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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ 
«ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΓΝΩΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

(τελευταία ενηµέρωση 07/2014)  

 
Άρθρο 1 

Γενικές ∆ιατάξεις 

1. Η δοµή, η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» του Τµήµατος 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΦΚΣ) του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
διέπονται από τις διατάξεις των σχετικών νόµων, από την εκάστοτε ισχύουσα 
Υπουργική απόφαση έγκρισης λειτουργίας του, από τον Εσωτερικό 
Κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης, καθώς και από τον παρόντα 
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.   
2. Οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας εξειδικεύουν και 
συµπληρώνουν το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις µεταπτυχιακές σπουδές 
και ρυθµίζουν µε ενιαίο τρόπο θέµατα λειτουργίας του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), τα οποία δεν ρυθµίζονται από την κείµενη 
νοµοθεσία, αλλά είτε παρέχονται για αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις από το 
νόµο, είτε ρυθµίζονται µε αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Φιλοσοφικών 
και Κοινωνικών Σπουδών.  

Άρθρο 2 
Γραµµατειακή και ∆ιοικητική Υποστήριξη 

Τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ αναλαµβάνει η 
Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης.  

Άρθρο 3 
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τµήµατος Φιλοσοφικών 
και Κοινωνικών Σπουδών ασκεί τη διοίκηση του ΠΜΣ, σύµφωνα µε τον νόµο. 
Συγκεκριµένα, έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:  

• Καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των κριτηρίων επιλογής των 
µεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας.  
• Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών, 
τον ορισµό των εκάστοτε επιτροπών των προφορικών και/ή γραπτών 
εξετάσεων. 
• Εποπτεύει, εν γένει, την τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας 
και του παρόντος Κανονισµού καθ΄ όλη τη διαδικασία επιλογής των 
υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών. 
• Επικυρώνει τους πίνακες των επιτυχόντων. 
• Καταρτίζει το πρόγραµµα σπουδών. 
• Αναθέτει τη διδασκαλία µαθηµάτων στο ΠΜΣ. 
• Ορίζει τον επιβλέποντα και την επιτροπή παρακολούθησης και εξέτασης των 
µεταπτυχιακών εργασιών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος 
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Ειδίκευσης (Μ∆Ε). 
• Απονέµει τα ∆ιπλώµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
• Αντιµετωπίζει κάθε θέµα που προβλέπεται από τις επιµέρους διατάξεις της 
ισχύουσας νοµοθεσίας και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισµού 
Λειτουργίας του ΠΜΣ. Για οποιοδήποτε περαιτέρω θέµα, το οποίο δεν 
προσδιορίζεται ρητά από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΠΜΣ, 
αρµόδιο όργανο είναι η Γ.Σ.Ε.Σ.  

 

Άρθρο 4 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης 

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει διάρκεια δύο (2) ακαδηµαϊκών 
ετών ή τεσσάρων (4) ακαδηµαϊκών εξαµήνων και τριών (3) ακαδηµαϊκών ετών 
ή έξι (6) ακαδηµαϊκών εξαµήνων στην περίπτωση του καθεστώτος µερικής 
φοίτησης και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε), 
το οποίο εξειδικεύεται στις εξής δύο (2) κατευθύνσεις: 

Κατεύθυνση Α΄: Αρχαία φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία 
Κατεύθυνση Β΄: Νεώτερη και σύγχρονη φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και 
κοινωνία. 

 

Άρθρο 5 
Προκήρυξη θέσεων.  

Προϋποθέσεις συµµετοχής 

1. Για την επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών για το ΠΜΣ η Γραµµατεία του 
Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών δηµοσιεύει στον τύπο ή/και 
στο διαδίκτυο ανακοίνωση όπου καθορίζονται: 
α) Ο αριθµός των θέσεων µεταπτυχιακών φοιτητών που θα πληρωθούν, 
καθώς και οι κατευθύνσεις του ΠΜΣ που θα δεχθούν µεταπτυχιακούς 
φοιτητές.  
β) Οι προϋποθέσεις συµµετοχής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών στη 
διαδικασία επιλογής.  
γ) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν. 
δ) Οι προθεσµίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση 
στην οποία πρέπει αυτά να υποβληθούν 
ε) Η διαδικασία επιλογής, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των µεταπτυχιακών 
φοιτητών.  
στ)  Η ηµεροµηνία της εξέτασης - συνέντευξης των υποψηφίων 
µεταπτυχιακών φοιτητών  
ζ) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια που η Γ.Σ.Ε.Σ. θα κρίνει απαραίτητη, και η οποία 
θα διευκολύνει τη διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων µεταπτυχιακών 
φοιτητών.  

