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ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

(εγκρίθηκε στη…..  συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ) 

Έγκριση Κανονισμού του Α΄ κύκλου Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας, της Φιλοσοφικής 

Σχολής του ΕΚΠΑ.  

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, (συνεδρίαση 

1/11-9-2019), έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 

των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και ειδικότερα 

του Κεφαλαίου Ζ΄ και Η΄, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

2. Τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του άρθρο 8, της παρ. 2 του άρθρο 21 και του εδαφίου ιε’ της παρ. 2 του 

άρθρο 13 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».  

4. Το άρθρο 16 του νόμου 4589/29-1-2019 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:  

Εγκρίνουμε τον αναμορφωμένο Κανονισμό του Α΄ κύκλου Σπουδών του Τμήματος 

Φιλοσοφίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ο οποίος τίθεται σε ισχύ από την έναρξη του 

ακαδημαϊκού έτους 2020/2021, (ισχύει και για τους φοιτητές που εγγράφηκαν από το 

ακαδημαϊκό έτος 2019/2020), ταυτόχρονα με τη θέση σε εφαρμογή του αναμορφωμένου 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, ως ακολούθως: 

 

Α΄ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1. Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 

τουλάχιστον πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών 

επιπέδου 6 (πτυχίο) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.  Κάθε ακαδημαϊκό 

έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές 
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μονάδες. Στις ως άνω πιστωτικές μονάδες περιλαμβάνονται εκείνες που προσμετρώνται από 

την παρακολούθηση μαθημάτων ξένης γλώσσας. 

2.Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν μπορούν να εγγραφούν στα σεμινάρια των Ε’, ΣΤ’, και Ζ’ 

εξαμήνων αν δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε οκτώ (8) τουλάχιστον από τα υποχρεωτικά 

μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν μπορούν να 

εκπονήσουν πτυχιακή εργασία ή να αναλάβουν πρακτική άσκηση χωρίς να έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο σεμινάρια (ισχύει για τους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 και εφεξής).  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Χρονική διάρκεια – Διδακτικό έργο 

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1ηΣεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου. Το διδακτικό 

έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, το 

χειμερινό και το εαρινό, που οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους καθορίζονται 

από το Ίδρυμα. Ως διδακτικό έργο θεωρείται: α) η αυτοτελής διδασκαλία ενός μαθήματος σε 

ενιαίο ακροατήριο ή σε τμήματα ή σε μικρές ομάδες φοιτητών και φοιτητριών, β) η 

συνεργασία διδασκόντων και διδασκουσών κατά τη διδασκαλία σεμιναρίων ή μαθημάτων, 

γ) οι εργαστηριακές ασκήσεις και η εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και των 

φοιτητριών, δ) η επίβλεψη εργασιών και ε) η οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων 

δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών και των 

φοιτητριών. 

2. Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας για κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 13 

πλήρεις εβδομάδες, με ειδικότερο καθορισμό από τη Συνέλευση που γίνεται πριν από την 

έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Μετά το πέρας της διδασκαλίας κάθε εξαμήνου σπουδών 

ακολουθεί εξεταστική περίοδος, κατά την οποία εξετάζονται τα μαθήματα που διδάχθηκαν 

στο εξάμηνο αυτό. Επιπλέον, κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους λαμβάνει 

χώρα επαναληπτική εξεταστική περίοδος μέγιστης χρονικής διάρκειας 4 εβδομάδων, κατά 

την οποία εξετάζονται όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν κατά τα δύο προηγούμενα εξάμηνα 

του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των 

εξετάσεων ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος. Παράταση της διάρκειας 

ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί 

ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας. Η παράταση δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του πρύτανη, ύστερα από πρόταση 

της κοσμητείας της σχολής.  

3. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, εφόσον πληρούν τους 

όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζει ο νόμος. 

4.  Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από 

απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

Δήλωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων εξαμήνου 

1. Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου, σε προθεσμίες που ανακοινώνονται ηλεκτρονικά από τη 

Γραμματεία του Τμήματος για κάθε είδος δήλωσης χωριστά και οι οποίες δεν επιτρέπεται να 

παραταθούν παρά μόνο με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

για εξαιρετικούς λόγους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική 

δήλωση που περιέχει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (υποχρεωτικά ή/και 

επιλογής ή/και σεμινάρια), τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το συγκεκριμένο 

ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω 

δηλώσεων, η συμμετοχή τους στις εξετάσεις αποκλείεται. Αναγκαία είναι η ηλεκτρονική 

υποβολή και μιας δεύτερης δήλωσης, της δήλωσης επιλογής συγγραμμάτων από το Σύστημα 

διανομής ΕΥΔΟΞΟΣ, για την οποία τίθεται ξεχωριστή προθεσμία από το Υπουργείο Παιδείας. 

