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1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ελληνικά:
Το μάθημα αφορά τον 1ο κύκλο σπουδών. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που
στοχεύει είναι: Η γνώση, κατανόηση και ανάλυση των βασικών θεωριών για την
φύση και το ρόλο του δικαίου και της σύνδεσής του με την ηθική και την πολιτική.
Η δεξιότητα της υπεράσπισης ή αντίκρουσης με επιχειρήματα των διαφορετικών
αντιλήψεων της έννοιας δίκαιο. Η ικανότητα να αξιολογήσουν οι φοιτητές
σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα με όρους δικαίου και δικαιωμάτων.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Ελληνικά:
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Αγγλικά:
Being critical and self-critical
Fostering free, creative and inductive thinking
Respect of difference and multiculturalism

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ελληνικά:
Η παράδοση αποτελεί μια εισαγωγή στην φιλοσοφία του δικαίου, όπου παρουσιάζονται κριτικά
κλασικές και μοντέρνες θεωρίες για το τι είναι δίκαιο και τι δικαιοσύνη με ταυτόχρονη έμφαση
στους στοχαστές που τις παρήγαγαν και τα κεντρικά προβλήματα που έθεσαν. Έτσι θα ξεκινήσουμε
εξετάζοντας τις θεωρίες του φυσικού δικαίου και τη σύγχρονη διαμάχη με το νομικό θετικισμό,
επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στη λειτουργία και τη φύση του δικαίου, καθώς και την
ερμηνεία του. Θα εξετάσουμε επίσης τη σχέση δικαίου, ηθικής και πολιτικής, το ζήτημα της
υποχρέωσης υπακοής στο δίκαιο, καθώς και τη φιλοσοφία της ποινικοποίησης και της ποινής, αλλά
και την έννοια των δικαιωμάτων. Η παρουσίαση των θεωριών θα εμπλουτιστεί με παραδείγματα
από την δημόσια συζήτηση παλαιά και νέα.

The course is an introduction to the philosophy of law. We shall present critically
classical and contemporary theories about what is law and what is justice. We shall
begin by examining natural law theory and its opposition to legal positivism focusing
on law’s nature, function and interpretation. After that we will move on to
examining the relation between law, morality and politics, the duty to obey the law,
the philosophy of criminal law, plus the notion of rights. Theoretical discussion will
accompanied by cases and issues of public policy, old and new.
3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές






ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

Χρήση βάσεων δεδομένων
Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο
λογισμικό (ppt κ.λπ.)
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία
μέσω της πλατφόρμας classweb
Eπικοινωνία μέσω email

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39

Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

Τελική γραπτή
εξέταση
Σύνολο Μαθήματος

83

3

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Τελική Αξιολόγηση:
Τρίωρη Γραπτή Εξέταση στα
Ελληνικά, η οποία θα
περιλαμβάνει:
Ερωτήσεις ανάπτυξης
δοκιμίων

Summative assessment:
Final written exam: one
three-hour exam (in Modern
Greek) which will include:
Questions that have to be
answered in short essay form

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Brian Bix, Φιλοσοφία του Δικαίου: Θεωρία και Πλαίσιο, μτφρ. Α. Καραστάθη,
επιμέλεια Α. Χατζής, Αθήνα: Κριτική, 2007
Π. Σούρλας, Justi atque injusti scientia: μια εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου,
Σάκκουλας, 1995

Michael Sandel, Δικαιοσύνη: τι είναι το σωστό; μτφρ. Αλέξανδρος Κιουπκιολής,
Αθήνα: Πόλις, 2011

5. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ημέρα Διδασκαλίας Μαθήματος Ώρα Διδασκαλίας Μαθήματος
Τετάρτη
17.30-20.30
Προδιαγραφές
Αίθουσας: προτζέκτορας
Συγγράμματα
Στοιχεία Συγγράμματος

Κωδικός Ευδόξου

Brian Bix, Φιλοσοφία του
Δικαίου: Θεωρία και
Πλαίσιο,
μτφρ.
Α.
Καραστάθη, επιμέλεια Α.
Χατζής, Αθήνα: Κριτική,
2007
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Michael
Sandel,
Δικαιοσύνη: τι είναι το
σωστό; μτφρ. Αλέξανδρος
Κιουπκιολής,
Αθήνα:
2 Πόλις, 2011
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