
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 26536  
Έγκριση Κανονισμού του Διιδρυματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 

«Συστηματική Φιλοσοφία» μεταξύ των Τμημάτων 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυ-

χολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φι-

λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13.4.2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 45 παρ. 1.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018 
και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018.

3. Τις υπουργικές αποφάσεις με αριθμό: α) 216772/
Ζ1/8.12.2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017): «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών» και β) 131757/Ζ1/2.8.2018 (ΦΕΚ 
3387/τ.Β΄/10.8.2018): «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από 
τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών των Ελληνικών ΑΕΙ».

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9.2.2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
ε) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 

εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και 
στ) 45070/Ζ1/19.3.2018 Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Το έγγραφο με αριθμό 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/
5.3.2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/2018 (Α΄ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέ-
ων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλο-
σοφίας και Παιδαγωγικής (επισπεύδον) της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(συνεδρίαση με αριθμό 258/22.2.2018).

8. Τις αποφάσεις των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδα-
γωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση με αριθμό 
3/7.2.2018) και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση με αριθμό 192/
17.1.2018).

9. Τις αποφάσεις των Συγκλήτων του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση με 
αριθμό 20/19.7.2018), και του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(συνεδρίαση με αριθμό 389/21.6.2018).

10. Την απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 31420/
27.7.2018 (ΦΕΚ 4157/τ.Β΄/21.9.2018) ίδρυσης του Διιδρυ-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Συστηματική Φιλοσοφία» μεταξύ των Τμημάτων 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Φιλο-
σοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

11. Το ΦΕΚ 13/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./16.1.2015 (16703/14.1.2015 
απόφαση του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης) και την 12733/Ζ1/23.1.2015 δια-
πιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (διορισμός Πρύτανη μετά 
την επανάληψη της διαδικασίας σε συμμόρφωση της 
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με αριθμ. 4474/2014 απόφασης του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (Τμήμα Γ).

12. Το ΦΕΚ 28/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23.1.2015 (διόρθωση της 
16703/14.1.2015 απόφασης του Συμβουλίου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

13. Την 12733/Ζ1/23.1.2015 (ΑΔΑ 6Ε5Β9-53Ν) διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων για το διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πλήρη θητεία από τις 
16.1.2015 (ημέρα δημοσίευσης της Πράξης του Συμβου-
λίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 β΄ του 
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο «Οι 
θητείες των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης λήγουν 
την 31η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρ-
κεια του οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής 
τους». Ως εκ τούτου, η θητεία του υπηρετούντος Πρύτα-
νη λήγει την 31η Αυγούστου 2019.

15. Ότι από την απόφαση λειτουργίας του ΠΜΣ με 
τίτλο: «Συστηματική Φιλοσοφία» θα προκληθεί δαπάνη 
ποσού 22.000,00 € ανά έτος στον προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του προ-
ϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) όπως αναφέρεται στο ιδρυ-
τικό ΦΕΚ με αριθμό 4157/τ.Β΄/21.9.2018, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό του Διιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Συστη-
ματική Φιλοσοφία » μεταξύ των Τμημάτων Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφίας, Παι-
δαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Νομικό πλαίσιο

Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» 
διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4485/4.8.2017, 
ΦΕΚ 114 τ.Α΄), από την υπουργική απόφαση Έγκρισής 
του, από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Προγράμματος.

Άρθρο 2
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.

1. Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟ-
ΦΙΑ» επιδιώκει τη συστηματική ειδίκευση στις ακόλου-
θες γνωστικές περιοχές της «Συστηματικής Φιλοσοφίας»:

1. Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία.
2. Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία.
3. Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας.
2. Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» 

αποσκοπεί επιστημονικά στην προαγωγή της γνώσης και 

την ανάπτυξη της έρευνας στις επιμέρους γνωστικές πε-
ριοχές της Συστηματικής Φιλοσοφίας. Επιστημολογικά 
διερευνά τις μεθόδους και τους όρους εφαρμογής των 
συστηματικών εννοιών της φιλοσοφίας, που έχουν ως 
αποτέλεσμα τον εννοιολογικό προσδιορισμό της σχέσης 
μεταξύ του νοητικού και του πραγματικού. Το ΔΠΜΣ «Συ-
στηματική Φιλοσοφία» περιέχει στοιχεία αναστοχαστι-
κής θεώρησης του πεδίου της εμπειρίας, με έμφαση στην 
εφαρμογή των εννοιών και των φιλοσοφικών κατηγοριών 
σε αυτό. Κοινωνικά αποβλέπει στην ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών 
και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση 
επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλλουν 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του γνωστι-
κού κλάδου της Συστηματικής Φιλοσοφίας καθώς και 
στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογικών 
εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επι-
στημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε ιδρυ-
τικό Τμήμα του παρόντος Διιδρυματικού Π.Μ.Σ.

