήµια του εξωτερικού, µε τα οποία το 

τµήµα συνάπτει διµερείς συµβάσεις συνεργασίας (19 ενεργοποιηµένες). 

6. Βασικοί στόχοι του τµήµατος παραµένουν οι εξής:  

α) να βελτιώσει το παραγόµενο ερευνητικό έργο  - ποσοτικά και ποιοτικά - και την αναγνώρισή του σε 

διεθνές επίπεδο, 

(β) εντονότερη και αποτελεσµατικότερη διεκδίκηση χρηµατοδότησης της έρευνας, σε συνεργασία µε τη 

ΜΟΔΙΠ και τις Πρυτανικές αρχές, 

(γ) αύξηση των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος, παρά την δραµατικά αρνητική στάση του αρµόδιου υπουργείου 

που δεν προωθεί προς πλήρωση καµιά από τις θέσεις ΔΕΠ που το Τµήµα δικαιούται. 

7. Χάρη στις προσπάθειες πολλών ετών από τους διδάσκοντες, το ΠΜΣ του τµήµατος φαίνεται να 

εδραιώνεται σταθερά και η πρόσκληση συνεργατών οµιλητών για διαλέξεις συνεχίζει να αποτελεί 

σηµαντική  παράµετρο. Οι ποσοτικοί δείκτες µας επιτρέπουν να αναµένουµε συνέχιση της αυξανόµενης 

ελκυστικότητας του προγράµµατος, που θα εχει ως αποτέλεσµα περαιτέρω άνοδο του επιπέδου στον α΄ και 

β΄ κύκλο σπουδών. 

8. Το τµήµα θα συνεχίσει να επενδύει ενέργεια και µεγάλο µέρος του προϋπολογισµού του για την 

ενίσχυση εθνικών και διεθνών συνεργασιών. Το 2013-2014 πραγµατοποιήθηκαν συνέδρια µε τη 

συµµετοχή ελλήνων και ξένων επιστηµόνων. Παρόµοιες δράσεις έχουν ήδη δροµολογηθεί για το επόµενο 

ακαδηµαϊκό έτος παρά την αρνητική οικονοµική συγκυρία. 

 9. Εισήχθη στο Τµήµα, για πρώτη φορά, η µηχανοργάνωση της Γραµµατείας για τους πρωτοετείς φοιτητές 

(ψηφιακό άλµα). Αυτό έχει ήδη ευεργετικές συνέπειες για τη λειτουργία του Τµήµατος. Όταν όλα τα έτη 

θα ενσωµατωθούν, προοδευτικά, στο σύστηµα, τότε η Γραµµατεία και, κατ’ επέκταση, οι διδάσκοντες και 

οι φοιτητές θα µπορούν να διεκπεραιώνουν ταχύτερα και ευκολότερα µια τεράστια γκάµα εργασιών. Το 

Τµήµα ευχαριστεί την οµάδα του ΠΠ που ανέλαβε το έργο της µηχανοργάνωσης για την συνεργασία και 

την υποστήριξή της, χάρη στην οποία επιλύθηκε ένα από τα σηµαντικά προβλήµατα που είχε καταγραφεί 

σε όλες τις προηγούµενες ετήσεις εσωτερικές εκθέσεις. 
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Ι. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Ακολουθούν πρότυπα δείγµατα ερωτηµατολογίων που απευθύνονται σε φοιτητές και µέλη ΔΕΠ: 

 

Παράρτηµα Ι:  

1. Πρότυπο δείγµα ερωτηµατολογίου προπτυχιακών µαθηµάτων 

2. Πρότυπο δείγµα ερωτηµατολογίου µεταπτυχιακών µαθηµάτων 

 

 

 

Παράρτηµα ΙΙ: 

Πρότυπο δείγµα ερωτηµατολογίου µελών ΔΕΠ
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Παράρτηµα ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ  

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 
 Αριθµός προσφερόµενων κατευθύνσεων:1 

 Αριθµός µεταπτυχιακών προγραµµάτων: 1 
 

Σχετικός 
πίνακας 

Ακαδηµαϊκό 
έτος 

 
2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/9 2007/8 2006/7 

# 1 
Συνολικός 

αριθµός µελών 
ΔΕΠ 

 
13 13 13 13 13 11 11 12 

# 1 Λοιπό προσωπικό 6 9 9 9 9 9 9 8 

# 2 

Συνολικός 
αριθµός 

προπτυχιακών 
φοιτητών σε 
κανονικά έτη 
φοίτησης (ν Χ 2) 

 
 
 

