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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  
 

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

 

 

ΙΔΡΥΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 206/1999 (Φ.Ε.Κ.179/6-9-1999) και άρχισε να λει-
τουργεί τον Σεπτέμβριο του 1999. Αποστολή του είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της φι-
λοσοφίας με τη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και η συμβολή στην ανάπτυξη του φιλοσο-
φικού στοχασμού απαραίτητου για την ενσυνείδητη καλλιέργεια των επιστημών άλλων γνω-
στικών 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 κτη-
ρίων, κοντά στο κτήριο Α΄ της Πρυτανείας, τα οποία του έχουν παραχωρηθεί από το Πανεπι-
στήμιο. 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 σεμι-
ναρίων. 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 Έκ-
θεση Αξιολόγησης 2007-2011, ενώ επιτροπή πανεπιστημιακών από το εξωτερικό πραγματο-
ποίησε εξωτερική αξιολόγηση και υπέβαλε την έκθεσή της στα τέλη Νοεμβρίου 2013. 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1 
 

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

Παρούσης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος 

Κόντος Παύλος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος  

Βαλάκας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

                                                 
1 Η Συνέλευση του Τμήματος (Σ), όπως ορίζεται στον Ν. 4485/2017 άρθρο 21 παρ. 1, εννοείται στο εξής και όπου ο οδηγός 
σπουδών αναφέρεται σε Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), ή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), όπως ονομάζονταν πριν. 

http://www.philosophy.upatras.gr/
mailto:philosophy@upatras.gr
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Γουδέλη Κυριακή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Δημητρακόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής καθηγητής 

Ζεϊμπέκης Ιωάννης, Αναπληρωτής καθηγητής 

Δημητράκος Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής 

Μιχαλάκης Ανδρέας,  Επίκουρος καθηγητής 

Μιχάλσκι Μαρκ, Επίκουρος καθηγητής 

Μουζάλα Μελίνα, Επίκουρη καθηγήτρια  

Ευγενία Μυλωνάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Παγωνδιώτης Κωνσταντίνος, Επίκουρος καθηγητής 

Σαγκριώτης, Γεώργιος, Επίκουρος καθηγητής  
 
Ε κ π ρ ό σ ω π ο ς  μ ε λ ώ ν Ε.ΔΙ.Π. 
Ρασπίτσος Κοσμάς 
 
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.  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Ε.Π.) 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ   
Οντολογία - Ηθική - Φαινομενολογία  
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 4-8-2016)  

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

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

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

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

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

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

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
(Φ.Ε.Κ. μετακίνησης: 269/ 11-2-2022) 

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

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

τηλ.: 2610-969301 
zeimbekis@upatras.gr  
γραφείο: κτήριο Κ 21 

mailto:pkontos@upatras.gr
mailto:valakas@upatras.gr
mailto:kgoudeli@upatras.gr
mailto:jdimitrako@upatras.gr
mailto:john.zeimbekis@upmf-grenoble.fr
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ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
Φιλοσοφία, επιστημολογία και θεωρία του δικαίου (Φ.Ε.Κ. διο-
ρισμού: 9-3-2006)  

τηλ.: 2610-969812 
paroussis@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 21 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
Αναλυτική Φιλοσοφία 
(ΦΕΚ 2698/5.11.2021 τ.Γ’) 
 

 

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

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

ΜΙΧΑΛΣΚΙ ΜΑΡΚ 
Γερμανικός Πολιτισμός - Νεότερα και Σύγχρονα Ρεύματα της 
Γερμανικής Φιλοσοφίας  
(ΦΕΚ Μετακίνησης 2126/12-11-2019)  

mmichalski@upatras.gr  
Γραφείο: Κτίριο Κ35  

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

τηλ.: 2610-997644 
mmouzala@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 21 

ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 
Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία 
(ΦΕΚ 1632/14.10.2020 τ.Γ’) 

emylonaki@upatras.gr 
γραφείο : κτήριο Κ22 

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

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

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

geosagriotis@upatras.gr  
Γραφείο: Κτίριο Κ21  

 

 
 

mailto:paroussis@upatras.gr
mailto:micha@upatras.gr
mailto:mmichalski@upatras.gr
mailto:mmouzala@upatras.gr
mailto:emylonaki@upatras.gr
mailto:cpagond@upatras.gr
mailto:geosagriotis@upatras.gr
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ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 

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

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

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

τηλ. 2610-969817 
antigonidoka@upatras.gr 
γραφείο: κτήριο Κ 21 

 ΡΑΣΠΙΤΣΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 
(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:  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 

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ 
(Φ.Ε.Κ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:2022 Γ/1621/06-07-
2022) 

chtabakis@upatras.gr 

 
 
 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Γραμματεία του Τμήματος (κτήριο Κ 22) : 

ΒΕΡΓΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Γραμματέας           τηλ.: 2610 997817  

ΛΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Διοικητικός Υπάλληλος    τηλ.: 2610 997818-819 

 

E-mail: philosophy@upatras.gr   

  

mailto:athanasso@upatras.gr
mailto:antigonidoka@upatras.gr
mailto:kraspitsos@upatras.gr
mailto:sstavr@upatras.gr
mailto:philosophy@upatras.gr


 

8 

 

  

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 Αε-
τών φοιτητών/τριών ορίζονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι φοιτητές και φοιτή-
τριες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τους/τις συμβούλους για τα ζητήματα του προγράμ-
ματος σπουδών τους. 

 

Επίσης, η Επιτροπή Προσωπικών θεμάτων δέχεται εντελώς εμπιστευτικά καταγγελίες ή πα-
ράπονα φοιτητών, που προκύπτουν από καταχρηστικές συμπεριφορές συμφοιτητών ή λοι-
πών παραγόντων της ακαδημαϊκής κοινότητας. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με την έ-
ναρξη 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 πληρο-
φοριακό σύστημα για την έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους φοιτητές. Στην ακα-
δημαϊκή 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 απα-
ραίτητο 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 Πανεπι-
στημίου Πατρών.  