Ειδικότερα, το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» καταρτίζει, στο πλαίσιο της αποστολής του, 
επιστήμονες για τις ανάγκες της Φιλοσοφικής Έρευνας 
και της Εκπαίδευσης. Ένα σημαντικό πεδίο δραστηρι-
ότητάς του είναι η φιλοσοφική κατάρτιση αποφοίτων 
ΑΕΙ τόσο θεωρητικής όσο και θετικής κατεύθυνσης στις 
διαφορετικές γνωστικές περιοχές της Θεωρητικής Συ-
στηματικής Φιλοσοφίας, της Πρακτικής Συστηματικής 
Φιλοσοφίας καθώς και της Φιλοσοφίας της Τέχνης και 
της Τεχνολογίας. Επιδιώκεται η εμβάθυνση στην έρευνα 
των επιμέρους προβλημάτων των παραπάνω γνωστικών 
περιοχών καθώς και στην έρευνα των θεωρητικών και 
εννοιολογικών τους συσχετίσεων. Επιδιώκεται επίσης η 
συστηματική φιλοσοφική εκπαίδευση και επιμόρφωση 
υποψήφιων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Μέσης 
Εκπαίδευσης.

Άρθρο 3
Όργανα διοίκησης του Δ.Π.Μ.Σ.

Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λει-
τουργία του παρόντος Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

I. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος του επισπεύδοντος Τμή-
ματος, η οποία είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα 
ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού 
χαρακτήρα του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ., και ασκεί όσες αρμο-
διότητες σχετικά με το παρόν Δ.Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται 
από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

II. Η εννεαμελής Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) 
του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ., η οποία έχει τις αρμοδιότητες 
που ορίζονται στο άρθρο 31, παρ. 3 του ν. 4485/2017.

III. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., η οποία 
απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. της Ειδικής Διιδρυ-
ματικής Επιτροπής. Τα μέλη αυτά αναλαμβάνουν μετα-
πτυχιακό έργο, εκλέγονται από την Ειδική Διιδρυματική 
Επιτροπή του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. για διετή θητεία και 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονι-
σμό της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό 
της λειτουργίας του προγράμματος. Ειδικότερα, έχει τις 
παρακάτω αρμοδιότητες:
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Καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων 
επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά προ-
βλέπονται στον ν. 4485/2017, άρθρο 34.

Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των μετα-
πτυχιακών φοιτητών και διενεργεί τις εξετάσεις.

Συντάσσει και επικυρώνει τους πίνακες των επιτυχό-
ντων.

Προτείνει στην Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή το πρό-
γραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

Προτείνει στην Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή τις ανα-
θέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ. 

Προτείνει στην Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή τον 
επιβλέποντα και την επιτροπή παρακολούθησης των 
μεταπτυχιακών εργασιών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. 
Ο κάθε καθηγητής του Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να αναλαμβάνει 
την επίβλεψη έως οκτώ (8) διπλωματικών εργασιών κατ’ 
έτος. Έχει τις αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται 
στον ν. 4485/2017 και τις οριζόμενες στα επιμέρους άρ-
θρα του εν λόγω Κανονισμού.

Αντιμετωπίζει κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από 
τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 
του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δ.Π.Μ.Σ.

IV. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, που αποτε-
λείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
και Φοιτητικών Θεμάτων, ο οποίος εκτελεί χρέη Προ-
έδρου, καθώς και τον Κοσμήτορα του Ιδρύματος του 
επισπεύδοντος Τμήματος ως μέλος και έχει τις αρμο-
διότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32, παρ. 5 του 
ν. 4485/2017.

V. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., ο οποίος είναι μέλος της 
Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής και ορίζεται μαζί με τον 
αναπληρωτή του, με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής 
Επιτροπής για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προ-
ϋποθέσεις του άρθρου 31, παρ. 8 του ν. 4485/2017. Δεν 
μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες 
θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοι-
κητικό του έργο. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 31, παρ. 8 του ν. 4485/2017 
και όποιες άλλες ορίζονται από την Ειδική Διιδρυματική 
Επιτροπή (άρθρο 43, παρ. 1), το κεφ. ΣΤ΄ του ν. 4485/2017 
και τον παρόντα Κανονισμό. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. 
(και σε περίπτωση κωλύματος ο Αναπληρωτής του) ασκεί 
τα καθήκοντα που ορίζονται στον ν. 4485/2017, άρθρο 
31 και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ειδικό-
τερα, ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια 
όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην 
αποτελεσματική λειτουργία του Προγράμματος και έχει 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συγκαλεί τη Σ.Ε., καταρ-
τίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών 
της, β) εισηγείται στην Σ.Ε. θέματα της αρμοδιότητάς της, 
για τα οποία δεν απαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο, 
γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Σ.Ε., 
δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση 
συγκεκριμένων θεμάτων.

VI. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την εξωτερική ακα-
δημαϊκή αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. (άρθρο 44, παρ. 3 του 
ν. 4485/2017).

