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ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με το Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114 Α΄). 

 
 

Η    Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ    
ΤΟΥ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ   Κ Ρ Η Τ Η Σ 

(Υπ΄ αριθμ. 385η/29-03-2018 έκτακτη συνεδρίαση) 
 
      Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:  

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239τ. Α΄/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη 
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ. Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του 
Ν.Δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως 
διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ. Α΄/76) περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του Π.Δ. 
103/1983, (ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ. Α΄) − Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της 
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης. 

2. Το υπ΄αριθμόν Π.Δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/05.06.2013) για την «Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμημάτων ‐ 
Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’αριθμόν Π.Δ. 
128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ΄ αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη, 
υπ΄αριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το Ν. 
4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», παράγραφος 4. 

3. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την υπ’ αριθμ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική 
πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής 
Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει εκλεγεί Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη θητεία, από 23/02/2016. 

4. Την υπ΄αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-ΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:  

6. Τις διατάξεις του Άρθρου 13 «Σύγκλητος» παρ. 2, εδ. ιε, Ιζ, ιη, του ΚΕΦ. Δ΄ «ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ» του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του Άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και  

8. Τις διατάξεις του Άρθρ. 45 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του 
ως άνω νόμου. 

9. Τις διατάξεις του Άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του Ν. 

http://www.uoc.gr/
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4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/06.09.2011)  «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

11.  Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», και ιδίως 
του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 130) και 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚτ.Α΄ 156/04-09-2009), του άρθρου 14 και 
του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του 
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚτ.Β'1466/13-08-2007). 

12.  Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε 
και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚτ.Α΄254/21-11-2013), του άρθρου 197 του Ν. 
4281/2014 (ΦΕΚτ.Α΄160/8-8-2014), του άρθρου 31 του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄/23-3-2015) περί "κωδικοποίησης 
διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚτ.Α΄147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30−09−2010 απόφαση. 

13. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ4334/Β΄/12-12-2017) Υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ΄αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα 
ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2 και ιδίως το εδ. 3, υπ΄αριθμ. 164530/Ζ1/03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και 
χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. 
μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/17 (Α΄114), υπ΄αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την 
εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114), υπ΄αριθμ. 227378/Ζ1/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών». 

14.  Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του Ν. 
4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι. 

15. Την Απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 384η/08-03-2018 με την οποία εγκρίνεται η επανίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»» του Τμήματος 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114 Α΄) και 
σύμφωνα με την εισήγηση της με αριθμό 192/17-01-2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,  όπως αυτή διαβιβάζεται δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Ιδρύματος (συνεδρίαση με αριθμ. 3/06.03.2018). 

16.  Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση με αριθμό 195/14-03-2018) σχετικά με την κατάρτιση του Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και 
Κοινωνία»» του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και το απόσπασμα 
πρακτικών της με αριθμ. 4/27.03.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης που αφορά στον εν λόγω Κανονισμό. 

17.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις  της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε    

 
Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε  τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, όπως αυτός κατατέθηκε και έχει ως ακολούθως:  

 

Άρθρο 1 
 Γενικές Διατάξεις 

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 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 
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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 Συνέλευσης του Τμήματος 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. 
3.  

Άρθρο 2 
Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη 

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

Άρθρο 3  
Όργανα διοίκησης 

1. Για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» αρμόδια όργανα είναι η 
Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, η 
Συνέλευση του Τμήματος ΦΚΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) και ο Διευθυντής ή η 
Διευθύντρια του ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» με τον/την αναπληρωτή/τρια του. 

2. Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ασκεί τη διοίκηση του ΠΜΣ, σύμφωνα με 
τον νόμο. Συγκεκριμένα, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

• Συγκροτεί την πενταμελή Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία». 
• Ορίζει τον Διευθυντή/Διευθύντρια του ΠΜΣ και τον αναπληρωτή/τριά του/της. 
• 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, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής 
(Σ.Ε.) του ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία». 
• 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. 
• Επικυρώνει το πρόγραμμα σπουδών, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. 
• Αναθέτει τη διδασκαλία μαθημάτων στο ΠΜΣ, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. 
• Ορίζει τον επιβλέποντα και την επιτροπή παρακολούθησης και εξέτασης των μεταπτυχιακών εργασιών για 
την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. 
• Απονέμει τα Διπλώματα 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 
Συνέλευση Τμήματος. 

