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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ 

 Το Τµήµα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε γνωστικό αντικείµενο: 

«Φιλοσοφία», καλεί τους ενδιαφεροµένους να καταθέσουν αίτηση για 

εικοσιπέντε (25) θέσεις, κατά ανώτατο όριο, µεταπτυχιακών σπουδαστών για 

την Κατεύθυνση «Ιστορία της Φιλοσοφίας».  

 Η φοίτηση θα ξεκινήσει στο χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 

2016-2017.  

Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 

ύψους 500 Ευρώ για καθένα από τα 4 εξάµηνα φοίτησης. 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση συµµετοχής (διατίθεται από τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. / εκτυπώσιµη 
και από την ιστοσελίδα µας).  

2. Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η 

διδακτική εµπειρία, η επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα (απλά 

φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων µε την επίδειξη του πρωτοτύπου).  

3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών 

(φωτοαντίγραφο τίτλου).  

4. Αναλυτική βαθµολογία προπτυχιακών µαθηµάτων (φωτοαντίγραφο).  

5. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (φωτοαντίγραφο). 

6. ∆ηµοσιεύσεις και βεβαιώσεις τυχόν διδακτικής, ερευνητικής ή και 
επαγγελµατικής εµπειρίας, καθώς και εθελοντικής δράσης (οι δηµοσιεύσεις 
συνυποβάλλονται). 
7. ∆ύο (2) Συστατικές Επιστολές (στις οποίες θα αναφέρεται το 

Ονοµατεπώνυµο και η Ιδιότητα του αποστολέα και το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, ή 

ο Φορέας- Οργανισµός στον οποίο ανήκει). 

8. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας ότι: α) τα δικαιολογητικά που 
επισυνάπτω αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, β) µπορεί να 
ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύµφωνα 
µε την παρούσα προκήρυξη, τον Οδηγό και τον Κανονισµό Σπουδών και ότι 
γ) αναλαµβάνει το κόστος των σπουδών για όλα τα εξάµηνα του Π.Μ.Σ. 
«Φιλοσοφία». 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ  

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ «Φιλοσοφία»  
Γραµµατεία Π.Μ.Σ.: Γραφείο: 641, 6

ος
 όροφος. Πανεπιστηµιούπολη – 15703 – Ιλίσια. Τηλ.: 210-7277678, Ε-mail: secr-philosophy@ppp.uoa.gr, 

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2016 
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∆ιαδικασία επιλογής:  

1. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν πιστοποιητικό επαρκούς 

γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας, διαφορετικά 

εξετάζονται γραπτώς σε µία από αυτές.  

2. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στο συναφές γνωστικό αντικείµενο 

της κατεύθυνσης. 

3. Όσοι ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της γραπτής εξέτασης και πληρούν τις 

προϋποθέσεις επαρκούς γνώσης µιας εκ των τριών ξένων γλωσσών 

καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής, η οποία αποτελείται από µέλη 

∆ΕΠ της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Στη συνέντευξη συνεκτιµώνται η 

συνολική συγκρότηση και επιστηµονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση 

µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το 

πρόγραµµα, καθώς και η έκταση των συναφών δραστηριοτήτων τους. Οι 

συνεντεύξεις βαθµολογούνται ξεχωριστά από κάθε µέλος της Επιτροπής, έτσι 

ώστε να γίνει η τελική επιλογή, στην οποία θα συνεκτιµηθούν όλα τα 

στοιχεία της υποψηφιότητας ως ακολούθως:  

α. Γραπτή Εξέταση: 56%  

β. Βαθµός Πτυχίου: 10%,  

γ. Βαθµολογία γνωστικών αντικειµένων ειδίκευσης στον προπτυχιακό 

κύκλο σπουδών: 6%,  

δ. Επιπλέον προσόντα (2η και 3η ξένη γλώσσα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
πρόσθετοι ακαδηµαϊκοί τίτλοι, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συµµετοχή σε 
συνέδρια – επιµόρφωση): 8%, 
ε. Συνέντευξη: 20%. 

 
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης 
 

Στο Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία», µε κατεύθυνση «Ιστορία της Φιλοσοφίας» 

γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ανεγνωρισµένων 

οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής (σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 

3685/08) οι οποίοι έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και 

πτυχιούχοι Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειµένου.  