975 951 846 770 672 578 493 489 

# 3 

Προσφερόµενες 
από το Τµήµα 
θέσεις  στις 
πανελλαδικές 

 
 

85 222 195 200 200 180 135 135 

# 3 

Συνολικός 
αριθµός 

νεοεισερχοµένων 
φοιτητών 

 
 

140 217 208 184 178 145 115 96 

# 7 Αριθµός 
αποφοίτων 

 
88 106 37 66 74 60 87 74 

# 6 Μ.Ο. βαθµού 
πτυχίου 

 
6,8 6,65 6,32 6,51 6,73 6,78 6,82 6,87 

# 4 
Προσφερόµενες 
από το Τµήµα 
Θέσεις ΠΜΣ** 

 
20 20 20 0 20 0 20 0 

# 4 Αριθµός αιτήσεων  
για ΠΜΣ** 

 
66  46 0 23 0 19 0 

# 12.1 

Συνολικός 
αριθµός 

µαθηµάτων για 
την απόκτηση 
πτυχίου 

 
 

42 47 47 47 47 47 47 47 

# 12.1 
Σύνολο 

υποχρεωτικών 
µαθηµάτων (Υ) 

 
28 37 37 37 37 37 37 37 

# 12.1 

Συνολικός 
αριθµός 

προσφερόµενων 
µαθηµάτων 
επιλογής 

 
 

25 22 21 18 13 22 17 16 

# 15 

Συνολικός 
αριθµός 

δηµοσιεύσεων 
ΔΕΠ 

 
 

31 33 40 28 25 28 26  

# 16 
Αναγνώριση 
ερευνητικού 
έργου (σύνολο) 

 
24 54 36 54 62 77 65  

# 17 Διεθνείς 
συµµετοχές 

 
16 5 2 3 3 3 3 0 

 

* Πρόκειται για το ακαδηµαϊκό έτος (δύο συνεχόµενα ακαδηµαϊκά εξάµηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
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Παράρτηµα IV: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ.  

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π.  

ΑΠΟ 1/2013 ΕΩΣ 12/2013 

Όλα τα αναλυτικά στοιχεία που ακολουθούν αποτυπώνονται, ως αριθµητικά δεδοµένα, στον Πίνακα 16, 

στο Παράρτηµα ΙII. 

 

Κυριακή Γουδέλη 

Επιστηµονικές Δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές: 5 

1. ‘Schelling’s Symbolic Relationship between ethics and aesthetics and the role of the system in the 

system-theory’, Systema (υπό δηµοσίευση). 

2. ‘Athenian Democracy and Tragedy’, Celestia Nova, 4 (ii), 2013. 

3.  ‘Περί της έννοιας της υπόστασης και της ενδεχοµενικότητας στην πρώιµη φιλοσοφία του 

Λάιµπνιτς’, Αξιολογικά, (υπό δηµοσίευση) 

4. ‘The Space of Life in Leibniz and the Holographic Universe’, Philosophy Study, 4.2, 2014  

5. ‘Η φιλοσοφία της φύσης του Σέλλινγκ: η ολότητα της ζωής’, Δευκαλίων, (υπό δηµοσίευση).  

 

Πρακτικά συνεδρίων µε κριτές: 1 

‘On the nature of Contingency in Schelling’s Positive Philosophy’, δίγλωσση (αγγλικά και 

γερµανικά) δηµοσίευση στο ειδικό τόµο έκδοσης των ερευνητικών εργασιών του Διεθνούς 

Εργαστηρίου επί της θετικής φιλοσοφίας του Schelling, Institut für Philosophie der Universität 

Freiburg-Institut für Design Science, Munich, (υπό δηµοσίευση). 

 

 Επιστηµονικό έργο: 2                         

Συµµετοχή, ως προσκεκληµένο µέλος, στις ετήσιες συναντήσεις του διεθνούς  ερευνητικού 

εργαστηρίου  επί της θετικής φιλοσοφίας του Σέλλινγκ,σε συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια του  

Φράιιµπουργκ και Μονάχου, 2012-2015. Διεθνές Επιστηµονικό Εργαστήριο, Freiburg, Germany, 

Απρίλης 18-21, 2013, Συµµετείχα ως προσκεκληµένη οµιλήτρια µε την ανακοίνωση‘Contingency, 

Possibility and Nothing in Schelling’s Positive Philosophy’. 

 

23rd World Congress of Philosophy: Μέλος της Προεδρίας και κριτής στο τµήµα Philosophy of 

Nature. Συµµετείχα µε την ανακοίνωση ‘The Space of Life in Leibniz and the Holographic 

Universe’.  