3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» απαρτίζεται από 5 (πέντε) 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο πλαίσιο του ΠΜΣ. Τα μέλη της Σ.Ε. ορίζονται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος ΦΚΣ. 

4. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος, 
αποφασίζει για τις αιτήσεις μερικής φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (μ.φ.) και εισηγείται στη 
Συνέλευση του Τμήματος για τις προβλεπόμενες από τον νόμο και τον παρόντα Κανονισμό περιπτώσεις 
διαγραφής φοιτητών/τριών. 

4.1. Στη Συντονιστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες 
και Κοινωνία». Ως Διευθυντής ή Διευθύντρια του ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» ορίζεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος ΦΚΣ μέλος Δ.Ε.Π., το οποίο διδάσκει ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. και 
είναι μέλος της Σ.Ε. Ομοίως, η Συνέλευση του Τμήματος ΦΚΣ ορίζει τον/την αναπληρωτή/τρια του, που επίσης 
είναι μέλος της Σ.Ε. Ο/η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. και ο/η αναπληρωτής/τρια του ανήκουν στη βαθμίδα του 
καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή. Η θητεία του Διευθυντή ή της Διευθύντριας είναι διετής με δυνατότητα 
ανανέωσης. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες 
θητείες. 

4.2. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του 
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προγράμματος. 
Με τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε., αναθέτει τα προσφερόμενα σεμινάρια, μαθήματα και ασκήσεις κάθε 
ακαδημαϊκού έτους, κάνει τις προσκλήσεις επιστημόνων κ.ά. για διαλέξεις, εγκρίνει τη συμμετοχή των μ.φ. του 
ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» σε προσφερόμενα σεμινάρια συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
άλλων Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Ο/Η Διευθυντής/ρια του Π.Μ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε., εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την 
πρόσκληση και τους όρους απασχόλησης επισκεπτών καθηγητών και αφυπηρεσάντων μελών Δ.Ε.Π., για να 
διδάξουν στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 36 § 5 και 6 του Ν. 4485/2017. 
Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Σ.Ε. για τις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τον 
παρόντα Κανονισμό περιπτώσεις διαγραφής φοιτητών/τριών. 
Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. ασκεί όλες τις επιμέρους αρμοδιότητες που απορρέουν από τον 
παρόντα Κανονισμό και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην 
αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. 
 

Άρθρο 4 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

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 Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), στο αντικείμενο/γνωστική 
περιοχή «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:  
2. α) Ο αριθμός των θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών που θα πληρωθούν. 
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 ύλη που θα πρέπει να μελετηθεί για την γραπτή εξέταση 
ζ) Η ημερομηνία της γραπτής εξέτασης και της συνέντευξης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 
η) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που η Συνέλευση Τμήματος θα κρίνει απαραίτητη, και η οποία θα διευκολύνει τη 
διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. 

3. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο ΠΜΣ είναι οι εξής: 
(α) Οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της 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 Συνέλευσης Τμήματος. 
(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 Συνέλευση Τμήματος. 
(δ) Γ ια 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. 

4. 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 ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, 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. 
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• 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. 
• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. 

 

Άρθρο 6 
Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

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]. 

• Γ ενικός βαθμός πτυχίου [προσμετράται ένα πτυχίο] 20 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 10 α.μ. 

• Πτυχιακή ή/και διπλωματική εργασία, ερευνητικές εργασίες, δημοσιεύσεις 10 α.μ. 
• Γραπτή εξέταση 35 α.μ. 
• Υπόμνημα - συνέντευξη - 25 α.μ. 

Η κατοχή ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για εισαγωγή στο ΠΜΣ και η πιστοποίησή της είναι 
αναγκαίος όρος για την γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη. 

