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

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

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

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  1

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

Πλήρης σύνθεση της Συνέλευσης Τµήµατος 

Μ έ λ η  Δ.Ε.Π. 
Κόντος Παύλος, Καθηγητής, Πρόεδρος της Συνέλευσης 
Γουδέλη Κυριακή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Συνέλευσης 

Ιστότοπος:  www.philosophy.upatras.gr   

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  philosophy@upatras.gr 

Ταχυδροµική διεύθυνση:  Τµήµα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26 500 Ρίο-Πάτρα 

 Η Συνέλευση του Τµήµατος (Σ), όπως ορίζεται στον Ν. 4485/2017 άρθρο 21 παρ. 1, εννοείται στο εξής και όπου ο οδηγός 1
σπουδών αναφέρεται σε Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), ή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), όπως ονοµάζονταν πριν.
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Βαλάκας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Ζεϊµπέκης Ιωάννης, Αναπληρωτής καθηγητής 
Μιχαλάκης Ανδρέας,  Επίκουρος καθηγητής (2021-2: Εκπαιδευτική άδεια) 
Μιχάλσκι Μαρκ, Επίκουρος καθηγητής 
Μουζάλα Μελίνα, Επίκουρη καθηγήτρια  
Παγωνδιώτης Κωνσταντίνος, Επίκουρος καθηγητής 
Παρούσης Μιχαήλ, Αναπληρωτής καθηγητής (2021-2: Εκπαιδευτική άδεια)  
Περδικούρη Ελένη, Επίκουρη καθηγήτρια 
Σαγκριώτης, Γεώργιος, Επίκουρος καθηγητής 
Σταυριανέας Στασινός, Επίκουρος καθηγητής  

Ε κ π ρ ό σ ω π ο ς  µ ε λ ώ ν Ε.ΔΙ.Π. 
Χριστοδούλου Μιχάλης 

Ε κ π ρ ό σ ω π ο ι  π ρ ο π τ υ χ ι α κ ώ ν και  µεταπτυχιακών  φ ο ι τ η τ ώ ν    
Τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη αναγράφονται στον ιστότοπο του Τµήµατος, αν οριστούν κατά 
τα ως άνω.  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΌ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ (Δ.Ε.Π.) 

Καθηγητές

ΚΌΝΤΟΣ ΠΑΎΛΟΣ    
Οντολογία - Ηθική - 
Φαινοµενολογία  
(Φ.Ε.Κ. διορισµού: 4-8-2016) 

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

Αναπληρωτές Καθηγητές

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

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

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

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

ΖΕΪΜΠΈΚΗΣ  ΙΩΆΝΝΗΣ                                           
Αναλυτική γνωσιοθεωρία, 
µεταφυσική και αισθητική  
(Φ.Ε.Κ. διορισµού: 13-9-2017) 

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

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

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

Επίκουροι  
Καθηγητές

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

τηλ.: 2610-969945 
micha@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 35
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ΜΙΧΑΛΣΚΙ ΜΑΡΚ 
Γερµανικός Πολιτισµός - Νεότερα 
και Σύγχρονα Ρεύµατα της 
Γερµανικής Φιλοσοφίας  
(ΦΕΚ Μετακίνησης 
2126/12-11-2019) 

mmichalski@upatras.gr  
Γραφείο: Κτίριο Κ22 

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

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

ΠΑΓΩΝΔΙΏΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  
Φιλοσοφία του νου 
(Φ.Ε.Κ. διορισµού: 1-8-2012)

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

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

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

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

geosagriotis@upatras.gr  
Γραφείο: Κτίριο Κ21 

ΣΤΑΥΡΙΑΝΈΑΣ ΣΤΑΣΙΝΌΣ  
Αριστοτέλης: γνωσιολογία - 
µεταφυσική 
(Φ.Ε.Κ. διορισµού: 4-11-2020)

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

ΕΙΔΙΚΌ ΔΙΔΑΚΤΙΚΌ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ 
(Ε.ΔΙ.Π.) 

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

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

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

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

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

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

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

τηλ.: 2610-969813 
spagadorou@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 22
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ 
Γραµµατεία του Τµήµατος (κτήριο Κ 22) : 
ΒΈΡΓΗ ΧΑΡΊΚΛΕΙΑ, Γραµµατέας           τηλ.: 2610-997817  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΆ ΑΝΤΙΓΌΝΗ, Διοικητική Υπάλληλος     τηλ.: 2610-997819  
ΛΈΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ, Διοικητικός Υπάλληλος     τηλ.: 2610-997818 

E-mail: philosophy@upatras.gr  Φαξ Γραµµατείας: 2610-969364  
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ/ΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Στο Τµήµα Φιλοσοφίας λειτουργεί (Ι) η Επιτροπή Φοιτητικών Θεµάτων, αποτελούµενη από µέλη 
ΔΕΠ, ενώ επίσης λειτουργεί (ΙΙ) ο θεσµός του ακαδηµαϊκού συµβούλου: κάθε Αετής φοιτητής 
συνδέεται µε ένα µέλος ΔΕΠ το οποίο εκτελεί χρέη ακαδηµαϊκού συµβούλου για έναν αριθµό 
φοιτητών/τριών και ο οποίος/α επιλαµβάνεται σπουδαστικών υποθέσεων των εν λόγω φοιτητών/
τριών. Τα µέλη της Επιτροπής όπως και οι ακαδηµαϊκοί σύµβουλοι των Αετών φοιτητών/τριών 
ορίζονται στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Οι φοιτητές και φοιτήτριες ενθαρρύνονται να 
επικοινωνούν µε τους/τις συµβούλους για τα ζητήµατα του προγράµµατος σπουδών τους. 

Επίσης, η Επιτροπή Προσωπικών θεµάτων δέχεται εντελώς εµπιστευτικά καταγγελίες ή παράπονα 
φοιτητών, που προκύπτουν από καταχρηστικές συµπεριφορές συµφοιτητών ή λοιπών παραγόντων 
της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Τα µέλη της επιτροπής ορίζονται µε την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού 
έτους. 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ 

Πώς θα αποκτήσετε την Ακαδηµαϊκή Ταυτότητα και το ΠΑΣΟ:  

Από το έτος 2012-2013 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ανέπτυξε κεντρικό 
πληροφοριακό σύστηµα για την έκδοση νέας ακαδηµαϊκής ταυτότητας για τους φοιτητές. Στην 
ακαδηµαϊκή ταυτότητα ενσωµατώνεται και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), το οποίο 
καταργείται ως ξεχωριστό έντυπο.  
Για να αποκτήσετε το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονική 
αίτηση στη διεύθυνση http://paso.minedu.gov.gr/ 

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

Πώς θα παραλάβετε το ΠΑΣΟ:  

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

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

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

Ποιοί φοιτητές/τριες δικαιούνται να αποκτήσουν ΠΑΣΟ:  

Δικαίωµα αίτησης για την απόκτηση ΠΑΣΟ έχουν οι παρακάτω προπτυχιακοί /ες φοιτητές/τριες:  
⇒Οι φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακοί) που δεν είναι 
ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύµφωνα µε το 
ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών προσαυξηµένα κατά δύο (2) έτη (ν+2), και  

⇒Οι φοιτητές/τριες -πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι 
σπουδάζουν σε ηµεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράµµατος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης «Erasmus», για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ηµεδαπό ΑΕΙ. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2 :  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  
Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ  ( Β Τ Φ )  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Βιβλιοθηκονόµος, Διοικητική Υπάλληλος  

ΤΣΑΡΔΑΚΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Διοικητική Υπάλληλος 

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

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

Η ΒΤΦ λειτουργεί στο κτήριο Κ25 του Τµήµατος σε συνεργασία µε την κεντρική Βιβλιοθήκη & 
Υπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστηµίου Πατρών. Για τη χρήση της ΒΤΦ 
απαιτείται η εγγραφή των χρηστών και η απόκτηση της ειδικής Κάρτας Χρήστη. Η εγγραφή 
και η έκδοση της κάρτας γίνεται στα γραφεία της ΒΥΠ. Η Κάρτα Χρήστη ισχύει και για όλες τις 
υπηρεσίες της ΒΥΠ. 
Δικαίωµα χρήσης της ΒΤΦ έχουν: 
▪ Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Πατρών, το µέλος Ε.ΔΙ.Π. του τµήµατος, καθώς και οι 
διδάσκοντες/ουσες µε σύµβαση στο Τµήµα Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Πατρών 
▪Οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστηµίου Πατρών. 
▪Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές /τριεςκαι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστηµίου Πατρών 
▪Όλοι οι εργαζόµενοι στο Πανεπιστήµιο Πατρών 
▪Εξωτερικοί χρήστες, δηλαδή άτοµα που δεν ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες. Οι 
εξωτερικοί χρήστες καταβάλλουν το ποσό των 29,35 ευρώ εφάπαξ κατά την εγγραφή τους στη 
ΒΥΠ. 

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

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

Χρήση της Βιβλιοθήκης/Αναγνωστηρίου 
Όλοι οι χρήστες δεσµεύονται από τους όρους του κανονισµού λειτουργίας της ΒΤΦ, ο οποίος 
βρίσκεται αναρτηµένος σε εµφανή σηµεία στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Οποιαδήποτε λοιπά 
ζητήµατα προκύπτουν τίθενται υπόψη της Επιτροπής Βιβλιοθήκης του Τµήµατος Φιλοσοφίας. 
Βασικά σηµεία του κανονισµού λειτουργίας της ΒΤΦ: 
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⇒Οι χρήστες είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού, να 
σέβονται το χώρο καθώς και τους συναδέλφους τους. 

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

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

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

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

⇒ Οι χρήστες έχουν άµεση πρόσβαση στα βιβλία και στα περιοδικά της ΒΤΦ. Η πρόσβαση στον 
κατάλογο της Βιβλιοθήκης γίνεται µέσω Η/Υ. 

⇒ Κατά την έξοδό τους από το χώρο της Βιβλιοθήκης, οι χρήστες είναι υποχρεωµένοι - χωρίς 
προτροπή - να δείχνουν στον υπεύθυνο υπάλληλο τα βιβλία ή τετράδια που παίρνουν µαζί τους. 

