ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Φιλοσοφίας του Τομέα Φιλοσοφίας παρέχει εξειδικευμένες φιλοσοφικές σπουδές εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε επιμέρους φιλοσοφικούς κλάδους. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης
(Μ.∆.Ε.) σε δύο Ειδικεύσεις:
α. Ιστορία της Φιλοσοφίας και
β. Συστηματική Φιλοσοφία.
Το ΠΜΣ λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 και δέχθηκε για τελευταία φορά φοιτητές
κατά το ακαδ. έτος 2017-18, συνεχίζοντας τη λειτουργία του έως την αποφοίτησή τους (ακαδ. έτος
2020-21).
Στο ΠΜΣ δίδαξαν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος, καθώς και προσκεκλημένοι καθηγητές και καθηγήτριες από ελληνικά και ξένα Α.Ε.Ι.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/209760/23.12.2014 (ΦΕΚ 3591/31.12.2014, τ. Β΄),
που αντικατέστησε την Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Β7/53800 (ΦΕΚ 1501/17.8.2007, τ. Β΄). Αρχική Υ.Α. Β1/810/15.11.1993
(ΦΕΚ 866/ 26.11.93, τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε από τις Υ.Α. Β7/90/5.4.94 (ΦΕΚ 297/21.4.94,
τ. Β΄) και Υ.Α. Β7/38 /24.3.2000 (ΦΕΚ 515/11.4.2000, τ. Β΄).
Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Φιλοσοφίας εγκρίθηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ. 171/5.3.2015 και
ισχύει από 1/9/2014 για όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες που εισήχθησαν στο ΠΜΣ από
το ακαδ. έτος 2014-15 έως και το 2017-18.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. θα λειτουργήσει, από
το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του
Τομέα Φιλοσοφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης και του Ν.
3685/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο και σκοπός
Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής καταρτίζει, στο πλαίσιο της αποστολής του, επιστήμονες
για τις ανάγκες της φιλοσοφικής έρευνας και της Εκπαίδευσης. Ένα σημαντικό πεδίο δραστηριότητάς
του είναι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης που παρέχει σε
υποψήφιους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς συστηματική φιλοσοφική κατάρτιση σε συνάρτηση προς το
σχολείο και την αποστολή του.

Άρθρο 3
Όργανα λειτουργίας
Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του εν λόγω Π.Μ.Σ. είναι:
α. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, η
οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. και δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για τη διατύπωση προτάσεων
για το Π.Μ.Σ., για τον ορισμό επιβλεπόντων καθηγητών καθώς και συμβουλευτικών και εξεταστικών
επιτροπών, για την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, για τη συγκρότηση επιτροπών εξέτασης
και επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και για την επικύρωση των πινάκων
επιτυχόντων/ουσών στο Π.Μ.Σ., καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις.
β. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Φιλοσοφίας, η οποία απαρτίζεται από όλα τα μέλη
Δ.Ε.Π. του Τομέα Φιλοσοφίας τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για
την οργάνωση και την παρακολούθηση της λειτουργίας του προγράμματος και εισηγείται τον ορισμό
συμβουλευτικών και εξεταστικών επιτροπών στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

γ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και συντονίζει τη λειτουργία του προγράμματος.

Άρθρο 4
Διδακτικό προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Φιλοσοφίας, άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων. Απαγορεύεται η αποκλειστική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Φιλοσοφίας στο Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές υποχρεώσεις του.

Άρθρο 5
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
Το Π.M.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με κατευθύνσεις:
α) Συστηματική Φιλοσοφία.
β) Ιστορία της Φιλοσοφίας.
Στο Μ.Δ.Ε. αναγράφεται ο τίτλος «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με ειδίκευση στον κλάδο της Συστηματικής Φιλοσοφίας ή στον κλάδο της Ιστορίας της Φιλοσοφίας»