Η τυχόν παράλειψη υποβολής της δήλωσης αυτής δεν αποκλείει τους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες από τις εξετάσεις, αλλά από τη δωρεάν λήψη των συγγραμμάτων. Κατά την 

υποβολή της δήλωσης επιλογής συγγραμμάτων, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επιλέγουν 

συγγράμματα μόνο για μαθήματα που πράγματι έχουν δηλώσει, ώστε να αποφεύγονται 

δυσάρεστες περιπλοκές, όπως λ.χ. υποχρέωση επιστροφής συγγραμμάτων, αποκλεισμός 

τους από το Σύστημα διανομής κ.λπ.). 

2. Από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019/20 και μετά, για τα σεμινάρια 

ορίζεται, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται πριν από την 

έναρξη κάθε εξαμήνου, ανώτατος αριθμός συμμετοχής φοιτητών και φοιτητριών. Στα 

σεμινάρια ο αριθμός των φοιτητών και φοιτητριών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 30. Σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται άδεια του Τμήματος. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 

δηλώνουν την επιθυμία προεγγραφής τους στα σεμινάρια του Τμήματος Φιλοσοφίας (στη 

Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας) την εβδομάδα πριν από την έναρξη του εξαμήνου 

και ειδοποιούνται αρμοδίως, κατόπιν επιλογής των διδασκόντων και διδασκουσών, για τις 

δυνατότητες που υπάρχουν και την ένταξή τους. Προτεραιότητα έχουν πάντοτε οι φοιτητές 

και οι φοιτήτριες μεγαλύτερων εξαμήνων.  Ο διδάσκων ή η διδάσκουσα τηρεί 

παρουσιολόγιο, το οποίο καταθέτει στο Τμήμα μαζί με τη βαθμολογία του εξαμήνου. 

Επιτρέπονται έως 2 απουσίες. Για περισσότερες απαιτείται άδεια από δημόσιο νοσηλευτικό 

ίδρυμα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναλαμβάνουν θέμα εργασίας στο πλαίσιο της 

θεματικής του σεμιναρίου. Είναι προαιρετική η προφορική παρουσίαση – υποστήριξη της 

εργασίας. Η βαθμολόγηση προκύπτει ως αποτέλεσμα της παρουσίασης – υποστήριξης, της 

ενεργού συμμετοχής  και του τελικού γραπτού κειμένου, η έκταση του οποίου δεν θα πρέπει 

να υπερβαίνει τις 3.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και της βιβλιογραφίας.  

Οι εργασίες αναρτώνται σε ειδικό διαδικτυακό χώρο στην ιστοσελίδα του Τμήματος και 

ελέγχονται από συστήματα εντοπισμού λογοκλοπής, με ευθύνη των διδασκόντων. 

Το ίδιο σεμινάριο μπορεί να προσφέρεται και να διδάσκεται από περισσότερους/ες του/της 

ενός/μιας διδάσκοντες/ουσες στο ίδιο εξάμηνο. 

3. Η δήλωση μαθημάτων υπόκειται στους ακόλουθους κανόνες: 

α) Ανώτατο όριο του αριθμού μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές και οι 

φοιτήτριες σε ένα εξάμηνο κανονικής φοίτησης είναι αυτό των δέκα (10) μαθημάτων. 

β) οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν επιτρέπεται να επιλέξουν μαθήματα που στο πρόγραμμα 

σπουδών προβλέπονται για εξάμηνο που έπεται χρονικά πλέον των δύο (2) εξαμήνων 
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εκείνου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι (π.χ. όποιος ή όποια είναι εγγεγραμμένος/η στο 

3οεξάμηνο μπορεί να επιλέξει μαθήματα μέχρι και του 5ου εξαμήνου). 