(α) Γ ραπτή εξέταση 
Η γραπτή εξέταση αφορά σε ύλη, η οποία ανακοινώνεται στην ανακοίνωση- προκήρυξη θέσεων του ΠΜΣ 
«Φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας. Υπεύθυνη για τη διαδικασία ορισμού των θεμάτων, βαθμολόγησης των γραπτών και 
κατάρτισης του πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων είναι η Σ.Ε., η οποία μπορεί να αναθέσει μέρη του έργου 
αυτού σε άλλους καθηγητές του Τομέα Φιλοσοφίας. Τα γραπτά βαθμολογούνται από δύο (2) καθηγητές του Τομέα 
Φιλοσοφίας. Η τελική επίδοση του υποψηφίου στη γραπτή εξέταση είναι ο μέσος όρος των βαθμών του κάθε 
εξεταστή. Εάν κατά τη βαθμολόγηση ενός γραπτού προκύψει διαφορά τριών (3) βαθμών και άνω στην κλίμακα 0-10 
μεταξύ των δύο εξεταστών, η Σ.Ε. το παραπέμπει σε άλλον έναν εξεταστή. Σε αυτήν την περίπτωση, η τελική 
βαθμολογία του γραπτού είναι ο μέσος όρος του βαθμού του τρίτου εξεταστή και του εγγύτερου προς αυτόν 
μεταξύ των δύο βαθμών των αρχικών εξεταστών. 

(β) Προφορική εξέταση - συνέντευξη των υποψηφίων 
Για την τελική επιλογή των υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ πραγματοποιείται συνέντευξη. 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, στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χαρακτηριστικών και 
δραστηριοτήτων του υποψηφίου, καθώς και πιθανών ελλείψεων στη φιλοσοφική παιδεία του. 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 Συνέλευση Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της εξεταστικής επιτροπής). Τέλος, η συνέντευξη 
αποσκοπεί επίσης 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 μπορούν 
να παίξουν ρόλο στην ένταξή του στο ΠΜΣ. 
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(γ) Επάρκεια στην ξένη γλώσσα 
 
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να έχουν επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας επιπέδου 
Γ1 ή ανώτερου, όπως προκύπτει από σχετικούς γλωσσικούς τίτλους σπουδών. Εάν δεν προκύπτει από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά, η επάρκεια στην ξένη γλώσσα πιστοποιείται μέσω εξέτασης, Την εξέταση διενεργούν 
καθηγητές που ορίζει η Σ.Ε. Προβιβάσιμος βαθμός είναι το πέντε (5) και άνω στην κλίμακα 0-10. Σε περίπτωση 
αποτυχίας ο υποψήφιος αποκλείεται από το ΠΜΣ. 

(δ) Αποτελέσματα - Ανακοίνωση Πινάκων 
1. Επιλέξιμοι είναι οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν προβιβάσιμο μέσο όρο βαθμολογίας (τουλάχιστον 50 α.μ.), 
προβιβάσιμο βαθμό (τουλάχιστον βαθμό πέντε [5] στην κλίμακα 0-10) στη γραπτή εξέταση καθώς και προβιβάσιμο 
βαθμό στη συνέντευξη. 
2. Η Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνει πίνακα αποτελεσμάτων, όπου φαίνεται η σειρά επιτυχίας των 
υποψηφίων. Οι επιτυχόντες εγγράφονται με δήλωσή τους. Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται με την έναρξη 
των μεταπτυχιακών μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου σπουδών. 

Αρθρο 7 
Διαδικασίες 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 στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. 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. Η Συντονιστική Επιτροπή, αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα των υποψηφίων, ελέγχει τα 
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων. Στη συνέχεια η 
Συντονιστική Επιτροπή, η οποία διενεργεί τις διαδικασίες επιλογής των φοιτητών για το ΠΜΣ, ορίζει τους 
δύο εξεταστές της γραπτής εξέτασης και την επιτροπή που διενεργεί τις εξετάσεις ξένης γλώσσας. Επίσης 
συγκροτεί την επιτροπή προφορικής συνέντευξης, στην οποία συμμετέχουν κατά κανόνα όλα τα μέλη του 
Τομέα Φιλοσοφίας. 