2. Απαραίτητες προϋποθέσεις συµµετοχής στο ΠΜΣ είναι οι εξής: 
(α) Οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της 
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ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής.  
(β) Υποψήφιοι για το ΠΜΣ µπορεί να είναι και πτυχιούχοι ΤΕΙ. Το πτυχίο τους 
πρέπει να προέρχεται  από Τµήµα µε γνωστικό αντικείµενο συγγενές προς το 
γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ. Τη συνάφεια του πτυχίου ΤΕΙ προς το 
γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ κρίνει µε απόφασή της η Γ.Σ.Ε.Σ. 
(γ) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ισότιµο 
µε εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ, απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η επαρκής 
γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται µε διαδικασίες που 
ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ.  
(δ) Για όλους τους υποψήφιους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή µιας 
ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά). Η επαρκής γνώση της 
ξένης γλώσσας πιστοποιείται από την κατάθεση αναγνωρισµένων σχετικών 
τίτλων ή, εάν δεν υπάρχουν, µετά από σχετική εξέταση που διενεργεί 
επιτροπή που απαρτίζεται από µέλη του Τοµέα Φιλοσοφίας.  

3. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα 
εξής: 

• Αίτηση συµµετοχής στο ΠΜΣ.  
• Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς 

Τµήµατος (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιµίας από το 
∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους των πανεπιστηµίων του 
εξωτερικού).  

• Πιστοποιητικό σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία προπτυχιακών 
µαθηµάτων ή/και παράρτηµα διπλώµατος, στο οποίο να αναγράφεται 
και ο βαθµός του πτυχίου.  

• Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι 
σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελµατική εµπειρία, η επιστηµονική και 
κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.  

• Υπόµνηµα και ερευνητική πρόταση, που να αναφέρει και τους λόγους 
για τους οποίους θέλει να εγγραφεί στο ΠΜΣ (1000 - 1500 λέξεις).  

• Πιστοποιητικό κατοχής µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, 
γαλλικής, γερµανικής, ιταλικής), εφόσον αυτό υπάρχει.  

• Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας, εφόσον αυτή προβλέπεται στο 
προπτυχιακό επίπεδο.  

• Ανάτυπα δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά, αντίγραφα 
συγγραφικού έργου, κ.λπ, εφόσον υπάρχουν.  

• Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που µπορεί να βοηθήσει στην 
επιλογή του υποψηφίου  

• Φωτοτυπία της Αστυνοµικής Ταυτότητας.  
• ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το 

ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου.  

 

Άρθρο 6 
Κριτήρια επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών 

στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
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Η αξιολόγηση των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών και η βαθµολόγησή 
τους γίνεται από επιτροπή που απαρτίζεται κατά κανόνα από τα µέλη του 
Τοµέα Φιλοσοφίας µε βάση τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Η 
βαθµολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίµακα από 0 µέχρι 100 και κάθε 
υποψήφιος πιστώνεται µε συγκεκριµένο αριθµό αξιολογικών µονάδων (α.µ.) 
αυτής της κλίµακας. Η επιλογή και η κατάταξη στη σειρά  επιτυχίας γίνεται µε 
συνεκτίµηση των ακόλουθων κριτηρίων [άριστα = 100 αξιολογικές µονάδες].  

• Γενικός βαθµός πτυχίου [προσµετράται ένα πτυχίο]  35 α.µ. 
• Μέσος όρος βαθµολογίας προπτυχιακών µαθηµάτων φιλοσοφίας 

(προσµετρώνται οι βαθµοί µαθηµάτων φιλοσοφίας, εφόσον υπάρχουν 
τουλάχιστον πέντε [5]). Εάν υπάρχουν περισσότερα φιλοσοφικά 
µαθήµατα, προσµετρώνται εκείνα µε τις πέντε καλύτερες βαθµολογίες 
15 α.µ. 

• Πτυχιακή ή/και διπλωµατική εργασία, ερευνητικές εργασίες, 
δηµοσιεύσεις  10 α.µ. 

• Υπόµνηµα – Προφορική εξέταση – συνέντευξη  - 40 α.µ.                        