 

Πώς θα παραλάβετε το ΠΑΣΟ:  

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μπορείτε να παραλάβετε το ΠΑΣΟ σας από συ-
γκεκριμένο 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 λο-
γαριασμό στο διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα. Το ΠΑΣΟ είναι αυστηρά προσωπικό για 
το δικαιούχο φοιτητή και μόνο.  

 

 

 

http://paso.minedu.gov.gr/
http://www.upnet.gr/
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Πότε επιστρέφετε το ΠΑΣΟ:  

Τυχόν διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας σημαίνει αυτομάτως παύση του δικαιώματος κατο-
χής ΠΑΣΟ. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να επιστρέψετε το ΠΑΣΟ στη Γραμματεία του Τμή-
ματός σας.  

Αν χάσετε το ΠΑΣΟ:  

Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια χάσει το ΠΑΣΟ του θα πρέπει να υποβάλλει στη Γραμ-
ματεία του Τμήματός του Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, μαζί με δήλωση απώλειας/κλο-
πής 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 φοιτη-
τές/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 Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus», για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ. 

  



 

10 

 

 

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  

 
Κτήριο Κ25 τηλ. : 2610-969915 

E-mail: philslib@upatras.gr  

 

Σκοπός της Βιβλιοθήκης (και αναγνωστηρίου) του Τμήματος Φιλοσοφίας (ΒΤΦ) είναι η υπο-
στήριξη των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, η παροχή υλικού για την εκπόνηση φοι-
τητικών 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 α-
παιτείται η εγγραφή των χρηστών και η απόκτηση της ειδικής Κάρτας Χρήστη. Η εγ-
γραφή 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 δι-
δάσκοντες/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 ανή-

κει. 

 
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 ζη-
τήματα προκύπτουν τίθενται υπόψη της Επιτροπής Βιβλιοθήκης του Τμήματος Φιλοσοφίας. 
Βασικά σημεία του κανονισμού λειτουργίας της ΒΤΦ: 

 

 Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού, 
να σέβονται το χώρο καθώς και τους συναδέλφους τους. 
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 Οι χρήστες οφείλουν να είναι προσεκτικοί στη χρήση του υλικού και του εξοπλισμού. Οποια-
δήποτε 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 θυ-
ρίδες με κλειδιά, τα οποία ο χρήστης ζητεί από τον υπεύθυνο υπάλληλο της ΒΤΦ. 

 Στους χώρους κοινού της Βιβλιοθήκης δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και κατανάλωση τροφί-
μων 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 σημειω-
μένα 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 βι-
βλίων (μόνο ένα βιβλίο) τηρείται σειρά προτεραιότητας. 

 
Σε περίπτωση καθυστέρησης της επιστροφής ενός βιβλίου ο δανειζόμενος επιβαρύ-

νεται με πρόστιμο 50 λεπτών ανά εργάσιμη ημέρα. 

 

Για τις ανάγκες συγκεκριμένων μαθημάτων ενός εξαμήνου οι διδάσκοντες μπορούν να συγκρο-
τούν «κλειστές συλλογές». Τα βιβλία των «κλειστών συλλογών» δεν δανείζονται κατά το συ-
γκεκριμένο 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 α-
νταποκριθούν στις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας την όσο το δυνατόν έγκαιρη εξοι-
κείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που αυτές προσφέρουν. 

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με άνεση τον Η/Υ ως εργαλείο 
είτε για τη σύνταξη των εργασιών τους είτε, το σπουδαιότερο, για την πρόσβασή τους στο 
διαδίκτυο και στο τεράστιο φάσμα πληροφοριών που αυτό προσφέρει (π.χ., για την πρόσβαση 
σε κλασικά κείμενα ή σε δευτερεύουσα βιβλιογραφία). Τέλος, η χρήση Η/Υ αποτελεί απαραί-
τητο εργαλείο για την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με το πρόγραμμα μαθημάτων, τις 
ανακοινώσεις των διδασκόντων κτλ. Με το σκεπτικό αυτό, το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει 
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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 λειτουρ-
γίας του Κέντρου Η/Υ από τις ανακοινώσεις του Τμήματος Φιλοσοφίας. 

  
  



 

13 

 

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 Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ  

Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν  

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

 

Ενδεικτικές ημερομηνίες διαδικασιών 

 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 Πληροφο-
ριακό Σύστημα) από όπου: 

 Θα γίνεται η πιστοποίησή τους (μέσω Shibboleth)  

 Θα βλέπουν τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και τα αντίστοιχα συγγράμ-
ματα 

 Θα μπορούν να κάνουν προεπισκόπηση του εξωφύλλου, του πίνακα περιεχομένων και ε-
νός 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 ση-
μείο 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 απο-
στέλλει 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 Πα-
νεπιστήμιο 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 Υποτρο-
φιών και επιδοτούνται από το Πανεπιστήμιο Πατρών με απόφαση του Πρυτανικού Συμβου-
λίου. 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 Κοινωνι-
κών Επιστημών (τηλ.: 2610.969691, e-mail: greeklab@upatras.gr) προσφέρει μαθήματα ελ-
ληνικών διαφόρων επιπέδων σε φοιτητές Erasmus. Έχει επίσης την ευθύνη δραστηριοτήτων 
για την ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας και του πολιτισμού, καθώς και της δια-
δικασίας πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 

 
 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/erasmus_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
http://www.upatras.gr/index/page/id/112
http://www.upatras.gr/index/page/id/113
http://www.upatras.gr/index/page/id/113
https://erasmus.upatras.gr/contact
http://www.ucl.aca.be/
http://www.univ-poitiers.fr/
http://www.u-bourgogne.fr/
http://www.uni-freiburg.de/
http://www.cuni.cz/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.ukw.edu.pl/
http://www.amu.edu.pl/
http://www.uniroma3.it/
http://www.unipisa.it/
http://www.unige.it/
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Μαθήματα άλλων γλωσσών 