Άρθρο 6
Διάρκεια Σπουδών
α. Η φοίτηση για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. διαρκεί δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη, δηλαδή τέσσερα
(4) εξάμηνα. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να
έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα και να έχουν καταθέσει Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία προς αξιολόγηση.
β. Σε περίπτωση που οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες δεν έχουν καταθέσει εντός δύο (2) ημερολογιακών ετών τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους ή δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα
απαιτούμενα μαθήματα, μπορούν μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου των σπουδών τους να ζητήσουν παράταση του χρόνου σύνταξης και κατάθεσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή και φοίτησής τους στο Π.Μ.Σ. για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι (λόγοι υγείας, στράτευση, εγκυμοσύνη κ.ά.), οι οποίοι καθιστούν αδύνατη τη φοίτηση ή την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες πριν από τη λήξη του τετάρτου εξαμήνου
μπορούν να ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους την αναστολή της φοίτησής τους για ορισμένο χρονικό
διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες και δεν συνυπολογίζεται στον
συνολικό χρόνο σπουδών.
Αρμόδια για την έγκριση των σχετικών αιτήσεων είναι η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.
γ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που θα συμπληρώνουν συνολικά τριάντα τρεις (33) μήνες φοίτησης, χωρίς να έχουν εκπληρώσει επιτυχώς τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους, θα διαγράφονται αυτοδίκαια από το Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7
Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. για απόκτηση Μ.Δ.Ε. – Διαδικασία επιλογής
α. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα τέσσερις (44) φοιτητές/τριες ετησίως και κατανέμεται ισομερώς σε είκοσι δύο (22) ανά Κατεύθυνση.

β. Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι: Τμημάτων Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας, των υπολοίπων Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και άλλων Τμημάτων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν τίτλους σπουδών επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους. Γίνονται επίσης δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
γ. Η προκήρυξη για το Π.Μ.Σ. γίνεται κάθε Ιούνιο με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος
και στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος και του Τομέα Φιλοσοφίας. Η εξεταστέα ύλη για κάθε
μία από τις δύο κατευθύνσεις ανακοινώνεται εντός του μηνός Ιουνίου κάθε έτους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τομέα Φιλοσοφίας από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου και, για να γίνουν δεκτές,
πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα κατά την προκήρυξη απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην αίτησή τους
οι υποψήφιοι/ες προτείνουν τον επιβλέποντα καθηγητή που θα έχει την επίβλεψη των σπουδών τους
και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας τους. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και τελειόφοιτοι/τες φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες μπορούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. μόνο αν έχουν αποδεδειγμένα
ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους έως τις 20 Οκτωβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 8
Διαδικασία επιλογής στο Π.Μ.Σ. για απόκτηση Μ.Δ.Ε.
α. Οι γραπτές εξετάσεις επιλογής διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου σε κοινό ανά Κατεύθυνση τόπο και χρόνο, ο οποίος ορίζεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες νωρίτερα και ανακοινώνεται
από τη Γραμματεία του Τομέα Φιλοσοφίας. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται ξεχωριστά για κάθε
Κατεύθυνση, από την αρμόδια επιτροπή επιλογής που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και
απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων που διδάσκουν στο πλαίσιο της
κάθε κατεύθυνσης.
β. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται ως εξής: (1) Γενικός βαθμός πτυχίου (20%). (2) Μέσος όρος της
βαθμολογίας σε φιλοσοφικά προπτυχιακά μαθήματα: προσμετρώνται οι βαθμοί μαθημάτων φιλοσοφίας, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8)· εάν υπάρχουν περισσότερα φιλοσοφικά μαθήματα, προσμετρώνται εκείνα με τις οκτώ (8) καλύτερες βαθμολογίες (10%). (3) Προφορική συνέντευξη, με συνεκτίμηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προφίλ του/της υποψηφίου/ας (10%). (4) Γραπτή εξέταση σε
ύλη που ορίζεται από τους διδάσκοντες-μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και σε ξενόγλωσσο φιλοσοφικό κείμενο, ώστε να τεκμαίρεται η γνώση τουλάχιστον μίας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας (60%).
γ. Οι δύο ξεχωριστοί πίνακες επιτυχόντων/ουσών, με τα λεπτομερή αποτελέσματα, καταρτίζονται από
τις δύο επιτροπές επιλογής έως την 20ή Οκτωβρίου και επικυρώνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας, αποφασίζει η ΓΣΕΣ τηρώντας τις προβλέψεις του άρθρου 7. Οι επιτυχόντες/ ούσες καλούνται για εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής το αργότερο έως το
τέλος Οκτωβρίου.