Η κατοχή ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για εισαγωγή στο 
ΠΜΣ και η πιστοποίησή της είναι αναγκαίος όρος για την προφορική εξέταση 
(συνέντευξη). 
 
(α)  Προφορική εξέταση - συνέντευξη των υποψηφίων 
Για την τελική επιλογή των υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ πραγµατοποιείται 
συνέντευξη-προφορική εξέταση. Η συνέντευξη των υποψηφίων λαµβάνει 
χώρα ενώπιον επιτροπής που απαρτίζεται κατά κανόνα από τα µέλη του 
Τοµέα Φιλοσοφίας. Η συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση της γενικής 
επιστηµονικής κατάρτισης του υποψηφίου και της δυνατότητάς του να 
ενταχθεί στο ΠΜΣ και στην επισήµανση ειδικών προσόντων και άλλων 
χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου. Αποβλέπει επίσης 
στον εντοπισµό πιθανών ειδικών ελλείψεών του, οι οποίες (σε περίπτωση 
αποδοχής του υποψηφίου) θα πρέπει να καλυφθούν µε την παρακολούθηση 
από τον ίδιο συµπληρωµατικών προπτυχιακών µαθηµάτων ή σεµιναρίων. 
Ειδικά από φοιτητές που προέρχονται από Τµήµατα, τα οποία δεν 
καλλιεργούν φιλοσοφικές σπουδές, είναι δυνατό να ζητηθεί η επιτυχής 
παρακολούθηση ορισµένου αριθµού προπτυχιακών µαθηµάτων φιλοσοφίας 
(το είδος και ο αριθµός των οποίων ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν 
εισήγησης της εξεταστικής επιτροπής). Τέλος, η συνέντευξη αποσκοπεί και 
στον εντοπισµό πιθανών προσκοµµάτων ως προς την ανελλιπή 
παρακολούθηση των µαθηµάτων και των λοιπών υποχρεώσεών του φοιτητή 
και στη διακρίβωση οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων τα οποία µπορεί να 
παίξουν ρόλο στην ένταξή του στο ΠΜΣ. 

(β) Επάρκεια στην ξένη γλώσσα 
Η  επάρκεια στην ξένη γλώσσα πιστοποιείται µέσω εξέτασης, εάν δεν 
προκύπτει από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Την εξέταση διενεργούν 
λέκτορες ή καθηγητές που ορίζει ο Τοµέας Φιλοσοφίας. Προβιβάσιµος βαθµός 
είναι το πέντε (5) και άνω στην κλίµακα 0-10. Σε περίπτωση αποτυχίας ο 
υποψήφιος αποκλείεται από το ΠΜΣ. 
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(γ)  Αποτελέσµατα – Ανακοίνωση Πινάκων 
1. Επιλέξιµοι είναι οι  υποψήφιοι που συγκεντρώνουν προβιβάσιµο µέσο όρο 
βαθµολογίας (τουλάχιστον 50 α.µ.). 
2. Η Γραµµατεία του Τµήµατος ανακοινώνει πίνακα αποτελεσµάτων, όπου 
φαίνεται η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων (και η απόδοση όλων). Οι 
επιτυχόντες εγγράφονται µε δήλωσή τους. Η διαδικασία εγγραφής 
ολοκληρώνεται µε την έναρξη των µεταπτυχιακών µαθηµάτων του πρώτου 
εξαµήνου σπουδών. 

  

Άρθρο 7 
∆ιαδικασίες επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ 

Η επιλογή των φοιτητών για το ΠΜΣ γίνεται µε τις διαδικασίες που 
περιγράφονται παρακάτω: 

1. Η Γραµµατεία του Τµήµατος παραλαµβάνει τις αιτήσεις και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι 
µεταπτυχιακοί φοιτητές σύµφωνα µε την ανακοίνωση στον τύπο. 
Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε 
υποψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών 
και τον διαβιβάζει στον Τοµέα Φιλοσοφίας. Τα δικαιολογητικά που 
κατατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι πλήρη και να έχουν 
υποβληθεί εµπροθέσµως, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική 
ανακοίνωση στον τύπο. Εκπρόθεσµες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.  