Δανεισµός  

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

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

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

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

Κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στο Κτήριο Κ35 
Το Τµήµα Φιλοσοφίας θεωρεί ως ένα από τα σηµαντικότερα εφόδια των φοιτητών για να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας την όσο το δυνατόν έγκαιρη 
εξοικείωσή τους µε τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που αυτές προσφέρουν. 
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν µε άνεση τον Η/Υ ως εργαλείο είτε 
για τη σύνταξη των εργασιών τους είτε, το σπουδαιότερο, για την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο και 
στο τεράστιο φάσµα πληροφοριών που αυτό προσφέρει (π.χ., για την πρόσβαση σε κλασικά 
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κείµενα ή σε δευτερεύουσα βιβλιογραφία). Τέλος, η χρήση Η/Υ αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για 
την ενηµέρωση των φοιτητών σχετικά µε το πρόγραµµα µαθηµάτων, τις ανακοινώσεις των 
διδασκόντων κτλ. Με το σκεπτικό αυτό, το πρόγραµµα σπουδών προβλέπει υποχρεωτικά 
εργαστήρια για την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε οι φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν µε 
τις νέες τεχνολογίες. 

Οι φοιτητές/τριες παρακαλούνται να ενηµερώνονται σχετικά µε τα ωράρια λειτουργίας του 
Κέντρου Η/Υ από τις ανακοινώσεις του Τµήµατος Φιλοσοφίας. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3 :  ‘ Ε Υ Δ Ο Ξ Ο Σ ’ -  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ή  
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ί Α  Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Έ Ν Η Σ  Δ Ι Α Χ Ε Ί Ρ Ι Σ Η Σ  

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Ά Τ Ω Ν  

Εύδοξος ονοµάζεται το ηλεκτρονικό σύστηµα µέσω του οποίου θα γίνεται η επιλογή και η 
παραλαβή των συγγραµµάτων που δικαιούνται οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η 
διαδικασία που θα ακολουθείται και οι σχετικές ηµεροµηνίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

Ενδεικτικές διαδικασίες 
• 1-31 Οκτωβρίου: Ηλεκτρονική Δήλωση προτίµησης συγγραµµάτων από τους φοιτητές 
• 1 Οκτ.- 31 Δεκ.: Παραλαβή Συγγραµµάτων από τα σηµεία Διανοµής 
• 1-31 Ιαν.: Εκκίνηση διαδικασίας Πληρωµής Εκδοτών και ενηµέρωση Γραµµατειών  

Διαδικασία επιλογής συγγραµµάτων 

Οι φοιτητές/τριες θα εισέρχονται σε µία κεντρική ιστοσελίδα του ΚΠΣ (Κεντρικό Πληροφοριακό 
Σύστηµα) από όπου: 
• Θα γίνεται η πιστοποίησή τους (µέσω Shibboleth)  
• Θα βλέπουν τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών και τα αντίστοιχα συγγράµµατα 
• Θα µπορούν να κάνουν προεπισκόπηση του εξωφύλλου, του πίνακα περιεχοµένων και ενός 
ενδεικτικού κεφαλαίου κάθε συγγράµµατος 

• Θα έχουν άµεση ενηµέρωση για την τρέχουσα διαθεσιµότητα κάθε συγγράµµατος και για τα 
σηµεία διανοµής στην πόλη-έδρα του Πανεπιστηµίου 

• Θα επιλέγουν ηλεκτρονικά τα συγγράµµατα που δικαιούνται 

Διαδικασία παραλαβής συγγραµµάτων 

Κατόπιν, ο φοιτητής/τρια θα λαµβάνει άµεσα από το ΚΠΣ ένα SMS µε τον κωδικό PIN, για να 
µπορεί να παραλάβει χωρίς καθυστέρηση τα επιλεγέντα συγγράµµατα από το αντίστοιχο σηµείο 
διανοµής. Σε περίπτωση που ένας εκδότης δεν µπορεί να ορίσει τοπικό σηµείο διανοµής στην πόλη 
όπου εδρεύει η Σχολή του δικαιούχου φοιτητή/τριας, είναι υποχρεωµένος να αποστέλλει το 
σύγγραµµα ταχυδροµικώς στον φοιτητή/τρια (δηλαδή, σε διεύθυνση στην πόλη-έδρα του 
Πανεπιστηµίου), χωρίς χρέωση του παραλήπτη. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4 :  Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ  Γ Ι Α  
Τ Ο Υ Σ / T Ι Σ  Φ Ο Ι Τ Η Τ Ε Σ / Τ Ρ Ι Ε Σ  

Πρόγραµµα Erasmus 

Ένα από τα σηµαντικότερα προγράµµατα κινητικότητας φοιτητών που διαχειρίζεται το 
Πανεπιστήµιο Πατρών είναι η τοµεακή δράση Erasmus  του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Lifelong 
Learning Programme (LLP).  Συµµετέχοντας στο πρόγραµµα Erasmus οι φοιτητές έχουν δύο 
δυνατότητες: α) την κινητικότητα για σπουδές, β) την κινητικότητα για πρακτική άσκηση 
(placements). Οι υποτροφίες Erasmus χρηµατοδοτούνται από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών 
και επιδοτούνται από το Πανεπιστήµιο Πατρών µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Διεθνών, Δηµοσίων Σχέσεων και το 
Τµήµα Διεθνών Σχέσεων (2610.994259, 969029) και στον ιστότοπο:  
https://erasmus.upatras.gr/contact 

Το Τµήµα Φιλοσοφίας συµµετέχει ενεργά στο πρόγραµµα Erasmus και έχει ήδη υπογράψει µια 
σειρά διµερών συµφωνιών. Για τα επόµενα έτη βρίσκονται σε ισχύ συµφωνίες µε τα εξής 
ευρωπαϊκά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα: 

Université Catholique de Louvain (2010-13) www.ucl.aca.be 

Université de Poitiers (2009-13) www.univ-poitiers.fr 

Université de Bourgogne (2009-12) www.u-bourgogne.fr 

Albert-Ludwigs Universität Freiburg (2009-12)www.uni-freiburg.de 

Charles University in Prague (2009-2012) www.cuni.cz 

Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca (2009-2012) www.ubbcluj.ro 

Kazimierz Wielki University (2009-2012) www.ukw.edu.pl 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (2010-2013) www.amu.edu.pl 

Università di Roma Tre (2009-2012) www.uniroma3.it 

Università di Pisa (2010-2012) www.unipisa.it 

Università degli Studi di Genova (2011-2012) www.unige.it 

Universidad Complutense de Madrid (2010-2012) 

Μαθήµατα ελληνικής γλώσσας 

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

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

Στέγαση 

Οι φοιτητές στεγάζονται υπό προϋποθέσεις στη Φοιτητική Εστία του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας 
τα κτήρια της οποίας βρίσκονται στους χώρους της Πανεπιστηµιούπολης. Η (µικρή) Εστία του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, που βρίσκεται στο Προάστιο Πατρών, εξυπηρετεί κυρίως αλλοδαπούς 
µεταπτυχιακούς φοιτητές και διδάσκοντες για περιορισµένο χρόνο.  

Η Φοιτητική Εστία του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας παρέχει διαµονή σε προπτυχιακούς 
φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση. Για σχετικές πληροφορίες οι φοιτητές θα πρέπει να 
απευθύνονται στη Φοιτητική Εστία στα τηλέφωνα 2610 992359-361 και fax 2610 993550. Η 
διάθεση των δωµατίων στη (µικρή) Εστία του Πανεπιστηµίου στο Προάστιο γίνεται µε 
προτεραιότητα µετά από σχετικό αίτηµα των συντονιστών-µελών Δ.Ε.Π. των Τµηµάτων που 
δέχονται φοιτητές ξένων Πανεπιστηµίων. Σχετικά τηλέφωνα στην Διεύθυνση Φοιτητικής 
Μέριµνας: 2610 997968 και 997975. Το κόστος διαµονής για το µονόκλινο δωµάτιο ανέρχεται στο 
ποσό των 200 ευρώ µηνιαίως και για το δίκλινο στο ποσό των 248 ευρώ µηνιαίως. Καταβάλλεται 
εγγύηση ποσού ίσου µε το ενοίκιο ενός µηνός, η οποία επιστρέφεται κατά την αποχώρηση αν το 
δωµάτιο παραδοθεί χωρίς φθορές. Τέλος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εύρεσης στέγης σε 
ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα και δωµάτια της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της 
Πανεπιστηµιούπολης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. htpp://www.ein.gr 

Στεγαστικό επίδοµα 

Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων που 
εισάγονται µε το σύστηµα των Πανελλαδικών εξετάσεων, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδοµα 
ίσο µε χίλια (1.000) ευρώ, σύµφωνα µε το Νόµο 3220/04 όπως έχει τροποποιηθεί. µε τους Ν. 
3255/04 άρθρο 1 παρ. 10 & Ν. 3296/04 άρθρο 1, παρ. 14. Πληροφορίες για τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά: 
https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/stegastiko-epidoma/ 

Σίτιση 

Για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σχετικά µε το δικαίωµα δωρεάν σίτισης και την 
έκδοση της «κάρτας δωρεάν σίτισης», βλέπε: 
https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/sitisi/ 
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Ιατρικές Υπηρεσίες 
Στο χώρο της Πανεπιστηµιούπολης λειτουργεί το Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο, το οποίο 
είναι δυναµικότητος 700 κλινών και προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους 
κατοίκους της περιοχής (τηλ. κέντρο : 2610 999111). 