Άρθρο 4
Διοικητική υποστήριξη - Υλικοτεχνική υποδομή

Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος ανα-
λαμβάνει το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο χώρος 
διεξαγωγής διδασκαλίας είναι η αίθουσα 215 (Γεώργιος 
Μουρέλος) του παλαιού κτηρίου της ΦΛΣ. Στην εν λόγω 
αίθουσα υπάρχει η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για 
διενέργεια τηλεδιασκέψεων και εξ αποστάσεως διδα-
σκαλιών, με την οποία εξασφαλίζεται η επάρκεια και η 
ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Άρθρο 5
Διδακτικό προσωπικό

1. Το διδακτικό προσωπικό του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. 
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» απαρτίζουν, ως τακτικά 
μέλη, τα συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Φι-
λοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, καθώς και οι συνεργαζόμενοι καθηγητές 
από άλλα Πανεπιστήμια της χώρας. Τα τακτικά μέλη 
έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργα-
να διοίκησης του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. Επίσης δύνανται να 
αναλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων, την εποπτεία 
των φοιτητών κατά τη διάρκεια ασκήσεων που αφορούν 
στη μεθοδολογία έρευνας καθώς και την εποπτεία μετα-
πτυχιακών εργασιών. Οι συνεργαζόμενοι καθηγητές του 
παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλη Δ.Ε.Π. Τμημάτων είτε του 
Α.Π.Θ. είτε άλλων Πανεπιστημίων της χώρας, ομότιμα και 
αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Πα-
νεπιστημιακών Ιδρυμάτων, ειδικοί ερευνητές καθώς και 
επισκέπτες - καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, 
που έχουν συναφείς με το παρόν Δ.Π.Μ.Σ. ειδικότητες. Τα 
συνεργαζόμενα μέλη του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ μπορούν να 
αναλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων, την εποπτεία 
μεταπτυχιακών εργασιών και να συμμετέχουν κατά πε-
ρίπτωση σε επιτροπές.

2. Η συμμετοχή νέων μελών (τακτικών ή συνεργαζό-
μενων) εγκρίνεται με απλή πλειοψηφία από την Σ.Ε. του 
Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Διιδρυματι-
κής Επιτροπής. Κριτήρια συμμετοχής που συνεκτιμώνται 
είναι:

• η επιστημονική ειδίκευση σε μία από τις περιοχές της 
Συστηματικής Φιλοσοφίας,

• η επιστημονική ευθύνη ή η ενεργός συμμετοχή σε 
έρευνες/προγράμματα που ασχολούνται με θέματα Συ-
στηματικής Φιλοσοφίας,

• το εν γένει επιστημονικό έργο στο αντικείμενο της 
Συστηματικής Φιλοσοφίας,

• η προηγούμενη διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο 
της Συστηματικής Φιλοσοφίας.

Άρθρο 6
Δομή του Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το παρόν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
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(Μ.Δ.Ε.). Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών 
τεσσάρων (4) εξαμήνων και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα έξι (6) εξάμηνα. Οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Συστηματική Φιλοσοφία.

Άρθρο 7
Προκήρυξη θέσεων. 
Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών, η Γραμ-
ματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δημοσιεύ-
ει ανακοίνωση, όπου καθορίζονται:

α) οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυ-
χιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής. 

β) ο κατ’ ανώτατο όριο αριθμός εισακτέων στο πρό-
γραμμα. Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται 
κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) φοιτητές/τριες 
ετησίως.

γ) τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υπο-
βληθούν, σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου.

δ) η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών και η 
ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει αυτά να υποβλη-
θούν ή να αποσταλούν.

ε) η διαδικασία επιλογής καθώς και τα κριτήρια επιλο-
γής των μεταπτυχιακών φοιτητών. 

στ) η ημερομηνία των εξετάσεων των υποψηφίων με-
ταπτυχιακών φοιτητών.

ζ) κάθε άλλη λεπτομέρεια που η Σ.Ε. κρίνει απαραίτη-
τη, και η οποία θα διευκολύνει τη διαδικασία της καλύτε-
ρης επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών.

2. Η προκήρυξη για το παρόν Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται κάθε 
Ιούνιο με ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες και στους Πίνα-
κες ανακοινώσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Η 
εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται εντός του μηνός Ιουνίου 
κάθε έτους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία 
του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου και, 
για να γίνουν δεκτές, πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα 
κατά την προκήρυξη απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο 
πίνακας επιτυχόντων/ουσών, με τα λεπτομερή αποτελέ-
σματα, καταρτίζεται από την Σ.Ε., η οποία είναι η Επιτρο-
πή Επιλογής, έως την 15η Οκτωβρίου και επικυρώνεται 
από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.

Ως προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορί-
ζεται ο μήνας Σεπτέμβριος κάθε ακαδημαϊκού έτους. 
Η διαδικασία επιλογής λαμβάνει χώρα κατά τον μήνα 
Οκτώβριο του ιδίου έτους. Τα μαθήματα του εγκεκρι-
μένου προγράμματος σπουδών του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. 
αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου του ιδίου έτους.

3. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διιδρυ-
ματικό Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία» είναι οι εξής: οι 
υποψήφιοι για το Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι πτυ-
χίου Α.Ε.Ι της ημεδαπής, ή ισότιμου πτυχίου αναγνωρι-
σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι για το παρόν Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι 
και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν 

πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι., απα-
ραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η επαρκής γνώση της 
ελληνικής γλώσσας.

Για όλους τους υποψήφιους, προϋπόθεση είναι η κα-
τοχή ή της αγγλικής, ή της γαλλικής, ή της γερμανικής. 
Η επαρκής γνώση των γλωσσών αυτών πιστοποιείται 
από την κατάθεση αναγνωρισμένων σχετικών τίτλων. 
Ειδικότερα, το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσ-
σας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) με Κρατικό 
Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, β) με 
Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων 
Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής 
ή αντίστοιχο και ισότιμο Σχολών της αλλοδαπής, γ) με 
Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Διδακτορικό Δίπλω-
μα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) με Απολυτήριο 
τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονι-
κή φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή, ε) με 
επιτυχή εξέταση στη μετάφραση ξενόγλωσσου φιλοσο-
φικού κειμένου.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν 
αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι 
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει 
να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή 
μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκ-
δόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

4. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υπο-
ψήφιοι είναι τα εξής:

• Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ.
• Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 

(και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για πτυχιούχους των Πανεπιστημίων του 
εξωτερικού).

• Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία 
προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και 
ο βαθμός του πτυχίου.

• Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυ-
τικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπει-
ρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του 
υποψηφίου.

• Υπόμνημα (μέχρι 600 λέξεις), στο οποίο αναφέρονται 
τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου καθώς 
και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να πραγμα-
τοποιήσει σπουδές στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα.

• Πιστοποιητικό κατοχής της αγγλικής ή της γαλλικής ή 
της γερμανικής γλώσσας (βλ. παραπάνω, παράγραφος 3).

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

• Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
• Δύο (2) φωτογραφίες.

Άρθρο 8
Προϋποθέσεις και κριτήρια αποδοχής 
μεταπτυχιακών φοιτητών για το Δ.Π.Μ.Σ.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις επιλογής υποψηφίων 
για το Δ.Π.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου ελλη-
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νικού Πανεπιστημίου, ή ισότιμου τίτλου ξένου Πανεπι-
στημίου σε συγγενές αντικείμενο, ή πτυχίου Τμημάτων 
των Τ.Ε.Ι. συγγενούς αντικειμένου.

Κατά την επιλογή υποψηφίων για το Δ.Π.Μ.Σ. συνεκτι-
μώνται το αποτέλεσμα της γραπτής εξέτασης, η συνέ-
ντευξη του υποψηφίου με την Σ.Ε. του Προγράμματος, 
ο βαθμός πτυχίου, η άρτια γνώση της αγγλικής ή της 
γαλλικής ή της γερμανικής, προηγούμενη εμπειρία, 
ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες. 
Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται ως εξής: (1) Γενικός 
βαθμός πτυχίου (20%). (2) Προφορική συνέντευξη, με 
συνεκτίμηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προ-
φίλ του/της υποψηφίου/ας (10%). (3) Γραπτή εξέταση 
σε ύλη που ορίζεται από τους διδάσκοντες - μέλη της 
Συντονιστικής Επιτροπής καθώς και σε ξενόγλωσσο φι-
λοσοφικό κείμενο (70%), ώστε να τεκμαίρεται η γνώση 
τουλάχιστον μίας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας.

Η συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστη-
μονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: α) στη διαπί-
στωση της γενικής κατάρτισης του υποψηφίου, β) στη 
διαμόρφωση (ανάλογα με τις προηγηθείσες σπουδές) 
μιας εικόνας των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και 
ιδιαιτεροτήτων του υποψηφίου, στην περίπτωση που 
θα γίνει δεκτός.

Στερούνται δικαιώματος συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. 
όσοι φοιτητές είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι σε άλλο 
Π.Μ.Σ. της ημεδαπής.

Άρθρο 9
Διαδικασίες επιλογής μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών για το Δ.Π.Μ.Σ.

1. Η επιλογή των φοιτητών για το παρόν Διιδρυματικό 
Π.Μ.Σ. διενεργείται από την Ολομέλεια της Σ.Ε., με τις 
διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:

Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδα-
γωγικής του Α.Π.Θ. παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υπο-
ψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, τα οποία προβλέπονται 
από τη σχετική προκήρυξη. Ελέγχει την εγκυρότητα και 
την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, 
συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτη-
τών και τον διαβιβάζει στη Σ.Ε. Τα δικαιολογητικά που 
κατατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι πλή-
ρη και να έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως, όπως αυτά 
προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Εκπρόθεσμες 
αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές· επίσης, αιτήσεις με εκκρεμή 
δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

Η Σ.Ε., αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα 
των υποψηφίων, ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν 
υποβληθεί και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων. 
Στη συνέχεια η Σ.Ε., η οποία έχει την ευθύνη και τη γενική 
εποπτεία όλων των διαδικασιών επιλογής των φοιτητών 
για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης, προβαίνει 
στη διαδικασία επιλογής.