2. Ο Τοµέας Φιλοσοφίας, αφού παραλάβει από τη Γραµµατεία τον πίνακα 
των υποψηφίων, ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και 
συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων. Στη συνέχεια ο Τοµέας, ο 
οποίος διενεργεί τις διαδικασίες επιλογής των φοιτητών για το ΠΜΣ, 
συγκροτεί την επιτροπή εξετάσεων, στην οποία συµµετέχουν κατά 
κανόνα όλα τα µέλη του 

3. Στον αξιολογικό πίνακα συµπεριλαµβάνονται, µε σειρά επιτυχίας, όλοι 
οι υποψήφιοι (συµπεριλαµβανοµένων όσων δεν ολοκλήρωσαν την 
διαδικασία). Στη συνέχεια, αφού ληφθεί υπόψη και ο αριθµός των 
θέσεων που έχουν προκηρυχθεί συντάσσονται οι τελικοί πίνακες 
επιτυχόντων.  

4. Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο 
βαθµό, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος µε το µεγαλύτερο βαθµό στο 
βασικό του πτυχίο.  

5. Ο Τοµέας Φιλοσοφίας µπορεί µε απόφασή του να θεωρήσει 
επιτυχόντες και όσους από τους υποψήφιους ισοβάθµησαν µε τον 
τελευταίο επιτυχόντα.  

6. Υποψήφιος που θα συγκεντρώσει συνολικά λιγότερες από 50 
αξιολογικές µονάδες δεν µπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχών  και 
απορρίπτεται.  

7. Οι πίνακες των επιτυχόντων που καταρτίζει ο Τοµέας Φιλοσοφίας 
διαβιβάζονται στη Γ.Σ.Ε.Σ. προς επικύρωση. Μετά την επικύρωσή τους 
από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ανακοινώνονται στους πίνακες ανακοινώσεων του 
Τµήµατος και ειδοποιούνται οι επιτυχόντες να εγγραφούν στο ΠΜΣ σε 
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συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, που καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. σε 
συνεργασία και µε τη Γραµµατεία του Τµήµατος. Υποψήφιος που δεν 
θα εγγραφεί µέσα στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα χάνει το 
δικαίωµα εγγραφής στο ΠΜΣ, εκτός και αν επικαλεσθεί λόγους 
ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η Γ.Σ.Ε.Σ. 
κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και αποφασίζει 
σχετικά. Οι πίνακες επιτυχόντων επικυρωµένοι από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 
ανακοινώνονται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τµήµατος.   

8. Ένσταση κατά των αποτελεσµάτων, µπορεί να γίνει µέσα σε 15 ηµέρες 
από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των πινάκων επιτυχίας. Η ένσταση, 
η οποία πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και συγκεκριµένη, κρίνεται 
τελεσίδικα από τη Γ.Σ.Ε.Σ.  

9. Πλέον του αριθµού των επιτυχόντων φοιτητών που προβλέπεται από 
την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου, γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ως 
υπεράριθµοι  
(i)  πτυχιούχοι υπότροφοι του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία τους είναι 
σχετική µε το αντικείµενο µιας από τις υπάρχουσες κατευθύνσεις του 
ΠΜΣ. Οι υπότροφοι αυτοί εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο 
εξάµηνο σπουδών. 
(ii) αλλοδαποί πτυχιούχοι και Έλληνες της διασποράς, µε την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις της παραγράφου 
2 του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισµού.  

 

Άρθρο 8 
∆ιάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ 

1. Η διάρκεια σπουδών για τη λήψη του Μ∆Ε ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 
5 της Υπουργικής Απόφασης, σε τέσσερα (4) τουλάχιστον ακαδηµαϊκά 
εξάµηνα. 
2. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ∆Ε δεν µπορεί να υπερβαίνει, 
για κάθε περίπτωση, το προβλεπόµενο από το ΠΜΣ διάστηµα (ανάλογα µε το 
είδος της φοίτησης), προσαυξανόµενο κατά δύο (2) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Σε 
περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου αυτού χρονικού ορίου, ο µεταπτυχιακός 
φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ µετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Για 
ειδικούς και εξαιρετικούς λόγους, η Γ.Σ.Ε.Σ. µπορεί να παρατείνει για 
ορισµένο χρονικό διάστηµα την χρονική διάρκεια φοίτησης του µεταπτυχιακού 
φοιτητή µετά από αίτηση του ιδίου και πλήρως αιτιολογηµένη εισήγηση του 
επιβλέποντος ή υπεύθυνου µέλους ∆ΕΠ. Είναι δυνατή η µερική φοίτηση στο 
ΠΜΣ, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία, κατόπιν σχετικής αίτησης του 
ενδιαφερόµενου φοιτητή, η οποία εξετάζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Σε αυτήν την 
περίπτωση ισχύει η διάρκεια φοίτησης που προβλέπει ο νόµος. 