Υπηρεσίες για φοιτητές/σπουδαστές µε ειδικές ανάγκες 

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

Γραφείο Παροχής Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Υγείας  

Στο Πανεπιστήµιο Πατρών λειτουργεί Ειδικό Γραφείο Παροχής Συµβουλευτικών Υπηρεσιών 
Υγείας που απευθύνεται στους φοιτητές όλων των Τµηµάτων. Το γραφείο αυτό παρέχει 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη για την αντιµετώπιση των προσωπικών, ψυχολογικών προβληµάτων 
κατά την περίοδο των σπουδών. 
Πληροφορίες: Δ/νση Φοιτητικής Μέριµνας. Τηλ.:2610969897, 2610996696 Fax: 2610997975 

http://dfm.upatras.gr/ 

Ασφάλιση/ Υγιειονοµική περίθαλψη 

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

Oικονοµική ενίσχυση φοιτητών/σπουδαστών 

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

Γραφείο Διασύνδεσης και Επαγγελµατικής Πληροφόρησης  

Το γραφείο Διασύνδεσης και Επαγγελµατικής πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Πατρών άρχισε 
να λειτουργεί το 1997. Σκοπός του είναι η ενηµέρωση των φοιτητών για θέµατα που αφορούν τα 
εξής: 
1. µεταπτυχιακές σπουδές, 2. αγορά εργασίας, 3. ανεύρεση πόρων στήριξης σπουδών και 
κατάρτισης (υποτροφίες/κληροδοτήµατα κλπ). 

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

https://www.cais.upatras.gr/ 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας (2610 997950)  
https://www.upatras.gr/upatras/administrative-services/general-directorate-of-academic-and-ad-
ministrative-affairs/diefthynsi-ekpaidefsis-kai-erevnas/ 

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

https://www.upatras.gr/upatras/administrative-services/general-directorate-of-academic-and-ad-
ministrative-affairs/diefthynsi-dimosion-scheseon-kai-exostrefeias/ 

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

http://gym.upatras.gr/ 

Εξωσπουδαστικές και ελεύθερες δραστηριότητες 

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

Πολιτιστικές οµάδες Φοιτητών:  

http://www1.upnet.gr/index/page/id/96 
 https://www.upatras.gr/culture/cultural-groups/ 

Χορωδία: choir.upatras.gr 

Θεατρικός Όµιλος Εργαζοµένων: https://www.facebook.com/THOEPP  

Χορευτικός Όµιλος Προσωπικού: https://www.upatras.gr/culture/cultural-groups/dance-club/  

Ραδιοφωνικός σταθµός  UPFM: https://upfm.upatras.gr/ 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5 :  Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α  
Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν  Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν  ( Π Π Σ )  Τ Ο Υ  

Τ Μ Η Μ ΑΤ Ο Σ  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ  

Απον εµόµ ε ν ο ς  τ ί τ λο ς  σπουδών :  Πτυχ ί ο  Φιλοσοφ ία ς   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Η εισαγωγή στο Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος γίνεται κατά τις κείµενες 
διατάξεις: 
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 γραπτών 
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. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

(1) Κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4009/11 (άρθρο 33 παρ. 2), «ο φοιτητής εγγράφεται 
στη  σχολή στην  αρχή  κάθε εξαµήνου σε ηµεροµηνίες που ορίζονται από την κοσµητεία  
και δηλώνει τα µαθήµατα που επιλέγει». Από τη σχετική Υπουργική εγκύκλιο αρ. 
Φ5/18347/Β3/21.2.12 προκύπτει ότι η εγγραφή και δήλωση µαθηµάτων αποτελούν από 
κοινού ενέργεια, προκειµένου ο φοιτητής/η φοιτήτρια να έχει ενεργή παρουσία στο Τµήµα. 
Εποµένως, πιστοποιητικό φοίτησης (φοιτητικής ιδιότητας) για κάθε χρήση χορηγείται 
εφόσον οι φοιτητές/τριες έχουν ανανεώσει την εγγραφή και έχουν δηλώσει τα µαθήµατα 
του εξαµήνου για το οποίο ζητούν το πιστοποιητικό. Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να 
χορηγείται πιστοποιητικό για τη φοιτητική κατάσταση, το οποίο να αναφέρει ιστορικό των 
στοιχείων της µέχρι τότε φοίτησης. Ανά εξάµηνο ανανέωση, ή µη, εγγραφής και δήλωσης 
µαθηµάτων αποτελούν συνεπώς δικαίωµα και υποχρέωση κάθε φοιτητή /τριας, που οφείλει 
για το σκοπό αυτό ν’ απευθυνθεί στη Γραµµατεία του Τµήµατος. 

(2)  Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης το εαρινό εξάµηνο 2013, από το ακαδηµαϊκό έτος 2013-
2014 και εξής οι από κατατακτήριες εξετάσεις φοιτητές/ήτριες εγγράφονται στο Β’ εξάµηνο 
σπουδών. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (αποφάσεις Γ.Σ. Ιουνίου 2015 κ.ε.) 

Με την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου όλοι οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν στην Ηλεκτρονική 
Γραµµατεία https://progress.upatras.gr ηλεκτρονική δήλωση για τα υποχρεωτικά και επιλεγόµενα 
µαθήµατα του εξαµήνου σπουδών τους – σε σύνολο πάντοτε 30 µονάδων ECTS, όπως φαίνεται 
παρακάτω στο αναλυτικό πρόγραµµα µαθηµάτων. Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες υποβάλλουν 
δήλωση σε ηλεκτρονική µορφή που ορίζει η Γραµµατεία του Τµήµατος. 
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Μόνο οι φοιτητές/τριες του Τµήµατος που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Erasmus, κατά το εξάµηνο 
φοίτησης σε ξένο Πανεπιστήµιο υποβάλλουν υποχρεωτικά δήλωση για µαθήµατα 30 µονάδων 
ECTS τα οποία παρακολουθούν και εξετάζονται εκεί, δεν υποβάλλουν συνεπώς δήλωση για τα 
µαθήµατα του ίδιου εξαµήνου σπουδών τους στο Τµήµα. 

Όλοι οι φοιτητές/τριες του Τµήµατος που οφείλουν από προηγούµενα εξάµηνα άλλα υποχρεωτικά ή 
επιλεγόµενα µαθήµατα (φιλοσοφίας ή άλλων επιστηµονικών πεδίων) και επιθυµούν να εξεταστούν 
σε αυτά, καλούνται στη δήλωση κάθε εξαµήνου να δηλώνουν επίσης ορισµένα από τα µαθήµατα 
που οφείλουν. Εκτός δηλ. από τις 30 µονάδες ECTS των κανονικών µαθηµάτων ενός χειµερινού 
εξαµήνου, κάθε φοιτητής/ήτρια επιτρέπεται να δηλώσει επιπλέον οφειλόµενα µαθήµατα µέχρι 30 
µονάδες ECTS για κάθε προηγούµενο χειµερινό εξάµηνο των σπουδών του/της. Και εκτός από τις 
30 µονάδες ECTS των κανονικών µαθηµάτων ενός εαρινού εξαµήνου, κάθε φοιτητής/ήτρια 
δικαιούται να δηλώσει επιπλέον οφειλόµενα µαθήµατα µέχρι 30 µονάδες ECTS για κάθε 
προηγούµενο εαρινό εξάµηνο των σπουδών του/της. 

Ειδικά οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες, εκτός από τις κανονικές δηλώσεις στην αρχή κάθε εξαµήνου, 
καλούνται στη διάρκεια του εξαµήνου, αν θέλουν, να δηλώσουν επιπλέον όποια οφειλόµενα 
µαθήµατα δικαιούνται να εξεταστούν κατά τον νόµο και τη σχετική απόφαση της Γ.Σ. για τρίτη 
εξεταστική περίοδο (αντιστοίχως, ή Φεβρουάριο, ή Ιούνιο). 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

– και µόνο εντός της προθεσµίας που έχει ανακοινωθεί. Η συγκεκριµένη 
υποχρέωση σηµαίνει ότι δεν µπορεί να εξεταστεί και να βαθµολογηθεί κανείς σε 

µαθήµατα που δεν δηλώνει. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Π.Δ. 55/10-2-
2004) 

Με το Π.Δ. 55/10-2-2004 (Φ.Ε.Κ. 46/11-2-2004, τχ. Α΄, σ. 807-808), άρθρο 1 – το οποίο εκδόθηκε 
προς εφαρµογή της απόφασης/πρότασης στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του 
Τµήµατος Φιλοσοφίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 36/20-2-2002) για την επαγγελµατική κατοχύρωση των 
πτυχιούχων – οι πτυχιούχοι του Τµήµατος κατοχυρώνονται επαγγελµατικά ως εξής: 
 1. Ἐχουν την δυνατότητα ενασχόλησής τους µε την καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας 
διά της διδασκαλίας και της έρευνας, καθώς και την καλλιέργεια, ανάπτυξη και µετάδοση της 
φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας και του πολιτισµού. 
 2. Έχουν την δυνατότητα να απασχολούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις:  
    α) Στην εκπαίδευση, δηµόσια και ιδιωτική, ως καθηγητές για τη διδασκαλία µαθηµάτων 
σχετικών µε την επιστήµη τους και ως στελέχη αυτής. 
    β) Σε φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα όπως Υπουργεία, Νοµαρχιακές και 
Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς, πολιτιστικούς 
οργανισµούς, πολιτιστικά ιδρύµατα, µέσα επικοινωνίας και ενηµέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, 
έντυπο τύπο), ιδρύµατα µε µορφωτική και πολιτισµική δράση, εκδοτικούς οργανισµούς, ερευνητικά 
ιδρύµατα και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισµού κ.λπ. ως στελέχη, σύµβουλοι, επιµορφωτές κ.λπ. 
σε αντικείµενα της επιστήµης τους, συµβάλλοντας µε επιστηµονική επάρκεια και δηµιουργικά στην 
καλλιέργεια και διάδοση της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας και του πολιτισµού. 
γ) Σε φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, όπως Υπηρεσίες, Νοσηλευτικά Κέντρα, 
Ερευνητικά Κέντρα, επιχειρήσεις κ.ά., των οποίων το αντικείµενο άπτεται ζητηµάτων 
εφαρµοσµένης ηθικής, ως στελέχη, σύµβουλοι, επιµορφωτές κ.λπ. (π.χ. σε σεµινάρια επιµόρφωσης 
για θέµατα βιοηθικής, σε νοσοκοµεία ως σύµβουλοι ηθικής και ιατρικής ηθικής, ή σε επιχειρήσεις 
ως σύµβουλοι σε ζητήµατα ηθικής των επιχειρήσεων κ.λπ.). 