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

 

Στέγαση 

Οι φοιτητές στεγάζονται υπό προϋποθέσεις στη Φοιτητική Εστία του Εθνικού Ιδρύματος Νε-
ότητας τα κτήρια της οποίας βρίσκονται στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης. Η (μικρή) 
Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών, που βρίσκεται στο Προάστιο Πατρών, εξυπηρετεί κυ-
ρίως 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 Μέ-
ριμνας: 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. Κατα-
βάλλεται εγγύηση ποσού ίσου με το ενοίκιο ενός μηνός, η οποία επιστρέφεται κατά την απο-
χώρηση αν το δωμάτιο παραδοθεί χωρίς φθορές. Τέλος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εύ-
ρεσης στέγης σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και δωμάτια της ευρύτερης γεωγραφικής πε-
ριοχής 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 απα-
ραίτητα 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/ 

 

 

Ιατρικές Υπηρεσίες 

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

http://www.ein.gr/
http://www.ein.gr/
http://www.ein.gr/
https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/stegastiko-epidoma/
https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/sitisi/
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Υπηρεσίες για φοιτητές/σπουδαστές με ειδικές ανάγκες 

 

Έχει συσταθεί μία ειδική Επιτροπή για τα προβλήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πλη-
ροφορίες 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 ψυ-
χοκοινωνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των προσωπικών, ψυχολογικών προβλημά-
των κατά την περίοδο των σπουδών. 

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

http://dfm.upatras.gr/ 

 

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 διακρίνο-
νται στις εξής κατηγορίες:  
1.Κρατικές Υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ. )  
2.Υποτροφίες Ευρωπαϊκής Κοινότητας  
3.Υποτροφίες Κληροδοτημάτων και Οργανισμών  
4.Υποτροφίες Ξένων Πολιτιστικών Ιδρυμάτων  
5.Υποτροφίες Ιδιωτών  
6.Υποτροφίες Διεθνών Οργανισμών  
7.Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων  
8.Υποτροφίες Ερευνητικών Ινστιτούτων  

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

 

Γραφείο Διασύνδεσης και Επαγγελματικής Πληροφόρησης  

 

Το γραφείο Διασύνδεσης και Επαγγελματικής πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών άρ-
χισε να λειτουργεί το 1997. Σκοπός του είναι η ενημέρωση των φοιτητών για θέματα που α-
φορούν τα εξής: 

1. μεταπτυχιακές σπουδές, 2. αγορά εργασίας, 3. ανεύρεση πόρων στήριξης σπουδών και κα-
τάρτισης (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 εκπαιδευ-
τικό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη σε φοιτητές 

http://www.cais.upatras.gr/Lists/List4/AllItems.aspx
http://dfm.upatras.gr/
http://www.iky.gr/
http://www.cais.upatras.gr/Lists/List4/AllItems.aspx
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και αποφοίτους τόσο κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, όσο και κατά τη διαδικασία 
υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συστα-
τικών επιστολών, προετοιμασία για συνέντευξη κλπ). Επίσης, οργανώνει ημερίδες, σεμινάρια 
και συνέδρια για την ενημέρωση σε θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση και την πρό-
σβαση στον κόσμο της εργασίας. Το γραφείο Διασύνδεσης στεγάζεται στο κτίριο Α του Πανε-
πιστημίου 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-administrative-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-administrative-affairs/diefthynsi-dimosion-scheseon-kai-exostrefeias/ 

 

 

Αθλητικές  Εγκαταστάσεις - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο 

 

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο εδρεύει στην ανατολική πλευρά της πανεπιστημιούπολης 
και συγκροτείται από ένα σύμπλεγμα αθλητικών χώρων πλήρως ανακαινισμένων, όπως κλει-
στό 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 ο-
μαδική εκγύμναση όπως γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα και κερκίδες, σύγχρονες υπο-
δομές αγωνισμάτων στίβου, υπαίθρια γήπεδα καλαθοσφαίρισης και τένις. Κεντρικός στόχος 
του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εξειδικευμένων προ-
γραμμάτων εκγύμνασης που απευθύνονται στο σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ε-
πίσης αναπτύσσει συστηματική δράση και στην διοργάνωση αθλητικών γεγονότων τοπικής 
ή εθνικής εμβέλειας.  

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα προγράμματα που προσφέρονται κάθε χρόνο, συμ-
βουλευτείτε τον ιστότοπο:  

http://gym.upatras.gr/ 

 

 

Εξωσπουδαστικές και ελεύθερες δραστηριότητες 

 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως ένα από τα μεγάλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, εξασφα-
λίζει 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 συγκε-
κριμένα, οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις ακόλουθες δραστηριό-
τητες:  

http://www.admin.upatras.gr/edres/pub/ypotr.aspx
https://www.upatras.gr/upatras/administrative-services/general-directorate-of-academic-and-administrative-affairs/diefthynsi-ekpaidefsis-kai-erevnas/
https://www.upatras.gr/upatras/administrative-services/general-directorate-of-academic-and-administrative-affairs/diefthynsi-ekpaidefsis-kai-erevnas/
http://www.admin.upatras.gr/iro/pub/AnnAll.aspx
https://www.upatras.gr/upatras/administrative-services/general-directorate-of-academic-and-administrative-affairs/diefthynsi-dimosion-scheseon-kai-exostrefeias/
https://www.upatras.gr/upatras/administrative-services/general-directorate-of-academic-and-administrative-affairs/diefthynsi-dimosion-scheseon-kai-exostrefeias/
http://gym.upatras.gr/
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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/ 

 
 
 

  

http://www1.upnet.gr/index/page/id/96
https://www.upatras.gr/culture/cultural-groups/
http://www.upatras.gr/index/page/id/36
http://www.upatras.gr/index/page/id/101
http://www.upatras.gr/index/page/id/98
https://upfm.upatras.gr/
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5 :   

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

( Π Π Σ )  Τ Ο Υ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ  
 

Απονεμόμενος  τ ίτλος  σπουδών :  Πτυχ ίο  Φιλοσοφίας   
 
 

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 γρα-
πτών εξετάσεων. 