 

Άρθρο 9 
Αναστολή φοίτησης µεταπτυχιακών φοιτητών 
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1. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωµα να ζητήσει, µε αίτησή του, 
αναστολή της παρακολούθησης των µαθηµάτων ή της εκπόνησης της 
διπλωµατικής του εργασίας. Η άδεια χορηγείται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., για 
αποδεδειγµένα σοβαρούς λόγους, µόνο µια φορά και δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερης διάρκειας των δύο ακαδηµαϊκών εξαµήνων ούτε µικρότερης του 
ενός εξαµήνου. Αναστολή φοίτησης µεγαλύτερη των δύο ακαδηµαϊκών 
εξαµήνων µπορεί να χορηγηθεί µόνο σε φοιτητές που υπηρετούν τη 
στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις παρατεταµένης ασθένειας, που 
πιστοποιείται από δηµόσιο φορέα. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του 
µεταπτυχιακού φοιτητή δεν υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της 
χρονικής διάρκειας φοίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 αυτού του 
κανονισµού. 
2. Φοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι υποχρεωµένος να 
παρακολουθήσει όλα τα µαθήµατα, σεµινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λ.π., στα 
οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από τη αναστολή της φοίτησής του. 
Ο µεταπτυχιακός φοιτητής που παίρνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν 
επαναλάβει την φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς 
φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως µεταπτυχιακού φοιτητή. 

 

