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Aκαδημαϊκό έτος 2014–2015

EΛΛHNIKH ΦIΛOΣOΦIA – ΦIΛOΣOΦIA TΩN EΠIΣTHMΩN
ANAKOINΩΣH – ΠPOKHPYΞH

Tν Τκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ,
ζε ζπλεξγαζία κε ην Παηδαγσγηθφ Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ
θαη κε ην Τκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Σπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζπλερίδεη
θαη θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2014–2015 ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ: «Ελληνική
Φιλοσουία – Φιλοσουία των Επιστημών».
Tν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ απνλέκεη α) Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηνπο ηνκείο ηεο «Διιεληθήο Φηινζνθίαο – Φηινζνθίαο ησλ Δπηζηεκψλ», θαη β) Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα. Γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη
Χπρνινγίαο ή νκνεηδψλ Τκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο θαζψο επίζεο θαη πηπρηνχρνη φισλ ησλ Τκεκάησλ ησλ A.E.I. ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, εθφζνλ ζηηο βαζηθέο ηνπο
ζπνπδέο έρνπλ δηδαρζεί καζήκαηα ζρεηηθά κε απηά πνπ πξνζθέξεη ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ν Τνκέαο Φηινζνθίαο. Mε ηνπο ίδηνπο φξνπο γίλνληαη δεθηνί θαη πηπρηνχρνη
Τκεκάησλ ησλ T.E.I., ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ N. 2327/95.
Οη θάηνρνη M.Γ.E. ζηε Φηινζνθία γίλνληαη δεθηνί θαηά πεξίπησζε γηα απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο.
O αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο θαη ζην Γηδαθηνξηθφ
Γίπισκα νξίδεηαη, καη’ ανώηαηον όπιο, ζε είκοζι (20).
Oη πηπρηνχρνη ειιεληθψλ A.E.I. γίλνληαη δεθηνί, εθφζνλ γλσξίδνπλ πνιχ θαιά κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αθφινπζεο μέλεο γιψζζεο: Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Ιηαιηθή, θηι. O βαζκφο θαηνρήο ηεο γιψζζαο πηζηνπνηείηαη κε εμεηάζεηο, εθηφο εάλ νη ππνςήθηνη πξνζθνκίζνπλ

ηίηινπο ζπνπδψλ, απφ ηνπο νπνίνπο λα πξνθχπηεη ε θαηνρή κε επάξθεηα κηαο απφ ηηο παξαπάλσ γιψζζεο.
Οη πηπρηνχρνη μέλσλ παλεπηζηεκηαθψλ Σρνιψλ ή Τκεκάησλ νθείινπλ λα γλσξίδνπλ
επαξθψο ηελ Διιεληθή γιψζζα. Τνχην ζα πηζηνπνηεζεί κε εμεηάζεηο, εθηφο εάλ νη ππνςήθηνη
πξνζθνκίζνπλ ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ θαηνρή ηεο Διιεληθήο γιψζζαο.
Oη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία
ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Χ.1, ώρ ηιρ 19 επηεμβπίος 2014, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Αίηεζε εγγξαθήο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ·
Βηνγξαθηθφ Σεκείσκα·
Αληίγξαθν πηπρίνπ ή πηπρίσλ (νη ηειεηφθνηηνη ζα ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ N.
1599/86 φηη ε απνδνρή ηνπο γίλεηαη ππφ ηελ αίξεζε απφθηεζεο πηπρίνπ ψο ηελ πεξίνδν Σεπηεκβξίνπ 2014)·
Αλαιπηηθφ πίλαθα ησλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ αλά έηνο θαη ηελ αληίζηνηρε επίδνζή
ηνπο ζ’ απηά·
Πηζηνπνηεηηθφ θαηνρήο μέλεο γιψζζαο –νπσζδήπνηε ηεο γιψζζαο ησλ πεγψλ θαη ηεο
ζπλαθνχο βηβιηνγξαθίαο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο– ή βεβαίσζε επάξθεηαο απφ ηελ επηηξνπή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηηο εμεηάζεηο·
Γεκνζηεχζεηο – ηεθκήξηα εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (εάλ ππάξρνπλ).
H επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπλεθηίκεζε

ησλ εμήο θξηηεξίσλ:
α.
Γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ·
β.
Μέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηα ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα
ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ – Δπίδνζε ζε ηπρφλ Γηπισκαηηθή εξγαζία·
γ.
Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη δεκνζηεχζεηο (εάλ ππάξρνπλ)·
δ.
Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε·
ε.
Γξαπηέο εμεηάζεηο.
Ψο πξνο ηνπο ςποψηθίοςρ διδάκηοπερ, εηδηθφηεξα, νη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ηνπο
ζην νηθείν ΠMΣ είλαη:
α.
β.
γ.
δ.

