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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

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 ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, µετά από
διετείς σπουδές, και στη συνέχεια µπορεί να οδηγήσει σε διδακτορικό δίπλωµα.

Τα προσφερόµενα µαθήµατα καλύπτουν τις εξής δύο (2) κατευθύνσεις:
1. Αρχαία φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία και
2. Νεώτερη και σύγχρονη φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία

∆εκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τµηµάτων των ΑΕΙ της ηµεδαπής και αντιστοίχων
αναγνωρισµένων ως ισότιµων Τµηµάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι συναφών Τµηµάτων των ΤΕΙ,
συναφούς γνωστικού αντικειµένου, µε τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης
εκπαίδευσης. Έναρξη µαθηµάτων, χειµερινό εξάµηνο 2017 - 2018.

Απαιτούµενα δικαιολογητικά:

1.

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

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
∆ΟΑΤΑΠ).

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.
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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 proficiency, 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
10. ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να αποστείλουν την ΑΙΤΗΣΗ συµµετοχής τους και το ΥΠΟΜΝΗΜΑ,
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ταχυδροµικά αλλά ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pmsphil@fks.uoc.gr σε µορφή
κειµένου word και ΟΧΙ σε pdf αρχείο.

Η επόµενη διαδικασία επιλογής θα λάβει χώρα την Τρίτη 12 Σεπτεµβρίου 2017 και την Τετάρτη 13
Σεπτεµβρίου 2017.

Οι δηλώσεις συµµετοχής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος
(Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου, Τµήµα Φ.Κ.Σ., 74100 Ρέθυµνο, υπόψη κυρίας Τζανουδάκη) από Τρίτη 4
Ιουλίου έως Πέµπτη 1η Σεπτεµβρίου 2017.

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

Η εξέταση της ξένης γλώσσας θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Σεπτεµβρίου 2017, και ώρα 11:00 π.µ. στην
Αίθουσα Μιχελή του Τµήµατος. (Ισχύει ΜΟΝΟ για τους υποψηφίους που δεν κατέχουν πτυχίο επιπέδου
Proficiency, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν µαζί τους λεξικό).

Η συνέντευξη - προφορική εξέταση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 9:30 π.µ. στην
Αίθουσα Μιχελή του Τµήµατος.

Ο ∆ιευθυντής Σπουδών του Προγράµµατος,
Κώστας Ανδρουλιδάκης, Καθηγητής Φιλοσοφίας
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Αίτηση υποψηφιότητας και Βιογραφικό Σηµείωµα για συµµετοχή
στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»
Ο∆ΗΓΙΕΣ:

1.
2.
♦
♦
3.

Συµπληρώστε και τα δύο µέρη του παρόντος εντύπου µε ευανάγνωστα γράµµατα.
Επισυνάψτε στην Αίτηση
Επικυρωµένα αντίγραφα πτυχίων/ πιστοποιητικά σπουδών
Αναλυτική βαθµολογία από τα ΑΕΙ στα οποία φοιτήσατε/φοιτάτε
Οι συστατικές επιστολές (προαιρετικές), στα ειδικά έντυπα, πρέπει να σταλούν απευθείας από τους συντάκτες τους
στη διεύθυνση: Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου,
74 100 Ρέθυµνο, εντός της προθεσµίας.

Ι. ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗ 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. ∆ελτίου Ταυτότητας __________________________
Σταθ.Τηλ:____________________ Κιν. Τηλ.:__________________
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο ___________________________________
∆ιεύθυνση για αλληλογραφία: Οδός _________________________________

Αρ._____

Τ.Κ.________

Πόλη/Χωριό:
∆ιεύθυνση µόνιµης κατοικίας: Οδός__________________________________

Αρ. ____

Τ.Κ.____________

Πόλη/Χωριό:

2. Σπουδές (κατ’ αντίστροφη χρονολογική σειρά)
ΑΕΙ

Αντικείµενο σπουδών

Περίοδος Σπουδών

Τίτλος πτυχίου

Από - Έως

Ηµεροµηνία
απονοµής

Μηνας/ετος - Μηνας/ετος

Βαθµός
(ή

αναµενόµενη)

3. ∆ιπλωµατικές, 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 / ∆ιδακτορικός Τίτλος
Σε ποια άλλα Ιδρύµατα κάνατε αίτηση για µεταπτυχιακές σπουδές: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
7. Βραβεία, διακρίσεις:
1)_________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________
8. ∆ηµοσιεύσεις:
1)_________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________
9. ∆ιδακτική 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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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 στη διεύθυνση:
Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, 74 100 Ρέθυµνο, εγκαίρως, ώστε να προλάβει την
προθεσµία της Παρασκευής 1η Σεπτεµβρίου 2017.
Ονοµατεπώνυµο αξιολογητή:_________________________________________
Τίτλος:_____________________________________
Ίδρυµα__________________________________________________
∆ιεύθυνση:________________________________________________________
Τηλέφωνο:_________________ Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:________________
Γνωρίζω τον υποψήφιο από:__________________________________________
∆ιάρκεια 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%
∆εν µπορώ να εκφέρω γνώµη
Σχετική θέση του υποψηφίου σε µαθήµατά σας:
Τίτλος µαθήµατος

Αξιολογική σειρά σε σύνολο αριθµού
φοιτητών

1.
2.
3.
Υπογραφή_____________________________ Ηµεροµηνία____________________
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ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Αίτηση για µεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραµµα ………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Έκθεση ενδιαφερόντων (µέχρι 1000 λέξεις)

Επώνυµο:_____________________________ Όνοµα:____________________________

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
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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