 

 
Η εξεταστέα ύλη και η ενδεικτική βιβλιογραφία υπάρχουν στη 
Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Φιλοσοφική 
Σχολή, 6ος όροφος- γραφείο 641) και στην ιστοσελίδα 
http://www.philosophymaster.ppp.uoa.gr/ 
 

Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείµενο της κατεύθυνσης 
«Ιστορία της Φιλοσοφίας» και στην ξένη γλώσσα θα 
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διενεργηθούν το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 και η Συνέντευξη για 
όσους προβιβασθούν το Σάββατο 18 Ιουνίου 2016. 
 

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από την Τρίτη 1 Μαρτίου 
2016 έως και την 27η Μαΐου 2016 , στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ., 
γραφείο 641, Φιλοσοφική Σχολή, 6ος όροφος (Μαρία 
Χωριανοπούλου, πληροφορίες: 210-7277678 &  
secr-philosophy@ppp.uoa.gr).  
 
 

Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι/ες έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν 
φάκελο υποψηφιότητας µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδροµικώς 
µε συστηµένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδροµείου έως 27/5/2016), στη 
διεύθυνση:  
 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ, 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, 

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία», 

Πανεπιστηµιούπολη – Τ.Κ. 15703 Ιλίσια, γραφείο 641 

� Για κάθε ενδεχόµενο παρακαλώ την ηµέρα της εξέτασης να 
προσκοµίσετε το αποδεικτικό πληρωµής του Ταχυδροµείου στο 
οποίο αναγράφεται η εµπρόθεσµη ηµεροµηνία υποβολής του 
φακέλου υποψηφιότητας (έως 27/5/2016). 

� Κανένας φάκελος δεν θα εξεταστεί εάν δεν είναι πλήρης και εάν 

έχει σταλεί εκπρόθεσµα. 

� Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν 
επιστρέφονται. 

 

 

 

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210-7277678 ή και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: secr-philosophy@ppp.uoa.gr, καθώς και 

στην ιστοσελίδα του Τµήµατος: http://www.philosophymaster.ppp.uoa.gr/) 

 

 

Η ∆ιευθύντρια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Φιλοσοφίας 
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Νίκη – Χαρά Μπανάκου - Καραγκούνη 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
του Τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας 
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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 
«ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» – 2016 

 

Α. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

 1. Πλάτων: K. Bormann, Πλάτων, µτφρ. Ι. Καλογεράκος, Αθήνα, εκδ, 
Καρδαµίτσα, 2006.  
Από το κεφ. 3 «Η θεωρία των ιδεών» σσ. 74, «Η αλληγορία της γραµµής» σσ. 
79-102 και «Η άνοδος στη γνώση των ιδεών: Έρως και γνώση (Συµπόσιον) 
σσ. 111-130. 
 2. Αριστοτέλης: Ross, Sir D., Αριστοτέλης, µτφρ. Μ. Μητσού, Αθήνα, 
Μ.Ι.Ε.Τ., 20013 . 
«Μετά τα φυσικά» σσ. 219-254. 
 

Β. Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία 

 1. F. Bacon, F.-R. Descartes: J. Russ, Η περιπέτεια της ευρωπαϊκής 
σκέψης, µτφρ. – επιµ. Κ. Κατσιµάνης, Αθήνα, Τυπωθήτω, 2005. 
Από το κεφ. 2 «Οι ιδέες του πρώτου µισού του 17ου αιώνα» σσ. 160-183. 
  

2. D. Hume: βλ. το συλλογικό έργο: Η Φιλοσοφία, τ. B’, επιµ. Φ. 
Σατελέ, µτφρ. Κ. Παπαγιώργης, Αθήνα, εκδ. Γνώση, 1990 κεφ. IX, «Hume», 
από τον G. Deleuze, σσ. 253-266. Βλ. επίσης  
B. Russell, Ιστορία της ∆υτικής Φιλοσοφίας: Από την αναγέννηση στον Χιουµ. 
ενότητα VI, µτφρ. Αιµ. Χουρµούζιος, Αθήνα, εκδ, Αρσενίδη, κεφ. ΧVII, 
«Χιουµ». 
  