Κατά το Νόµο 3577/2007 (Φ.Ε.Κ. 130/8.06.2007, τ. Α΄, άρθρο 26, παράγραφο 3), οι πτυχιούχοι 
του Τµήµατος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 των εκπαιδευτικών, δηλαδή στον κλάδο των 
φιλολόγων, συνεπώς µπορούν να συµµετέχουν στους αντίστοιχους διαγωνισµούς ΑΣΕΠ. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν µεταπτυχιακές ή 
διδακτορικές σπουδές στη φιλοσοφία σε οποιοδήποτε Πανεπιστήµιο της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής (η αποδοχή τους εξαρτάται βέβαια και από τον βαθµό του πτυχίου τους). Οµοίως, οι 
απόφοιτοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε µια σειρά µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε άλλα 
Τµήµατα Ανθρωπιστικών σπουδών, ή σε προγράµµατα management, διαχείρισης ανθρώπινων 
πόρων κτλ., που δέχονται υποψηφίους ανεξαρτήτως της ειδικότητας του πρώτου πτυχίου. Σε κάθε 
περίπτωση, ο απόφοιτος καλείται να ελέγξει τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις εισαγωγής που θέτει 
το Ίδρυµα στο οποίο θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του. 
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ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
 Το νέο Πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος (ΠΠΣ) τέθηκε σε ισχύ από το 
ακαδηµαϊκό έτος 2021-22. Το ΠΠΣ Φιλοσοφίας αναπτύσσεται σε 8 εξάµηνα σπουδών. 
Περιλαµβάνει 44 µαθήµατα για την απόκτηση πτυχίου, τα οποία αντιστοιχούν σε 135 διδακτικές 
µονάδες και σε 240 µονάδες ECTS, κατανεµηµένες αναλογικά στα οκτώ εξάµηνα σπουδών, 30 
µονάδες ECTS ανά εξάµηνο. 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΠΣ  

Σύµφωνα µε το ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ στο τέλος του παρόντος κεφαλαίο (4), το ΠΠΣ περιλαµβάνει τις εξής κατηγορίες 
µαθηµάτων. 

 Α. (ΥΠΟ): 21 υποχρεωτικά µαθήµατα φιλοσοφίας. Τα οποία περιλαβµάνουνε  
 Α.1 16 υποχρεωτικά µαθήµατα πανεπιστηµιακών παραδόσεων φιλοσοφίας,  
 Α.2 Δύο Εργαστήρια ανάγνωσης φιλοσοφικών κειµένων,  
 Α.3 Ένα υποχρεωτικό πρακτικό Εργαστήριο πληροφορικής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες. 
 Α.4 Ένα µάθηµα: Επεξεργασίας φιλοσοφικών θεµάτων που συνοδεύεται από πρακτικό 
εργαστήριο 
 Α.5 Ένα µάθηµα Λογικής που συνοδεύεται από πρακτικό εργαστήριο.  

Α. Υποχρεωτικά µαθήµατα φιλοσοφίας (=ΥΠΟ): 21

Α.1 Πανεπιστηµιακές παραδόσεις 16

Α.2 Εργαστήρια ανάγνωσης φιλοσοφικών κειµένων 2

Α.3 Εργαστήριο πληροφορικής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες 1

Α.4 Επεξεργασία φιλοσοφικών θεµάτων 1

Α.5 Λογική 1

Α.6 Εργαστήρια συναρτώµενα αντιστοίχως µε τα µαθήµατα «Επεξεργασία φιλοσοφικών 
θεµάτων» (Α4) και «Λογική» (Α5)

(2)

Β. Μαθήµατα επιλογής φιλοσοφίας [παραδόσεις ή σεµινάρια] (=ΕΠΙ): 15

Γ. Υποχρεωτικά µαθήµατα άλλων επιστηµονικών πεδίων (=ΥΑΕΠ): 3

Δ. Μαθήµατα επιλογής άλλων επιστηµονικών πεδίων (=ΕΑΕΠ):  5
Σύνολο 44

Ε. Ειδικές περιπτώσεις µαθηµάτων
Ε.1 Διπλωµατική εργασία φιλοσοφίας

Ε.2 Φροντιστηριακά µαθήµατα και ασκήσεις

Ε.3 Πρακτική άσκηση φιλοσοφίας
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 Β. (ΕΠΙ): 15 µαθήµατα επιλογής φιλοσοφίας, είτε µε µορφή πανεπιστηµιακών παραδόσεων, είτε 
σεµιναρίου. 

 Γ. (ΥΑΕΠ): 3 υποχρεωτικά µαθήµατα άλλων επιστηµονικών πεδίων. 

 Δ. (ΕΑΕΠ): 5 µαθήµατα επιλογής άλλων επιστηµονικών πεδίων. 

 Ε. Στο ΠΠΣ προβλέπονται επίσης ως δυνατότητες ειδικές περιπτώσεις µαθηµάτων: η 
διπλωµατική εργασία φιλοσοφίας, που αντικαθιστά συγκεκριµένο αριθµό µαθηµάτων επιλογής 
φιλοσοφίας· ασκήσεις και φροντιστήρια για υποστήριξη άλλων µαθηµάτων· και η πρακτική 
άσκηση φιλοσοφίας, που αντικαθιστά ένα µάθηµα επιλογής άλλων επιστηµονικών πεδίων (βλ. 
παρακάτω ρυθµίσεις). 

Τα γενικά µαθησιακά αποτελέσµατα του ΠΠΣ ορίζονται ως εξής: 
Το ΠΠΣ αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστηµόνων µε αποδεδειγµένη γνώση και κατανόηση των 
βασικών εννοιών, αρχών, θεωριών, και θεµατικών πεδίων της φιλοσοφίας, τόσο σε ιστορική όσο 
και σε συστηµατική προσέγγιση, επιστηµόνων ικανών να αναλύουν και να αποτιµούν φιλοσοφικά 
επιχειρήµατα, να τα µελετούν, να τα παρουσιάζουν κριτικά και να τα συµπληρώνουν ή διορθώνουν. 
Έχοντας αποκτήσει τις απαιτούµενες ικανότητες για να συνεχίσουν αυτοδύναµα τη διεύρυνση και 
εµβάθυνση των γνώσεών τους, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε 
επαγγέλµατα που αποβλέπουν στην προαγωγή της φιλοσοφίας, µε  διδασκαλία ή/και µε  έρευνα, 
αλλά και στη µετάδοση της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας συνολικά. Πέρα από τη 
βασική γνώση της φιλοσοφικής επιστήµης και της επαγγελµατικής ενασχόλησης µε αυτήν, οι 
απόφοιτοι έχουν την ικανότητα να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους σε πολλά άλλα επιστηµονικά 
πεδία, διεπιστηµονικά περιβάλλοντα, και εργασιακούς χώρους, καθώς η προπτυχιακή τους 
κατάρτιση εξασφαλίζει την αυτοδύναµη κριτική τους σκέψη για την επίλυση σύνθετων 
προβληµάτων και δεξιότητες αναλυτικού λόγου. 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΥΠΟ) 

Α1: Πανεπιστηµιακές παραδόσεις 
 Στόχος των µαθηµάτων αυτών είναι ο/η φοιτητής/τρια να αποκτήσει την απαραίτητη βασική 
στοιχείωση και βασικό προσανατολισµό στο πεδίο της φιλοσοφίας. Θεµατικά τα µαθήµατα αυτά 
έχουν ορισθεί, ώστε α) να δίνουν επαρκή εποπτεία για τους πλέον κοµβικούς σταθµούς της 
ιστορίας της φιλοσοφίας, β) να οδηγούν τον/την φοιτητή/τρια ως τις σύγχρονες φιλοσοφικές τάσεις 
και γ) να τον προσανατολίζουν στους βασικούς κλάδους της φιλοσοφίας. 

Α2: Εργαστήρια Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειµένων 
 Ο χαρακτήρας των µαθηµάτων είναι εργαστηριακός, µε κύριο στόχο τόσο τη µεθοδολογική 
κατάρτιση των φοιτητών/τριών για αυτοδύναµη, επιστηµονικά δόκιµη προσέγγιση πρωτογενών 
φιλοσοφικών κειµένων, όσο και την εξάσκησή τους στις απαραίτητες για τον σκοπό αυτόν  
πρακτικές και δεξιότητες: 
 α) οι φοιτητές/τριες ασκούνται πρακτικά, βάσει επιλεγµένων κειµένων, στην ανάλυση του 
φιλοσοφικού λόγου, στον προσδιορισµό του περιεχοµένου των φιλοσοφικών εννοιών του κειµένου, 
στη δυνατότητα διάκρισης, ανασυγκρότησης και αποτίµησης της εξηγητικής δύναµης των 
επιχειρηµάτων του και στην κατανόηση των φιλοσοφικών θέσεων που αυτό διατυπώνει. 
 β) οι φοιτητές/τριες ασκούνται πρακτικά στη χρήση και αξιοποίηση του διαθέσιµου για τους 
σκοπούς του µαθήµατος υποστηρικτικού επιστηµονικού υλικού, όπως είναι ειδικά έργα αναφοράς, 
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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/τριες µαθαίνουν να εξάγουν φιλοσοφική γνώση από πρωτογενές υλικό και 
ασκούνται στην ανάπτυξη γραπτού επιστηµονικού φιλοσοφικού λόγου. 

 Ρυθµίσεις Εργαστηρίων Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειµένων: Οι φοιτητές ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ σ’ ένα Εργαστήριο από κάθε οµάδα Εργαστηρίων Ανάγνωσης Φιλοσοφικών 
Κειµένων και σε περίπτωση που δεν επιτύχουν στην κανονική και την επαναληπτική εξεταστική 
του Σεπτεµβρίου, κατά την επόµενη δήλωση του µαθήµατος έχουν δικαίωµα να επιλέξουν άλλο 
Εργαστήριο από την αντίστοιχη οµάδα Εργαστηρίων. 
 Στα Εργαστήρια Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειµένων παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι 
υποχρεωτική. Δεν επιτρέπονται πάνω από τρείς (3) απουσίες  από τις συνεδριάσεις του µαθήµατος. 
Σε περίπτωση περισσοτέρων των τριών απουσιών ο/η φοιτητής/τρια δεν µπορεί να βαθµολογηθεί 
στο µάθηµα αυτό. 