Άρθρο 9
Πρόγραμμα Σπουδών
α. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν εκατόν είκοσι
(120) πιστωτικές μονάδες ECTS, με την επιτυχή παρακολούθηση έξι (6) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων-σεμιναρίων, τη συμμετοχή σε τρεις (3) ασκήσεις και τη συγγραφή Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατά κατεύθυνση ως εξής:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Α΄ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δύο (2) σεμινάρια Συστηματικής Φιλοσοφίας [ΣΦ] Ι

ECTS
20

Β΄ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δύο (2) σεμινάρια ΣΦ ΙΙ

ECTS
20

Άσκηση – Μεθοδολογία έρευνας Ι
ΣΥΝΟΛΟ
Γ΄ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δύο (2) σεμινάρια ΣΦ ΙΙΙ

10
30

ECTS

Άσκηση –Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ
Δ΄ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

10
30

ECTS

ή
Ένα (1) σεμινάριο ΣΦ ΙΙΙ
και ένα (1) σεμινάριο Ιστορίας της Φιλοσοφίας ΙΙΙ

ή

20

Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Ένα (1) σεμινάριο ΣΦ ΙΙΙ
και ένα (1) σεμινάριο από άλλο Π.Μ.Σ.
της Φιλοσοφικής, της Νομικής, της
Θεολογικής Σχολής ή της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
του Α.Π.Θ.
Άσκηση –Μεθοδολογία συγγραφής
10
ΣΥΝΟΛΟ
30
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 120 ECTS

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Α΄ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δύο (2) σεμινάρια Ιστορίας της Φιλοσοφίας [ΙΦ] Ι
Άσκηση –Μεθοδολογία έρευνας Ι
ΣΥΝΟΛΟ
Γ΄ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δύο (2) σεμινάρια ΙΦ ΙΙΙ

ECTS
20
10
30

ECTS

Β΄ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δύο (2) σεμινάρια ΙΦ ΙΙ
Άσκηση –Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ
Δ΄ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

30

30

ECTS
20
10
30

ECTS

ή
Ένα (1) σεμινάριο ΙΦ ΙΙΙ
και ένα (1) σεμινάριο Συστηματικής
Φιλοσοφίας ΙΙΙ

ή

Συγγραφή Μεταπτυχιακής Δι20
Ένα (1) σεμινάριο ΙΦ ΙΙΙ
πλωματικής Εργασίας
και ένα (1) σεμινάριο από άλλο Π.Μ.Σ.
της Φιλοσοφικής, της Νομικής, της
Θεολογικής Σχολής ή της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
του Α.Π.Θ.
Άσκηση –Μεθοδολογία συγγραφής
10
ΣΥΝΟΛΟ
30
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 120 ECTS