4. Την εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων του ΣΤ’ εξαμήνου,  ο/η φοιτητής/τρια 

επιλέγει μια από τις παρακάτω εκδοχές που αναφέρονται στο Η’ εξάμηνο των σπουδών: 

α. εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (από 9.000 έως 12.000 λέξεις) 

β. ανάληψη πρακτικής άσκησης σε ένα από τα εργαστήρια του Τμήματος ή σε άλλη 

ερευνητική δομή (μέσω ΕΣΠΑ, ΑΤΛΑΣ ή άλλου θεσμικού φορέα) 

γ. επιπλέον μαθήματα (δύο) και σεμινάριο (ένα). Σε αυτή την περίπτωση, στο Ζ’ εξάμηνο, θα 

πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε δύο μαθήματα από την ομάδα ΟΦ5 και σε δύο μαθήματα 

από την ομάδα ΟΦ6, αντί ενός από την καθεμιά που ισχύει για όσες και όσους επιλέξουν τις 

εκδοχές (α) και (β). Επίσης, στο ΣΤ’ εξάμηνο, θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς δύο 

σεμινάρια από την ομάδα ΟΣ2, αντί ενός που ισχύει για όσες και όσους επιλέξουν τις εκδοχές 

(α) και (β). 

Κάθε διδάσκων/ουσα δεν μπορεί να αναλαμβάνει την εποπτεία περισσότερων των πέντε 

πτυχιακών εργασιών ανά εξάμηνο. Οι διευθυντές/τριες εργαστηρίων του Τμήματός μας 

δύνανται να αναθέτουν έως δέκα πρακτικές ασκήσεις ανά ακαδημαϊκό έτος. Τα μέλη του 

διδακτικού προσωπικού μπορούν να μην αναλάβουν την εποπτεία πτυχιακών εργασιών ή 

πρακτικών ασκήσεων, εάν το θελήσουν.   

Οι πτυχιακές εργασίες αναρτώνται σε ειδικό χώρο στο e-class, ελέγχονται από συστήματα 

εντοπισμού λογοκλοπίας και βαθμολογούνται κατόπιν εξέτασης από 2μελή επιτροπή. Τα ίδια 

ισχύουν για τα παραδοτέα των πρακτικών ασκήσεων σε εργαστήρια του Τμήματος 

Φιλοσοφίας. 

Το Τμήμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό 

Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και καθορίζει τα ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης των 

παραδοτέων της πρακτικής άσκησης. Η Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με τον οικείο 

Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, ορίζει σε κάθε επιμέρους περίπτωση ένα/μια 

διδάσκοντα/ουσα ως «Ακαδημαϊκό Επόπτη/τρια Πρακτικής Άσκησης» για τους ασκούμενους 

Προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, ο/η 

«Επόπτης/τρια», εξετάζει προφορικά ή γραπτά τον/την φοιτητή/τρια - συνυπολογίζοντας τα 

παραδοτέα ή/και τις αντίστοιχες Εκθέσεις του φορέα απασχόλησης- και καταθέτει στη 

Συνέλευση του Τμήματος τη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην ακαδημαϊκή βαθμολογική 

κλίμακα (0-10) με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS), όπως αυτές ορίστηκαν από τη 

Συνέλευση και αναφέρονται στο Πρόγραμμα και τον Οδηγό Σπουδών του οικείου Τμήματος. 

Η βαθμολογία συνοδεύεται από τα παραδοτέα ή/και την Έκθεση Πεπραγμένων της εκάστοτε 

Πρακτικής Άσκησης. 

Από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος ορίζεται Επιτροπή ετήσιας θητείας, υπεύθυνη για τις 

πτυχιακές εργασίες και τις πρακτικές ασκήσεις, που απαρτίζεται από ένα μέλος ΔΕΠ και δύο 

μέλη ΕΔΙΠ. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα αιτήματα των πτυχιακών εργασιών και των  

πρακτικών ασκήσεων την εβδομάδα πριν από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κάθε 

ακαδημαϊκού έτους. Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια (6ου εξαμήνου και άνω) πρέπει να 

υποβάλει στην εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων του 6ου εξαμήνου των 

σπουδών του;, έντυπη αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος, αναφέροντας το θέμα και 

τον/την επόπτη της εργασίας ή της άσκησής του/της, αφού πρώτα έχει συνεννοηθεί μαζί 



[5] 
 

του/της. Καταρτίζεται κατάλογος με όλες τις αιτήσεις και δημοσιοποιείται στις ανακοινώσεις 

του Τμήματος. Όσων οι αιτήσεις δεν ικανοποιηθούν και όσοι/ες επιλέξουν την εκδοχή (γ), 

εξετάζονται σε περισσότερα μαθήματα/σεμινάρια. 

