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 Φιλοςοφίασ του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Φιλοςοφία», από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020, ωσ ακολοφκωσ: 

1. Τίτλοσ-Γνωςτικό αντικείμενο-Σκοπόσ 

Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Π.Μ..) με τίτλο «Φιλοςοφία» υποςτθρίηεται από το 

Σμιμα Φιλοςοφίασ. 

Σο αντικείμενο του Π.Μ.. προςδιορίηεται από το γνωςτικό περιεχόμενο των ειδικεφςεϊν του 

(Ιςτορία τθσ Φιλοςοφίασ και των Ιδεϊν, Πολιτικι Φιλοςοφία, Εφαρμοςμζνθ Θκικι) και καλφπτεται 

υπό τθ γενικι κεματικι «Φιλοςοφία». 

κοπόσ του Π.Μ.. είναι θ κατάρτιςθ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςε κζματα εκπαίδευςθσ: να ζχουν 

αποκτιςει ειδικζσ γνϊςεισ ςτθ Φιλοςοφία, αναλόγωσ τθν κατεφκυνςθ τθν οποία ζχουν 

ολοκλθρϊςει, τισ οποίεσ ςτθ ςυνζχεια κα μποροφν να αξιοποιιςουν και να εμβακφνουν. Να ζχουν 

εξοικειωκεί με τθν ζρευνα κεμάτων ςυναφϊν προσ τθ Φιλοςοφία.  

 

Σο Π.Μ.. ςτοχεφει ςτθν προαγωγι τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και ςτθν ζρευνα ςε ειδικζσ κεματικζσ 

ενότθτεσ ι επί μζρουσ κλάδουσ τθσ φιλοςοφίασ. Ενϊ απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ προϊκθςθ 

προςεγγίςεων που γεφυρϊνουν τθ κεωρία με τθν ζρευνα. 

2. Ειςακτζοι 

το Π.Μ.. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι όλων των Σμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν, 

αναγνωριςμζνων από τον ΔΟΑΣΑΠ, ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, κακϊσ και απόφοιτοι άλλων 

Σμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν, αναγνωριςμζνων τθσ αλλοδαπισ. 

Γίνονται δεκτοί ωσ υπεράρικμοι μζλθ των κατθγοριϊν ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΣΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 8 

του άρ. 34 του Ν.4485/17. 

Ο ανϊτατοσ αρικμόσ των ειςακτζων φοιτθτϊν ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ορίηεται ςε 

πενήντα (50) για κάκε ειδίκευςθ (150 ςυνολικά). 

Επιπλζον του αρικμοφ ειςακτζων, γίνονται δεκτοί ωσ υπεράρικμοι φοιτθτζσ ειδικϊν κατθγοριϊν, 

αλλά και όλοι οι ιςοβακμίςαντεσ, ςε ποςοςτό που δεν υπερβαίνει το 10% των ειςακτζων ανά 

ειδίκευςθ. 

3. Χρονική διάρκεια  
Θ χρονικι διάρκεια για τισ ςπουδζσ που οδθγοφν ςτθν απονομι του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν 

πουδϊν (ΔΜ) του Προγράμματοσ ορίηεται ςε τζςςερα (4) εξάμθνα.Ο ανϊτατοσ επιτρεπόμενοσ 

χρόνοσ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν, ορίηεται ςτα ζξι (6) ακαδθμαϊκά εξάμθνα (ν+2). 

4. Ειδικεφςεισ 

Σο Π.Μ..«Φιλοςοφία» απονζμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΔΜ) ςτισ εξισ ειδικεφςεισ: 

1. «Ιςτορία τθσ Φιλοςοφίασ και των Ιδεϊν» - “History of Philosophy and Ideas” 

2.  «Πολιτικι Φιλοςοφία» - “Political Philosophy” 

3.  «Εφαρμοςμζνθ Θκικι» - “Applied Ethics” 

 

5.Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών  

Για τθν απόκτθςθ ΔΜ απαιτοφνται ςυνολικά εκατόν είκοςι (120) πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS).  

Κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ υποχρεοφνται ςε παρακολοφκθςθ και 

επιτυχι εξζταςθ μεταπτυχιακϊν μακθμάτων, ερευνθτικι απαςχόλθςθ και ςυγγραφι επιςτθμονικϊν 

εργαςιϊν, κακϊσ και ςε εκπόνθςθ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ. Για τθν απόκτθςθ ΔΜ, 

κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ οφείλει να παρακολουκιςει και να εξεταςτεί επιτυχϊσ ςτο ςφνολο 



των προςφερόμενων μακθμάτων του ΠΜ και να εκπονιςει μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία, 

ςυγκεντρϊνοντασ ζτςι 120 (εκατόν είκοςι) ECTS. 

