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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Φ.Κ.Σ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη γνωστική περιοχή «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και
Κοινωνία». Το Πρόγραμμα πρόκειται να δεχθεί φοιτητές και φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, για
μεταπτυχιακές σπουδές που είναι διετείς και οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής και αντιστοίχων αναγνωρισμένων ως
ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων των ΤΕΙ (συναφούς γνωστικού
αντικειμένου), με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης. Αίτηση
μπορούν να υποβάλουν και επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική έγκριση της
εισαγωγής στο ΠΜΣ τελεί υπό την προϋπόθεση της αποφοίτησης πριν την έναρξη των μαθημάτων.
Θα είναι δυνατή η παρακολούθηση των μαθημάτων με μέσα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, και έπειτα από έγκριση της σχετικής αίτησης από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.
Έναρξη μαθημάτων: Χειμερινό εξάμηνο 2022 - 2023.
Διάρκεια φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι:
(κανονική φοίτηση) τέσσερα (4) εξάμηνα, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους για την αποπεράτωση
της μεταπτυχιακής εργασίας ή
(μερική φοίτηση) οκτώ (8) εξάμηνα, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών για την αποπεράτωση της μεταπτυχιακής εργασίας.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Θα είναι δυνατή η παρακολούθηση των μαθημάτων με
μέσα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, και έπειτα από έγκριση της σχετικής αίτησης από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.

Το ΠΜΣ δεν έχει δίδακτρα
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών:
Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
https://postgrad.cict.uoc.gr/ στην οποία οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να
επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν
τη λήξη της προθεσμίας.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επιλέξουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία και να συμπληρώσουν τα πεδία που αναφέρονται και συγκεκριμένα:
1. Προσωπικά στοιχεία και επισύναψη φωτογραφίας.
2. Προπτυχιακές Σπουδές, Μεταπτυχιακές Σπουδές, Διακρίσεις/Υποτροφίες, Διπλωματικές, Πτυχιακές και
Μεταπτυχιακές εργασίες, Επιμόρφωση/Σεμινάρια, Ξένες Γλώσσες, Πιστοποιήσεις (μπορούν να συμπεριληφθούν πληροφορίες για επιμόρφωση), επιπλέον πληροφορίες (όπου καλούνται να συμπεριλάβουν
κατάλογο δημοσιεύσεων/ επιστημονικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν) και Έκθεση/Υπόμνημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας,
καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να αναλάβει σπουδές στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα), δύο
(2) ονόματα ατόμων που θα παρέχουν συστατικές επιστολές (βλ. παρακάτω) για τον υποψήφιο.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει και να επισυνάψουν τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία:
- Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για
πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων).
- Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, όπου αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
- Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
- Πιστοποιητικό κατοχής μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής), εφόσον υπάρχει. Εάν το πτυχίο δεν είναι επιπέδου C2 ή ανωτέρου, ο υποψήφιος ή η υποψήφια εξετάζεται
στην προτεινόμενη από τον ίδιο ή την ίδια ξένη γλώσσα.
- Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
- Δύο συστατικές επιστολές (οι υποψήφιοι καταχωρούν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συντακτών, οι οποίοι
θα λάβουν ενημέρωση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ότι πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν
τις επιστολές τους μέσα σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από την γραμματεία του Τμήματος).
- Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και αρχείο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ των υποψηφίων (π.χ., με εκτύπωση σε pdf από τη σελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/#).
Το μέγεθος και ο τύπος των αρχείων που επισυνάπτονται, θα πρέπει να συμφωνούν με τις σχετικές οδηγίες
που αναφέρονται στην πλατφόρμα υποβολής.
Η

ηλεκτρονική

κατάθεση

δικαιολογητικών,

θα

πραγματοποιηθεί

μέσω

της

πλατφόρμας

https://postgrad.cict.uoc.gr/ και θα διαρκέσει από τη Tρίτη 15 Μαρτίου 2022, έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022.

Η επόμενη διαδικασία επιλογής θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και την
Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 (εξέταση ξένης γλώσσας, γραπτή εξέταση στη φιλοσοφία, προφορική εξέταση-
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συνέντευξη αντίστοιχα) με ηλεκτρονικά μέσα (για όλους τους υποψηφίους που έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά
πλήρη φάκελο δικαιολογητικών).
Η εξέταση της ξένης γλώσσας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, ώρα 10:00 π.μ., (ισχύει για τους
υποψήφιους και τις υποψήφιες που δεν κατέχουν πτυχίο επιπέδου Γ1 ή ανωτέρου, οι οποίοι/ες έχουν
τη δυνατότητα να έχουν μαζί τους λεξικό).
Η γραπτή εξέταση στη Φιλοσοφία θα διεξαχθεί την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, ώρα 13:00 μ.μ., (όσοι/ες υποψήφιοι/ες εξεταστούν στην ξένη γλώσσα θα ενημερωθούν προηγουμένως για το σχετικό αποτέλεσμα, καθώς η κατοχή ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο ΠΜΣ).
Η προφορική εξέταση / συνέντευξη θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, ώρα 10:00
Ύλη για τη γραπτή εξέταση:
Αρχαία φιλοσοφία: Από τον Θαλή ως τον Αριστοτέλη
Προτεινόμενο εγχειρίδιο:
Β. Κάλφα και Γ. Ζωγραφίδη, Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. ‘Ιδρυμα Μανόλη
Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 2006
(Διαθέσιμο και ως ηλεκτρονικό ακαδημαϊκό σύγγραμμα ανοιχτής πρόσβασης στον ιστότοπο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Σύνδεσμος: https://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/history/filosofia/index.html )
Νεότερη Φιλοσοφία: Από τον Καρτέσιο ως τον Καντ
Προτεινόμενο εγχειρίδιο:
Νίκος Αυγελής, Εισαγωγή στη φιλοσοφία (όποια έκδοση από το 2005 κ.ε.)
Στη γραπτή εξέταση είναι δυνατό να τεθούν ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου ή/και θέματα σχολιασμού
φιλοσοφικού κειμένου.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τηλέφωνα: 28310 77216 και 77215
Εmail: alexantonaki@uoc.gr
Δικτυακός Τόπος: pms-phl.fks.uoc.gr
H Διευθύντρια του Προγράμματος
Μαρία Βενιέρη
Αναπλ. Καθηγήτρια
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