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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η   Σ Χ Ο Λ Η 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ 
ΡΕΘΥΜΝΟ – ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 
FAX: (28310) 77241 - 77222 

                                                                                                                   Ρέθυμνο, 21 Ιουνίου 2018 

                                                                                                                                                               Α.Π.: 292 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 
 Ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη γνωστική περιοχή "Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες 

και Κοινωνία". Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, μετά από 

διετείς σπουδές.  

 Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής και αντιστοίχων 

αναγνωρισμένων ως ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων των ΤΕΙ, συναφούς 

γνωστικού αντικειμένου, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης 

εκπαίδευσης. Έναρξη μαθημάτων: Χειμερινό εξάμηνο 2018 - 2019.  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:  

1.  Αίτηση συμμετοχής (με ταχ. διεύθυνση, ηλεκτρ. διεύθυνση και τηλέφωνο)  

2.  Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών στην 

οποία θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα  ορκωμοσία (για 

πτυχιούχους πανεπιστημίου του εξωτερικού πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ).  

3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να 

αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία, απαιτείται υποχρεωτικά  

βεβαίωση ολοκλήρωσης με μόνη εκκρεμότητα  την ορκωμοσία. 

4. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και 

επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.  

5. Υπόμνημα, στο οποίο θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου καθώς και οι 

λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να εγγραφεί στο ανωτέρω ΠΜΣ (από 1000 - 1500 λέξεις).  

6. Πιστοποιητικό κατοχής μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής  ή ιταλικής), 

εφόσον υπάρχει. Εάν το πτυχίο δεν είναι επιπέδου Γ1 ή ανωτέρου, ο υποψήφιος εξετάζεται στην 

προτεινόμενη από τον ίδιο ξένη γλώσσα. 

7. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κ.λ.π. εφόσον 

υπάρχουν.  

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

9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και έντυπο στο οποίο αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α σας. 

10. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αποστείλουν την ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής τους και το 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ, όχι μόνο ταχυδρομικά αλλά ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tzanouds@uoc.gr σε μορφή 

κειμένου word εντός της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. 
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 Η επόμενη διαδικασία επιλογής θα λάβει χώρα την Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018, και την Τετάρτη, 12 

Σεπτεμβρίου 2018 (εξέταση ξένης γλώσσας, γραπτή εξέταση στη φιλοσοφία, προφορική εξέταση-συνέντευξη).  

 Οι δηλώσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του 

Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Τμήμα Φ.Κ.Σ., 741 00 Ρέθυμνο, υπ’ όψιν κ. Τζανουδάκη) από τη 

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018, έως την Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018. 

(Παρακαλούμε οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, να στέλνονται με απλό ταχυδρομείο [όχι συστημένα])  

 

 Η εξέταση της ξένης γλώσσας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 10:00 π.μ., 

στην Αίθουσα Μιχελή του Τμήματος (ισχύει για τους υποψηφίους που δεν κατέχουν πτυχίο 

επιπέδου Γ1 ή ανωτέρου, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν μαζί τους λεξικό). 

Η γραπτή εξέταση στη Φιλοσοφία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 13:00 μ.μ., 

στην Αίθουσα Μιχελή του Τμήματος (όσοι υποψήφιοι εξεταστούν στην ξένη γλώσσα θα 

ενημερωθούν προηγουμένως για το σχετικό αποτέλεσμα, καθώς η κατοχή ξένης γλώσσας είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο ΠΜΣ).  

 Η προφορική εξέταση - συνέντευξη θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 12:00 το 

μεσημέρι, στην Αίθουσα Μιχελή του Τμήματος. 

 

Εξεταστέα Ύλη για τη γραπτή εξέταση: Anthony Kenny (επιμ.), Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας, Εκδόσεις 

Νεφέλη, Αθήνα 2005 (το σύνολο του βιβλίου).  

Στη γραπτή εξέταση είναι δυνατό να τεθούν ερωτήσεις πραγματολογικού περιεχομένου ή/και θέματα 

σχολιασμού φιλοσοφικού κειμένου. 

  

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 

Τηλέφωνα: 28310 77216 και 77215  

FAX:  28310- 77222, email: tzanouds@uoc.gr 

Δικτυακός Τόπος: pms-phl.fks.uoc.gr  

 

Ο  Διευθυντής του Προγράμματος 

   

Κωνσταντίνος Καβουλάκος 

Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας  
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 

Αίτηση υποψηφιότητας και Βιογραφικό  Σημείωμα για συμμετοχή  
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ: 
1. Συμπληρώστε και τα δύο μέρη του παρόντος εντύπου με ευανάγνωστα γράμματα. 
2. Επισυνάψτε στην Αίτηση 
 Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων/ πιστοποιητικά σπουδών 
 Αναλυτική βαθμολογία από τα ΑΕΙ στα οποία φοιτήσατε/φοιτάτε 
3. Οι συστατικές επιστολές (προαιρετικές), στα ειδικά έντυπα, πρέπει να σταλούν απ’ ευθείας από τους συντάκτες τους 

στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 
74 100 Ρέθυμνο, εντός της προθεσμίας. 