Α3: Εργαστήριο Πληροφορικής για τις Ανθρωπιστικές Επιστήµες 
 Το υποχρεωτικό Εργαστήριο Πληροφορικής σκοπό έχει να εξασκήσει τους/τις φοιτητές/τριες στη 
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. Το Εργαστήριο 
Πληροφορικής έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και αντιστοιχεί σε διδακτικές µονάδες για την 
απόκτηση του πτυχίου. Για το µάθηµα αυτό δεν προβλέπονται επαναληπτικές εξετάσεις. 

Α4: Επεξεργασία φιλοσοφικών θεµάτων 
 Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε την επιστηµονική προσέγγιση, 
ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση φιλοσοφικών θεµατικών. Για τον σκοπό αυτό, το 
συγκεκριµένο µάθηµα εστιάζει στην συζήτηση ενός επιµέρους φιλοσοφικού ζητήµατος, το 
οποίο µελετάται συστηµατικά βάσει επιλεγµένης βιβλιογραφίας. Το µάθηµα συνοδεύεται από 
υποχρεωτικό πρακτικό εργαστήριο (βλ. πιο κάτω). Για τους φοιτητές µε έτος εισαγωγής µετά το 
2011/12 επιτυχής εξέταση στην Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεµάτων (συνολικά 
µάθηµα+εργαστήριο) είναι προαπαιτούµενο για διπλωµατική εργασία. 

Α5: Λογική 
 Τα µαθήµατα Λογικής θεωρούνται µαθήµατα προπαιδείας για τη φιλοσοφική ανάλυση και την 
ορθολογική οικοδόµηση φιλοσοφικών επιχειρηµάτων και της σκέψης γενικότερα. Ταυτόχρονα 
εισάγουν στον φιλοσοφικό κλάδο της Λογικής. Το συγκεκριµένο υποχρεωτικό µάθηµα συνοδεύεται 
από υποχρεωτικό πρακτικό εργαστήριο (βλ. πιο κάτω). Η βαθµολόγηση των φοιτητών προκύπτει 
από συµψηφισµό του βαθµού στο κυρίως µάθηµα και στο εργαστήριο. 

Α6: Υποχρεωτικά Εργαστήρια συναρτώµενα σε υποχρεωτικά µαθήµατα φιλοσοφίας 
 Τα εργαστήρια που συνοδεύουν τα υποχρεωτικά µαθήµατα φιλοσοφίας «Επεξεργασία 
Φιλοσοφικών Θεµάτων» και «Λογική», ανήκουν στην κατηγορία υποχρεωτικών πρακτικών 
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εργαστηρίων του προγράµµατος σπουδών. Είναι εργαστηριακά µαθήµατα πρακτικής εµπέδωσης 
γνώσεων και διδασκαλίας δεξιοτήτων, εξαρτώνται θεµατικά από το οµώνυµο µάθηµα και 
αποτελούν ενιαία διδακτική ενότητα µε αυτό. 
 Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική: 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 επίδοσή 
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’ αντιστοιχία 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 στη 
µελέτη, κατανόηση και γραπτή παρουσίαση επιστηµονικής φιλοσοφικής βιβλιογραφίας, συναφούς 
µε τη θεµατική του κυρίως µαθήµατος, µε την καθοδήγηση και την υποστήριξη υπεύθυνου για το 
εργαστήριο ειδικού διδακτικού προσωπικού.  Αφ’ ετέρου, ο φοιτητής διδάσκεται και εξασκείται σε 
επιστηµονικές τεχνικές (π.χ. βιβλιογραφική έρευνα) καθώς και στις µορφολογικές προδιαγραφές 
της συγγραφής επιστηµονικής εργασίας. 
Για τους φοιτητές µε έτος εισαγωγής µετά το 2011/12 η επιτυχής παρακολούθηση του 
συνολικού µαθήµατος Επεξεργασίας Φιλοσοφικών Θεµάτων είναι προαπαιτούµενο 
διπλωµατικής εργασίας. 

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΕΠΙ) 

 Τα µαθήµατα επιλογής φιλοσοφίας 3ου και 4ου έτους µπορούν να προσφέρονται µε τη µορφή 
πανεπιστηµιακών παραδόσεων ή µε τη µορφή σεµιναρίων. Τα µαθήµατα αυτά σκοπό έχουν να 
επιτρέψουν στον φοιτητή να επεκταθεί σε πεδία ή/και να εµβαθύνει σε φιλοσοφικά ζητήµατα 
ανάλογα µε τα ειδικότερα ενδιαφέροντά του, ως εκ τούτου θεµατικά καλύπτουν σηµαντικούς 
σταθµούς της ιστορίας της φιλοσοφίας, καθώς και κεντρικά ζητήµατα της συστηµατικής 
φιλοσοφίας, που ολοκληρώνουν το πρόγραµµα των προπτυχιακών σπουδών. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους οι φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθήσουν δεκαπέντε (15) µαθήµατα από 
αυτήν την κατηγορία. 

 Σεµινάρια: Τα σεµινάρια αποτελούν ειδική υποκατηγορία των µαθηµάτων επιλογής φιλοσοφίας. 
Για την παρακολούθησή τους εγγράφονται έως 25 φοιτητές/τριες µε την εξής διαδικασία: οι 
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φοιτητές/τριες δηλώνουν εγκαίρως 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 κατάλογο µε τους φοιτητές που έγιναν δεκτοί 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 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. 

Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ (ΥΑΕΠ) 
  
 Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν 3 υποχρεωτικά µαθήµατα άλλων 
επιστηµονικών πεδίων, τα «Παιδαγωγικά Ι», «Παιδαγωγικά ΙΙ» και «Αρχαία Ελληνική 
Λογοτεχνία», τα οποία προσφέρονται από το Τµήµα Φιλοσοφίας. Τόσο τα υποχρεωτικά, όσο και τα 
παρακάτω µαθήµατα επιλογής άλλων επιστηµονικών πεδίων 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 τη µεθοδολογία των 
επιστηµονικών αυτών κλάδων σε βασικό επίπεδο. 

Δ.  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ (ΕΑΕΠ) 

 Οι φοιτητές/τριες οφείλουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να παρακολουθήσουν 5 
µαθήµατα επιλογής άλλων επιστηµονικών πεδίων. Έτσι µπορούν να δηµιουργήσουν κατά τα 
επιστηµονικά ενδιαφέροντά τους ή τον επαγγελµατικό τους σχεδιασµό πεδία ισχυρότερης εστίασης 
και ειδίκευσης, επικεντρώνοντας τις επιλογές τους σε γνωστικά αντικείµενα του κλάδου ΠΕ02, ή 
να πλαισιώσουν τις φιλοσοφικές τους σπουδές µε συναφή πεδία και γενικά να διαµορφώσουν και 
να ολοκληρώσουν εξατοµικευµένα τις σπουδές τους. Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν από κατάλογο 
µαθηµάτων, τα οποία προσφέρονται από το Τµήµα ή άλλα Tµήµατα του Πανεπιστηµίου. Σ’ αυτή 
την κατηγορία συγκαταλέγονται ισοδύναµα και µαθήµατα ξένης γλώσσας, που προσφέρονται από 
το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών. 

Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Ε1: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

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. Επιπλέον, προβλέπεται 
συνεπίβλεψη Διπλωµατικής Εργασίας απο ένα (1) µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος και ένα (1) µέλος 
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ΕΔΙΠ εφόσον είναι είτε κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος είτε µέλος της καταληκτικής βαθµίδας, 
όπως ορίζεται απο τον Νόµο 4386/2016, άρθρο 28, παρ. 12α. 

Προϋποθέσεις εποπτείας ΔΕ:  
Η ανάληψη της εποπτείας µιας ΔΕ έγκειται στη διακριτική ευχέρεια ενός διδάσκοντα. Ελάχιστοι 
όροι, ωστόσο, για την εκπόνηση µιας ΔΕ είναι η χρήση ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας 
και χρήση Η/Υ. Οι φοιτητές καλούνται να εκφράζουν έγκαιρα την πρόθεσή τους για εκπόνηση ΔΕ 
από το 6ο εξάµηνο και εξής, ώστε να έχουν επαρκή χρόνο για τη δήλωση και εν συνεχεία την 
προετοιµασία της ΔΕ, µε τη σύµφωνη γνώµη του διδάσκοντα που δέχεται να αναλάβει το θέµα και 
την εποπτεία. 

Προαπαιτήσεις:  
Για 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 έτους εισαγωγής µετά το 2011/12: Επιτυχής εξέταση στο µάθηµα 
«Επεξεργασία φιλοσοφικών θεµάτων» βάσει στοιχείων της καρτέλας του φοιτητή. 

Χρόνος δήλωσης, προετοιµασίας και υποβολής ΔΕ:  
Αν ο φοιτητής επιλέγει να αναλάβει ΔΕ και ο διδάσκων έχει δεχτεί να εποπτεύσει συγκεκριµένο 
θέµα που συµφώνησαν, η ΔΕ δηλώνεται µόνο µια φορά, είτε στο Ζ΄, είτε στο Η΄, είτε σε επόµενο 
εξάµηνο νόµιµων σπουδών, υποχρεωτικά στη θέση τριών επιλεγόµενων µαθηµάτων φιλοσοφίας 
του ίδιου εξαµήνου: δηλαδή, κατά τη δήλωση ο φοιτητής δεν δηλώνει τρία κατ’ επιλογήν µαθήµατα 
φιλοσοφίας στη θέση των οποίων δηλώνει τη ΔΕ (βλ. και παρακάτω: Αντιστοιχία µε µαθήµατα). Το 
ίδιο διάστηµα που έχει οριστεί για τη δήλωση, κατατίθεται στη Γραµµατεία συµπληρωµένο έντυπο 
µε το θέµα και τον επόπτη της ΔΕ, υπογεγραµµένο από τον τελευταίο. 