3.  Άτομα που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες, εισάγονται στο Τμήμα χωρίς εξετάσεις και μέ-
χρι 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 εγγράφε-
ται στη  σχολή στην  αρχή  κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κο-
σμητεία  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 αποτε-
λούν από κοινού ενέργεια, προκειμένου ο φοιτητής/η φοιτήτρια να έχει ενεργή πα-
ρουσία 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 κατά-
σταση, το οποίο να αναφέρει ιστορικό των στοιχείων της μέχρι τότε φοίτησης. Ανά 
εξάμηνο ανανέωση, ή μη, εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων αποτελούν συνεπώς δι-
καίωμα και υποχρέωση κάθε φοιτητή /τριας, που οφείλει για το σκοπό αυτό ν’ απευ-
θυνθεί 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 Ηλε-
κτρονική 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 φοι-
τητές/τριες υποβάλλουν δήλωση σε ηλεκτρονική μορφή που ορίζει η Γραμματεία του Τμήμα-
τος. 
 

https://progress.upatras.gr/
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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 δή-
λωση για τα μαθήματα του ίδιου εξαμήνου σπουδών τους στο Τμήμα. 
 
Όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα άλλα υποχρε-
ωτικά 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 μαθη-
μάτων ενός χειμερινού εξαμήνου, κάθε φοιτητής/ήτρια επιτρέπεται να δηλώσει επιπλέον ο-
φειλόμενα 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 εαρι-
νού 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 εξα-
μήνου, καλούνται στη διάρκεια του εξαμήνου, αν θέλουν, να δηλώσουν επιπλέον όποια οφει-
λόμενα 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 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ-

ΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
– και μόνο εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται κάθε εξάμηνο.  
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 εκδό-
θηκε προς εφαρμογή της απόφασης/πρότασης στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. της Προσωρινής Γενικής Συνέ-
λευσης 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 φιλοσο-
φίας 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 μαθημά-
των σχετικών με την επιστήμη τους και ως στελέχη αυτής. 

    β) Σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργεία, Νομαρχιακές και Το-
πικές Αυτοδιοικήσεις, κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς, πολιτιστικούς οργανι-
σμούς, πολιτιστικά ιδρύματα, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έ-
ντυπο τύπο), ιδρύματα με μορφωτική και πολιτισμική δράση, εκδοτικούς οργανισμούς, ερευ-
νητικά ιδρύματα και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού κ.λπ. ως στελέχη, σύμβουλοι, επι-
μορφωτές 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, Ερευ-
νητικά Κέντρα, επιχειρήσεις κ.ά., των οποίων το αντικείμενο άπτεται ζητημάτων εφαρμοσμέ-
νης ηθικής, ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές κ.λπ. (π.χ. σε σεμινάρια επιμόρφωσης για θέ-
ματα 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 δι-
δακτορικές σπουδές στη φιλοσοφία σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής (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 ανθρώ-
πινων πόρων κτλ., που δέχονται υποψηφίους ανεξαρτήτως της ειδικότητας του πρώτου πτυ-
χίου. 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 α-
καδημαϊκό έτος 2021-22. Το ΠΠΣ Φιλοσοφίας αναπτύσσεται σε 8 εξάμηνα σπουδών. Περιλαμ-
βάνει 44 μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου, τα οποία αντιστοιχούν σε 135 διδακτικές μο-
νάδες και σε 240 μονάδες ECTS, κατανεμημένες αναλογικά στα οκτώ εξάμηνα σπουδών, 30 
μονάδες ECTS ανά εξάμηνο. 
 
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΠΣ  
 

Α. Υποχρεωτικά μαθήματα φιλοσοφίας (=ΥΠΟ): 21 

Α.1 Πανεπιστημιακές παραδόσεις  16 

Α.2 Εργαστήρια ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων 2 

Α.3 Τεχνολογίες 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 φιλοσο-
φικών 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  

 
 
 
 
 

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 περιλαμβάνουν  
 Α.1 16 υποχρεωτικά μαθήματα πανεπιστημιακών παραδόσεων φιλοσοφίας,  
 Α.2 Δύο Εργαστήρια ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων,  
 Α.3 Ένα υποχρεωτικό πρακτικό εργαστήριο Τεχνολογίας πληροφορικής για τις ανθρωπιστι-
κές επιστήμες. 
 Α.4 Ένα μάθημα: Επεξεργασίας φιλοσοφικών θεμάτων που συνοδεύεται από πρακτικό ερ-
γαστήριο 
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 Α.5 Ένα μάθημα Λογικής που συνοδεύεται από πρακτικό εργαστήριο.  
 