Δεν επιτρέπεται δύο φοιτητές ή φοιτήτριες να έχουν το ίδιο θέμα. Αν αυτό απαιτείται για 

ειδικούς λόγους, τότε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναλαμβάνουν παρόμοια θέματα, αλλά 

με διακριτή διαφοροποίηση που να επιτρέπει ανεξάρτητη εργασία και ανεξάρτητη 

συγγραφή. 

Η πτυχιακή εργασία είναι ερευνητική με στόχο την εκμάθηση τεχνικών, τη διεξαγωγή 

ερευνητικού έργου, τη χρήση βιβλιογραφίας, την ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. 

Αναπροσαρμογή του τίτλου της πτυχιακής ή της πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνει πριν από 

την ολοκλήρωσή της, αν απαιτηθεί από την πορεία της έρευνας και τα αποτελέσματα αυτής. 

Κάθε πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση αναρτάται και παρουσιάζεται δημόσια, μετά 

από ανακοίνωση του/της διδάσκοντος/ουσας, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Τμήματος. Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια παραδίδει υποχρεωτικά ένα 

αντίτυπο της εργασίας στο υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ και την καταθέτει ηλεκτρονικά στην 

πλατφόρμα του ΕΚΠΑ «Πέργαμος». Η υποβολή στην Πλατφόρμα «Πέργαμος» ή Γκρίζα 

βιβλιοθήκη συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο (από τη Γραμματεία του Τμήματος). 

5. Κατά τη συγγραφή των σεμιναριακών ή πτυχιακών εργασιών τους, οι φοιτητές και οι 

φοιτήτριες υποχρεούνται να αναφέρουν με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο, δηλαδή 

μέσω βιβλιογραφικών παραπομπών, τη χρησιμοποίηση του έργου και των απόψεων τρίτων. 

Η χρησιμοποίηση εργασίας τρίτου χωρίς τη δέουσα αναφορά ή η μεταφορά από αυτήν την 

εργασία αποσπασμάτων χωρίς αυτό να καθίσταται εμφανές, δηλαδή χωρίς να τοποθετείται 

το απόσπασμα σε εισαγωγικά, αποτελεί λογοκλοπή, με αποτέλεσμα η εργασία να 

μηδενίζεται. Σε περίπτωση λογοκλοπής, ο διδάσκων ή η διδάσκουσα του σεμιναρίου ή ο/η 

επόπτης/ρια της πτυχιακής εργασίας υποχρεούται να ενημερώσει τη Συνέλευση του 

Τμήματος. Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης λογοκλοπής από τον ίδιο φοιτητή και 

φοιτήτρια, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να επιβάλει αποκλεισμό από την επόμενη 

εξεταστική περίοδο. Αν η λογοκλοπή διαπιστωθεί σε πτυχιακή εργασία, αυτή 

επανυποβάλλεται στο επόμενο εξάμηνο.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Φοιτητικά θέματα 

1. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις που 

αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος, να μελετούν τον Κανονισμό και τον Οδηγό 

Σπουδών και ό,τι άλλο ενημερωτικό υλικό τους δίνεται, ενώ υποχρεούνται να εγγράφονται 

εγκαίρως στη σελίδα του μαθήματος στο e-class (η-τάξη) προκειμένου να παρακολουθούν 

τις σχετικές πληροφορίες που αναρτά ο διδάσκων ή η διδάσκουσα  σε αυτό.  

2. Πρόγραμμα Erasmus 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής και η φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσει μαθήματα σε Τμήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού με τα οποία το 

Τμήμα Φιλοσοφίας συνεργάζεται μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών 

«Erasmus».  
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Οι προκηρύξεις για αίτηση στο Πρόγραμμα Erasmus αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος, καθώς και ο πίνακας με τις διαθέσιμες συμφωνίες Erasmus. Ταυτόχρονα ορίζεται 

συνάντηση για ενημέρωση με το μέλος ή τα μέλη ΔΕΠ που έχουν οριστεί συντονιστές του 

Προγράμματος Erasmus στο Τμήμα.   

