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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Διάρκεια Σπουδών 

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.   

Δήλωση εγγραφής: Στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Κέντρο Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης Α.Π.Θ. και τη Γραμματεία του Τμήματος, οι φοιτητές και φοιτήτριες υπο-

βάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση εγγραφής στο Τμήμα.  

Μερική φοίτηση: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες 

την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως “φοιτητές μερικής φοίτησης”, ύστερα από αίτησή τους. Δεν 

έχει καθοριστεί η διαδικασία: προβλέπεται ότι ο Κανονισμός του Α.Π.Θ. θα ορίζει τις ειδικότερες προϋ-

ποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρμογή των παραπάνω, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις 

και τη διαδικασία για τη διευκόλυνση της φοίτησης των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία.  

Διακοπή φοίτησης: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν, ύστερα από αίτησή τους στη Γραμματεία 

του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους. Η διάρκεια της διακοπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 

χρόνο της κανονικής φοίτησης, δηλαδή τα οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Στον Κανονισμό του Α.Π.Θ. θα 

καθοριστεί η σχετική διαδικασία. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται προσωρινά κατά τον χρόνο της 

διακοπής, εκτός εάν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας 

βίας. 

 

Προγράμματα Σπουδών 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εξής ακολου-

θούν το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ): για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 ECTS που 

αντιστοιχούν σε 45 μαθήματα. Για το ΠΣ βλ. παρακάτω σελ. 34. 

Για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες υπάρχει αρχείο με συνοπτικές οδηγίες για τον προσα-

νατολισμό τους στο ΝΠΣ: https://websites.auth.gr/philedu/protoeteis .  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2003‐04 έως και το ακαδ. έτος 

2010-11 ακολουθούν το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ): για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η 

συμπλήρωση 244 ECTS στην Κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή 242 ECTS στην Κατεύθυνση Παιδαγωγι-

κής, που αντιστοιχούν σε 55 μαθήματα. Για το ΠΠΣ βλ. παρακάτω σελ. 39.  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 ακολουθούν 

Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με το οποίο για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 225 

πιστωτικών μονάδων (ECTS). Φοιτητές και φοιτήτριες επέλεξαν κάποιο μάθημα κορμού βάσει εκεί-

νου του Προγράμματος Σπουδών, χωρίς να το έχουν κατοχυρώσει, μπορούν να πάρουν αντί αυτού ως 

αντικατάσταση κάποιο μάθημα κατεύθυνσης από το νέο πρόγραμμα σπουδών.  

 

Δήλωση μαθημάτων 

Ημερομηνία – προθεσμία δηλώσεων 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, μετά την έναρξη των μαθημάτων και σε ημερομηνία που ανακοινώνεται 

από τη Γραμματεία του Τμήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εγγράφονται και υποβάλλουν στην 

ηλεκτρονική γραμματεία του Τμήματος (https://students.auth.gr –ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοι-

τητών) δήλωση των μαθημάτων που προτίθενται να παρακολουθήσουν και στα οποία θα έχουν δικαίω-

https://websites.auth.gr/philedu/protoeteis/
https://students.auth.gr/
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μα να εξετασθούν στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Μετά την κατα-

ληκτική ημερομηνία δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων.  

Φοιτητές και φοιτήτριες που δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική γραμματεία, μπορούν να χρησιμο-

ποιήσουν τη Νησίδα Υπολογιστών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (μετά από ανακοίνω-

ση της Γραμματείας του Τμήματος). 

Αριθμός μαθημάτων προς δήλωση 

Το σύνολο των εξαμηνιαίων μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του 

νέου προγράμματος σπουδών (εισαγωγή: 2011 έως σήμερα) είναι επτά (7), ενώ οι του 7ου εξαμήνου 

και άνω μπορούν να δηλώσουν έως και εννέα (9) μαθήματα –ανεξαρτήτως, και στις δύο περιπτώσεις, 

του συνολικού αριθμού των πιστωτικών μονάδων ECTS. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του παλιού 

προγράμματος σπουδών (εισαγωγή: 2003-2010) μπορούν να δηλώσουν έως και δέκα (10) μαθήματα.  

Για τη δήλωση των Διδακτικών Μεθοδολογιών, που συνδυάζονται με την Πρακτική Άσκηση (2η σπεί-

ρα), βλ. σελ. 44 και τις σχετικές ανακοινώσεις του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Σε κάθε εξά-

μηνο συνίσταται να δηλώνεται μία (1) Διδακτικά Μεθοδολογία και, πάντως, δεν μπορούν να δηλωθούν 

περισσότερες από δύο (2). 

Για τη δήλωση πτυχιακής εργασίας, βλ. παρακάτω. 

Δήλωση μαθημάτων Κατεύθυνσης 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να δηλώσουν κάποιο μάθημα κατεύθυνσης οφείλουν να 

παρευρεθούν στην πρώτη συνάντηση του μαθήματος και να δηλώσουν το ονοματεπώνυμό τους στον 

διδάσκοντα/στην διδάσκουσα με τον τρόπο που θα τους υποδειχθεί. 