Θ διδαςκαλία των μακθμάτων γίνεται κυρίωσ διά ηϊςθσ είτε με μζςα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ  

είτε ςε ςυνδυαςμό. 

Σο ενδεικτικό πρόγραμμα των μακθμάτων ανά ειδίκευςθ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 



 

1. Ειδίκευςη: Ιςτορία τησ Φιλοςοφίασ και των Ιδεών 

Α΄ Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά μαθήματα  ECTS 

Αρχαία Φιλοςοφία 10 

Βυηαντινι Φιλοςοφία 10 

Φιλοςοφία του Μεςαίωνα και τθσ Αναγζννθςθσ 10 

Σφνολο  30 

 

Β΄ Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά μαθήματα ECTS 

Νεϊτερθ Φιλοςοφία 10 

φγχρονθ Φιλοςοφία 10 

Επιλεγόμενα μαθήματα (ζνα από τα ακόλουθα μαθήματα)  

Αιςκθτικι και Κριτικι 10 

Αςιατικζσ Φιλοςοφίεσ 10 

Σφνολο  30 

 

Γ΄ Εξάμηνο  

Επιλεγόμενα μαθήματα (τρία από τα ακόλουθα μαθήματα)  

Φιλοςοφία και Επιςτιμθ 10 

Φιλοςοφία και Θρθςκεία 10 

Φιλοςοφία και Ιςτορία 10 

Μεταφυςικι και Γνωςιοκεωρία 10 

Σφνολο  30 

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 

Διπλωματικι Εργαςία 30 

 



2. Ειδίκευςη: Πολιτική Φιλοςοφία 

Α΄ Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά μαθήματα  ECTS 

Θ κλαςικι πολιτικι φιλοςοφία και θ πρόςλθψι τθσ ςτον Μεςαίωνα 10 

Πολιτικι κεολογία, κεωρίεσ Κυριαρχίασ και θ κριτικι τουσ 10 

Θεωρίεσ φιλελευκεριςμοφ και το ηιτθμα των ανκρωπίνων δικαιωμάτων   10 

Σφνολο  30 

 

Β΄ Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά μαθήματα ECTS 

Ρατςιςμόσ, φονταμενταλιςμόσ και ολοκλθρωτιςμόσ   10 

οςιαλιςμόσ, Μαρξ, Μαρξιςμοί 10 

Επιλεγόμενα μαθήματα (ζνα από τα ακόλουθα μαθήματα)  

Θκικι του πολζμου 10 

Ρεπουμπλικανιςμόσ και κοινοτιςμόσ  10 

Σφνολο  30 

 

Γ΄ Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά μαθήματα ECTS 

Φιλοςοφία και Γενικι Θεωρία του Δικαίου 10 

Bιοπολιτικι 10 

Επιλεγόμενα μαθήματα (ζνα από τα ακόλουθα μαθήματα)  

Κριτικι κεωρία 10 

Ηθτιματα βιοθκικισ 10 

Θεωρίεσ πολιτευμάτων  10 

Πολιτικι και φφλο  10 

Πολιτικι και Οικονομία 10 

Κοςμοπολιτιςμόσ και Παγκοςμιοποίθςθ 10 

Φιλοςοφία τθσ Οικολογίασ 10 

Σφνολο  30 

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 

Διπλωματικι Εργαςία 30 

 

 



3. Ειδίκευςη: Εφαρμοςμζνη Ηθική 

Α΄ Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά μαθήματα  ECTS 

φγχρονεσ Θκικζσ Θεωρίεσ 10 

Δεοντικι Λογικι   10 

Μεταθκικι 10 

Σφνολο  30 

 

Β΄ Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά μαθήματα ECTS 

Θεωρθτικι θκικι Ι (Αρετοκρατία – Κλαςικόσ Θδονιςμόσ)   10 

Θεωρθτικι θκικι ΙΙ (υνεπειοκρατία – Δεοντοκρατία)    10 

Επιλεγόμενα μαθήματα (ζνα από τα ακόλουθα μαθήματα)  

Θκικι, πολιτικι, δίκαιο   10 

Θκικι του Πολζμου   10 

Περιβαλλοντικι Θκικι – Δικαιϊματα των ηϊων   10 

Θρθςκείεσ και Θκικι 10 

Σφνολο  30 

 

Γ΄ Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά μαθήματα ECTS 

Εφαρμοςμζνθ Θκικι 10 

εμινάριο: Ωφελιμιςμόσ 10 

Επιλεγόμενα μαθήματα (ζνα από τα ακόλουθα μαθήματα)  