 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 δι-
πλωματική εργασία φιλοσοφίας, που αντικαθιστά συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων επιλο-
γής φιλοσοφίας· ασκήσεις και φροντιστήρια για υποστήριξη άλλων μαθημάτων· και η πρα-
κτική 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 φι-
λοσοφικά επιχειρήματα, να τα μελετούν, να τα παρουσιάζουν κριτικά και να τα συμπληρώνουν 
ή διορθώνουν. Έχοντας αποκτήσει τις απαιτούμενες ικανότητες για να συνεχίσουν αυτοδύ-
ναμα τη διεύρυνση και εμβάθυνση των γνώσεών τους, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να 
απασχοληθούν σε επαγγέλματα που αποβλέπουν στην προαγωγή της φιλοσοφίας, με  διδα-
σκαλία 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 ε-
νασχόλησης 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 βα-
σική στοιχείωση και βασικό προσανατολισμό στο πεδίο της φιλοσοφίας. Θεματικά τα μαθή-
ματα αυτά έχουν ορισθεί, ώστε α) να δίνουν επαρκή εποπτεία για τους πλέον κομβικούς σταθ-
μούς της ιστορίας της φιλοσοφίας, β) να οδηγούν τον/την φοιτητή/τρια ως τις σύγχρονες φι-
λοσοφικές τάσεις και γ) να τον προσανατολίζουν στους βασικούς κλάδους της φιλοσοφίας. 
 
Α2: Εργαστήρια Ανάγνωσης Κειμένων 
 Ο χαρακτήρας των μαθημάτων είναι εργαστηριακός, με κύριο στόχο τόσο τη μεθοδολογική 
κατάρτιση των φοιτητών/τριών για αυτοδύναμη, επιστημονικά δόκιμη προσέγγιση πρωτογε-
νών 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 κει-
μένου, στη δυνατότητα διάκρισης, ανασυγκρότησης και αποτίμησης της εξηγητικής δύναμης 
των επιχειρημάτων του και στην κατανόηση των φιλοσοφικών θέσεων που αυτό διατυπώνει. 
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 β) οι φοιτητές/τριες ασκούνται πρακτικά στη χρήση και αξιοποίηση του διαθέσιμου για τους 
σκοπούς του μαθήματος υποστηρικτικού επιστημονικού υλικού, όπως είναι ειδικά έργα ανα-
φοράς, φιλοσοφικά λεξικά, ιστορικά γλωσσικά λεξικά, ευρετήρια, ηλεκτρονικές πηγές, χρήση 
της βιβλιοθήκης, καθώς και επιλεγμένη βασική βιβλιογραφία για την άντληση της απαιτούμε-
νης πληροφορίας. 
 γ) Εν τέλει οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν να εξάγουν φιλοσοφική γνώση από πρωτογενές υ-
λικό 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 εξετα-
στική του Σεπτεμβρίου, κατά την επόμενη δήλωση του μαθήματος έχουν δικαίωμα να επιλέ-
ξουν 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 μαθή-
ματος. Σε περίπτωση περισσοτέρων των τριών απουσιών ο/η φοιτητής/τρια δεν μπορεί να 
βαθμολογηθεί στο μάθημα αυτό. 
 