α) Μαθήματα Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας: θα δηλωθούν ηλεκτρονικά, όταν ανοίξουν οι δηλώσεις μαθη-

μάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, έως την οροφή των 90 δηλώσεων. 

β) Μαθήματα Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής: (1) Τα μαθήματα χωρίς οροφή θα δηλωθούν ηλεκτρονικά, 

όταν ανοίξουν οι δηλώσεις μαθημάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. (2) Τα μαθήματα με οροφή δεν 

θα εμφανιστούν στην πλατφόρμα των δηλώσεων. Θα περαστούν στη δήλωση εξαμήνου των φοιτη-

τών/φοιτητριών αποκλειστικά από τη Γραμματεία του Τμήματος, με βάση την κατάσταση που θα 

παραδώσει ο διδάσκων/η διδάσκουσα μετά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων. 

Δήλωση μαθημάτων ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα  

Όσα μαθήματα δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική σελίδα των δηλώσεων, πρέπει να δηλωθούν σε 

έντυπη συμπληρωματική δήλωση, η οποία η οποία θα υπογραφεί από τον διδάσκοντα του μαθήματος 

και θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. 

Επικάλυψη – αποκλεισμός μαθημάτων προς δήλωση 

Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται με βάση τον κωδικό τους αριθμό. Φοιτητές και φοιτήτριες που έ-

χουν προακτέο βαθμό σε κάποιο μάθημα δεν επιτρέπεται να το δηλώσουν για δεύτερη φορά, (α) αν έχει 

ίδιο τίτλο/περιεχόμενο αλλά διαφορετικό κωδικό ή (β) αν έχει ίδιο κωδικό αλλά διαφορετικό τίτ-

λο/περιεχόμενο. 

 

 

 

https://websites.auth.gr/philedu/edypa/
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Δήλωση μαθήματος σε περίπτωση αποτυχίας σε αυτό και στις δύο εξεταστικές ενός εξαμήνου: 

(α) σε υποχρεωτικό μάθημα (δηλαδή στα μαθήματα κορμού, τις διδακτικές μεθοδολογίες και την πλη-

ροφορική): οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποχρεούνται να το επαναλάβουν σε επόμενο εξάμηνο όταν 

προσφερθεί, αφού προηγουμένως το (ξανα)δηλώσουν, 

(β) στα άλλα μαθήματα: μπορούν στη θέση του κάθε μαθήματος να δηλώσουν είτε το ίδιο, εάν προ-

σφερθεί πάλι, είτε κάποιο άλλο της ίδιας κατηγορίας. 

Υπέρβαση αριθμού μαθημάτων δήλωσης 

Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού δηλωνόμενων μαθημάτων, η Γραμματεία θα προβεί, αναγκα-

στικά, στην τυχαία διαγραφή μαθημάτων από τις καρτέλες των φοιτητών ώστε να μην υπερβαίνεται ο 

μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός. 

Φοιτητές σε Erasmus+ 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ κατά τη διάρκεια της α-

πουσίας τους στο εξωτερικό “μεταφέρουν” τυπικά το τρέχον εξάμηνο σπουδών τους από το Α.Π.Θ. στο 

Ίδρυμα που τους υποδέχθηκε. Για τον λόγο αυτόν δεν δικαιούνται στο εξάμηνο εκείνο να υποβάλουν 

δήλωση μαθημάτων στο Τμήμα μας. 

Πρόσθετα μαθήματα – Δηλώσεις για αντικατάσταση βαθμού 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δικαιούνται να αντικαταστήσουν τους βαθμούς συνολικά δύο (2) μαθημά-

των από τα 30 κατ’ επιλογήν μαθήματα που οφείλουν για την απόκτηση πτυχίου (δηλ. εκτός από τον 

βαθμό στα δώδεκα μαθήματα κορμού και τις τρεις διδακτικές μεθοδολογίες). Γι’ αυτό, όταν συμπλη-

ρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων ανά κατηγορία, δικαιούνται να δηλώσουν πρόσθετα μαθή-

ματα για εξέταση· ο προακτέος βαθμός κάθε τέτοιου μαθήματος (έως δύο μαθήματα) αντικαθιστά τον 

χαμηλότερο βαθμό άλλου μαθήματος της ίδιας κατηγορίας (Κατεύθυνσης Φ ή Π, ΦΚ, ΑΕΦ/ΛΦΙ,  

ΝΕΦ/ΜΕΦ, Ιστορίας, Ξένης γλώσσας, Ελεύθερης Επιλογής). Τα μαθήματα των οποίων ο βαθμός 

αντικαθίσταται δεν συνυπολογίζονται στον βαθμό πτυχίου αλλά περιλαμβάνονται στην αναλυτική 

βαθμολογία. Τα αναγραφόμενα μαθήματα των οποίων ο βαθμός δεν συνυπολογίζεται δεν μπορεί να 

ξεπερνούν τα πέντε (5). 