30

30

Από τα έξι μαθήματα-σεμινάρια τα πέντε (5) τουλάχιστον πρέπει να προέρχονται από την Κατεύθυνση
στην οποία έχουν εισαχθεί, ενώ το άλλο μάθημα-σεμινάριο (1) μπορεί να προέρχεται είτε (α) από την
ίδια κατεύθυνση είτε (β) από την άλλη κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. είτε, κατόπιν εγκρίσεως του επιβλέποντος καθηγητή και σχετική ενημέρωση της Σ.Ε., (γ) από άλλο Π.Μ.Σ. της Φιλοσοφικής, της Νομικής, της Θεολογικής Σχολής ή της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., υπό
την προϋπόθεση ότι θα έχει τον ίδιο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS και θα σχετίζεται με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.1 Με δήλωσή του στην αρχή κάθε εξαμήνου, κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει δύο ή,
εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τρία μαθήματα-σεμινάρια που θα παρακολουθήσει. Οι σχετικές δηλώσεις
καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στην ατομική μερίδα του/της μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας.
Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. και έγκριση της Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος
των μαθημάτων-σεμιναρίων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των απαιτούμενων μαθημάτων-σεμιναρίων κατά τα τρία πρώτα
εξάμηνα, οι φοιτητές/τριες συγγράφουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
β. Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. χωρίς πτυχίο στην κατεύθυνση της Φιλοσοφίας υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς και σε πέντε (5) μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Φιλοσοφίας. Μετά από αίτησή τους προς τη Σ.Ε., μπορούν να απαλλαγούν από την παρακολούθηση έως και τριών (3) από αυτά τα πέντε (5) μαθήματα, εάν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς αντίστοιχα φιλοσοφικά μαθήματα στο πλαίσιο του πτυχίου που έχουν λάβει.
γ. Οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μπορούν να αλλάξουν Κατεύθυνση, υπό την
προϋπόθεση ότι θα υπάρξει διαθέσιμο μέλος Δ.Ε.Π. για να αναλάβει την επίβλεψη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας τους. Στην περίπτωση αυτή κατοχυρώνουν ένα (1) μόνο μεταπτυχιακό
μάθημα-σεμινάριο από την προηγούμενη Κατεύθυνσή τους, ενώ οφείλουν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μέσα στον προβλεπόμενο για όλους/ες χρόνο.
δ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ανακοινώνει στην αρχή κάθε έτους την ανάθεση διδασκαλίας των μαθημά-τωνσεμιναρίων και την κατανομή τους στα εξάμηνα. Τα μαθήματα-σεμινάρια της κατεύθυνσης «Συστηματική Φιλοσοφία» έχουν κωδικούς ΦΣΜ 100-999 και της κατεύθυνσης «Ιστορία της Φιλοσοφίας»
κωδικούς ΦΙΜ 100-999. Κάθε μάθημα–σεμινάριο διδάσκεται τρεις ώρες εβδομαδιαίως και πιστώνεται
με δέκα (10) μονάδες ECTS.
ε. Τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου και λήγουν την 15η Φεβρουαρίου. Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου αρχίζουν την 20η Φεβρουαρίου και λήγουν την 10η Ιουνίου. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες για διδασκαλία. Η παρακολούθηση των
μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η αξιολόγηση γίνεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα βάσει γραπτής
εργασίας που εκπονείται στο πλαίσιο του μαθήματος ή/και γραπτής εξέτασης.

Άρθρο 10
Εκπόνηση και αξιολόγηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
α. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και
λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του/της ιδίου/ιδίας, ένας καθηγητής του Τομέα Φιλοσοφίας ως επιβλέπων καθηγητής. Η Σ.Ε. και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης των σπουδών
του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας.
β. Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή –σε
συνεργασία με τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια. Εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία, μετά από
εισήγηση της Σ.Ε., ορίζει τριμελή επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και άλλοι δύο (2)
καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄, Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Η επιτροπή συγκροτείται με κριτήριο την εγγύτητα του θέματος προς τα γνωΣε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν και δεύτερο μάθημα από την άλλη κατεύθυνση σπουδών.
1

στικά αντικείμενα και το ερευνητικό έργο των μελών της. Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια συνεργάζεται με την επιτροπή και ολοκληρώνει τη Διπλωματική Εργασία του/της. Η έκταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 σελίδων (περ. 16.000
λέξεις), μη συνυπολογιζόμενων της βιβλιογραφίας, των πινάκων, των παραρτημάτων κ.τ.λ. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Με αυστηρά αιτιολογημένη
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η συγγραφή της σε άλλη γλώσσα.
γ. Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια καταθέτει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του/της
στη Γραμματεία του Τμήματος, πριν από την ολοκλήρωση του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου φοίτησής του/της, σε τέσσερα (4) αντίτυπα και παραλαμβάνει το τυποποιημένο έγγραφο περί κατάθεσης
της εργασίας. Το πρώτο αντίτυπο αποστέλλεται στον επιβλέποντα καθηγητή, 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 τριμελούς επιτροπής, τα οποία βαθμολογούν ανεξάρτητα και
καταθέτουν τη βαθμολογία τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, και πάντως όχι μεγαλύτερο από έναν (1)
μήνα. Η τριμελής επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, κατά
την κρίση της και πριν από την κατάθεση της τελικής βαθμολογίας, να υποστηρίξουν προφορικά την
εργασία τους σε ειδική δημόσια συνεδρίαση και να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις. Το τέταρτο
αντίτυπο εκτίθεται σε ειδικό χώρο του Τομέα Φιλοσοφίας, στον οποίο έχουν πρόσβαση οι καθηγητές
του Τμήματος, και μετά την κρίση κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του ιδίου Τομέα.
δ. H κλίμακα βαθμολογίας είναι: Άριστα (8,5 έως 10), λίαν καλώς (6,5 έως 8,4), καλώς (6 έως 6,4).
Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 6 και οι μεγαλύτεροί του.
ε. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και την επιτυχή αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, ο/η μεταπτυχιακός/ή
φοιτητής/τρια λαμβάνει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως
εξής: η βαθμολογία στα έξι (6) μαθήματα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα (1), ο βαθμός της
διπλωματικής εργασίας (που είναι ο μέσος όρος των τριών βαθμολογιών) με συντελεστή τρία (3) και το
άθροισμα των γινομένων διαιρείται διά του αριθμού εννέα (9).
στ. 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 Π.Μ.Σ. Η δυνατότητα αυτή δεν αφορά τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των οποίων η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία έχει απορριφθεί λόγω
αποδεδειγμένης λογοκλοπής.