 Η διάρκεια προετοιµασίας της ΔΕ είναι τουλάχιστον ένα διδακτικό εξάµηνο και δεν επιτρέπεται 
να υποβληθεί προς εξέταση, πριν ολοκληρωθούν τα µαθήµατα του εξαµήνου στην αρχή του οποίου 
δηλώθηκε. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η ΔΕ δεν συνεχιστεί, κατατίθεται στη Γραµµατεία σχετικό 
έγγραφο και, αντί της ΔΕ που δεν διεκπεραιώθηκε, το επόµενο εξάµηνο ο φοιτητής δηλώνει 
υποχρεωτικά τρία µαθήµατα επιλογής φιλοσοφίας, ώστε να καλύψει τις προϋποθέσεις του πτυχίου. 
Το ίδιο ισχύει, εάν υποβαλλόµενη ΔΕ εξεταστεί και δεν βαθµολογηθεί επιτυχώς.  

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 
αντικαθιστά τρία (3) κατ΄επιλογήν µαθήµατα φιλοσοφίας 3ου και 4ου έτους, µε τα οποία 
αντιστοιχείται, και ισοδυναµεί µε 9 δ.µ. και 15 µονάδες ECTS. 

Ε2: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΆ ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 Για ορισµένα µαθήµατα του ΠΠΣ, ιδίως τις πανεπιστηµιακές παραδόσεις, µπορεί να 
προβλεφθούν ειδικά φροντιστηριακά µαθήµατα και ασκήσεις, µε σκοπό τη διδακτική ενίσχυση του 
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µαθήµατος για την καλύτερη εξασφάλιση των µαθησιακών αποτελεσµάτων µέσω 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. 

Ε3: ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 Από το 2017-2018 και εξής, εφόσον εγκριθεί σχετική χρηµατοδότηση, µπορεί να δηλωθεί 
προπτυχιακή Πρακτική άσκηση φιλοσοφίας ως επιλογή στο 6ο εξάµηνο,, εναλλακτικά στη θέση 
του µαθήµατος επιλογής άλλων επιστηµονικών πεδίων, ή σε επόµενο εξάµηνο σπουδών από 
φοιτητές που το οφείλουν. Το Τµήµα προβλέπει Πρακτική άσκηση µε όριο αριθµού φοιτητών µέχρι 
50, διαφορετικό κάθε εαρινό εξάµηνο αναλόγως της χρηµατοδότησης, και ενδεικτικά θέτει σε 
προτεραιότητα ως προϋποθέσεις έγκρισης: (α) αριθµό µαθηµάτων µε επιτυχή εξέταση και µέσο όρο 
βαθµολογίας 1ου και 2ου έτους σπουδών, (β) οικονοµικά κριτήρια, (γ) επάρκεια ξένης γλώσσας σε 
επίπεδο τουλάχιστον Β2, (δ) επάρκεια χρήσης Η/Υ. 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 Κατ’ εφαρµογή απόφασης της Συγκλήτου και αντίστοιχης ρύθµισης της Γ.Σ. του Τµήµατος από το 
2016-2017 και εξής, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεµβρίου κάθε φοιτητής, 
συµπεριλαµβανοµένων των επί πτυχίω, δικαιούται να επανεξεταστεί για να βελτιώσει τον βαθµό 
του σ’ ένα µάθηµα ανά ακαδηµαϊκό έτος, από εκείνα στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς κατά την 
προηγούµενη εξεταστική περίοδο του χειµερινού εξαµήνου τον Ιανουάριο, ή του εαρινού εξαµήνου 
τον Ιούνιο – ανεξαρτήτως αν επρόκειτο για µάθηµα του έτους σπουδών του, ή το όφειλε από 
προηγούµενα έτη. Συγκεκριµένα, το δικαίωµα βελτίωσης βαθµού επιτυχίας αφορά ένα µάθηµα είτε 
από τα υποχρεωτικά και επιλεγόµενα µαθήµατα Φιλοσοφίας τα οποία αντιστοιχούν το καθένα σε 5 
µονάδες ECTS – και διδάσκονται από µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος ή του Πανεπιστηµίου Πατρών, 
καθώς και από συµβασιούχους διδάσκοντες του Τµήµατος – είτε από τα υποχρεωτικά και 
επιλεγόµενα µαθήµατα άλλων επιστηµονικών πεδίων τα οποία διδάσκονται από µέλη ΔΕΠ του 
Τµήµατος. 
 Οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές υποβάλλουν µεταξύ τέλους Ιουλίου και τέλους Αυγούστου σχετική 
αίτηση προς το Τµήµα µέσω Γραµµατείας ή Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστηµίου, µε την 
προϋπόθεση να αφορά επανεξέταση σ’ ένα µάθηµα των ως άνω κατηγοριών. 
 Όταν η Γραµµατεία καταχωρίσει βαθµό της αρχικής επιτυχούς εξέτασης και βαθµό επανεξέτασης 
κάθε εν λόγω µαθήµατος, ο µεγαλύτερος από τους δύο λογίζεται ως ο βαθµός του συγκεκριµένου 
µαθήµατος για το πτυχίο, µε επεξήγηση στην αναλυτική βαθµολογία. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
  
Βαρύτητα – Διδακτικές µονάδες – Μονάδες ECTS ανά κατηγορία µαθηµάτων 

 Κατηγορία µαθηµάτων Α1 (ΥΠΟ), Β (ΕΠΙ), Γ (ΥΑΕΠ), Δ (ΕΑΕΠ): τρίωρα µαθήµατα, καθένα 
3 διδακτικές µονάδες, 5 µονάδες ECTS. 
 Κατηγορία Α2 (ΥΠΟ): τρίωρα εργαστήρια, καθένα 3 διδακτικές µονάδες, 10 µονάδες ECTS. 
 Κατηγορία Α3 (ΥΠΟ): δίωρο εργαστήριο πληροφορικής, 2 διδακτικές µονάδες, 5 µονάδες 
ECTS. 
 Κατηγορία A4 και Α5 (ΥΠΟ): τρίωρα µαθήµατα µε τρίωρα υποχρεωτικά πρακτικά εργαστήρια 
της κατηγορίας Α6, καθένα (µάθηµα+εργαστήριο) 7 διδακτικές µονάδες, 15 µονάδες ECTS. 
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 Ε1: Η διπλωµατική εργασία φιλοσοφίας υποκαθιστά τρία µαθήµατα επιλογής φιλοσοφίας της 
κατηγορίας Β (ΕΠΙ), συνολικά 9 διδακτικές µονάδες, 15 µονάδες ECTS. 
 Ε3: Η πρακτική άσκηση φιλοσοφίας υποκαθιστά ένα µάθηµα επιλογής άλλων επιστηµονικών 
πεδίων της κατηγορίας  Δ (ΕΑΕΠ), 3 διδακτικές µονάδες, 5 µονάδες  ECTS. 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

Ο τρόπος υπολογισµού του βαθµού πτυχίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, για τον υπολογισµό βαθµού πτυχίου ή διπλώµατος πολλαπλασιάζεται ο βαθµός κάθε 
µαθήµατος επί τον συντελεστή βαρύτητάς του και το άθροισµα των επιµέρους γινοµένων διαιρείται 
µε το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας όλων των µαθηµάτων αυτών. Ο συντελεστής 
βαρύτητας προκύπτει από τις διδακτικές µονάδες κάθε µαθήµατος ή άσκησης µε απόφαση της ΓΣ 
Τµήµατος. Οι φοιτητές/τριες, ανάλογα µε τον τελικό βαθµό που επιτυγχάνουν, παίρνουν στο πτυχίο 
τους τον εξής χαρακτηρισµό επίδοσης: 

Καλώς:   6.5> Βαθµός Πτυχίου ≥ 5

Λίαν Καλώς:   8.5> Βαθµός Πτυχίου ≥ 6.5

Άριστα:   Βαθµός Πτυχίου ≥ 8.5
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  6 :  Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο  

Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο  Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α  Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

σύµφωνα µε αποφάσεις της Γ.Σ. 2013-2021 
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1Ο ΕΤΟΣ 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

α/α Τίτλος µαθήµατος
Διδακτικές 
Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά µαθήµατα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1 Νεότερη πολιτική φιλοσοφία 3 5

2 Εισαγωγή στη φιλοσοφία Ι 3 10

3
Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειµένων Ι: 
Αρχαία φιλοσοφία

3 5

4
Εργαστήριο πληροφορικής για τις ανθρωπιστικές 
επιστήµες

3 5

Υποχρεωτικό µάθηµα άλλου επιστηµονικού πεδίου (ΥΑΕΠ)

4 Παιδαγωγικά Ι 3 5

Σύνολο 30

α/α Τίτλος µαθήµατος
Διδ. 
Μονάδες

Μονάδες 
ECTS

Υποχρεωτικά µαθήµατα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1 Εισαγωγή στη φιλοσοφία ΙΙ 3 5

2 Πλάτων 3 5

3 Νεότερη γνωσιοθεωρία µεταφυσική Ι 3 5

4 Λογική (και Εργαστήριο) 5 10

Υποχρεωτικό µάθηµα άλλου επιστηµονικού πεδίου (ΥΑΕΠ)

5 Παιδαγωγικά ΙΙ 3 5

Σύνολο 30
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2Ο ΕΤΟΣ 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

α/α Τίτλος µαθήµατος Διδ. Μονάδες Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά µαθήµατα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1 Αριστοτέλης 3 5

2 Νεότερη ηθική φιλοσοφία 3 5

3 Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειµένων ΙΙ: 
Νεότερη φιλοσοφία

3 10

Μαθήµατα επιλογής άλλων επιστηµονικών πεδίων (ΕΑΕΠ)

