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Ε ι σ α γ ω γ ι κ έ ς  ε ξ ε τ ά σ ε ι ς  
 

Α. Οι υποψήφιοι και υποψήφιες για την εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχια-

κών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές» (ακαδ. έτος 2021-22) 

θα δώσουν γραπτές εξετάσεις, ανάλογα με την Ειδίκευση που θα δηλώσουν, ως εξής: 
 

Ειδίκευση:  Ιστορία της Φιλοσοφίας 

Εξέταση σε δύο (2) κείμενα ή ομάδα κειμένων από τον ακόλουθο κατάλογο: 

1. Πλάτων, Πολιτεία. 

2. Αριστοτέλης, Φυσικὴ ἀκρόασις, βιβλίο Β και Μετὰ τὰ φυσικά, βιβλίο Λάμβδα. 

3. Επίκουρος, Ηθική-φυσική (: Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων, βιβλίο 10).  

4. René Descartes, Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας (Αθήνα: Εκκρεμές, 2009). 

5. Γ. Σεφέρης & Κ. Τσάτσος, Ένας διάλογος για την ποίηση, επιμ. Λ. Κούσουλας. Αθήνα: 
Ερμής (Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη), 1975 [και σε ανατυπώσεις]. 

 

Ειδίκευση:  Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο 

Εξέταση σε δύο (2) κείμενα που θα επιλέξουν από τον ακόλουθο κατάλογο:  

1. Mill, John Stuart, Περί ελευθερίας (διάφορες εκδόσεις). 

2. Mackie, John L., Hθική (Αθήνα: Εκκρεμές, 2010). 

3. Kant, Immanuel, Προς την αιώνια ειρήνη (Αθήνα: Πόλις, 2006). 
 

Θα δοθεί ένα θέμα για κάθε κείμενο και οι υποψήφιοι/ες θα επιλέξουν να απαντήσουν τα δύο. 
 

Β. Και στις δύο Ειδικεύσεις, η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει μετάφραση ξενόγλωσσου 

φιλοσοφικού κειμένου, προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια των υποψηφίων σε μία 

βασική ευρωπαϊκή γλώσσα. Οι υποψήφιοι/ες στην αίτησή τους πρέπει να δηλώσουν την 

ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξετασθούν (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά). 

Κατά την εξέταση επιτρέπεται η χρήση λεξικού ξένης γλώσσας. 
 

Γ. Τέλος, οι υποψήφιοι/ιες θα δώσουν προφορική συνέντευξη στην Επιτροπή Επιλογής και 

Εξέτασης της οικείας Ειδίκευσης, κατά την οποία θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με 

το βιογραφικό τους και τους ακαδημαϊκούς στόχους τους.  
 

Οι γραπτές εξετάσεις και η προφορική συνέντευξη θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαήμερο του 

Οκτωβρίου 2021, σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθούν τουλάχιστον είκοσι ημέρες 

νωρίτερα στους ιστοτόπους των τριών Τμημάτων.  
 

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των εισακτέων περιγράφεται στην Προκήρυξη και 

στον Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. (άρθρο 6): https://www.edlit.auth.gr/dpms-

filosofias-keimena. 
 

Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. 