1

H ιήςε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ή ε θαηνρή αληίζηνηρνπ δηπιψκαηνο απφ Παλεπηζηήκην ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ·
H επηηπρήο εμέηαζε γηα εηζαγσγή ζην πξφγξακκα Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο·
Oη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη δεκνζηεχζεηο·
Η πξνθνξηθή ζπλέληεπμε.

Η θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη απηνπξνζψπσο ή ηαρπδξνκηθψο ζηε δηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, Φηινζνθηθή Σρνιή, Γξακκαηεία Τκήκαηνο Φ.Π.Χ., Μεηαβαηηθφ θηίξην, 45 110 Παλεπηζηεκηνχπνιε.
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Oη ππνςήθηνη ζα εμεηαζζνχλ σο εμήο:
Σεηάπηη

24.9.2014 ώπα 10.00–13.00 Ελληνική Φιλοσουία

Αίθ. 2 γπαπηώρ

Πέμπηη

25.9.2014 ώπα 10.00–13.00 Φιλοσουία των Επιστημών

Αίθ. 2 γπαπηώρ

Παπαζκεςή

26.9.2014 ώπα 10.00

Πποθοπική ζςνένηεςξη
Αίθοςζα ςνεδπιάζεων ηος Tμήμαηορ Φ.Π.Φ.
(1ορ όποθορ)

ζηελ αθφινπζε χιε:
ΔΝΟΣΗΣΑ A΄ :
Τποενόηηηα:
Τποενόηηηα:

Ελληνική Φιλοσουία
α. Αξηζηνηέιεο
β. Η Νενειιεληθή Φηινζνθία θαηά ηνλ 18ν αηψλα

ΔΝΟΣΗΣΑ Β΄ :
Τποενόηηηα:
Τποενόηηηα:

Φιλοσουία των Επιστημών
α. Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ
β. Φηινζνθία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ – Φηινζνθία ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο.

Θα δνζνχλ ηέζζεπα θέμαηα – έλα απφ θάζε ππνελφηεηα – θαη νη ππνςήθηνη ζα ππνρξεσζνχλ λα απαληήζνπλ ζε δύο, έλα απφ θάζε ελφηεηα.
Γηα φζνπο δελ θαηέρνπλ βεβαίσζε θαηνρήο κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο ζα δνζεί
επίζεο θηινζνθηθφ θείκελν ζε ξένη γλώζζα, ανάλογα με ηην πποηίμηζη ηος καθενόρ, γηα
λα κεηαθξαζζεί θαη λα ζρνιηαζζεί.
Οη ππνςήθηνη, ησλ νπνίσλ ε νξθσκνζία πξφθεηηαη λα γίλεη θαηά ηελ πξνζερή νξθσκνζία θνηηεηψλ, κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ βεβαίσζε ηνπ Τκήκαηνο ζην νπνίν θνίηεζαλ, απφ
ηελ νπνία λα εκθαίλεηαη φηη έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ θαηάινγν θνηηεηψλ ηεο πξνζερνχο νξθσκνζίαο.
Δπηζπλάπηνληαη ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα.
Γηα θάζε δηεπθξίληζε κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηνλ Τνκέα Φηινζνθίαο, θ. ιούλα
Παναγιώηα, ηηλ. 2651–0–05862 (e-mail: psioula@cc.uoi.gr).
O Πξφεδξνο
ηεο Eηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γ.Π.M.Σ.
Ελληνική Φιλοσουία – Φιλοσουία των Επιστημών
θαζεγεηήο Παλαγηψηεο Ννχηζνο
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