4 Επιλογή ενός µαθήµατος άλλου επιστηµονικού πεδίου 3 5

5 Επιλογή ενός µαθήµατος άλλου επιστηµονικού πεδίου 3 5

Σύνολο 30

α/α Τίτλος µαθήµατος
Διδ. 
Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά µαθήµατα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1 Κant 3 5

2 Νεότερη γνωσιοθεωρία-µεταφυσική ΙΙ 3 5

3 Φιλοσοφία της γλώσσας 3 5

4
Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεµάτων 

Εργαστήριο επεξεργασίας φιλοσοφικών θεµάτων

4 

3
15

Σύνολο 30
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3Ο ΕΤΟΣ 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

α/α Τίτλος µαθήµατος
Διδ. 
Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά µαθήµατα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1 Σύγχρονη ηθική φιλοσοφία 3 5

2 Καντ 3 5

3 Αναλυτική γνωσιολογία 3 5

Μαθήµατα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

4 Μάθηµα επιλογής φιλοσοφίας 3 5

5 Μάθηµα επιλογής φιλοσοφίας 3 5

Μάθηµα επιλογής άλλου επιστηµονικού πεδίου (ΕΑΕΠ)

6
Αρχαία ελληνική γραµµατεία και γλώσσα Ι ή ΙΙ 
Ή  
Αρχαία ελληνική γραµµατεία και γλώσσα ΙΙ

3 5

Σύνολο 30
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ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

α/α
Τίτλος µαθήµατος Διδ. Μονάδες

Μονάδες 
ECTS

Υποχρεωτικά µαθήµατα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1 Σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία 3 5

2 Αισθητική 3 5

3 Φιλοσοφία 19ου αι./ Φαινοµενολογία 3 5

Μαθήµατα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

4 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5

5 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5

Υποχρεωτικό µάθηµα άλλου επιστηµονικού πεδίου (ΕΑΕΠ)

6 Αρχαία ελληνική λογοτεχνία 3 5

Σύνολο 30
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4Ο ΕΤΟΣ 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Ι) 

Εναλλακτικό Πρόγραµµα Μαθηµάτων Ζ’ Εξαµήνου (ΙΙ) 

α/α Τίτλος µαθήµατος Διδ. Μονάδες
Μονάδες 
ECTS

Μαθήµατα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

1 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5

2 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5

3 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5

4 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5

5 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5

Μάθηµα επιλογής άλλου επιστηµονικού πεδίου (ΕΑΕΠ)

6 Μάθηµα από άλλο επιστηµονικό πεδίο 3 5

Σύνολο 30

α/α Τίτλος µαθήµατος Διδ. Μονάδες
Μονάδες 
ECTS

Μάθηµα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

1 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5

2 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5

Διπλωµατική εργασία Φιλοσοφίας (δηλώνεται µόνο µια φορά, ή στο 7ο, ή στο 8ο 
εξάµηνο, εναλλακτικά στη θέση τριών µαθηµάτων επιλογής Φιλοσοφίας του 
αντίστοιχου εξαµήνου)

3 Διπλωµατική εργασία 9 15

Μάθηµα επιλογής άλλων επιστηµονικών πεδίων (ΕΑΕΠ)

4 Μάθηµα από άλλο επιστηµονικό πεδίο 3 5

Σύνολο 30
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Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Ι) 

Εναλλακτικό Πρόγραµµα Μαθηµάτων Η’ Εξαµήνου (ΙΙ) 

α/α Τίτλος µαθήµατος Διδ. Μονάδες
Μονάδες 
ECTS

Μαθήµατα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

1 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5

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

α/α Τίτλος µαθήµατος Διδ. Μονάδες Μονάδες ECTS

Μάθηµα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

1 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5

2 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5

3 Μάθηµα Φιλοσοφίας 3 5

Διπλωµατική εργασία Φιλοσοφίας (δηλώνεται µόνο µια φορά, ή στο 7ο, ή στο 8ο εξάµηνο, 
εναλλακτικά στη θέση τριών µαθηµάτων επιλογής Φιλοσοφίας του αντίστοιχου εξαµήνου)

4 Διπλωµατική εργασία 9 15

Σύνολο 30
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  7 :  Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α  Μ Α Θ Η Μ ΑΤ Ω Ν  
Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ  2 0 2 1 - 2 0 2 2  

!  

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2021-2022



!38

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν   

Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ  2 0 2 1 - 2 0 2 2  

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΊΕΣ ΤΕΕΚΕ: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΕΕΑΠΗ: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΤΘΣ: ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΔΜ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΕCTS: EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM 

1Ο ΕΤΟΣ: Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α Kωδικός Τίτλος µαθήµατος Διδάσκων/ουσα
ΔM Εcts

Υποχρεωτικά µαθήµατα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1 PHS_1.1 Νεότερη πολιτική φιλοσοφία Υπότροφος ΕΣΠΑ 3 5

2
PHS_1.2 Εισαγωγή στη φιλοσοφία Ι 

 
Σ. Σταυριανέας  
 

3
10

3 PΗS 1.3 Εργαστήριο ανάγνωσης 
φιλοσοφικών κειµένων Ι:  
Αρχαία Φιλοσοφία (4 τµήµατα) 

Μ. Μουζάλα,  
Ε. Περδικούρη,  
Χ. Ταµπάκης,  
Διδάσκων ΕΣΠΑ

3 5

Αρχαία φιλοσοφία Α . Ε. Περδικούρη 

Αρχαία φιλοσοφία Β Μ. Μουζάλα

Αρχαία φιλοσοφία Γ Χ. Ταµπάκης

Αρχαία φιλοσοφία Δ Υπότροφος ΕΣΠΑ

4 PHS 1.4 Εργαστήριο πληροφορικής για 
τις ανθρωπιστικές επιστήµες

Σ. Αθανασόπολος 2 5

Υποχρεωτικό µάθηµα άλλου επιστηµονικού πεδίου (ΥΑΕΠ)

4 PHS_1008 Παιδαγωγικά Ι Α. Ντόκα 3 5

30
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1Ο ΕΤΟΣ: Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
   

Α/Α Kωδικός Τίτλος µαθήµατος Διδάσκων/ουσα
ΔM Εcts

Υποχρεωτικά µαθήµατα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1 PHS_2.2 Εισαγωγή στη φιλοσοφία ΙΙ Π. Κόντος 3 5

2 PHS_2.1 Πλάτων Μ. Μουζάλα 3 5

3 PHS_2.3 Νεότερη γνωσιοθεωρία 
µεταφυσική Ι 

Γ. Σαγκριώτης 3 5

4 PHS_2.4 Λογική (και εργαστήριο) Θ. Δηµητράκος 
(υπό διορισµό)  
(εργαστήριο: Σ. 
Αθανασόπουλος

5 10

Μαθήµατα επιλογής άλλων επιστηµονικών πεδίων (ΕΑΕΠ)

5 PHS_2.5 Παιδαγωγικά Ι Α. Ντόκα 3 5

30
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  8 :  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  
Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  Α  Ε Τ Ο Υ Σ  

Π Π Σ  ( Α Κ .  Ε Τ Ο Σ  2 0 2 1 - 2 0 2 2 )   

Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν  Μ ΑΘ Η Μ ΑΤ Ω Ν  

Τ Ο Υ  Τ Μ Η Μ ΑΤ Ο Σ  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ   

!  
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Α’ Εξάµηνο Σπουδών 

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ι 

Το µάθηµα περιλαµβάνει δύο µέρη. Στο Α΄ µέρος θα εξετάσουµε τη φύση της ίδιας της φιλοσοφίας 
ως επιστήµης: Γιατί φιλοσοφούµε; Πώς διακρίνονται οι φιλοσοφικοί κλάδοι µεταξύ τους; Ποια 
είναι η σχέση της φιλοσοφίας µε τις άλλες επιστήµες, µε την τέχνη, την ιδεολογία, ή τη θρησκεία; 
Ποια είναι η ιδιαίτερη σχέση της φιλοσοφίας µε την ιστορία της φιλοσοφίας;  

Στο Β΄ µέρος, οι παραπάνω διακρίσεις θα γίνουν ανάγλυφες µέσα από την επεξεργασία ενός 
ή περισσότερων από τα κεντρικά ερωτήµατα που θέτει η φιλοσοφική σκέψη. Τέτοια ερωτήµατα 
είναι (ενδεικτικά) τα εξής: Είναι δυνατή η γνώση εν γένει (είτε η γνώση του εξωτερικού κόσµου 
είτε του ίδιου του εαυτού µας ή των άλλων ανθρώπων); Πώς µπορούµε να µιλήσουµε για  την 
ύπαρξη του θεού; Πώς σχετίζονται ο νους και το σώµα; Σε τι συνίσταται η προσωπική ταυτότητα; 
Ποια η διαφορά µεταξύ ανθρώπινης και τεχνητής νοηµοσύνης; Ποιος ανθρώπινος βίος είναι ο πιο 
ευδαίµων; Οι ηθικές αρχές είναι καθολικές και σταθερές ή σχετικές ανάλογα, για παράδειγµα, µε 
την κοινωνική και ιστορική συγκυρία; Τι είναι έργο τέχνης και πώς το αναγνωρίζουµε ως τέτοιο ή 
πώς το αξιολογούµε; Σε τι συνίσταται η ανθρώπινη ελευθερία; Ποια είναι η καλύτερη δυνατή 
διακυβέρνηση; Πώς µπορούµε να κατανοήσουµε το πρόβληµα του κακού; Υπάρχει κάτι σαν 
ελεύθερη βούληση;  

Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία 

Το µάθηµα στοχεύει στο να συνειδητοποιηθεί από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι η νεότερη 
πολιτική φιλοσοφία (17ος-19ος αιώνας) αποτελεί τη βάση για το πώς σκεφτόµαστε σήµερα το 
ζήτηµα της πολιτικής⋅ αποτελεί, επίσης, σηµείο αναφοράς των σύγχρονων φιλοσοφικών 
συζητήσεων για την πολιτική εξουσία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Στο µάθηµα εξετάζονται τα 
βασικότερα ρεύµατα της νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις θεωρίες 
του κοινωνικού συµβολαίου (κυρίως του Thomas Hobbes, του John Locke και του J.J. Rousseau) 
καθώς και στη σχέση αυτών των θεωριών µε την κοινωνικοπολιτική συγκρότηση του νεότερου 
κόσµου. Αναλύονται διεξοδικά οι βασικές έννοιες της νεότερης πολιτικής σκέψης (ανθρώπινη 
φύση, φυσικό δίκαιο, ατοµική ιδιοκτησία, κοινωνικό συµβόλαιο, κράτος-κοινωνία ιδιωτών, εξουσία 
και κυριαρχία, γενική βούληση, κ.ά.) καθώς και τα κανονιστικά της περιεχόµενα (ελευθερία, 
ισότητα, κοινωνική ευταξία, κοινωνική συνεργασία και αλληλεγγύη, δηµοκρατία, κ.ά.). 