2. Η διαδικασία επιλογής είναι η ακόλουθη: αρχικά 
ελέγχεται εκ νέου η πληρότητα του φακέλου υποψηφι-
ότητας. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι λαμβάνουν μέρος 
σε γραπτή εξέταση στην οποία επιλέγουν ένα (1) του-
λάχιστον από τέσσερα (4) θέματα. Κατόπιν καλούνται 

σε συνέντευξη ενώπιον τριών (3) τουλάχιστον μελών της 
Σ.Ε. Στόχος της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί ποιοι 
υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά 
στις απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το 
κίνητρο και το ενδιαφέρον, αλλά και τη συνολικότερη 
συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση 
με το αντικείμενο της Συστηματικής Φιλοσοφίας.

Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν συ-
νολικά τον ίδιο βαθμό, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος 
με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό του πτυχίο. Αν και 
σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για 
την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη η βαθμο-
λογία των συγγενών μαθημάτων προς το Δ.Π.Μ.Σ.

3. Οι πίνακες των επιτυχόντων, μετά την επικύρωσή 
τους από τη Σ.Ε., ανακοινώνονται στους χώρους ανα-
κοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλο-
σοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. Ειδοποιούνται οι 
επιτυχόντες να εγγραφούν στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται από 
τη Σ.Ε., σε συνεργασία και με τη Γραμματεία του παραπά-
νω Τμήματος. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα 
εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ., εκτός και αν επικαλεσθεί λόγους 
ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση 
αυτή, η Σ.Ε. κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υπο-
ψήφιος και αποφασίζει σχετικά. Οι πίνακες επιτυχόντων, 
επικυρωμένοι από τη Σ.Ε., πρέπει να έχουν ανακοινωθεί 
στους χώρους ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. το 
αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού 
έτους.

Άρθρο 10
Έναρξη και διάρκεια 
των Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι μεταπτυχιακές σπουδές αρχίζουν το χειμερινό εξά-
μηνο. Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων ανακοι-
νώνεται από την Ε.Δ.Ε. Η διάρκεια σπουδών που οδη-
γούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και δεν υπερβαίνει τα 
έξι (6) εξάμηνα.

Άρθρο 11
Αναστολή φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητή-
σει στην αρχή κάθε εξαμήνου, με αίτησή του, προσωρινή 
άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων 
ή της εκπόνησης της μεταπτυχιακής - διπλωματικής του 
εργασίας. Η αναστολή χορηγείται με απόφαση της Σ.Ε., 
για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μόνο μία φορά 
και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο 
ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε μικρότερης του ενός εξα-
μήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο 
ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε φοι-
τητές που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε 
περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιεί-
ται από δημόσιο φορέα. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης 
του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν υπολογίζεται σε περί-
πτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας φοίτησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού. 
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Επομένως, ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται 
στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Κατά τη 
διάρκεια αναστολής σπουδών ο μεταπτυχιακός φοιτητές 
χάνει την ιδιότητα του φοιτητή.

Άρθρο 12
Δομή προγράμματος και αξιολόγηση σπουδών 
για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης

1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. οι μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές υποχρεούνται να συμπληρώσουν εκατόν είκοσι (120) 
πιστωτικές μονάδες ECTS, με την επιτυχή παρακολούθη-
ση εννέα (9) υποχρεωτικών μαθημάτων - σεμιναρίων και 
τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:

Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Τύπος 
Μαθήματος ECTS

1 Θεωρητική Συστηματική 
Φιλοσοφία Ι Υ 10

2 Πρακτική Συστηματική 
Φιλοσοφία Ι Υ 10

3 Φιλοσοφία της Τέχνης 
και της Τεχνολογίας Ι Υ 10

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Τύπος 
Μαθήματος ECTS

1 Θεωρητική Συστηματική 
Φιλοσοφία ΙΙ Υ 10

2 Πρακτική Συστηματική 
Φιλοσοφία ΙΙ Υ 10

3 Φιλοσοφία της Τέχνης 
και της Τεχνολογίας ΙΙ Υ 10

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Τύπος 
Μαθήματος ECTS

1 Θεωρητική Συστηματική 
Φιλοσοφία ΙΙΙ Υ 10

2 Πρακτική Συστηματική 
Φιλοσοφία ΙΙΙ Υ 10

3 Φιλοσοφία της Τέχνης 
και της Τεχνολογίας ΙΙΙ Υ 10

Σύνολο ECTS 30

Δ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Τύπος 
Μαθήματος ECTS

1 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας Υ 30

Σύνολο ECTS 30
Γενικό Σύνολο ECTS 120

Υ: Υποχρεωτικό

Οι τίτλοι, τα περιγράμματα και η ενδεικτική βιβλιογρα-
φία των μαθημάτων εμπίπτουν στις παραπάνω γνωστι-
κές περιοχές, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στο άρθρο 2 
του παρόντος Κανονισμού, εξειδικεύονται κατ’ έτος από 
τους διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. και αναρτώνται παράλλη-
λα με την Προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ. στους διαδικτυακούς 
τόπους των συνεργαζόμενων Τμημάτων του Δ.Π.Μ.Σ.

Με δήλωσή του στην αρχή κάθε εξαμήνου, κάθε φοι-
τητής/τρια επιλέγει τρία (3) μαθήματα - σεμινάρια που θα 
παρακολουθήσει. Οι σχετικές δηλώσεις καταχωρίζονται 
ηλεκτρονικά στην ατομική μερίδα του/της μεταπτυχια-
κού φοιτητή/τριας.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των απαιτούμενων 
μαθημάτων - σεμιναρίων κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα, 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συγγράφουν Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε).

2. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ανακοι-
νώνει στην αρχή κάθε έτους την ανάθεση διδασκαλίας 
των μαθημάτων - σεμιναρίων και την κατανομή τους στα 
εξάμηνα. Τα μαθήματα - σεμινάρια του Διιδρυματικού 
Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία» έχουν κωδικούς ΦΣΜ 
100-999. Κάθε μάθημα - σεμινάριο διδάσκεται τρεις ώρες 
εβδομαδιαίως και πιστώνεται με δέκα (10) μονάδες ECTS.

3. Τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου αρχίζουν 
την 1η Νοεμβρίου και λήγουν τη 15η Φεβρουαρίου. Τα 
μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου αρχίζουν την 20ή Φε-
βρουαρίου και λήγουν την 20ή Ιουνίου. Κάθε εξάμηνο 
περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας. Η 
παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η 
αξιολόγηση γίνεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα βάσει 
γραπτής εργασίας που εκπονείται στο πλαίσιο του μαθή-
ματος και προφορικής της παρουσίασης ή/και γραπτής 
εξέτασης.

Άρθρο 13
Εκπόνηση και αξιολόγηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας

1. Η Σ.Ε., ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην 
οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της δι-
πλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, 
ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή 
εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα 
από τα μέλη της οποίας είναι ο επιβλέπων. Η παραπάνω 
αίτηση του υποψηφίου κατατίθεται στη Γραμματεία του 
Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παι-
δαγωγικής του Α.Π.Θ. με την επιτυχή ολοκλήρωση των 
δύο (2) πρώτων εξαμήνων των σπουδών του. Η Σ.Ε. και ο 
επιβλέπων καθηγητής του Δ.Π.Μ.Σ. έχουν την ευθύνη της 
παρακολούθησης των σπουδών του/της μεταπτυχιακού/
ής φοιτητή/τριας.

2. Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
ορίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή σε συνεργασία 
με τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια. Εγκρίνεται από 
την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., η οποία, 
μετά από εισήγηση της Σ.Ε., ορίζει τριμελή επιτροπή, 
στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και άλλα δύο (2) 
μέλη Δ.Ε.Π. από το οικείο Π.Μ.Σ. ή από άλλα Τμήματα του 
Α.Π.Θ. ή από άλλα Πανεπιστήμια της χώρας. Η επιτρο-
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πή συγκροτείται με κριτήριο την εγγύτητα του θέματος 
προς τα γνωστικά αντικείμενα και το ερευνητικό έργο 
των μελών της. Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια συ-
νεργάζεται με την επιτροπή και ολοκληρώνει τη Διπλω-
ματική εργασία του/της. Η έκταση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των πενήντα (50) σελίδων (περίπου 16.000 λέξεις), μη 
συνυπολογιζομένων της βιβλιογραφίας, των πινάκων, 
των παραρτημάτων κ.λπ.. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Με αυστη-
ρά αιτιολογημένη απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής 
Επιτροπής είναι δυνατή η συγγραφή της σε άλλη γλώσ-
σα. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την 
υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

3. Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια καταθέτει τη 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του/της στη Γραμ-
ματεία του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., πριν από την ολοκλήρωση 
του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου φοίτησης του/
της, σε τέσσερα (4) αντίτυπα και παραλαμβάνει το τυ-
ποποιημένο πιστοποιητικό κατάθεσης της εργασίας. Το 
πρώτο αντίτυπο αποστέλλεται στον επιβλέποντα καθη-
γητή, ο οποίος υποβάλλει τη σχετική γραπτή εισήγηση 
εντός δύο (2) μηνών. Τα άλλα δύο αντίτυπα, μαζί με την 
εισήγηση, αποστέλλονται στα άλλα δύο (2) μέλη της τρι-
μελούς επιτροπής, τα οποία βαθμολογούν ανεξάρτητα 
και καταθέτουν τη βαθμολογία τους σε εύλογο χρονικό 
διάστημα. Το τέταρτο αντίτυπο εκτίθεται σε ειδικό χώρο 
του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., στον οποίο έχουν πρόσβαση 
οι καθηγητές του Π.Μ.Σ., και μετά την κρίση κατατίθε-
ται στη βιβλιοθήκη του ιδίου Τομέα. Οι μεταπτυχιακές 
διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την 
εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στους 
διαδικτυακούς τόπους των συνεργαζόμενων Πανεπι-
στημιακών Ιδρυμάτων.

4. H κλίμακα βαθμολογίας είναι: Άριστα (8,5 έως 10), 
Λίαν Καλώς (7,2 έως 8,4), Καλώς (6 έως 7,1). Προβιβάσι-
μος βαθμός είναι το 6 και οι μεγαλύτεροί του.

5. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων - 
σεμιναρίων και την επιτυχή αξιολόγηση της Μεταπτυχι-
ακής Διπλωματικής Εργασίας από τα μέλη της τριμελούς 
επιτροπής, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια λαμβάνει 
το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Ο υπολογισμός 
του βαθμού του Μ.Δ.Ε. γίνεται με τον ακόλουθο τύπο: 
ο βαθμός κάθε μαθήματος, υποχρεωτικού ή επιλογής, 
πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών 
μονάδων (10 ECTS/μάθημα). Στο άθροισμα των γινομέ-
νων προστίθεται το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του 
βαθμού της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας με 
τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (30 ECTS). 
Στη συνέχεια το τελικό άθροισμα διαιρείται με τον αριθ-
μό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη 
του Μ.Δ.Ε. (120 ECTS).

Παράδειγμα: έστω ότι ένας φοιτητής βαθμολογείται 
στα εννέα μαθήματα με οκτώ (8) και στη Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία με εννέα (9).

8 (βαθμ. μαθήματος) x 10 ECTS x 9 μαθήματα = 720.
9 (βαθμ. εργασίας) x 30 ECTS = 270.
Τελικός βαθμός Μ.Δ.Ε.: 720 + 270 ÷ 120 = 8,25.

6. Σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολόγησης 
μιας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι κάτω 
από έξι (6), η εργασία απορρίπτεται. Οι μεταπτυχιακοί/
ές φοιτητές/τριες των οποίων η εργασία απορρίφθηκε 
δικαιούνται να υποβάλουν άπαξ καινούργια εργασία με 
το ίδιο ή διαφορετικό θέμα, υπό την προϋπόθεση ότι 
κατά τον χρόνο της δεύτερης υποβολής δεν θα έχουν 
εξαντλήσει τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο φοίτησης 
στο Δ.Π.Μ.Σ. Η δυνατότητα αυτή δεν αφορά τους/τις 
μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των οποίων η Μετα-
πτυχιακή Διπλωματική Εργασία έχει απορριφθεί λόγω 
αποδεδειγμένης λογοκλοπής.

Άρθρο 14
Λογοκλοπή / παράλειψη αναφοράς 
σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία

Κατά τη συγγραφή οποιασδήποτε μεταπτυχιακής 
εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να σέβεται 
τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών των πηγών 
που χρησιμοποιεί και να τηρεί αυστηρά τους ισχύοντες 
στο Α.Π.Θ. κανόνες για την αποφυγή της λογοκλοπής. 
Ως λογοκλοπή ορίζεται η αυτολεξεί αντιγραφή κειμέ-
νου από οποιαδήποτε γραπτή πηγή (δημοσιευμένη ή 
αδημοσίευτη), χωρίς το κείμενο να τίθεται εντός εισα-
γωγικών ή/και χωρίς να γίνεται ορθή βιβλιογραφική 
αναφορά στην πηγή από την οποία αντλείται. Επίσης, 
ως λογοκλοπή ορίζεται η μεταφορά ενός κειμένου σε 
μια εργασία με ελάχιστες φραστικές αλλαγές και χω-
ρίς να γίνεται η δέουσα αναφορά στην πηγή από την 
οποία αντλείται. Όσοι/ες φοιτητές/τριες διαπράττουν 
λογοκλοπή οποιασδήποτε έκτασης κατά τη συγγραφή 
εργασιών που εκπονούνται στο πλαίσιο μεταπτυχιακών 
μαθημάτων - σεμιναρίων, θα μηδενίζεται η εργασία τους 
από τον διδάσκοντα Σε περίπτωση κατά την οποία η 
λογοκλοπή αφορά την κατατεθείσα Μ.Δ.Ε., εάν είναι μι-
κρής έκτασης (μία έως τρεις περιπτώσεις λογοκλοπής σε 
ολόκληρο το κείμενο) και κριθεί ότι οφείλεται σε αμέλεια, 
η Μ.Δ.Ε. θα βαθμολογείται το μέγιστο με έξι (6)· εάν είναι 
μεγαλύτερης έκτασης, η Μ.Δ.Ε. θα μηδενίζεται και ο/η 
φοιτητής/τρια θα διαγράφεται από το Δ.Π.Μ.Σ. Λόγοι 
διαγραφής από το Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν επίσης να είναι: 
α) η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή 
(η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαι-
δευτική διαδικασία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις), β) η 
πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που ορί-
ζονται από τον οικείο Κανονισμό του Π.Μ.Σ., γ) αίτηση 
του ίδιου του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας. Σε όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις η απόφαση θα λαμβάνεται 
από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή ύστερα από σχε-
τική πρόταση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και γραπτή 
και τεκμηριωμένη εισήγηση (πλην της περίπτωσης γ΄), 
η οποία θα υπογράφεται από τουλάχιστον ένα (1) μέλος 
της τριμελούς επιτροπής που ορίστηκε για την αξιολό-
γηση της Μ.Δ.Ε..