 

Ι. ΑΙΤΗΣΗ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Σ. Του Τμήματος   

  
Παρακαλώ να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά μου για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» 
 

ΙΙ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:    
 
Επώνυμο________________________________________ Όνομα________________________  

Πατρώνυμο ___________________________________   Μητρώνυμο _______________________ 

Φύλο: Α/Θ _____       Ημερομηνία γέννησης:________________________  

Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας   __________________________ 

Σταθ.Τηλ:____________________  Κιν. Τηλ.:__________________  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ___________________________________ 

Διεύθυνση για αλληλογραφία: Οδός _________________________________         Αρ._____       Τ.Κ.________ 

Πόλη/Χωριό:  

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας: Οδός__________________________________                 Αρ. ____         Τ.Κ.____________ 

Πόλη/Χωριό: 

 

2. Σπουδές (κατ’ αντίστροφη χρονολογική σειρά) 
 

ΑΕΙ Αντικείμενο 
σπουδών 

Περίοδος Σπουδών 
Από - Έως 

Μηνας/ετος - 
Μηνας/ετος 

Τίτλος  πτυχίου Ημερομηνία 
απονομής            

(ή 
αναμενόμενη) 

Βαθμός 

      

      

      

 
 
3. Διπλωματικές, πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες 
 

Είδος εργασίας Τίτλος Επόπτης Ίδρυμα Βαθμός 
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4.  Μέση Εκπαίδευση 
 
Λύκειο Τύπος Έτος αποφοίτησης Βαθμός 

    

 
 
 
5.  Ξένες γλώσσες 
 
Γλώσσα Πιστοποιητικό Βαθμός 

   

   

   

 

6. Επιθυμητή περιοχή ειδίκευσης/έρευνας __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Επιδιωκόμενος μεταπτυχιακός τίτλος: Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης / Διδακτορικός Τίτλος  

Σε ποια άλλα Ιδρύματα κάνατε αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές: _____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Βραβεία, διακρίσεις: 

1)_________________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________________ 

 

8. Δημοσιεύσεις: 

1)_________________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________________ 

 

9. Διδακτική ή επαγγελματική εμπειρία (περιλαμβάνεται απασχόληση σε ΑΕΙ και εκτός). 

Αναφέρετε όνομα φορέα ή εργοδότη, είδος απασχόλησης και ημερομηνίες (χρονολογικά αρχίζοντας από την  πιο  πρόσφατη) : 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

10. Άλλες δραστηριότητες και επιτεύγματα 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

11. Ονόματα και τίτλοι των τριών προσώπων, από τα οποία έχετε ζητήσει Συστατικές  Επιστολές. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Υπογραφή:____________________________Ημερομηνία:____________________ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

 
Αξιολόγηση υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή στο πρόγραμμα «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία». 
 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ 
Ονοματεπώνυμο φοιτητή__________________________________________ 
Επιδιωκόμενος μεταπτυχιακός τίτλος ________________________________ 
 
Προς τον αξιολογητή: 
 
 Η υποβολή αίτησης για μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραμμα «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» του 
Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρέπει να συνοδεύεται από αξιολογήσεις 
που θα συνταχθούν από τρεις καθηγητές ή ερευνητές, οι οποίοι είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με τον/την υποψήφιο/α, ώστε 
να είναι σε θέση να κρίνουν τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές του/της. 
 
 Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν έντυπο και να το ταχυδρομήσετε απ’ ευθείας στην διεύθυνση: 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, 74 100 Ρέθυμνο, εγκαίρως, ώστε να προλάβει την 
προθεσμία της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου 2015. 
 
Ονοματεπώνυμο αξιολογητή:_________________________________________ 

Τίτλος:_____________________________________ 

Ίδρυμα__________________________________________________ 

Διεύθυνση:________________________________________________________ 

Τηλέφωνο:_________________ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:________________ 

Γνωρίζω τον υποψήφιο από:__________________________________________ 

Διάρκεια γνωριμίας με τον υποψήφιο____________________________________ 

 
 Παρακαλούμε να εξηγήσετε σε επισυναπτόμενη επιστολή με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε 
ότι ο/η υποψήφιος/α είναι κατάλληλος/η για μεταπτυχιακές σπουδές στο Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και 
Κοινωνία». 
Πληροφορίες για τις επιδόσεις του/της σε αυτοδύναμη εργασία ή έρευνα και την ικανότητα συνεργασίας θα είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμες. 
 
Σύγκριση του υποψηφίου με ομολόγους του ως προς την ακαδημαϊκή ικανότητα: 
 
Σπάνιας ικανότητας  

Μεταξύ των αρίστων μιας τάξης 

Συμπεριλαμβάνεται στο άνω 25% 

Καλός 

Μέτριος 

Κάτω του 50% 

Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη 

 
Σχετική θέση του υποψηφίου σε μαθήματά σας: 
 
Τίτλος μαθήματος  Αξιολογική σειρά σε σύνολο αριθμού 

φοιτητών 

1.  
2.  
3.  
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Υπογραφή_____________________________ Ημερομηνία____________________ 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

 
Αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραμμα ……………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Έκθεση ενδιαφερόντων (μέχρι 1000 λέξεις) 
 
Επώνυμο:_____________________________ Όνομα:____________________________ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

Αναπτύξτε του λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να εξειδικευθείτε ή να κάνετε έρευνα στον τομέα που 

επιλέξατε. Αναφέρετε τα θεωρητικά, πρακτικά, τεχνικά, ή άλλα ενδιαφέροντά σας, καθώς  και με ποιο τρόπο νομίζετε  ότι 

το υπόβαθρο που έχετε, και οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω πρόγραμμα, θα σας βοηθήσουν να τα ικανοποιήσετε. 

Αναφέρετε επίσης τα μακροπρόθεσμα επαγγελματικά σας σχέδια. Μπορείτε να συμπεριλάβετε οποιαδήποτε στοιχεία από 

την μέχρι τώρα ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία σας θεωρείτε σκόπιμο να αναφερθούν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε περισσότερες σελίδες αν χρειάζεται 

Υπογραφή_____________________________ Ημερομηνία____________________ 
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