Άρθρο 10 
∆ιδασκαλία, φοίτηση, εξετάσεις, βαθµολογία για Μ∆Ε 

1. Τα µαθήµατα/σεµινάρια για την απόκτηση του Μ∆Ε διακρίνονται σε 
υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν και σε µαθήµατα/σεµινάρια ελεύθερης επιλογής. 
Τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν µαθήµατα/σεµινάρια και τα 
µαθήµατα/σεµινάρια ελεύθερης επιλογής είναι αυτά που αναγράφονται στο 
άρθρο 6 της Υπουργικής απόφασης λειτουργίας του ΠΜΣ. Με απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η επικαιροποίηση/εξειδίκευση των 
µαθηµάτων/σεµιναρίων στο ετήσιο πρόγραµµα σπουδών, καθώς και η 
προσθήκη νέων µαθηµάτων ή η ανακατανοµή τους µεταξύ των εξαµήνων, µε 
βάση τις νεότερες εξελίξεις της επιστήµης. Οι ώρες της εβδοµαδιαίας 
διδασκαλίας κάθε µαθήµατος/σεµιναρίου είναι τρεις (3), ανεξάρτητα εάν το 
µάθηµα/σεµινάριο είναι υποχρεωτικό επιλογής ή ελεύθερης επιλογής. 
Επιπλέον των ωρών αυτών, και προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των 
σεµιναρίων, πρακτικών ασκήσεων κ.τ.λ., µπορούν να προστεθούν και άλλες 
ώρες, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.  
2. Τα µαθήµατα/σεµινάρια του ΠΜΣ αρχίζουν το χειµερινό εξάµηνο κάθε 
ακαδηµαϊκού έτους. 
3. Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει δεκατρείς (13) τουλάχιστον εβδοµάδες για 
διδασκαλία και δύο (2) εβδοµάδες για εξετάσεις.  
4. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθούν 
ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του ΠΜΣ. Η παρακολούθηση όλων των 
µαθηµάτων του ΠΜΣ, η ενεργός συµµετοχή στις ερευνητικές δραστηριότητές 
του, στα σεµινάρια, στις πρακτικές ασκήσεις κ.λ.π., είναι υποχρεωτική για 
τους µεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των κατευθύνσεων. Φοιτητής που 
παρακολούθησε κάποιο µάθηµα/σεµινάριο λιγότερο από το 80% των 
προβλεποµένων ωρών διδασκαλίας ανά εξάµηνο θεωρείται αποτυχών στο 
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µάθηµα αυτό και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόµενο εξάµηνο. 
5. Η εξέταση κάθε µαθήµατος/σεµιναρίου µπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, 
µε εκπόνηση εργασιών ή µε άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο διδάσκων, εκτός 
και αν έχει αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ.Ε.Σ. Οι εξετάσεις των 
µαθηµάτων/σεµιναρίων πραγµατοποιούνται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος 
κάθε εξαµήνου: από 20 Ιανουαρίου µέχρι 10 Φεβρουαρίου για τα 
µαθήµατα/σεµινάρια του χειµερινού εξαµήνου, και από 1 µέχρι 20 Ιουνίου για 
τα µαθήµατα/σεµινάρια του εαρινού εξαµήνου. Οι εργασίες κατατίθενται για το 
µεν χειµερινό εξάµηνο, το αργότερο µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, για το δε 
εαρινό εξάµηνο το αργότερο µέχρι 15 Σεπτεµβρίου. Ο διδάσκων υποχρεούται 
να καταθέσει την βαθµολογία εντός 15 ηµερών από την λήξη της προθεσµίας 
κατάθεσης της εργασίας.  
6. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο µεταπτυχιακός φοιτητής επαναλαµβάνει το 
µάθηµα/σεµινάριο εφόσον αυτό προσφέρεται σε επόµενο εξάµηνο, ή το 
αντικαθιστά µε άλλο.  
7. Η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται µε δήλωση του µεταπτυχιακού φοιτητή, το 
αργότερο κατά την έναρξη του δεύτερου εξαµήνου των σπουδών του.  
8. Κάθε µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια, κατά τη διάρκεια του τέταρτου 
εξαµήνου σπουδών του, είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει µεταπτυχιακή 
εργασία. Το θέµα της µεταπτυχιακής εργασίας επιλέγεται από τον/τη 
φοιτητή/τρια σε συνεργασία µε έναν διδάσκοντα του ΠΜΣ, που θα αναλάβει 
ως επιβλέπων. Ορίζεται επιτροπή παρακολούθησης µε απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση του επιβλέποντος. Η επιτροπή αποτελείται 
από δύο (2) ακόµη µέλη εκτός του επιβλέποντα. Είναι δυνατόν η ανάθεση 
εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας να γίνει κατά τη διάρκεια του τρίτου 
εξαµήνου σπουδών. Ο επιβλέπων και τα άλλα δύο (2) µέλη της επιτροπής 
είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση του έργου του/της µεταπτυχιακού/ής 
φοιτητή/τριας. Παρακολουθούν την πορεία της εργασίας του, υποστηρίζουν 
την ερευνητική προσπάθειά του µε την υπόδειξη συγκεκριµένων πηγών 
έρευνας, αξιολογούν την ποιότητα της διπλωµατικής εργασίας και 
διατυπώνουν την τελική κρίση σχετικά µε την επάρκειά της, µετά τη δηµόσια 
υποστήριξή της από τον υποψήφιο.   
9. Η διπλωµατική εργασία κατατίθεται στο τέλος του τέταρτου εξαµήνου στην 
τριµελή επιτροπή παρακολούθησης που έχει οριστεί µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
Η επιτροπή αποφασίζει εάν η εργασία είναι έτοιµη για να υποστηριχθεί 
προφορικά. Η υποστήριξη της διπλωµατικής εργασίας γίνεται ενώπιον 
ακροατηρίου σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τον επιβλέποντα σε 
συνεργασία µε τα άλλα δύο µέλη της επιτροπής παρακολούθησης. Μετά το 
πέρας της δηµόσιας υποστήριξης της µεταπτυχιακής εργασίας από τον 
µεταπτυχιακό φοιτητή, η επιτροπή την αξιολογεί και την βαθµολογεί µε την 
κλίµακα 0-10. Αν η µεταπτυχιακή εργασία θεωρηθεί από την επιτροπή ως µη 
ικανοποιητική και βαθµολογηθεί κάτω της βάσης 5, τότε η επιτροπή µπορεί να 
ζητήσει από τον µεταπτυχιακό φοιτητή την βελτίωσή της, την τροποποίηση 
ορισµένων τµηµάτων ή την ριζική αναµόρφωσή της. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, η επιτροπή ορίζει συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο µέσα στο οποίο  
πρέπει να έχει επανυποβληθεί η µεταπτυχιακή εργασία, τροποποιηµένη 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επιτροπής, ώστε να λάβει τον τελικό βαθµό. 
10. Στο µεταπτυχιακό φοιτητή που ολοκλήρωσε µε επιτυχία τις εκπαιδευτικές 
υποχρεώσεις του στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης (ΜΠΕ) 
απονέµεται Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε), εάν συντρέχουν οι 