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1.Για την ενημέρωση των φοιτητών και φοιτητριών σχετικά με το σύστημα σπουδών που 

καθιερώνεται από το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος και τις βασικές 

αρχές του, το περιεχόμενο και τη σημασία των υποχρεωτικών μαθημάτων, των μαθημάτων 

επιλογής των επιμέρους κατηγοριών και των σεμιναρίων, το σύστημα ελέγχου των γνώσεων 

που καθιερώνεται από το νόμο και από τον παρόντα Κανονισμό, καθώς και για την 

καθοδήγησή τους σε όλα τα προβλήματα των σπουδών τους, ο/η αναπληρωτής Πρόεδρος (ή 

μέλος ΔΕΠ που θα οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος ως σύμβουλος σπουδών)είναι 

υποχρεωμένος/η να δέχεται τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και τους ορισμένους 

εκπροσώπους τους σε ακρόαση τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, επί μία ώρα. Επίσης, 

διοργανώνεται κάθε χρόνο εκδήλωση υποδοχής και ενημέρωσης των νεοεισερχομένων στο 

Τμήμα, με ευθύνη του/της Προέδρου. 

Παράλληλα, κάθε έτος ορίζονται ακαδημαϊκοί σύμβουλοι σπουδών δέκα μέλη ΔΕΠ ή και 

ΕΔΙΠ, τα οποία μεριμνούν για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.  Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 

κατανέμονται ανά μέλος ΔΕΠ ανάλογα με τον τελευταίο αριθμό του μητρώου τους. Οι 

φοιτητές και οι φοιτήτριες ενημερώνονται μέσω σχετικής ανακοίνωσης. 

2. Κατά την αρχή του εξαμήνου, οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες υποχρεούνται στη 

δημιουργία σελίδας στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (η-τάξη ΕΚΠΑ) για τα 

μαθήματα που διδάσκουν. Γενικά, όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού έχουν την 

υποχρέωση να κοινοποιούν την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων στις φοιτήτριες και τους 

φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε μάθημά τους αναλυτικό διάγραμμα με τη διάρθρωση της 

ύλης του μαθήματος και σχετική βιβλιογραφία. Επίσης, οφείλουν να αναρτούν κάθε υλικό 

υποβοήθησης των μαθημάτων που διδάσκουν στην πλατφόρμα της ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης. 

Όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού έχουν την υποχρέωση να δέχονται τις φοιτήτριες 

και τους φοιτητές συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κάθε εβδομάδα, που έχουν ανακοινωθεί 

στην αρχή κάθε εξαμήνου, για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική και ερευνητική 

διαδικασία. Οι ώρες υποδοχής δεν μπορεί να είναι λιγότερες των δύο ανά εβδομάδα και να 

κατανέμονται σε δύο ημέρες 
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Β ΄ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Χρόνος και κατανομή της διδασκαλίας 

1.  Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας κάθε μαθήματος, όπως αναφέρεται στο 

Πρόγραμμα Σπουδών, δεν επιτρέπεται να παραβιάζεται από τον διδάσκοντα ή την 

διδάσκουσα, ούτε με παράλειψη αλλά ούτε και με υπέρβαση του αριθμού ωρών ανά 

εβδομάδα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αναγκαίας αναπλήρωσης ωρών μαθήματος λόγω 

απρόβλεπτης ματαίωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Αξιολόγηση από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 

Με τη συμπλήρωση της 8ης εβδομάδας διδασκαλίας κάθε εξαμήνου οι φοιτητές και οι 

φοιτήτριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των 

διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθημάτων. Την αξιολόγηση διεξάγει η ΟΜΕΑ του 

Τμήματος, η οποία συγκροτείται από τη Συνέλευση σύμφωνα με τα πρότυπα της ΜΟΔΙΠ 

ΕΚΠΑ. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στη Συνέλευση ποσοτικοποιημένα και απρόσωπα 

δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος. Προσωπική πληροφόρηση δίδεται σε κάθε 

διδάσκοντα/διδάσκουσα με αυστηρή τήρηση του απορρήτου.  