Ι. Ζεϊµπέκης 2013 

 

Εργασίες σε επιστ. περιοδικά µε κριτές 

 Color and cognitive penetrability. Philosophical Studies 165.1, 2013: 167-175. 

 



Τµήµα Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Πατρών / Ετήσια έκθεση αξιολόγησης Ακαδηµαϊκού Έτους 2013-2014 

 

  

Ανακοινώσεις σε επιστ. συνέδρια µε κριτές χωρίς πρακτικά 

• University of Cambridge, British Society of Aesthetics Annual Conference, September 2013.  

• University of Athens, 4th international conference of the Greek Cognitive Science Society, 

June 2013.  

 

Προσκεκληµένες διαλέξεις στο εξωτερικό  

• National University of Singapore Philosophy Seminar Series, April 2013. 

• National University of Singapore, Monograph in progress seminar, April 2013. 

 

Ετεροαναφορές : 11 

 

Βιβλιοκρισίες τρίτων για δηµοσιεύσεις σας: 1 

 

Συµµετοχές σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων 2 

 

Συµµετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών 5 

 

Προσκλήσεις για διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια 1 

 

Δοικητικές θέσεις σε διεθνείς ακαδηµαϊκούς/ερευνητικούς οργανισµούς ή επιστηµονικές 

εταιρείες 

Ταµίας της European Society for Aesthetics  

Μέλος του Δ.Σ. της European Society for Aesthetics  

 

Μέλος Editorial Board 

• Μέλος της επιτροπής κριτικών θεωρήσεων του περιοδικού British Journal of Aesthetics. 

• Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής του περιοδικού Revue Francophone d’Esthétique. 

 

Κριτής προτάσεων ερευνητικών προγραµµάτων: α. Εξωτερικού β. Εσωτερικού 

Αξιολογητής προγραµµάτων για την Agence Nationale de la Recherche, Γαλλία. 

Αξιολογητής προγραµµάτων για την Evaluation of Research Quality (VQR) in Italian Universities and 

Research Institutions. 

 

Άλλες αξιολογήσεις για διεθνείς φορείς 

Μέλος επιστηµονικής επιτροπής διεθνούς φορέα: Société de Philosophie Analytique, European Society 

for Aesthetics 

 

Κριτής για τα περιοδικά: 

Philosophical Studies (Η.Π.Α.), Dialectica (Ελβετία), Philosophia (Ισραήλ)  

Australasian Journal of Philosophy (Αυστραλία), British Journal of Aesthetics (Αγγλία), Journal of 

Aesthetics and Art Criticism (Η.Π.Α.),  

Southern Journal of Philosophy (Η.Π.Α.) 

 

Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου 
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Συνυπεύθυνος διοργάνωσης του ετήσιου συνεδρίου της European Society for Aesthetics, Amsterdam, 

Ολλανδία, Μάϊος 2013. 

 

 

 

Αικατερίνη Καλέρη 

Δηµοσιέυσεις σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου µε κριτές: 1 

 

“Die Uebrewinduung des Dualismus in Wilhelm Diltheys ontologischem und erkenntnistheoretischem 

Denken” στο: XXIII World Congress of Philosophy, Athens 2013, υπό δηµοσίευση στην έκδοση των 

πρακτικών του συνεδρίου 

Επιστηµονικό έργο: 

Συµµετοχή στην Τοπική Οργανωτική Επιτροπή του 23ου Παγκόσµιου Συνεδρίου Φιλσοφίας  

 

Παύλος Κόντος 

Βιβλία/µονογραφίες: 1 

Aristotle’s Moral Realism Reconsidered. Phenomenological Ethics, Routledge, New York/London, 2011, 
22013 (Paperback edition) 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους: 1 

“The Visibility of Goodness” in: C. Baracchi, Bloomsbury Companion to Aristotle. Bloomsbury, New 

York/London, 2013, 227-240 

Βιβλιοκρισίες: 1 

“Jon Miller, The Reception of Aristotle’s Ethics, Oxford UP, 2012”, Notre Dame Philosophical Reviews, 

2013-05-14 

Επιστηµονικός εκδότης σε διεθνή συλλογικό τόµο: 1 

The Metaphysics of Sight and Phenomenology, with A. Cimino, submitted to Brill 

Επιστηµονικό έργο 

Ετεροαναφορές: 12 

Βιβλιοκρισίες τρίτων για δηµοσιεύσεις µου: 4 

A. Vigo, Revue Philosophique de Louvain, 111/2, 2013, 423-426 (in French), S. Millett, The Review of 

Metaphysics, 66/4, 2013, 841-843, S. Virvidakis, Critica, 2013-09 (in Greek), P. Thanassas, Critica, 

2013-08 (in Greek). 