3. Imm. Kant: βλ. το συλλογικό έργο: Η Φιλοσοφία, τ. Γ’, επιµ. Φ. 
Σατελέ, µτφρ. Κ. Παπαγιώργης, Αθήνα, εκδ. Γνώση, 2006, κεφ. I, «Ο Κant και 
η κριτική φιλοσοφία», από τον L. Guillermit, σσ. 15-50. 
 

Γ. Σύγχρονα Φιλοσοφικά Ρεύµατα 

1. Ε. Husserl: ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ- ΒΑΛΑΛΑ, Τ., Εισαγωγή στον 
Husserl, Θεσσαλονίκη, εκδ. Κυριακίδη, 1986. σσ. 9-28, 41-47, 52-59, 212-
225. 
  

2. Μ. Heidegger: βλ. Ζ. Μ., Μπενιέ, Ιστορία της Νεωτερικής και 
Σύγχρονης Φιλοσοφίας, µτφρ. Κ. Παπαγιώργης, Αθήνα, εκδ. Καστανιώτη, 
1996, κεφ. «Χάιντεγκερ», σσ. 642-668. 
 

 
Προτεινόµενη ενδεικτική βιβλιογραφία για την πληρέστερη 

κατανόηση της εξεταστέας ύλης 
 

 

� TAYLOR, A.E., Πλάτων. Ο άνθρωπος και το έργο του, µτφρ. Ι. 

Αρζόγλου, Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 2003. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ  

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
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� ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ, Κ.∆., Πλάτωνος Πολιτεία, Αθήναι, 1939. 

� NATORP, P., Η περί των ιδεών θεωρία του Πλάτωνος, µτφρ. Μ. 
Τσαµαδός, εκδ. Κοράη, Αθήνα, 1929. 

� VLASTOS, Gr., Πλατωνικές µελέτες, µτφρ. Ι. Αρζόγλου, Αθήνα, 
Μ.Ι.Ε.Τ., 2000. 

� RUSSELL, B., History of Western Philosophy, London, Allen & Unwin 
Ltd, 19461 (ελληνική µετάφραση Αιµ. Χουρµούζιος, εκδ. Αρσενίδη, 
χ.χ.). 

� Stanford Encyclopedia of Philosophy: 
http://plato.stanford.edu/entries/descartes/. 

� DESCARTES, F. R., Στοχασµοί περί της πρώτης φιλοσοφίας, µτφρ. Ε. 
Βανταράκης, Αθήνα, Εκκρεµές, 2003.  

� Stanford Encyclopedia of Philosophy: 
http://plato.stanford.edu/entries/hume/. 

� HUME, D., Πραγµατεία για την ανθρώπινη φύση, βιβλίο πρώτο: Για τη 
νόηση, µτφρ. Μ. Πουρνάρη, Αθήνα, εκδ. Πατάκη, 2005. 

� ——— ∆οκίµια φιλολογικά, ηθικά, πολιτικά, µτφρ. Ε. Π. Παπανούτσος, 
Αθήνα, Βιβλίο της Εστίας, Χ.Χ. 

� Stanford Encyclopedia of Philosophy: 
http://plato.stanford.edu/entries/kant/.  

� CASSIRER, E., Kant. Η ζωή και το έργο του, µτφρ. Σ. Γερογιωργάκης, 
Αθήνα, Ίνδικτος, 2001. 

� KANT, Imm., Προλεγόµενα σε κάθε µελλοντική µεταφυσική που θα 
µπορεί να εµφανίζεται ως επιστήµη, µτφρ. Γ. Τζαβάρας, Αθήνα, 
∆ωδώνη, 2013. 

 

� ΖΑΧΑΒΗ, Ν., Χούσερλ, µτφρ. Μ. Μαθιουδάκη, επιµ. Α. Χατζηµωυσής, 
Αθήνα, Αρµός, 2010.  

� HUSSERL, E., H κρίση του Ευρωπαίου ανθρώπου και η φιλοσοφία, 
εισαγ.- µτφρ. Θ. Λουπασάκης, Αθήνα, Έρασµος, 1991. 

� ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ- ΒΑΛΑΛΑ, Τ., Heidegger. O φιλόσοφος του λόγου 
και της σιωπής, Θεσσαλονίκη, εκδ. Βάνιας, 1991.  

� HEIDEGGER, M., Επιστολή για τον «ανθρωπισµό», εισαγ.- µτφρ. Γ. 
Ξηροπαΐδης, Αθήνα, Ροές, 2000. 
 
 