 

 

Γ ΄ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών 

 1. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών και φοιτητριών γίνεται βάσει τελικής εξέτασης 

μετά τη λήξη του εξαμήνου. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δικαιούνται να εξεταστούν στα 

δηλωθέντα εκ μέρους τους μαθήματα και των δύο εξαμήνων, πριν από την έναρξη του 

χειμερινού εξαμήνου, μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο. Τα προαναφερθέντα ισχύουν και για τους 

επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες.  
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ΑΡΘΡΟ 9ο 

Τελικές εξετάσεις 

1. Οι τελικές εξετάσεις κάθε μαθήματος είναι γραπτές ή προφορικές ή διενεργούνται με 

απαλλακτικές εργασίες ή  με δύο προόδους. Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος ορίζεται από 

τον διδάσκοντα ή την διδάσκουσα του μαθήματος. Προφορικές εξετάσεις διεξάγονται σε 

μαθήματα που ο αριθμός των προς εξέταση φοιτητών και φοιτητριών δεν υπερβαίνει τους 

50. Για τη διεξαγωγή της προφορικής εξέτασης ο διδάσκων ή η διδάσκουσα εκδίδει και 

αναρτά στην ιστοσελίδα του μαθήματος ξεχωριστό πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων με 

τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών και των φοιτητριών που θα συμμετάσχουν σε αυτές καθώς 

και με τις ώρες εξέτασης κάθε ομάδας, η οποία δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερα από 3 

ούτε περισσότερα από 6 άτομα.  

2. Πέραν των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, οι διδάσκοντες και οι 

διδάσκουσες, μετά από έλεγχο κάθε περίπτωσης από την Κοσμητεία της Σχολής, λαμβάνουν 

ειδική μέριμνα για την προφορική εξέταση φοιτητών και φοιτητριών με αποδεδειγμένη πριν 

από την εισαγωγή τους στο Ίδρυμα δυσλεξία ή με σοβαρά κινητικά προβλήματα ή με 

προβλήματα όρασης που δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις, 

σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Στο Τμήμα 

ένα μέλος ΔΕΠ ορίζεται από τη Συνέλευση ως Υπεύθυνος Προσβασιμότητας, με διετή θητεία. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Διεξαγωγή των εξετάσεων 

1. Ειδικά για τις γραπτές εξετάσεις πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες: 

Η γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος διαρκεί δύο (2) ώρες. Η Γραμματεία οφείλει να αναρτά 

εγκαίρως στη οικεία ιστοσελίδα το ενιαίο πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων του εξαμήνου, 

το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει, για κάθε μάθημα, την ημέρα διεξαγωγής της 

εξέτασης και τα χρονικά όρια έναρξης και λήξης της για καθένα από τα περισσότερα τμήματα, 

στα οποία κατανέμονται ενδεχομένως οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Οι διδάσκοντες και οι 

διδάσκουσες οφείλουν να είναι παρόντες/παρούσες στους χώρους των εξετάσεων, να 

ασκούν εποπτεία για την απρόσκοπτη και αδιάβλητη διεξαγωγή τους και να λαμβάνουν τα 

αναγκαία για το σκοπό αυτό μέτρα. Οι καθορισμένοι επιτηρητές και επιτηρήτριες οφείλουν 

να ελέγχουν το επίσημο παραστατικό του ΕΚΠΑ που αποδεικνύει τη φοιτητική ιδιότητα και 

πιστοποιεί την ταυτότητα του εξεταζόμενου ή της εξεταζόμενης, να διαπιστώνουν την 

αναγραφή του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ειδικού μητρώου του φοιτητή ή της 

φοιτήτριας πάνω στο γραπτό, να μονογράφουν και να αριθμούν κάθε γραπτό, να επιτηρούν 

συνεχώς τις εισόδους και εξόδους της αίθουσας, ιδίως κατά την ώρα λήξης του χρόνου 

εξέτασης και παράδοσης των γραπτών, και να φροντίζουν ώστε να μην εξέρχεται ή αποχωρεί 

κανείς/καμιά από την αίθουσα εξετάσεων πριν από την πάροδο τριάντα λεπτών (30΄) από τη 

διανομή των θεμάτων. Οι απαντήσεις στα θέματα των γραπτών εξετάσεων συζητούνται μετά 

την έκδοση των αποτελεσμάτων από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες με τους φοιτητές 

και τις φοιτήτριες που το επιθυμούν σε ειδικά καθορισμένες ώρες, οι δε φοιτητές και οι 

φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν το γραπτό τους -της τρέχουσας κάθε φορά 

εξεταστικής περιόδου. 

Όσοι και όσες εξετάζονται έχουν το δικαίωμα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων σχετικά 

με τα θέματα στους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να 
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υποβάλλονται δημοσίως και όχι κατ’ ιδίαν, να απευθύνονται αποκλειστικά στο διδάσκοντα 

ή τη διδάσκουσα και να απαντώνται δημοσίως. 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η προσωρινή έξοδος φοιτητών και φοιτητριών από την 

αίθουσα επιτρέπεται μόνο με την εποπτεία ή τη συνοδεία επιτηρητών. 