Α3: Τεχνολογίες Πληροφορικής για τις Ανθρωπιστικές  Επιστήμες 
 Το υποχρεωτικό αυτό μάθημα σκοπό έχει να εξασκήσει τους/τις φοιτητές/τριες στη χρήση 
νέων τεχνολογιών ως πρακτικών απαραίτητων εργαλείων για τις σπουδές αλλά και την επι-
στήμη 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 δεδο-
μένων φιλοσοφικών κειμένων,  στην εύρεση και αξιολόγηση διαδικτυακών πηγών. Σε σχέση 
με το (β) οι φοιτητές/τριες θα ασκηθούν στη χρήση κειμενογράφου, προετοιμασία παρουσιά-
σεων με διαφάνειες, στην κατασκευή εννοιακών χαρτών, και άλλα εργαλεία παρουσίασης. Το 
μάθημα 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 προ-
σέγγιση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση φιλοσοφικών θεματικών. Για τον σκοπό αυτό, 
το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στην συζήτηση ενός επιμέρους φιλοσοφικού ζητήμα-
τος, το οποίο μελετάται συστηματικά βάσει επιλεγμένης βιβλιογραφίας. Το μάθημα συνοδεύ-
εται από υποχρεωτικό πρακτικό εργαστήριο (βλ. πιο κάτω). Για τους φοιτητές με έτος ει-
σαγωγής μετά το 2011/12 επιτυχής εξέταση στην Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων (συ-
νολικά 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. Ταυτό-
χρονα εισάγουν στον φιλοσοφικό κλάδο της Λογικής. Το συγκεκριμένο υποχρεωτικό μάθημα 
συνοδεύεται από υποχρεωτικό πρακτικό εργαστήριο (βλ. πιο κάτω). Η βαθμολόγηση των φοι-
τητών 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 Φι-
λοσοφικών Θεμάτων» και «Λογική», ανήκουν στην κατηγορία υποχρεωτικών πρακτικών ερ-
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γαστηρίων του προγράμματος σπουδών. Είναι εργαστηριακά μαθήματα πρακτικής εμπέδω-
σης 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 πε-
ρισσότερα από τρία (3) μαθήματα του εργαστηρίου και δεν βαθμολογούνται φοιτητές που υ-
περβαίνουν τον αριθμό των τριών απουσιών. Για τα εργαστηριακά μαθήματα δεν προβλέπο-
νται επαναληπτικές εξετάσεις. 
 Η επίδοση των φοιτητών στα συναρτώμενα εργαστήρια συνυπολογίζεται μαζί με την επί-
δοσή τους στο κυρίως μάθημα για τον τελικό βαθμό του μαθήματος, σε ποσοστό που καθορί-
ζεται 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 πί-
νακα στον υπεύθυνο του ενιαίου μαθήματος. Ο υπεύθυνος του μαθήματος εκδίδει και υπογρά-
φει 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, απο-
τυχία 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 πρα-
κτική 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 υ-
πεύθυνου για το εργαστήριο ειδικού διδακτικού προσωπικού.  Αφ’ ετέρου, ο φοιτητής διδά-
σκεται 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 δι-
πλωματικής 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 φι-
λοσοφίας, 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 φιλο-
σοφίας. Για την παρακολούθησή τους εγγράφονται έως 25 φοιτητές/τριες με την εξής διαδι-
κασία: οι φοιτητές/τριες δηλώνουν εγκαίρως το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο σεμι-
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νάριο και γίνονται αποδεκτοί ή μη, μετά από προσωπική συνέντευξη με τον διδάσκοντα (ο ο-
ποίος 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 έ-
κτασης περίπου 4.000 λέξεων, η οποία παρουσιάζεται υποχρεωτικά στο σεμινάριο και παρα-
δίδεται 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 επι-
στημονικών πεδίων, τα «Παιδαγωγικά Ι», «Παιδαγωγικά ΙΙ» και «Αρχαία Ελληνική Λογοτε-
χνία», 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 ε-
παγγελματικό προφίλ το οποίο κατοχυρώνουν οι σπουδές φιλοσοφίας στην ελληνική Μέση 
Εκπαίδευση. Αντιστοιχούν σε γνωστικά αντικείμενα που υπάγονται στον κλάδο ΠΕ02 των εκ-
παιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και σε μαθήματα παιδαγωγικής. Στόχος των μαθη-
μάτων 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 ε-
στίασης και ειδίκευσης, επικεντρώνοντας τις επιλογές τους σε γνωστικά αντικείμενα του κλά-
δου 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 ε-
πιλέγουν 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: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 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 μπο-
ρούν 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 ΕΔΙΠ εφόσον είναι είτε κάτοχος διδακτορικού διπλώματος είτε μέλος της κατα-
ληκτικής βαθμίδας, όπως ορίζεται απο τον Νόμο 4386/2016, άρθρο 28, παρ. 12α. 
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Προϋποθέσεις εποπτείας ΔΕ:  
Η ανάληψη της εποπτείας μιας ΔΕ έγκειται στη διακριτική ευχέρεια ενός διδάσκοντα. Ελάχι-
στοι όροι, ωστόσο, για την εκπόνηση μιας ΔΕ είναι η χρήση ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιο-
γραφίας 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 α-
ναλάβει 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 αντιστοι-
χείται για τους φοιτητές αυτής της κατηγορίας με το Εργαστήριο επεξεργασίας φιλοσοφι-
κών 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 φιλοσο-
φίας 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 επιτρέ-
πεται 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 Γραμ-
ματεία σχετικό έγγραφο και, αντί της ΔΕ που δεν διεκπεραιώθηκε, το επόμενο εξάμηνο ο φοι-
τητής δηλώνει υποχρεωτικά τρία μαθήματα επιλογής φιλοσοφίας, ώστε να καλύψει τις προϋ-
ποθέσεις 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 ερ-
γασία 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: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 Για ορισμένα μαθήματα του ΠΠΣ, ιδίως τις πανεπιστημιακές παραδόσεις, μπορεί να προ-
βλεφθούν ειδικά φροντιστηριακά μαθήματα και ασκήσεις, με σκοπό τη διδακτική ενίσχυση 
του μαθήματος για την καλύτερη εξασφάλιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω στενό-
τερης 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. 
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Ε3: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 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 θέ-
τει 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 φοιτη-
τής, 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 εα-
ρινού εξαμήνου τον Ιούνιο – ανεξαρτήτως αν επρόκειτο για μάθημα του έτους σπουδών του, ή 
το όφειλε από προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα, το δικαίωμα βελτίωσης βαθμού επιτυχίας α-
φορά 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 ή δι-
δάσκοντες του Πανεπιστημίου Πατρών – είτε από τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα 
άλλων επιστημονικών πεδίων τα οποία διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας 
και μόνο. 
 Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν μεταξύ τέλους Ιουλίου και τέλους Αυγούστου σχε-
τική 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 επανεξέ-
τασης κάθε εν λόγω μαθήματος, ο μεγαλύτερος από τους δύο λογίζεται ως ο βαθμός του συ-
γκεκριμένου 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, κα-
θένα 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 εργα-
στήρια της κατηγορίας Α6, καθένα (μάθημα+εργαστήριο) 7 διδακτικές μονάδες, 15 μονάδες 
ECTS. 
 Ε1: Η διπλωματική εργασία φιλοσοφίας υποκαθιστά τρία μαθήματα επιλογής φιλοσο-
φίας της κατηγορίας Β (ΕΠΙ), συνολικά 9 διδακτικές μονάδες, 15 μονάδες ECTS. 
 Ε3: Η πρακτική άσκηση φιλοσοφίας υποκαθιστά ένα μάθημα επιλογής άλλων επιστημο-
νικών πεδίων της κατηγορίας  Δ (ΕΑΕΠ), 3 διδακτικές μονάδες, 5 μονάδες  ECTS. 
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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 ι-
σχύουσες 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 αυ-
τών. Ο συντελεστής βαρύτητας προκύπτει από τις διδακτικές μονάδες κάθε μαθήματος ή ά-
σκησης 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 Ρ Α Μ Μ Α  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν  

 
 
 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

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

Α΄ 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 5 

3 
Αρχαία Φιλοσοφία. Εργαστήριο ανάγνωσης φιλο-

σοφικών κειμένων  
3 10 

4 
Τεχνολογίες πληροφορικής για τις ανθρωπιστικές 

επιστήμες 
3 5 

Υποχρεωτικό μάθημα άλλου επιστημονικού πεδίου (ΥΑΕΠ) 

4 Παιδαγωγικά Ι 3 5 

 Σύνολο 30 

 
 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

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 
 

α/α Τίτλος μαθήματος 
Διδ. 

Μονάδες 
Μονάδες ECTS 

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ) 

1 Αριστοτέλης 3 5 

2 Νεότερη ηθική φιλοσοφία 3 5 

3 Νεότερη Φιλοσοφία. Εργαστήριο ανάγνωσης φιλο-
σοφικών κειμένων  

3 10 

Μαθήματα επιλογής άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ) 

4 
Επιλογή ενός μαθήματος άλλου επιστημονικού πε-

δίου 
3 5 

5 
Επιλογή ενός μαθήματος άλλου επιστημονικού πε-
δίου 

3 5 

 Σύνολο 30 

 
 
 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

α/α Τίτλος μαθήματος 
Διδ. 