Επιλογή Κατεύθυνσης 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να επιλέξουν την Κατεύθυνση σπουδών που επιθυμούν (Φιλο-

σοφία ή Παιδαγωγική) στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων από το 3ο εξάμηνο και το αργότερο στην 

αρχή του 5ου εξαμήνου. Η επιλογή Κατεύθυνσης είναι προϋπόθεση για τη δήλωση μαθημάτων αυτής 

της Κατεύθυνσης.  

Φοιτητές και φοιτήτριες που δεν έχουν δηλώσει Κατεύθυνση μπορούν να δηλώσουν μάθημα Κατεύθυν-

σης μόνο μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα. Το μάθημα θα τους πιστωθεί ανα-

λόγως της Κατεύθυνσης που θα δηλώσουν αργότερα, δηλ. ως μάθημα είτε Κατεύθυνσης είτε Ελεύθε-

ρης Επιλογής. 

Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν έρθει με μετεγγραφή από άλλα αντίστοιχα Τμήματα μπορούν να 

επιλέξουν οποιαδήποτε από τις δύο Κατευθύνσεις. 

Η αλλαγή Κατεύθυνσης είναι δυνατή. Ωστόσο, μόνο δύο από τα μαθήματα της προηγούμενης Κατεύ-

θυνσης μπορούν να πιστωθούν ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής. Τυχόν παραπάνω μαθήματα της 

προηγούμενης Κατεύθυνσης απλώς θα αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος και δεν θα συνυπο-

λογίζονται στον βαθμό πτυχίου. 
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Πτυχιακή εργασία  

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο και άνω έχουν τη δυνατότητα να εκπονή-

σουν πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο της Κατεύθυνσης που ακολουθούν. Η δήλωση της εργασίας γίνεται 

κατά την περίοδο δήλωσης των μαθημάτων, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, με 

κατάθεση ειδικού έντυπου (https://websites.auth.gr/philedu/edypa) στη Γραμματεία του Τμήμα-

τος. 

Η πτυχιακή εργασία, εφόσον βαθμολογηθεί με προακτέο βαθμό, πιστώνεται με τις ακόλουθες μονάδες: 

     α) στην Κατεύθυνση Φιλοσοφίας με 12 ECTS που αντιστοιχούν σε δύο (2) μαθήματα Κατεύ-

θυνσης· η εργασία πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον 10.000 λέξεις (χωρίς τη βιβλιογραφία, τυχόν 

παραρτήματα κ.ά.)· 

     β) στην Κατεύθυνση Παιδαγωγικής με 8 ECTS που αντιστοιχούν στα δύο (2) μαθήματα ελεύθε-

ρης επιλογής.  

Σε περίπτωση δήλωσης πτυχιακής εργασίας, ο αριθμός μαθημάτων προς δήλωση (εκτός της πτυχια-

κής) είναι για το εξάμηνο δήλωσής της επτά (7) για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Νέου Προ-

γράμματος Σπουδών και οκτώ (8) για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Παλαιού ΠΣ. 

 

Δήλωση συγγραμμάτων 

Η επιλογή συγγράμματος γίνεται με ηλεκτρονική δήλωση σε ημερομηνία που ανακοινώνεται μετά την 

έναρξη του εξαμήνου, αποκλειστικά μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης 

συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», http://eudoxus.gr Η εμπρόθεσμη δήλωση είναι αναγκαία προϋπόθεση 

για την παραλαβή του συγγράμματος. Ο συνολικός αριθμός των συγγραμμάτων που δικαιούται κάθε 

φοιτητής και φοιτήτρια είναι ίσος με τον ελάχιστο αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για τη 

λήψη πτυχίου και για τα οποία προσφέρεται σύγγραμμα μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΣ».  

 

 

Αξιολόγηση μαθημάτων 

Κάθε εξάμηνο, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν το 

δικαίωμα και την υποχρέωση να αξιολογούν τα μαθήματα και τους διδάσκοντές τους. Η συμμετοχή 

στην ηλεκτρονική ανώνυμη αξιολόγηση προσφέρει σημαντική ανατροφοδότηση με σκοπό τη βελτίωση 

της ποιότητας των σπουδών. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ: http://qa.auth.gr) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

(https://websites.auth.gr/philedu). 

 

 

Εξετάσεις  

Για κάθε μάθημα, είτε διδάσκεται σε ένα εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους (χειμερινό ή εαρινό) είτε 

διδάσκεται και στα δύο εξάμηνα (από τον ίδιο ή διαφορετικό καθηγητή), υπάρχουν δύο (2) εξεταστικές 

περίοδοι. Η πρώτη περίοδος ορίζεται αμέσως μετά τη λήξη του εξαμήνου που διδάσκεται· η δεύτερη 

ορίζεται τον Σεπτέμβριο. Δεν επιτρέπεται η δεύτερη εξέταση σε μάθημα στο οποίο ο φοιτητής/η φοιτή-

τρια έχει προβιβάσιμο βαθμό. 