Τιµητικοί τίτλοι 

Senior Visiting Scholar (Spring Semester 2013), Onassis Foundation in USA: The University 

Seminars Program (Duke, Fordham, Princeton) 

www.onassisusa.org/aboutusp.php?m=4&h=4 

Προσκλήσεις για διαλέξεις σε διεθνή fora 
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2013a. Intellectual vices in Aristotle’s ethics:  

 Three Lectures at the Classical Philosophy Colloquium, Princeton University February 27-28 & 

March, 1 (in the context of The University Seminars Program sponsored by the Onassis 

Foundation in USA): Craft and atechnia, , Intellectual practical vices in Aristotle’s ethics 

2013b. Three Lectures at the Department of Philosopy, Duke University, NC  

March, 4-8 (in the context of The University Seminars Program sponsored by the Onassis Foundation in 

USA): Aristotle and Moral Realism, The Possibility of Moral Change, Intellectual productive vices in 

Aristotle’s ethics 

 

2013c Three Lectures at the Department of Philosopy, Fordham University, New  

York, April, 1-5 (in the context of The University Seminars Program sponsored by the Onassis 

Foundation in USA): Towards a Phenomenological Moral Realism 

Intellectual vices in Aristotle’s ethics, Aristotle and Heidegger on Moral Experience 

 

Προσκλήσεις για διαλέξεις σε εθνικά συνέδρια 

BODY AND MIND (THE ATHENS DIALOGUES, ONASSIS CULTURAL CENTRE, FALL 2013) 

“MERLEAU-PONTY: A BODY OLDER THAN OURSELVES” HTTP://WWW.SGT.GR/PLAYERS/ATHENSDIALOGUES/20131115/GR/ 

Ερευνητικά Προγράµµατα: Επιστηµονικός υπεύθυνος: Habit and Skill, Αριστεία ΙΙ (2012-2014), ΓΓΕΤ 

 

Ανδρέας Μιχαλάκης 

 Μονογραφία 

Το Δίκαιο και το Αγαθό: Δοκίµιο για τη Θεωρία Δικαιοσύνης του John Rawls, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 

Αθήνα, 2013.  

2013 Συµµετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών 1 

2011 Συµµετοχές σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων 1 

Μέλος του επιστηµονικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος Σάκης Καράγιωργας 

 

Mελίνα Μουζάλα 

Βιβλία/µονογραφίες 

Ζητήµατα Γνωσιολογίας, Οντολογίας και Μεταφυσικής στην φιλοσοφία του Αριστοτέλους. Υπό το φως 

αρχαίων και βυζαντινών υποµνηµάτων, εκδ. Gutenberg, 2013 

Εργασίες σε Επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 

1."Aristotle's Method of Understanding the First Principles of Natural Things in the Physics I.1", Peitho- 

Examina Antiqua-No 3, pp. 31-50, 2012 

2. "On the Cratylean Argumentation in  Support of the Correctness of Names  in Plato's Cratylus",pp.73-

86. Journal of Classical Studies MS, No.14, 2012 

Ερευνητικό έργο 

Διοργάνωση Διεπιστηµονικής Ηµερίδος µε θέµα "Το οντολογικό status του αριθµού", µε αφετηρία την 

οποίαν ξεκίνησε ερευνητική συνεργασία µε τους κλάδους της Φιλοσοφίας των Μαθηµατικών και της 

Ιστορίας των Μαθηµατικών(Τµήµατα Μαθηµατικών Πάτρας, Μαθηµατικών Αθήνας και ΜΙΘΕ). 

Ανακοινώσεις σε συνέδρια  
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Αριστοτέλης, Θέων ο Σµυρναίος, Συριανός:µαθηµατικοί (ή µοναδικοί) και ειδητικοί αριθµοί (βλ. παραπ.) 

Κων/νος Παγωνδιώτης 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους 

• «Η Καντιανή Θεώρηση» στο Α. Μπαλτάς (επιµ.): Φιλοσοφία και Επιστήµες στον 20ο αιώνα, ΠΕΚ, 

2013. 

• “Hallucination, Mental Representation, and the Presentational Character” στο F. Macpherson & D. 

Platchias: Hallucination. MIT Press, 2013. 

Επιµελητής 

Επιστηµονική επιµέλεια από κοινού µε τον Σπύρο Πετρουνάκο της µετάφρασης του βιβλίου Williams, M.: 

Προβλήµατα της Γνώσης: Μια Κριτική Εισαγωγή στη Γνωσιολογία (Problems of Knowledge: A Critical 

Introduction to Epistemology. Oxford University Press, 2002), (Μεταφραστής: Βάιος Παπαθεοχάρης). 