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων όσοι και όσες εξετάζονται απαγορεύεται να έχουν δίπλα 

τους βιβλία, σημειώσεις, βοηθήματα κ.λπ. ή να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε συσκευή 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας –εκτός αν τα παραπάνω έχουν κριθεί απαραίτητα από τον 

διδάσκοντα ή την διδάσκουσα για την υλοποίηση της εξεταστικής διαδικασίας. Η παραβίαση 

των ανωτέρω απαγορεύσεων καθώς και η αντιγραφή ή συνομιλία/ συνεργασία μεταξύ των 

εξεταζόμενων έχει ως συνέπεια το μηδενισμό του γραπτού και την επιβολή τυχόν επιπλέον 

κυρώσεων που αποφασίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Αν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, 

εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του/της, και με απόφαση του/της Κοσμήτορα, από τριμελή 

επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και 

ορίζονται από τον/την Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος της εξέτασης 

διδάσκων/διδάσκουσα Σε περίπτωση αποτυχίας, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συνεχίζουν ή 

όχι τη φοίτησή τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον 

Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος [Ν. 4009/2011]. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Βαθμολογία – Λήψη πτυχίου 

1. Οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες οφείλουν να παραδίδουν στη Γραμματεία του 

Τμήματος τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων, γραπτών ή/και προφορικών ενιαία στον 

ίδιο πίνακα, για κάθε μάθημα, το αργότερο εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την ημέρα 

διεξαγωγής της εξέτασης. Επί προφορικών εξετάσεων ο διδάσκων ή η διδάσκουσα δεν 

επιτρέπεται να ανακοινώνει αμέσως το αποτέλεσμα της εξέτασης στους φοιτητές και 

φοιτήτριες κάθε ομάδας, αλλά μόνο συγκεντρωτικά για το σύνολο των εξετασθέντων. 

2. Σε όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, και πτυχιακή εργασία/πρακτική άσκηση του 

Προγράμματος Σπουδών το αποτέλεσμα του ελέγχου των γνώσεων εκφράζεται αριθμητικά 

με βαθμούς από μηδέν (0) έως δέκα (10). Στους πίνακες των αποτελεσμάτων η αποτυχία 

σημειώνεται με βαθμούς από μηδέν (0) έως τέσσερα (4) και η επιτυχία με βαθμούς από πέντε 

(5) έως δέκα (10). 

3. Κατά τη βαθμολόγηση από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες επιτρέπεται στην 

εξετάστρια/η να μη λαμβάνει, κατά την κρίση του/της, υπόψη ενδεχόμενη έκφραση 

αιτήματος φοιτητή ή φοιτήτριας να καταχωρηθεί ως αποτυχών/ούσα, σε περίπτωση που δεν 

επιτύχει την επιθυμητή γι’ αυτόν/ αυτήν βαθμολογία. 

4. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά βαθμού από μια εξεταστική περίοδο σε άλλη, ούτε η 

ανακοίνωση βαθμού φοιτητή ή φοιτήτριας που εξετάσθηκε σε τμήμα διαφορετικό από 

εκείνο στο οποίο ανήκει, σύμφωνα με την αλφαβητική κατανομή των τμημάτων διδασκαλίας 

του μαθήματος. 

5.  Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του πτυχίου, ως τίτλου σπουδών, καθώς και ο τρόπος 

χαρακτηρισμού της συνολικής επίδοσης του φοιτητή σε αυτό καθορίζεται από την κείμενη 

νομοθεσία, όπως αυτή εξειδικεύεται από τις αποφάσεις της ΑΔΙΠ και της ΜΟΔΙΠ. Ο βαθμός 
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πτυχίου είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη 

συμπλήρωση των σπουδών αφού ληφθεί υπόψη ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος. 

Ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται από τις πιστωτικές μονάδες που έχει κάθε μάθημα. Για τη 

λήψη του πτυχίου απαιτούνται, κατ’ ελάχιστον, 240 πιστωτικές μονάδες. 