 

 

https://websites.auth.gr/philedu/edypa
http://eudoxus.gr/
http://qa.auth.gr/
https://websites.auth.gr/philedu
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Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα μετά και τη δεύτερη εξεταστική ενός εξαμήνου:  

(α) σε υποχρεωτικό μάθημα (δηλαδή στα μαθήματα κορμού, τις διδακτικές μεθοδολογίες και την 

πληροφορική): οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποχρεούνται να το επαναλάβουν σε επόμενο εξάμηνο 

όταν προσφερθεί, αφού προηγουμένως το (ξανα)δηλώσουν, 

(β) στα άλλα μαθήματα: μπορούν στη θέση του κάθε μαθήματος να δηλώσουν είτε το ίδιο, εάν προ-

σφερθεί πάλι, είτε κάποιο άλλο της ίδιας κατηγορίας.  

Αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή κατά τις δύο περιόδους στην εξέταση οποιουδήποτε μαθήμα-

τος είναι η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική δήλωσή του στο εξάμηνο που διδάσκεται. Δεν γίνεται δεκτός 

βαθμός εξέτασης σε αδήλωτο μάθημα. 

Πρόσθετες εξετάσεις: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (δηλ. φοι-

τούν στο 9ο εξάμηνο κ.ε.) έχουν τη δυνατότητα στις επόμενες εξεταστικές περιόδους να εξεταστούν σε 

μαθήματα που είχαν δηλώσει σε παλαιότερα εξάμηνα αλλά δεν τα έχουν περάσει, εφόσον υπάρξει σχε-

τική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Προϋπόθεση για να εξεταστούν στα μαθήματα αυτά 

είναι να τα ξαναδηλώσουν, μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας στην οποία περιλαμβάνο-

νται τα προς εξέταση μαθήματα. 

 

 

Ο βαθμός πτυχίου 

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν 

έως δέκα. Η κλίμακα των προβιβάσιμων βαθμών και του βαθμού πτυχίου είναι: η εξής: Άριστα (8,5-

10), Λίαν Καλώς (6,50-8,49), Καλώς (5-6,49).  

Ο βαθμός του πτυχίου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14.1/Β3/2166 (ΦΕΚ Β΄ 308/ 

18.6.1987) υπολογίζεται ως εξής:  

(α) Το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 1,5 (που 

είναι ο συντελεστής βαρύτητας για τα τρίωρα μαθήματα) και δίνει το γινόμενο Α.  

(β) Ο αριθμός όλων των μαθημάτων (45 ή 55, αναλόγως του Προγράμματος Σπουδών) πολλαπλα-

σιάζεται με τον αριθμό 1,5 και δίνει το γινόμενο Β.  

(γ) Το πηλίκον της διαίρεσης των δύο γινομένων (Α : Β) είναι ο βαθμός του πτυχίου. 

Σε περίπτωση που βαθμολογείται πτυχιακή εργασία, ο υπολογισμός του βαθμού του πτυχίου γίνεται 

ως εξής: (α) Το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων (εκτός από την πτυχιακή) πολλαπλασιά-

ζεται με τον συντελεστή 1,5 (που είναι ο συντελεστής για τα τρίωρα μαθήματα) και δίνει το γινόμενο 

Α1. (β) Ο βαθμός της πτυχιακής πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 2 (που είναι ο ανώτατος συ-

ντελεστής βαρύτητας) και δίνει το γινόμενο Α2. (γ) Προστίθενται τα δύο γινόμενα Α1 + Α2 και δίνουν 

το άθροισμα Α. (δ) Ο αριθμός όλων των μαθημάτων (εκτός από την πτυχιακή: 43 ή 53, αναλόγως του 

Προγράμματος Σπουδών) πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 1,5 και δίνει το γινόμενο Β1. (ε) Στο γινό-

μενο Β1 προστίθεται το 2 (συντελεστής πτυχιακής) και δίνει το άθροισμα Β. (στ) Το πηλίκον της διαί-

ρεσης του Α με το Β (Α : Β) είναι ο βαθμός του πτυχίου. 
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Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις 

Συνολικά, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να κάνουν τις ακόλουθες ηλεκτρονικές δηλώσεις, μετά από σχε-

τική ανακοίνωση της Γραμματείας και όπως αναφέρεται παραπάνω: 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου: 

     (α) δήλωση εγγραφής 

     (β) δήλωση μαθημάτων 

     (γ) δήλωση συγγραμμάτων. 

Στην αρχή 3ου–5ου εξαμήνου: 

     (δ) δήλωση κατεύθυνσης σπουδών (γίνεται μαζί με τη δήλωση μαθημάτων). 