Εργαστήριο Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειµένων Ι: Αρχαία φιλοσοφία  
Αποτελεί εργαστηριακό µάθηµα που εισάγει στις τεχνικές ανάγνωσης, ανάλυσης και ερµηνείας 
φιλοσοφικών κειµένων, εξετάζοντας λεπτοµερώς –και, κατά το δυνατόν, στην ολότητά του– ένα 
κείµενο αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Στόχος του µαθήµατος είναι οι φοιτητές-ήτριες να 
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αναπτύξουν όλες εκείνες τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους ενισχύσουν στην ανάλυση και 
κατανόηση των φιλοσοφικών κειµένων και των επιχειρηµάτων που εκτίθενται σε αυτά, όπως αυτά 
εξετάζονται στα µαθήµατα που ακολουθούν στο πρόγραµµα σπουδών. Ταυτόχρονα, το µάθηµα 
παρουσιάζει και εξοικειώνει τους φοιτητές/ ήτριες µε τα εργαλεία και τις στρατηγικές που 
υποστηρίζουν την ανάλυση φιλοσοφικών κειµένων (χρήση διαδικτυακών εργαλείων, χρήση ειδικών 
λεξικών και σχολιαστικών κειµένων, αποτύπωση επιχειρηµάτων, σύνθεση περιλήψεων και 
αναφορών). Οι παραπάνω δεξιότητας εξασκούνται µέσω ασκήσεων. 

Παιδαγωγικά Ι 

Το µάθηµα αποτελεί µια θεµατική εισαγωγή στα βασικά ζητήµατα της Παιδαγωγικής Επιστήµης. 
Οι φοιτητές/ήτριες καλούνται να αποκτήσουν µια συνολική εικόνα του γνωστικού αντικειµένου 
των Επιστηµών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης µέσα από την παρουσίαση των σύγχρονων 
ρευµάτων των θεωριών της µάθησης. Γίνεται εκτενής αναφορά στο κίνηµα της Νέας Αγωγής και 
στους εκπροσώπους του, όπως αυτό επηρέασε την εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Επιχειρείται ο 
εννοιολογικός προσδιορισµός των βασικών όρων της παιδαγωγικής, η παρουσίαση των 
εννοιολογικών πεδίων της αγωγής, η θεµελίωση των σκοπών της αγωγής και ο προσδιορισµός της 
συνθήκης της παιδαγωγικής παρέµβασης. Θέτονται σύγχρονα ζητήµατα της εκπαίδευσης, όπως το 
φύλο, το περιβάλλον, η ανισότητα ευκαιριών, η δηµιουργικότητα και η κριτική στάση. Το µάθηµα 
επικεντρώνεται στην πορεία της παιδαγωγικής σκέψης και τη σύνδεσή της µε την ανάπτυξη του 
διεπιστηµονικού πεδίου των Επιστηµών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης.  
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Β’ Εξάµηνο Σπουδών 

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία ΙΙ 

Ο σκοπός του µαθήµατος είναι διττός. Θέλει να προσφέρει: (α) µια πρώτη εικόνα για το πώς η 
φιλοσοφία θέτει και προσεγγίζει τα ερωτήµατα που την απασχολούν και ποιο είναι το είδος των 
λύσεων που προσφέρει και (β) µια πρώτη χαρτογράφηση αυτών των λύσεων µέσα στην ιστορία της 
φιλοσοφίας σύµφωνα µε τη γενική διάκριση ανάµεσα σε αρχαία-µεσαιωνική-νεότερη-σύγχρονη 
φιλοσοφία. 

Τα παραπάνω θα επιτευχθούν µέσα από την επεξεργασία ενός ή περισσότερων από τα κεντρικά 
ερωτήµατα που θέτει η φιλοσοφική σκέψη. Τέτοια ερωτήµατα είναι (ενδεικτικά) τα εξής: Είναι 
δυνατή η γνώση εν γένει (είτε η γνώση του εξωτερικού κόσµου είτε του ίδιου του εαυτού µας ή των 
άλλων ανθρώπων); Πώς µπορούµε να µιλήσουµε για  την ύπαρξη του θεού; Πώς σχετίζονται ο νους 
και το σώµα; Σε τι συνίσταται η προσωπική ταυτότητα; Ποια η διαφορά µεταξύ ανθρώπινης και 
τεχνητής νοηµοσύνης; Ποιος ανθρώπινος βίος είναι ο πιο ευδαίµων; Οι ηθικές αρχές είναι 
καθολικές και σταθερές ή σχετικές ανάλογα, για παράδειγµα, µε την κοινωνική και ιστορική 
συγκυρία; Τι είναι έργο τέχνης και πώς το αναγνωρίζουµε ως τέτοιο ή πώς το αξιολογούµε; Σε τι 
συνίσταται η ανθρώπινη ελευθερία; Ποια είναι η καλύτερη δυνατή διακυβέρνηση; Πώς µπορούµε 
να κατανοήσουµε το πρόβληµα του κακού; Υπάρχει κάτι σαν ελεύθερη βούληση;  

Πλάτων 
Το µάθηµα εισάγει τους/τις φοιτητές/ήτριες στις θεµελιώδεις συνιστώσες της Πλατωνικής 
φιλοσοφίας στα πεδία της Οντολογίας, Μεταφυσικής, Γνωσιολογίας, Ηθικής και Πολιτικής 
Φιλοσοφίας. Στοχεύει στην αναγνώριση, εξήγηση και κατανόηση βασικών θεµατικών της 
πλατωνικής φιλοσοφίας, όπως η θεωρία των Ιδεών, η θεωρία για την αθανασία της ψυχής, η θεωρία 
για την επιστήµη και την αλήθεια, καθώς και οι θεωρίες για τον έρωτα και τον θάνατο, για τον 
φιλόσοφο και την ιδανική Πολιτεία, για την Ιδέα του Αγαθού. Παράλληλα, αναδεικνύεται ο ρόλος 
του σωκρατικού ελέγχου και εξηγούνται οι τρόποι και οι στόχοι της Διαλεκτικής ως της µεθόδου 
αναζήτησης της αλήθειας. Στο µάθηµα εξετάζονται, διακρίνονται και αναλύονται, µέσα από 
συστηµατική κειµενική προσέγγιση, οι σηµαντικότερες έννοιες της πλατωνικής φιλοσοφίας, έτσι 
ώστε οι φοιτητές/ήτριες να έχουν µια συνεκτική αντίληψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 
πλατωνικού έργου. Εξετάζονται, επίσης, εκείνες οι θέσεις της προσωκρατικής σκέψης υπό την 
επίδραση των οποίων διαµορφώθηκε η πλατωνική θεωρία. Στόχος του µαθήµατος είναι όχι µόνο η 
κατανόηση των προβληµάτων που θέτει και των λύσεων που προτείνει η πλατωνική φιλοσοφία, 
αλλά και η ανάδειξη της σηµασίας τους τόσο για το σύγχρονό της φιλοσοφικό πλαίσιο όσο και για 
τη µεταγενέστερη φιλοσοφική παράδοση.  
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Νεότερη Γνωσιοθεωρία-Μεταφυσική Ι 

Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η διαµόρφωση και εξέλιξη της νεότερης θεωρητικής φιλοσοφίας 
από τον 17ο µέχρι τα µέσα του 18ου αιώνα. Συγκεκριµένα, εξετάζονται η φιλοσοφία του Descartes 
και ο βρετανικός εµπειρισµός µέσα από επιλεγµένους εκπροσώπους του (π.χ. T. Hobbes, J. Locke, 
G. Berkeley, D. Hume). Το µάθηµα εστιάζει, µεταξύ άλλων, στους λόγους που οδήγησαν στη 
γένεση της νεότερης φιλοσοφίας, στη ρήξη µε τη µεσαιωνική οντολογία και την ανάδυση  του 
γνωστικού υποκειµένου, στη διαφορά και στη σχέση των πεδίων της γνωσιοθεωρίας και της 
µεταφυσικής, στα βασικά στοιχεία της διαµάχης µεταξύ ορθολογισµού και εµπειρισµού, στην 
εξέλιξη της εµπειριστικής σκέψης και στα προβλήµατα του σολιψισµού και του σκεπτικισµού. 

Παιδαγωγικά ΙΙ 

Το µάθηµα  επικεντρώνεται  στο πεδίο των Επιστηµών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, 
παρουσιάζοντας διεξοδικά τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης στην συνάφεια τους µε το διδακτικό 
σχεδιασµό και τη διδακτική παρέµβαση εν γένει. Διακρίνονται βασικές διδακτικές προσεγγίσεις 
σχετικά µε την παραγωγή και τη συµβολή της σχολικής γνώσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Αναλύονται εκπαιδευτικές συνθήκες και εκπαιδευτικά γεγονότα στο πεδίο της σύγχρονης 
παιδαγωγικής θεώρησης. Γίνεται αναφορά στην έννοια των «µαθησιακών στυλ», στην 
εκπαιδευτική φιλοσοφία του John Dewey και του Emile Durkheim, σε βασικές θεωρίες µάθησης 
(Bruner, Mezirow, Pierre Bourdieu) καθώς και στην ιστορικοπολιτισµική θεώρηση του Lev Vygot-
sky στην σύγκρισή της µε τον δοµισµό  του J. Piajet.  
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