Άρθρο 11
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 κειμένου από οποιαδήποτε γραπτή πηγή (δημοσιευμένη ή αδημοσίευτη), χωρίς το κείμενο
να τίθεται εντός εισαγωγικών 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 χωρίς 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 αντιμετωπίζουν τις ακόλουθες συνέπειες: (α) θα μηδενίζεται η εργασία τους από τον διδάσκοντα και (β) θα τους στερείται η δυνατότητα χορήγησης της εννεάμηνης παράτασης του χρόνου σπουδών τους, ύστερα από απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη σχετική πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. του Τομέα Φιλοσοφί-

ας, καθώς και τεκμηριωμένη εισήγηση του διδάσκοντα. Εάν οι φοιτητές/τριες που διαπράττουν λογοκλοπή έχουν ήδη λάβει παράταση, η παράταση θα λήγει αυτοδικαίως στο τέλος του τρέχοντος εξαμήνου. Σε περίπτωση κατά την οποία η λογοκλοπή αφορά την κατατεθείσα Μ.Δ.Ε., εάν είναι μικρής
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 Π.Μ.Σ. Και σε αυτή την περίπτωση η
απόφαση θα λαμβάνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από σχετική πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. του
Τομέα Φιλοσοφίας, καθώς και γραπτή και τεκμηριωμένη εισήγηση, η οποία θα υπογράφεται από τουλάχιστον ένα (1) μέλος της τριμελούς επιτροπής που ορίστηκε για την αξιολόγηση της Μ.Δ.Ε.

Άρθρο 12
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. αξιοποιείται η υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής: α) οι αναγκαίοι χώροι για τη διδασκαλία, β) η Βιβλιοθήκη του Τομέα Φιλοσοφίας, γ) η νησίδα υπολογιστών του Τμήματος.

Άρθρο 13
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. με την παραπάνω μορφή θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021‐2022, με
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 14
Κόστος λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά τις λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος, ανέρχεται στο ποσό των 23.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης
Κόστος σε €
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία κ.τ.λ.)
9.000
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού –λογισμικού, ερευνητικού
7.000
υλικού
Αναλώσιμα (φωτοτυπικό υλικό κ.τ.λ.)
3.000
Δαπάνες μετακινήσεων (πρόσκληση ομιλητών)
4.000
Σύνολο
23.000
Μέρος του ανωτέρω κόστους λειτουργίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. και το υπόλοιπο από άλλες πηγές, όπως χορηγίες, δωρεές, επιχορηγήσεις, ερευνητικά προγράμματα κ.ά.
Δεν προβλέπεται δαπάνη για ανθρώπινο δυναμικό, καθώς τα τρέχοντα και αφυπηρετήσαντα μέλη
Δ.Ε.Π. του Τομέα Φιλοσοφίας επαρκούν για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ., και
διοικητικά θα υποστηριχθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.

Άρθρο 15
Λοιπές διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ. μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2013-2014 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου Εσωτερικού
Κανονισμού.
Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από την Υ.Α. και από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ.
θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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