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. Η Συντονιστική Επιτροπή 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 η Συντονιστική Επιτροπή διαβιβάζονται στη Συνέλευση 
Τμήματος προς επικύρωση. Μετά την επικύρωσή τους από τη Συνέλευση Τμήματος, ανακοινώνονται 
στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος και ειδοποιούνται οι επιτυχόντες να εγγραφούν στο ΠΜΣ σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται από τη Συνέλευση Τμήματος 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 Συνέλευση Τμήματος κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και 
αποφασίζει σχετικά. Οι πίνακες επιτυχόντων επικυρωμένοι από τη Συνέλευση Τμήματος 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 Συνέλευση Τμήματος. 
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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 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  

Διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ 

1. Η διάρκεια σπουδών για τη λήψη του ΔΜΣ ορίζεται σύμφωνα με την απόφαση λειτουργίας του ΠΜΣ, σε 
τέσσερα (4) τουλάχιστον ακαδημαϊκά εξάμηνα. 
2. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΔΜΣ 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 Συνέλευσης Τμήματος. 
Για ειδικούς και εξαιρετικούς λόγους, η Συνέλευση Τμήματος 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 ΔΕΠ. Είναι δυνατή η μερική φοίτηση στο ΠΜΣ, 
με βάση την κείμενη νομοθεσία, κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου φοιτητή, η οποία εξετάζεται από 
την Συνέλευση Τμήματος. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύει η διάρκεια φοίτησης που προβλέπει ο νόμος. 

Άρθρο 9 

Αναστολή φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών 

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 Συνέλευσης 
Τμήματος, 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 

Διδασκαλία, φοίτηση, εξετάσεις, βαθμολογία για ΔΜΣ 

1. Τα μαθήματα/σεμινάρια για την απόκτηση του ΔΜΣ 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 στην απόφαση λειτουργίας του ΠΜΣ. 
Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος 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 Συνέλευσης Τμήματος. 
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. Πιο συγκεκριμένα, η παρακολούθηση των εκδηλώσεων, συνεδρίων και διαλέξεων που αφορούν στο 
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ερευνητικό αντικείμενο του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Το ίδιο και η ενεργός συμμετοχή στις ερευνητικές 
δραστηριότητες, στα σεμινάρια, στις πρακτικές ασκήσεις κ.λ.π. Φοιτητής που παρακολούθησε κάποιο 
μάθημα/σεμινάριο λιγότερο από το 80% των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο θεωρείται 
αποτυχών στο 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 Συνέλευση Τμήματος. 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. 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 Συνέλευσης Τμήματος, 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. 
8. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στο τέλος του τέταρτου εξαμήνου στην τριμελή επιτροπή 
παρακολούθησης που έχει οριστεί με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. 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. 
9. Στο μεταπτυχιακό φοιτητή που ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), εάν συντρέχουν οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
(α) παρακολούθησε επιτυχώς τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα/σεμινάρια, 
(β) παρακολούθησε επιτυχώς δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής και, 
(γ) έλαβε προβιβάσιμο βαθμό από τους εξεταστές του στη διπλωματική εργασία. 
10. Ο βαθμός του ΔΜΣ 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. 
11. 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 

Διδακτικό προσωπικό 

1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων και σεμιναρίων του ΠΜΣ, καθώς και ενδεχόμενων πρακτικών ασκήσεων, 
μπορούν να αναλάβουν: 
(i) Καθηγητές του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης ή καθηγητές άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
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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 Διδακτορικού Διπλώματος σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο το οποίο θα κληθούν να διδάξουν 
και έχουν επαρκή επιστημονική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα γύρω από το αντικείμενο αυτό. 
(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 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 που έχει αναλάβει τη διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να υπάρχει απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. 
2. Η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος ή μέρους μαθήματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του 
άρθρου, γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. 

Άρθρο 12 

Μεταβατική Ρύθμιση 

Για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που είχαν εγγραφεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 
συνεχίζουν να ισχύουν οι προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και 
κοινωνία» (YA υπ’ αριθμ. 194668/Z1 (ΦΕΚ 3327/Β’/11-12-2014)). Αρμόδιο όργανο για τη λήψη των αποφάσεων και 
τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τις σπουδές και την απόκτηση του ΔΜΣ από αυτούς τους/τις φοιτητές/τριες 
είναι η Συνέλευση του Τμήματος ΦΚΣ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

 

 
 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
-Σχετική απόφαση  
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

- Πρυτανεία 
- Κοσμήτορα Φιλοσοφικής Σχολής  
- Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 
- Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού 
-Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Έρευνας 
- Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας 
-Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού  
-Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου 
 

Με  εκτίμηση, 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ 
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