Σε όσα μαθήματα τίθεται μέγιστος αριθμός δηλώσεων, ο αριθμός αυτός θα συμπληρωθεί με τρόπο επι-

λογής που ανακοινώνεται πριν από την έναρξη των μαθημάτων. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (2011–) 

 

Το πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) ισχύει από τον Σεπτέμβριο 2013 για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 

που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εξής*: για τη λήψη πτυχίου 

απαιτείται η συμπλήρωση 240 ECTS, που αντιστοιχούν σε 45 μαθήματα.  
 

  

   
Κατηγορία μαθημάτων 

Σύνολο 

μαθημ. 

ECTS/ 

μάθημα 

Σύνολο 

ECTS 

Κ
Ο

ΙΝ
Α

 

(3
1

) 

1 Φιλοσοφία-κορμός (6) 

   1. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία  (Φ 101) 

   2. Γνωσιολογία  (Φ 103) 

   3. Πολιτική Φιλοσοφία  (Φ 106) 

   4. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία  (Φ 111) 

   5. Νεότερη Φιλοσοφία  (Φ 112) 
   6. Σύγχρονη Φιλοσοφία  (Φ 114) 

6 5 30 

2 Παιδαγωγική-κορμός (6) 

   1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  (ΕΙΣΠ 100) [6 ECTS] 

   2. Σχολική Παιδαγωγική Ι  (ΣΧΠΙ 400) 

   3. Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ  (ΣΧΠΙΙ 400) 

   4. Ιστορική Παιδαγωγική  (ΙΠ 700) 

   5. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης  (ΚΕ 800) 

   6. Εκπαιδευτική ψυχολογία  (ΕΨ 900) 

6 5/6 31 

3 Φιλοσοφικά κείμενα (3) 
   Κείμενα αρχαίας φιλοσοφίας  [ΦΚ] 

3 6 18 

4 Διδακτικές μεθοδολογίες (3) 

  Νεοελληνικής Γλώσσας  (701) 

  Ιστορίας  (702) 
  Αρχαίων Ελληνικών  (703) 

3 6 18 

5 Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης (9) 

Αρχαία ελληνική & λατινική φιλολογία  [ΑΕΦ/ΛΦΙ] 

Μεσαιωνική & Νεοελληνική φιλολογία  [ΝΕΦ/ΜΕΦ] 

Ιστορία, Αρχαιολογία, Ιστορία Τέχνης 

  

3 

3 

3 

  

5 

5 

4 

  

15 

15 

12 

6 Πληροφορική (1) 1 5 5 

7 Ξένη γλώσσα (1) 1 4 4 

8 Ελεύθερες επιλογές (2) 2 4 8 

Κ
Α

Τ
Ε

Υ
- 

Θ
Υ

Ν
Σ

Η
 

(1
4

) 

 
Φιλοσοφία (14) 

  Μαθήματα κατεύθυνσης – κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά  
14 6 84 

 
Παιδαγωγική (14) 

   Π 1000 – υποχρεωτικό  

         13 Μαθήματα κατεύθυνσης – κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

14 6 84 

   Σύνολο μαθημάτων / ECTS 45  240 

                                                
* Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εγγράφηκαν κατά το ακαδ. έτος 2011-12 στο πρώτο έτος σπουδών. 
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Κ ο ι ν ά  μ α θ ή μ α τ α  

1.  Μαθήματα Φιλοσοφίας – Κορμού  (6 μαθήματα x 5 ECTS = 30 ECTS) 

Σκοπός των έξι μαθημάτων κορμού είναι η εισαγωγή στην προβληματική κεντρικών κλάδων της φι-

λοσοφίας και η επισκόπηση των κυριότερων περιόδων της ιστορίας της φιλοσοφίας. Συνιστάται η πα-

ρακολούθησή τους στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των σπουδών. 

 

2.  Μαθήματα Παιδαγωγικής – Κορμού  (6 μαθήματα, 31 ECTS) 

Τα έξι μαθήματα Κορμού καλύπτουν βασικές θεματικές της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Συνιστάται η 

παρακολούθησή τους στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των σπουδών.  

 

3.  Φιλοσοφικά κείμενα (3 μαθήματα x 6 ECTS = 18 ECTS – κωδικοί ΦΚ200-399) 

Επιλέγονται τρία (3) από τα προσφερόμενα μαθήματα (ΦΚ), τα οποία σκοπό έχουν την εξοικείωση με 

τα κείμενα της αρχαίας φιλοσοφικής γραμματείας από το πρωτότυπο.  

 

4.  Μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας (3 μαθήματα x 6 ECTS = 18 ECTS) 

Τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας δηλώνονται στα τελευταία εξάμηνα και 

συνιστάται να έχει προηγηθεί η παρακολούθηση των μαθημάτων φιλολογικής κατάρτισης. 