Άρθρο 15
Περάτωση Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θεωρείται ότι περάτω-
σε επιτυχώς τις σπουδές του/της και του/της απονέμεται 
Μ.Δ.Ε., εφ’ όσον:
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α) συμπλήρωσε τα απαιτούμενα εξάμηνα σπουδών,
β) περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα - σεμινάρια [βαθ-

μός επιτυχίας είναι το έξι (6) και άνω της κλίμακας 0-10],
γ) ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μεταπτυχιακή εργασία 

[βαθμός επιτυχίας είναι το έξι (6) και άνω της κλίμακας 
0-10].

Αντίγραφα της μεταπτυχιακής εργασίας κατατίθενται 
από τον μεταπτυχιακό φοιτητή υποχρεωτικά στη Γραμ-
ματεία που έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του 
Δ.Π.Μ.Σ., στο οικείο Τμήμα και στη Βιβλιοθήκη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαφορετι-
κά θεωρείται ότι ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δεν 
έχει περατώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του/της. Η 
μεταπτυχιακή εργασία περιλαμβάνει εκτενή περίληψη 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (500-1000 λέξεων 
η κάθε μία).

Άρθρο 16
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. αξιοποιείται η υφιστά-
μενη υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.: α) οι αναγκαίοι χώροι για 
τη διδασκαλία, β) η βιβλιοθήκη του Τομέα Φιλοσοφί-
ας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, γ) το 
Εργαστήριο Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών, 
δ) η νησίδα υπολογιστών του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής, ε) η διαθέσιμη υποδομή Τηλεδιασκέψεων 
που υπηρετεί τα εξ αποστάσεως μαθήματα στην αίθ. 215 
του παλαιού κτηρίου της ΦΛΣ.

Άρθρο 17
Διάρκεια λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. με την παραπάνω μορφή θα λειτουργήσει 
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 18
Οικονομικά Στοιχεία Π.Μ.Σ.

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος 
και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του Δ.Π.Μ.Σ., των πη-
γών χρηματοδότησης και των εν γένει πόρων λειτουρ-
γίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 
37 του ν. 4485/2017, είναι ο αναφερόμενος στο ιδρυτικό 
του Δ.Π.Μ.Σ. ΦΕΚ με αριθμό 4157/Β΄/21.9.2018. Δεν προ-
βλέπονται τέλη φοίτησης.

Άρθρο 19
Είδος και τύπος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων

«Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης». Το Μεταπτυχι-
ακό Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι δημόσιο έγγραφο. Μετά 
την περάτωση των σπουδών, το Μ.Δ.Ε. απονέμεται από 
την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή. Στο Δίπλωμα αναφέ-
ρονται τα συνεργαζόμενα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ο 
αριθμός του Διπλώματος, το όνομα, επώνυμο, όνομα 
πατέρα και τόπος καταγωγής του κατόχου του τίτλου, η 
ημερομηνία απονομής και η ειδικότητα: «Συστηματική 
Φιλοσοφία». Ο τίτλος υπογράφεται από τον Πρύτανη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον 
Πρόεδρο και τον Προϊστάμενο Γραμματείας του Τμή-
ματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 20
Υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, μπο-
ρούν να χορηγηθούν υποτροφίες ή βραβεία αριστείας 
σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, σύμφωνα με από-
φαση της Ε.Δ.Ε., με βάση ακαδημαϊκά και αντικειμενικά 
κριτήρια. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δι-
καιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση 
της Ε.Δ.Ε..

Άρθρο 21 
Τελικές διατάξεις

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, έναρξη λειτουργίας του 
Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το ιδρυτικό του ΦΕΚ (4157/Β΄/
21.9.2018). Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον, 
που δεν καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον 
οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμε-
τωπιστεί με αποφάσεις της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και της Συ-
γκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού 
και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 17 Μαΐου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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