Μονάδες 
Μονάδες ECTS 

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ) 

1 Μεσαιωνική φιλοσοφία 3 5 

2 Νεότερη γνωσιοθεωρία-μεταφυσική ΙΙ 3 5 

3 Φιλοσοφία της γλώσσας 3 5 

4 

Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων 
 
Εργαστήριο επεξεργασίας φιλοσοφικών θεμά-
των 

4 
 

3 
10 
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5 Μάθημα άλλου επιστημονικού πεδίου 3 5 

  Σύνολο 30 

 
 

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  

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 Πολιτική φιλοσοφία 3 5 

2 Αισθητική 3 5 

3 Φιλοσοφία 19ου - 20ου αι.  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) 
 

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 

ή Πρακτική Άσκηση 
3 5 

 Σύνολο 30 

 
 

Εναλλακτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων Ζ’ Εξαμήνου (ΙΙ) 
 

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) 
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4 
Μάθημα από άλλο επιστημονικό πεδίο 

Ή Πρακτική Άσκηση 
3 5 

 Σύνολο 30 

 
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Ι) 

 

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 

 
Εναλλακτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων Η’ Εξαμήνου (ΙΙ) 

 

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 εξά-

μηνο, εναλλακτικά στη θέση τριών μαθημάτων επιλογής Φιλοσοφίας του αντίστοι-

χου 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 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  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 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  Α. Μιχαλάκης 3 5 

 
2 

PHS_1.2 Εισαγωγή στη φιλοσοφία Ι 
  

Θ. Δημητράκος  
  

3 5 

3 PΗS 1.3 Αρχαία Φιλοσοφία. Εργαστή-
ριο Ανάγνωσης Φιλοσοφικών 
Κειμένων  
Αρχαία φιλοσοφία Ομάδα Α 
Αρχαία φιλοσοφία Ομάδα Β 
Αρχαία φιλοσοφία Ομάδα Γ 

 
 
 
Π. Κόντος 
Ι. Δημητρακόπουλος 
Χ. Ταμπάκης 

3 10 

4 PHS 1.4 Τεχνολογίες πληροφορικής 
για τις ανθρωπιστικές επιστή-
μες 

Σ. Αθανασόπουλος 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/ουσ

α 

ΔM Εcts 

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ) 

1 PHS_2.1 Πλάτων Μ. Μουζάλα 3 5 

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

3 PHS_2.3 Νεότερη γνωσιοθεωρία  
Μεταφυσική Ι  

Γ. Σαγκριώτης 3 5 

4 PHS_2.4 Λογική  
 
(Εργαστήριο Λογικής) 

Θ. Δημητράκος  
 
Α. Σπαγαδώρου 

5 10 

Μαθήματα επιλογής άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ) 

5 PHS_2.5 Παιδαγωγικά ΙΙ Α. Ντόκα 3 5 

 30 
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2Ο ΕΤΟΣ: Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
 

α/

α 

Κωδ.  

μαθήματος 
Τίτλος μαθήματος 

Διδάσκων/ 

ουσα  
Διδ. Μονάδες 

Μονάδες 

ECTS 

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ) 

1 PHS_3.1 Νεότερη Ηθική Φιλοσοφία Α. Μιχαλάκης 3 5 

2 PHS_3.2 Αριστοτέλης ΕΣΠΑ 3 5 

3 

 
PHS_3.3 Νεότερη Φιλοσοφία. 

Εργαστήριο Ανάγνωσης Φιλοσοφι-
κών κειμένων  
Νεότερη Φιλοσοφία Ομάδα Α 
Νεότερη Φιλοσοφία Ομάδα Β 
Νεότερη Φιλοσοφία Ομάδα Γ 

 

 

 

Μ. Μιχάλσκι 

Μ. Μιχάλσκι 

Κ. Ρασπίτσος 

 

3 10 

Επιλογής μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ) 

5 
 

                   

Επιλογής μάθημα Αλλου Επιστημονι-

κού Πεδίου  

(πίνακας Ρ1.1) 

 

3 5 

6 
 

                  

Επιλογής μάθημα Αλλου Επιστημονι-

κού Πεδίου  

(πίνακας Ρ1.1) 

 

3 5 

 Σύνολο 30 
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Πίνακας P1.1: ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  (ΕΑΕΠ) 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

 

ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2022-2023  

Α/ 
Α 

ΚΩΔ.  
ΜΑΘ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ  Δ.Μ. ECTS  

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  (ΕΑΕΠ)  

1 PHS_12.1 Αρχαία Ελληνική Ιστορία Α. Σύρκου 
Τμ. Φιλολογίας 

3 5  

2 PHS_12.2 Εισαγωγή στη βυζαντινή φιλολογία Ε.-Σ. Κιαπίδου 
Τμ. Φιλολογίας 

3 5  

3 PHS_12.3 Βυζαντινά κείμενα και πολιτισμός Φ. Νούσια 
Τμ. Φιλολογίας 

3 5  

4 PHS_12.4 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία Ι. Παπαθεοδώρου 
Τμ. Φιλολογίας 

 
3 

 
5 

 

5 PHS_12.5 Νεοελληνική Φιλολογία 1670-1830 Α. Αθήνη 
Τμ. Φιλολογίας 

 
3 

 
5 

 

6 PHS_12.6 Ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας 19ος-20ός 
αιώνας 

Γ. Γκότση 
Τμ. Φιλολογίας 

 
3 

 
5 

 

7 PHS_12.7 Κ. Π. Καβάφης Α. Κωστίου 
Τμ. Φιλολογίας 

 
3 

 
5 

 