 

5.  Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης (9 μαθήματα, 42 ECTS) 

Τα μαθήματα επιλέγονται από τα προσφερόμενα ως εξής: 

α. Τρία (3) μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής ή/και Λατινικής Φιλολογίας [x 5 ECTS = 15 

ECTS]. 

     Προσφέρονται από το Τμήμα μας και από το Τμήμα Φιλολογίας (κωδικοί: ΑΕΦ και ΛΦΙ). 

β. Τρία (3) μαθήματα Μεσαιωνικής ή/και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας [x 5 ECTS = 15 

ECTS]. 

 Προσφέρονται από το Τμήμα μας και από το Τμήμα Φιλολογίας (κωδικοί: ΜΕΦ και ΝΕΦ). 

γ. Τρία (3) μαθήματα Αρχαίας, Βυζαντινής, Νεότερης ή Σύγχρονης Ιστορίας, Αρχαιολογίας ή Ι-

στορίας της Τέχνης [x 4 ECTS = 12 ECTS]. Προσφέρονται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρ-

χαιολογίας. Επιλέξιμοι κωδικοί: ΙΑΕ, ΙΒΥ, ΙΝΕ, ΙΝΧ, ΙΣΕ, ΑΒΥ, ΑΙΤ, ΑΚΛ, ΑΠΡ. Οι ε-

λάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4). 

 

6.  Πληροφορική (1 μάθημα x 5 ECTS = 5 ECTS) 

Το μάθημα Πληροφορικής προσφέρεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. 

 

7.  Ξένη Γλώσσα (1 μάθημα x 4 ECTS = 4 ECTS) 

Επιλέγεται ένα (1) μάθημα από τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Α.Π.Θ., σύμφωνα με τις σχε-

τικές ανακοινώσεις. 

 

8.  Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (2 μαθήματα x 4 ECTS = 8 ECTS) 

Τα μαθήματα αυτά (ΕΕ) μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε Τμήμα του Α.Π.Θ., συμπεριλαμ-

βανομένου και του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Δεν μπορεί να δηλωθεί ως ΕΕ μάθημα 

που προσφέρεται ως γλωσσικό μάθημα ξένης γλώσσας. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθή-

ματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4). 
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Μ α θ ή μ α τ α  Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς  

Κατεύθυνση Φιλοσοφίας (14 μαθήματα x 6 ECTS = 84 ECTS) 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να επιτύχουν σε 14 μαθήματα Κατεύθυνσης που επιλέγουν από 

τα προσφερόμενα, τα οποία ανανεώνονται κάθε έτος. Τα μαθήματα αυτά προσφέρουν αναλυτικότερη 

ενασχόληση με συγκεκριμένες μορφές, περιόδους και προβλήματα της φιλοσοφικής σκέψης. Σε αυτά 

περιλαμβάνονται τα Σεμινάρια, στα οποία γίνεται εμβάθυνση σε φιλοσοφικά ζητήματα ή κείμενα και 

ερευνητική προσέγγισή τους. Ο ανώτατος αριθμός φοιτητών και φοιτητριών ανά σεμινάριο είναι τριά-

ντα (30), η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και αντί τελικής εξέτασης εκπονείται γραπτή εργασία.  

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες της Κατεύθυνσης κατά τα ακαδ. έτη 2013-14 & 2014-15 είχαν 

δηλώσει, σύμφωνα με την τότε ρύθμιση, εκτός από τα τρία (3) απαιτούμενα ΦΚ, επιπλέον ΦΚ, αυτά 

έχουν πιστωθεί ως μαθήματα Κατεύθυνσης. Από το ακαδ. έτος 2015-16 δεν ισχύει αυτή η ρύθμιση 

και ο μέγιστος αριθμός ΦΚ είναι τρία (3)· τυχόν πρόσθετα ΦΚ μπορούν να πιστωθούν μόνον ως μαθή-

ματα ελεύθερης επιλογής. 

 

Κατεύθυνση Παιδαγωγικής (14 μαθήματα x 6 ECTS = 84 ECTS) 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να επιτύχουν σε 14 μαθήματα Κατεύθυνσης από τα προσφερό-

μενα. Το μάθημα Π1000 είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της κατεύθυν-

σης Παιδαγωγικής που ακολουθούν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (εισαγωγή από το ακαδ. έτος 2011-

12), εκτός εάν έχουν προακτέο βαθμό στο ΕΙΣΜ600. 

 

 

Διευκρινίσεις για φοιτητές και φοιτήτριες που εισήχθησαν τα ακαδ. έτη 2011-12 & 2012-13 

 

1. Φιλοσοφικά μαθήματα κορμού για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας: εφό-

σον έχουν προακτέο βαθμό σε κάποιο από τα καταργηθέντα μαθήματα Κορμού του Τομέα Φιλοσοφίας 

(Φ102, Φ104, Φ107, Φ109, Φ113), κατοχύρωσαν τους βαθμούς αυτούς ως βαθμούς μαθημάτων 

Κατεύθυνσης. 