 9 

παρακάτω προϋποθέσεις: 
(α) παρακολούθησε επιτυχώς τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν 
µαθήµατα/σεµινάρια (τρία [3] από την κατεύθυνση που έχει επιλέξει και ένα [1] 
από την άλλη κατεύθυνση του ΠΜΣ), 
(β) παρακολούθησε επιτυχώς δύο (2) µαθήµατα ελεύθερης επιλογής και,  
(γ) έλαβε προβιβάσιµο βαθµό από τους εξεταστές του στη διπλωµατική 
εργασία. 
11. Ο βαθµός του Μ∆Ε προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των έξι (6) 
µαθηµάτων και του βαθµού της µεταπτυχιακής εργασίας 
πολλαπλασιαζόµενου επί δύο (2). Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης 
πλέον των έξι (6) µεταπτυχιακών µαθηµάτων, για τον υπολογισµό της τελικής 
βαθµολογίας του, λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός των έξι (6) µαθηµάτων, στα 
οποία ο φοιτητής έλαβε την µεγαλύτερη βαθµολογία.  
12. Στην περίπτωση µερικής φοίτησης, στο πρώτο έτος σπουδών 
αντιστοιχούν τρία υποχρεωτικά επιλογής ή/και ελεύθερης επιλογής 
µαθήµατα/σεµινάρια, στο δεύτερο έτος σπουδών αντιστοιχούν τρία 
υποχρεωτικά επιλογής ή/και ελεύθερης επιλογής µαθήµατα/σεµινάρια, ενώ 
στο τρίτο έτος σπουδών εκπονείται η διπλωµατική εργασία.  
 

Άρθρο 11 
∆ιδακτικό προσωπικό 

1. Τη διδασκαλία των µαθηµάτων και σεµιναρίων του ΠΜΣ, καθώς και 
ενδεχόµενων πρακτικών ασκήσεων, µπορούν να αναλάβουν: 
(i) Καθηγητές ή λέκτορες του Τοµέα Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών 
και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης ή καθηγητές ή λέκτορες 
άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Κρήτης ή άλλου ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής, οµότιµοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές και ειδικοί 
επιστήµονες µε διετή τουλάχιστον αυτοδύναµη διδασκαλία σε ΑΕΙ. 
(ii) Ερευνητές Α', Β’ ή Γ' βαθµίδας αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος 
σχετικού µε το γνωστικό αντικείµενο το οποίο θα κληθούν να διδάξουν και 
έχουν επαρκή επιστηµονική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα γύρω 
από το αντικείµενο αυτό. 
(iii) Περιορισµένος αριθµός σεµιναρίων ή διαλέξεων µπορεί να ανατεθεί, στο 
πλαίσιο ενός µαθήµατος, σε επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους, καθώς και 
σε στελέχη του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα, εφόσον διαθέτουν 
εξειδικευµένες γνώσεις και σχετική εµπειρία γύρω από το γνωστικό 
αντικείµενο του ΠΜΣ, υπό την εποπτεία και την ευθύνη του καθηγητή ή 
λέκτορα, στον οποίο έχει ανατεθεί η διδασκαλία του µαθήµατος. 
(iv) Στις περιπτώσεις µαθηµάτων που περιλαµβάνουν πρακτικές ασκήσεις, η 
εκτέλεση µέρους του προγράµµατος µπορεί να ανατεθεί σε διδάκτορες της 
συγκεκριµένης ειδικότητας υπό την εποπτεία και µε την ευθύνη του καθηγητή 
ή λέκτορα που έχει αναλάβει τη διδασκαλία του συγκεκριµένου γνωστικού 
αντικειµένου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπάρχει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
2. Η ανάθεση διδασκαλίας µαθήµατος ή µέρους µαθήµατος, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, γίνεται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
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Άρθρο 12 
Μεταβατική Ρύθµιση 

Για τους/τις µεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που είχαν εγγραφεί µέχρι και το 
ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 συνεχίζουν να ισχύουν οι προβλέψεις του 
Εσωτερικού Κανονισµού του διατµηµατικού/διαπανεπιστηµιακού ΠΜΣ 
«Φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία» (YA υπ’ αριθµ. Β7/138033 (ΦΕΚ 
192/τ. Β’/20.2.2003)). Αρµόδιο όργανο για τη λήψη των αποφάσεων και τη 
ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν τις σπουδές και την απόκτηση του Μ∆Ε 
από αυτούς τους/τις φοιτητές/τριες είναι η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος ΦΚΣ.  