8 PHS_12.8 Εισαγωγή στη   Γλωσσολογία Ι   Α. Αρχάκης 
Τμ. Φιλολογίας 

3 5  

9 PHS_12.9 Ιστορία τέχνης Ι Α. Μουρίκη 
ΤΕΕΑΠΗ 

3 5  

10 PHS_12.10 Ανθρώπινα δικαιώματα Ε. Μπάλιας 
ΤΕΕΑΠΗ 

3 5  

11 PHS_12.11 Κινηματογράφος και κοινωνία : Αλληλεπιδράσεις 
και επιρροές στην ισθητική και την θεματική των 
ταινιών 

Χ. Σωτηροπούλου 
ΤΘΣ 

3 5  

12 PHS_12.12 Πρωτοπορίες στην  
ευρωπαϊκή λογοτεχνία και 
τέχνη του 20ου αιώνα 

Α.-Μ. Κατσιγιάννη 
Τμ. Φιλολογίας 

3 5  

13 PHS_12.14 Διαπολιτισμική εκπαίδευση εκπαιδευτικών  Ε. Αρβανίτη 
ΤΕΕΑΠΗ 

3 5  

14 PHS_12.15 Ψυχολογία, Οικογένεια, Σχολείο Παπαχριστόπουλος 
Τμ. Φιλολογίας 

3 5  
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2Ο ΕΤΟΣ: Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
 

α/α 
Κωδ.  

μαθήματος 
Τίτλος μαθήματος 

Διδάσκων/ουσα Διδ. 

 Μονάδες 

Μονάδες 

ECTS 

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ) 

1 PHS_4.1 Μεσαιωνική Φιλοσοφία Ι. Δημητρακόπουλος 3 5 

2 PHS_4.2 Φιλοσοφία της γλώσσας Ι. Ζεϊμπέκης 3 5 

3 PHS_4.3 Νεότερη Γνωσιοθεωρία Μεταφυσική 
ΙΙ 

Κ. Γουδέλη 
3 5 

4 

PHS_4.4 Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων 
Ομάδα Α 
Ομάδα Β 
Εργαστήριο ομάδας Α 
Εργαστήριο ομάδας Β 
 

 
 (υπό διορισμό) 
 (υπό διορισμό) 
Κ. Ρασπίτσος 
Α. Σπαγάδωρου 

 

4 
 

3 
10 

Επιλογής μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ) 

5  

Επιλογής μάθημα Άλλου Επιστημονι-

κού Πεδίου 

(πίνακας Ρ1.2) 

 

3 5 

 30 
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Πίνακας P1.2: ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  (ΕΑΕΠ) 
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

α/

α 

Κωδ.  

μαθήματος 
Τίτλος μαθήματος 

Διδάσκων/ουσα Διδ. 

 Μονά-

δες 

Μονά-

δες 

ECTS 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΕΑΕΠ) 

1 PHS_12.18 Ευρωπαϊκή Ιστορία  Εφόσον υπάρξουν πιστώσεις 

ΠΔ 407/80 
3 5 

2 PHS_12.19 Ελληνική Ιστορία Εφόσον υπάρξουν πιστώσεις 

ΠΔ 407/80 
3 5 

3 PHS_12.20 Κοινωνιογλωσσολογία 
(όριο φοιτητών-τριών 5) 

Α. Αρχάκης 
Τμ. Φιλολογίας 

3 5 

4 PHS_12.21 Εισαγωγή στην  
γλωσσολογία ΙΙ 

Ν. Κουτσούκος 
Τμ.Φιλολογίας 

3 5 

5 PHS_12.22 Ιστορία της ελληνικής γλώσσας  Θ. Μαρκόπουλος 
Τμ. Φιλολογίας 

3 5 

6 PHS_12.23 Ο Σολωμός και η επτανησιακή 
Σχολή 

Ε. Ιερωνυμάκη 
Τμ. Φιλολογίας 

3 5 

7 PHS_12.24 Παλαμάς-Σικελιανός Διδ. ΕΣΠΑ 
Τμ. Φιλολογίας 

3 5 

8 PHS_12.25 Αρχαίες Ελληνικές Δημοκρατίες Α. Παπαχρυσοστόμου 
Τμ. Φιλολογίας 

3 5 

9 PHS_12.26 Πεζογραφία 1830-1914 Α. Αθήνη 
Τμ. Φιλολογίας 

3 5 

10 PHS_12.27 Οι τραγωδίες του Σενέκα  
Όριο θέσεων 25 

Α. Κουνάκη 
 ΤΘΣ 

3 5 

11 PHS_12.28 Γ. Σεφέρης Α. Κωστίου 
 Τμ.Φιλολογίας 

3 5 

12 PHS_12.29 Αρχαία ελληνική Ιστοριογραφία: Η-
ρόδοτος 

Ν.Χαραλαμπόπουλος 
Τμ. Φιλολογίας  

3 5 

13 PHS_12.30 Θεωρίες της Λογοτεχνίας από τον 
Φορμαλισμό στις Σπουδές Φύλου 

Γ.Γκότση 
Τμ. Φιλολογίας 

3 5 

14 PHS_12.31 Εκπαίδευση και Κοινωνία  Ν. Παπαχριστόπουλος   
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15 PHS_12.32 Φεμινιστική Κριτική και Κλασικές 
Σπουδές  

Καρακάντζα 
Τμ. Φιλολογίας 

3 5 

16 PHS_12.33 Σύγχρονη Λογοτεχνία: Πεζογραφία 
και Πολιτιστική Μνήμη 

Ι.Παπαθεωδόρου 
Τμ. Φιλολογίας 

3 5 

17 PHS_12.34 Λογοτεχνία και ψυχανάλυση Ν.Παπαχριστόπουλος 
Τμ. Φιλολογίας 

3 5 

18 PHS_12.35 Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστή-
μες 

Σ. Αθανασόπουλος 3 5 

 
 
 

 