 

Αναγνώριση μαθημάτων 

Στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εισάγονται στο Τμήμα μετά από Κατατακτήριες 

Εξετάσεις ή μετεγγραφή, δύναται να αναγνωριστούν μαθήματα, στα οποία έχουν διδαχθεί 

και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους. Για την διαδικασία αναγνώρισης οι 

φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο αναγνώρισης του αριθμού 

μαθημάτων τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης. Ο 

φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει: 

Α. Αίτηση αναγνώρισης με την πρόταση αντιστοιχίας μαθημάτων Τμήματος προέλευσης -

μαθημάτων Τμήματος Φιλοσοφίας. 

Β. Αναλυτική βαθμολογία και περίγραμμα του μαθήματος από το Τμήμα προέλευσης. 

Επισημαίνεται ότι το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι 

κατατασσόμενοι/ες απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος που διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή 

προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι/ες υποχρεώνονται να εξεταστούν σε 

μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν 

διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι 

κατατασσόμενοι/ες απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία 

εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα 

του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής 

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εισάγονται στο Τμήμα μετά από μετεγγραφή, η 

αναγνώριση των μαθημάτων, η απαλλαγή από την εξέταση των αντίστοιχων μαθημάτων του 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος και η ένταξη των φοιτητών και φοιτητριών σε 

διαφορετικό του πρώτου εξάμηνο πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, με απόφαση της 

Συνέλευσης μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν.4115/2013. 

 

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών και Φοιτητριών 

Τα ονόματα των φοιτητών και φοιτητριών που εισάγονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας, σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα επιλογής, γνωστοποιούνται στη Γραμματεία του Τμήματος με ειδικές 

καταστάσεις από το Υπουργείο Παιδείας& Θρησκευμάτων. Η πρόσκληση για την εγγραφή 

τους γίνεται σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, & 
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Θρησκευμάτων. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή και οι 

εισαγόμενοι/ες χωρίς εξετάσεις, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων, που 

ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. ασθενείς κ.λπ.). 

Φοιτητική Ιδιότητα 

Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή στο Τμήμα και διατηρείται μέχρι τη λήψη 

του πτυχίου. Είναι δυνατή η αναστολή της φοίτησης με αίτηση του ενδιαφερομένου ή της 

ενδιαφερομένης προς το Τμήμα.  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη 

γραμματεία του Τμήματος, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, 

και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη 

λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν 

προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν 

κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό 

διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι 

φοιτητές και οι φοιτήτριες επανέρχονται στο Τμήμα. 

 

Ε΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Ισχύς και εφαρμογή 

 1. Από τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών που ίσχυαν πριν το ακαδ. έτος 2014/15 

διατηρείται απλώς η εξεταστική δυνατότητα των φοιτητών και φοιτητριών που τυχόν 

εξακολουθούν να υπάγονται σε αυτά, καθώς και να διατηρούν κατά νόμο τη φοιτητική τους 

ιδιότητα. Για την εξέταση των παραπάνω φοιτητών και φοιτητριών στα επιμέρους μαθήματα 

ισχύουν οι ακόλουθες διακρίσεις: 

α) Για όσα μαθήματα παλαιότερου Προγράμματος είναι, κατά τις σχετικές αποφάσεις της 

Συνέλευσης, ίδια κατά περιεχόμενο με μαθήματα του αναμορφωμένου Προγράμματος, ο 

φοιτητής ή η φοιτήτρια συμμετέχει στις κανονικές εξετάσεις των αντίστοιχων μαθημάτων 

του αναμορφωμένου Προγράμματος. 

β) Για όσα υποχρεωτικά μαθήματα παλαιότερου Προγράμματος δεν διδάσκονται πλέον, η 

Συνέλευση ορίζει, με απόφασή της, μετά από εισήγηση του/της  εκάστοτε αρμόδιου, την 

εξέταση του φοιτητή ή της φοιτήτριας σε συναφή μαθήματα (υποχρεωτικά ή επιλογής) του 

αναμορφωμένου Προγράμματος. 

γ) Για όσα μαθήματα επιλογής παλαιότερου Προγράμματος δεν διδάσκονται πλέον, η 

Συνέλευση ορίζει, με απόφασή της, μετά από εισήγηση του/της εκάστοτε αρμόδιου τα 

συναφή μαθήματα επιλογής του αναμορφωμένου Προγράμματος, από τα οποία θα μπορεί 

να επιλέξει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια για να αντικαταστήσει το μάθημα επιλογής που οφείλει 

από το παλαιότερο Πρόγραμμα. 