2α. Παιδαγωγικά μαθήματα κορμού για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας: 

εφόσον έχουν προακτέο βαθμό σε κάποιο από τα καταργηθέντα μαθήματα Κορμού του Τομέα Παιδα-

γωγικής (ΙΕΑΙ 500, ΕΙΣΜ 600), κατοχύρωσαν τους βαθμούς αυτούς ως βαθμούς μαθημάτων που 

ανήκουν στα έξι (6) μαθήματα κορμού Παιδαγωγικής: το ΙΕΑΙ 500 αντιστοιχεί στο μάθημα «Ιστορι-

κή Παιδαγωγική» (ΙΠ 700). Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων κορμού Παιδαγωγικής που οφείλουν να 

περάσουν είναι έξι (6) και μπορεί να συμπληρωθεί με κάποιο/α από τα υπόλοιπα μαθήματα αυτής της 

κατηγορίας. 

2β. Παιδαγωγικά μαθήματα κορμού για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής: 

εφόσον έχουν προακτέο βαθμό στα παλαιότερα και καταργηθέντα μαθήματα Κορμού του Τομέα Παι-

δαγωγικής (ΙΕΑΙ 500, ΙΕΑΙΙ 500, ΨΑΙ 200, ΨΑΙΙ 200, ΚΘΑΙ 300, ΚΘΑΙΙ 300, ΕΙΣΜ 600), 

κατοχυρώνουν τα μαθήματα αυτά ως εξής: 

 Προακτέος βαθμός σε ΙΕΑΙ 500 ή ΙΕΑΙΙ 500 → ΙΠ 700 Ιστορική Παιδαγωγική 

 Προακτέος βαθμός σε ΚΘΑΙ 300 ή ΚΘΑΙΙ 300 → ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 

 Προακτέος βαθμός σε ΨΑΙ 200 ή ΨΑΙΙ 200 → ΕΨ 900 Εκπαιδευτική ψυχολογία 

 Προακτέος βαθμός σε ΙΕΑΙ 500 και ΙΕΑΙΙ 500 → ΙΠ 700 Ιστορική Παιδαγωγική και ΚΕ 

800 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ή ΕΨ 900 Εκπαιδευτική ψυχολογία  

 Προακτέος βαθμός σε ΚΘΑΙ 300 και ΚΘΑΙΙ 300 → ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της εκπαίδευ-

σης και ΙΠ 700 Ιστορική Παιδαγωγική ή ΕΨ 900 Εκπαιδευτική ψυχολογία 
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 Προακτέος βαθμός σε ΨΑΙ 200 και ΨΑΙΙ 200 → ΕΨ 900 Εκπαιδευτική ψυχολογία και ΙΠ 

700 Ιστορική Παιδαγωγική ή ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 

 Προακτέος βαθμός σε ΕΙΣΜ 600 → Π 1000 Εισαγωγή στην παιδαγωγική έρευνα  

 Τα μαθήματα ΕΙΣΠ 100 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, ΣΧΠΙ 400 Σχολική Παιδαγωγική Ι 

και ΣΧΠΙΙ 400 Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ εξακολουθούν και παραμένουν υποχρεωτικά.  

2γ. Φοιτητές και φοιτήτριες Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής που έχουν κατοχυρώσει τα έξι (6) μαθήματα 

Κορμού Παιδαγωγικής του Νέου Προγράμματος Σπουδών και έχουν προακτέους βαθμούς σε επιπλέον 

μαθήματα κορμού του ΠΠΣ, τότε τα τελευταία που πλεονάζουν πιστώθηκαν ως μαθήματα Κατεύθυν-

σης. 

3. Φιλοσοφικά Κείμενα (ΦΚ): Στην κατηγορία αυτή κατοχυρώνονται όλοι οι βαθμοί των μαθημάτων 

που έχουν περαστεί ως ΦΚ. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής όφειλαν (σύμ-

φωνα με το ΝΠΣ και το ΠΠΣ) να είχαν επιλέξει ΦΚ μόνο αρχαία φιλοσοφικά κείμενα. Από το ακαδ. 

έτος 2013-14 η κατηγορία ΦΚ περιλαμβάνει αποκλειστικά αρχαία ελληνικά φιλοσοφικά κείμενα.  

4α. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ): Τα μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας ή το 

Τμήμα μας (με κωδικό ΑΕΦ και ΛΦΙ). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν εξετασθεί επιτυχώς 

σε περισσότερα από τρία (3) ΑΕΦ/ΛΦΙ: (α) Αν έχουν προακτέο βαθμό στα μαθήματα ΑΕΦ 106 και 

ΑΕΦ 112, αυτά μπορούν να τους πιστωθούν ως ΦΚ. (β) Αν έχουν προακτέο βαθμό σε άλλα μαθήμα-

τα, αυτά τους πιστώθηκαν ως ελεύθερες επιλογές. 