Ανκρϊπινα δικαιϊματα και βιοθκικι   10 

εμινάριο: Καντ   10 

Σεχνθτι Νοθμοςφνθ και Θκικι   10 

Βιοθκικι-Ιατρικι Θκικι 10 

Σφνολο  30 

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 

Διπλωματικι Εργαςία 30 

 
 
 

 



6. Γλώςςα διδαςκαλίασ και ςυγγραφήσ τησ διπλωματικήσ εργαςίασ 

Σα μακιματα διεξάγονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Θ ςυγγραφι τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ μπορεί να γίνει ςτθν ελλθνικι ι τθν αγγλικι 
γλϊςςα. 

 

7. Διδακτικό προςωπικό 
το ΠΜ προγραμματίηεται να απαςχολθκοφν μζλθ ΔΕΠ του Σμιματοσ Φιλοςοφίασ και 

προςκεκλθμζνοι διδάςκοντεσ, όταν το γνωςτικό τουσ αντικείμενο ι/και μζροσ του 

ερευνθτικοφ/ςυγγραφικοφ τουσ ζργου παρουςιάηει υψθλι ςυνάφεια με κάποιο διδαςκόμενο 

μάκθμα του προγράμματοσ ςπουδϊν του ΠΜ. 

Οι διδάςκοντεσ του ΠΜ, κα είναι, τουλάχιςτον κατά 60%: 

- μζλθ Δ.Ε.Π. του Σμιματοσ,  

- μζλθ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π. του Σμιματοσ, κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ εκτόσ κι αν το 

γνωςτικό τουσ αντικείμενο είναι εξαιρετικισ και αδιαμφιςβιτθτθσ ιδιαιτερότθτασ για το οποίο δεν 

είναι δυνατι ι ςυνικθσ θ εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ, 

- ομότιμοι κακθγθτζσ (άρ. 69, Ν.4386/2016) και αφυπθρετιςαντα μζλθ Δ.Ε.Π. του οικείου Σμιματοσ,  

- διδάςκοντεσ ςφμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112), 

- επιςτιμονεσ αναγνωριςμζνου κφρουσ είτε κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ είτε υποψιφιοι 

διδάκτορεσ είτε εξαιρετικισ τεχνικισ εμπειρίασ, οι οποίοι μποροφν να απαςχολοφνται ωσ 

ακαδθμαϊκοί υπότροφοι με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ και πράξθ του Προζδρου του οικείου 

Σμιματοσ για τθ διεξαγωγι διδακτικοφ, κλινικοφ και ερευνθτικοφ ζργου, κακοριηόμενου με τθ 

ςφμβαςθ που υπογράφεται μεταξφ του ακαδθμαϊκοφ υποτρόφου και του Πρφτανθ του οικείου ΑΕΙ. 

*…+ (παρ. 7, άρ. 29, Ν. 4009/2011).  

Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ ανατίκεται διδαςκαλία ςε: 

- μζλθ ΔΕΠ άλλων Σμθμάτων του ίδιου ι άλλου ΑΕΙ, 

- ερευνθτζσ από ερευνθτικά κζντρα του αρ. 13Α, Ν. 4310/2014, 

- επιςκζπτεσ καταξιωμζνουσ επιςτιμονεσ από τθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, που ζχουν κζςθ ι 

προςόντα κακθγθτι ι ερευνθτι ςε ερευνθτικό κζντρο, καλλιτζχνεσ ι επιςτιμονεσ αναγνωριςμζνου 

κφρουσ με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ι ςχετικι εμπειρία ςτο γνωςτικό αντικείμενο του ΠΜ, 

- επιςκζπτεσ μεταδιδακτορικοφσ ερευνθτζσ, Ζλλθνεσ ι αλλοδαποφσ νζουσ επιςτιμονεσ, κάτοχουσ 

διδακτορικοφ διπλϊματοσ (παρ.7, άρ.16, Ν.4009/2011) 

ι γίνονται νζεσ προςλιψεισ/ςυμβάςεισ ςφμφωνα με τα ανωτζρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, αρ. 36, 

Ν.4485/2017). 

11. Χρονική διάρκεια λειτουργίασ του ΠΜΣ 

Σο ΠΜ κα λειτουργιςει μζχρι το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2029-2030 εφόςον πλθροί τα κριτιρια τθσ 

εςωτερικισ και εξωτερικισ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του άρκρου 32 και τθν παρ. 6 του 

άρκρου 44 του Ν.4485/2017. 

 