Liberal Books, 2013 

Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια µε κριτές 

Παγωνδιώτης, Κ.: «Γνωσιακή διαπερατότητα της αντίληψης από µη προτασιακό εννοιολογικό 

περιεχόµενο», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακής Επιστήµης, Αθήνα, 6-8 Ιουνίου 

Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια χωρίς κριτές 

• “Rödl on receptive knowledge”, Συνέδριο µε τίτλο Self-Consciousness, Πάτρα, 28-29 Ιουνίου 

2013. 

• «Μπορούν οι υπολογιστές να σκέφτονται;», Ηµερίδα Φιλοσοφίας για την Παγκόσµια µέρα 

Φιλοσοφίας, Τµήµα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Λευκωσία, 13 

Νοεµβρίου 2013. 

Ερευνητικό έργο 

Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος στο πρόγραµµα Ενίσχυσης Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών µε τίτλο Moral 

Perception And Practical Knowledge µε κύρια ερευνήτρια τη Δρ. Ευγενία Μυλωνάκη. Έρευνα 

χρηµατοδοτούµενη από την ΓΕΓΕΤ (2012-2014). 

Ελένη Περδικούρη 

Ερευνητικό έργο 

Συµµετοχή στο πρόγραµµα του Ιδρύµατος Νιάρχος: «Μετάφραση των απάντων του Αριστοτέλη».  

Στασινός Σταυριανέας 

Κεφάλαιο σε συλλογικό τόµο 

“The concept of nature in Aristotle's Physics” in M. Leunissen, Cambridge Companion to Aristotle’s 

Physics, Cambridge UP 

Ερευνητικό έργο 
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Οργανωτής: One-day conference at the Philosophy Department, University of Patras (25 April 2013). 

Χρήστος Τερέζης 

Βιβλία/µονογραφίες 

• Σπουδή στον Ύστερο Νεοπλατωνισµό, εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2013, σσ. 342 

• Σπουδή στον Γρηγόριο Νύσσης, εκδ. Έννοια, Αθήνα 2013, σσ. 590 

• Πλάτωνος Μίνως, εκδ. Έννοια, Αθήνα 2013, σσ. 663 (µαζί µε Π. Κώνστα) 

 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους 

1. "Η Πολιτική Θεολογία του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατά τον Ευσέβιο Kαισαρείας", Saint Emperor 

Constantine and Christianity, Volume I, Nis 2013, pp. 117-129 (µαζί µε Γεώργιο-Νεκτάριο Λόη) 

2. "Το δίκαιον καη η ηθική εις τον πλατωνικόν διάλογον Νόµοι", Αιτολόγηση, Νοµιµοποίηση και 

Δίκαιο", εκδ. Σάκκουλα-"L'Harmattan", σσ. 211-239 

Άρθρα σε περιοδικά 

1. "Πρόκλος, Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης: Νεοπλατωνικός Πολυθεϊσµός-Χριστιανικός Μονοθεϊσµός", 

Βυζαντινός Δόµος (19-20-21),σσ. 493-506 

2. "Όροι της σχέσης πολιτικής-οικονοµίας και ευδαιµονίας στους Νόµους του Πλάτωνα", Φιλοσοφείν 

(7), σσ. 149-170 (µαζί µε Μαρία Τσιάµη) 

3. "The Neoplatonist Proclus and the Foundations of Political Philosophy", Philosophica (12), pp. 57-

70 

4. "Christian Person-Modern Industrial (Corporate) Society. A Dialectical Contradiction", Florentia 

Iliberritana (24), pp. 269-278 

5. "The Theological Controversy between Eunomius and Basil the Great: a Philosophical Approach", 

Perichoresis (11), pp. 5-28 (µαζί µε Σπύρο Παναγόπουλο) 

6. "Pedagogical Issues in the Neoplatonic Philosopher Proclus: A Methodological Research 

Proposition", Skepsis (XXIII), pp. 343-356 (µαζί µε Μαριλένα Τσακουµάκη) 

Δήµητρα Χριστοπούλου 

Άρθρα σε περιοδικά µε κριτές 

"On the synthetic content of Implicit Definitions", Logic and Logical Philosophy, vol. 22, 2013, 47-60 

Ερευνητικό έργο 

Οργάνωση: Συµπόσιο της Φιλοσοφίας των Μαθηµατικών µε θέµα το "Οντολογικό status του αριθµού"    

(σε συνεργασία µε την Μ. Μουζάλα) 
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