4β. Νεοελληνική Γραμματεία και Γλώσσα (ΝΕΦ): Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να δηλώ-

σουν οποιοδήποτε μάθημα προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ή το Τμήμα Φιλολογίας 

στο Τμήμα Φ&Π με κωδικό ΝΕΦ/ΜΕΦ. Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε 

περισσότερα από τρία (3) ΝΕΦ/ΜΕΦ, αυτά τους πιστώθηκαν ως ελεύθερες επιλογές. 

5. Γλωσσολογία (ΓΛΩ 301, 310): Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προακτέο βαθμό σε κάποιο από 

τα μαθήματα ΓΛΩ 301 & 310, τον πιστώνονται ως βαθμό μαθήματος ελεύθερης επιλογής. 

6. Πληροφορική: Ο τελικός βαθμός της πληροφορικής στο πτυχίο είναι ένας (1): στην περίπτωση που 

φοιτητής ή φοιτήτρια έχει επιτύχει και στα δύο μαθήματα πληροφορικής που προσφέρονταν (ΠΛ101, 

ΠΛ102), ο βαθμός προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών των δύο μαθημάτων. 

7. Ξένη γλώσσα: Ο τελικός βαθμός της ξένης γλώσσας στο πτυχίο είναι ένας (1): στην περίπτωση που 

φοιτητής ή φοιτήτρια έχει επιτύχει σε περισσότερα από ένα μαθήματα ξένης γλώσσας, ο βαθμός προ-

κύπτει ως μέσος όρος των βαθμών όσων μαθημάτων ξένης γλώσσας έχει περάσει.  
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ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Κατηγορία μα-
θημάτων 

1ο 

εξ. 

2ο 

εξ. 

3ο 

εξ. 

4ο 

εξ. 

5ο 

εξ. 

6ο 

εξ. 

7ο 

εξ. 

8ο 

εξ. 

Σύνολ 

μαθημ 

ECTS 

μάθημ 

ECT

S 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΑ 

 (31) 

Φιλοσοφία:  

κορμός (6) 
2 

(10) 
1 
(5) 

2 
(10) 

1 
(5) ― ― ― ― 6 5 30 

Φιλοσοφικά  

κείμενα (3) ― ― 
1 

(6) ― 
1 

(6) ― 
1 

(6) ― 3 6 18 

Παιδαγωγική: 

κορμός (6) 
2 

(11) 
1 
(5) 

2 
(10) 

1 
(5) ― ― ― ― 6 

5 ή 

6 
31 

Διδακτικές  

μεθοδολογίες (3) ― ― ― ― 
1 

(6) 
1 
(6) 

1 
(6) ― 3 6 18 

            
Αρχαία γραμμα-

τεία (3) 

1 
(5) 

1 
(5) ― 

1 
(5) ― ― ― ― 3 5 15 

Νεοελληνική 

γραμματεία (3) ― 
1 
(5) ― 

1 
(5) ― 

1 
(5) ― ― 3 5 15 

Ιστορία (3) ― 
1 
(4) 

1 
(4) ― 

1 
(4) ― ― ― 3 4 12 

Πληροφορική (1) 
1 

(5) ― ― ― ― ― ― ― 1 5 5 

Ξένη γλώσσα (1) ― 
1 

(4) ― ― ― ― ― ― 1 4 4 

Ελεύθερες επι-

λογές (2) 
― ― ― ― 

1 
(4) ― ― 

1 
(4) 2 4 8 

 

            
  

 

 

 

ΚΑΤΕΥ 

ΘΥΝΣΗ 

 (14) 

1. Φιλοσοφία  
    (14) 

           

Μαθήματα κα-

τεύθυνσης κατ’ 

επιλογήν υπο-

χρεωτικά 

― ― ― 
2 

(12) 
2 

(12) 
3 

(18) 
3 

(18) 
4 

(24) 14 6 84 

2. Παιδαγωγική  

     (14)            

Μαθήματα κα-

τεύθυνσης κατ’ 

επιλογήν υπο-

χρεωτικά  

― ― ― 
2 

(12) 
2 

(12) 
3 

(18) 
3 

(18) 
4 

(24) 14 6 84 

 Σύνολο μαθημά-
των 

6 6 6 6 6 5 5 5 45   

 ECTS 31 28 30 32 32 29 30 28   240 

 

- Σε παρένθεση οι πιστωτικές μονάδες (ECTS).  

- Ο συνολικός αριθμός των δηλωνόμενων μαθημάτων μπορεί να φτάσει τα επτά (7) για τα εξάμηνα 1-

6 και εννέα (9) για τα εξάμηνα 7 κ.ε. 
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Επιμέλεια: 

Γιώργος Ζωγραφίδης, καθηγητής Τομέα Φιλοσοφίας 

Χρίστος Ντούσκος, επίκουρος καθηγητής Τομέα Φιλοσοφίας 

 


