ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1.1. Τα Τμήματα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Φιλοσοφίας –
Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2009- 2010 Διαπανεπιστημιακό
και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.), που οδηγεί
στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και στην λήψη
Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), στην γνωστική περιοχή της Ηθικής Φιλοσοφίας.
1.2. Οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως αυτές αναλύονται
παρακάτω, εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις
μεταπτυχιακές σπουδές και ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο θέματα λειτουργίας του
συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία δεν ρυθμίζονται
από την κείμενη νομοθεσία, αλλά είτε παρέχονται για αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις
από το νόμο, είτε ρυθμίζονται με αποφάσεις τις Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής
(ΕΔΕ)
του
Προγράμματος.
1.3. Στον παρόντα Κανονισμό, για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή οικείο Τμήμα θεωρείται
το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Άρθρο 2
Διοικητική Υποστήριξη
Την διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφο 2 της
Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 3
Όργανα του Π.Μ.Σ.
3.1. Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)
απαρτίζουν τα συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα μέλη Δ.Ε.Π., μέλη των αντίστοιχων
Γενικών Συνελεύσεων ή συνελεύσεων των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων, δηλαδή του
Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3685/2008. Τα
μέλη Δ.Ε.Π. ανεξαρτήτου βαθμίδος προτείνονται με απόφαση των Γενικών
Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού
αντικειμένου που θεραπεύει το Μεταπτυχιακό. Η Ε.Δ.Ε. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες

της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), συμφώνως με τις διατάξεις του Ν.
3685/2008, και συγκεκριμένα:
- Καταρτίζει και εισηγείται προτάσεις για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
- Ορίζει τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών και της
συντονιστικής επιτροπής
- Είναι αρμόδια για την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων
- Συγκροτεί τις επιτροπές επιλογής και εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών
φοιτητών (βλέπε Αρ. 2 εδ. β΄ του Ν. 3685/2008.)
- Ορίζει τον διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (βλέπε Αρ. 2 εδ. δ΄
του Ν. 3685/2008.)
- Γνωμοδοτεί σχετικά με την καταβολή ή μή διδάκτρων και το ύψος αυτών για τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές (βλέπε Αρ. 3 παρ. 3 του Ν. 3685/2008.)
- Καθορίζει με απόφασή της τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής των
μεταπτυχιακών φοιτητών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή την διεξαγωγή
εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την
επιλογή(βλέπε Αρ. 4 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν. 3685/2008.)
- Καθορίζει τον αριθμό των υποτρόφων (βλέπε Αρ. 4 παρ. 3 του Ν. 3685/2008.)
- Αναθέτει την διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών. (βλέπε Αρ. 5 παρ. 3 του Ν. 3685/2008.)
- Προτείνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ
των εξαμήνων (βλέπε Αρ. 6 παρ. 3 του Ν. 3685/2008.)
- Αποφασίζει σχετικά με την αναστολή φοίτησης (βλέπε Αρ. 6 παρ. 1 εδ. δ΄ του Ν.
3685/2008.)
- Προτείνει την παράταση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(βλέπε Αρ. 7 παρ. 1 εδ. δ΄ του Ν. 3685/2008.)
- Εξετάζει αν ο εκάστοτε υποψήφιος/α πληροί τις προϋποθέσεις εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής (βλέπε Αρ. 9 παρ. 1α του Ν. 3685/2008.)
- Ορίζει την γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή της
διδακτορικής διατριβής (βλέπε Αρ. 9 παρ. 4γ του Ν. 3685/2008.)
3.2. Συντονιστική Επιτροπή. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) απαρτίζεται από τρία (3)
μέλη Δ.Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων τα οποία έχουν αναλάβει
μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται
από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για
την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Προγράμματος (βλέπε Αρ. 2
εδαφ. γ του Ν. 3685/2008.), όπως επίσης παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία των
σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών (βλέπε Αρ. 5 παρ. 4 του Ν. 3685/2008.) Τα μέλη
Δ.Ε.Π. ανεξαρτήτου βαθμίδος προτείνονται με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των
συνεργαζόμενων Τμημάτων. Είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου που
θεραπεύει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
3.3. Διευθυντής Σπουδών. Ο Διευθυντής Σπουδών (και σε περίπτωση κωλύματος ο
Αναπληρωτής του) ορίζεται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής για
διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με
μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στην

βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και είναι του ιδίου ή συναφούς
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής
Σπουδών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συγκαλεί την Ε.Δ.Ε. και την Σ.Ε.,
καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών τους, β) εισηγείται στην
Ε.Δ.Ε. θέματα της αρμοδιότητάς της, για τα οποία δεν απαιτείται εισήγηση από άλλο
όργανο, γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Ε.Δ.Ε. και της Σ.Ε., δ)
συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Στα μαθήματα του ΔΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζομένων
Τμημάτων, προσκεκλημένοι καθηγητές από άλλα Πανεπιστήμια της χώρας,
αποχωρήσαντες καθηγητές, όπως επίσης ειδικοί ερευνητές καθώς και επισκέπτες
Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν συναφείς με το ΔΔΠΜΣ
ειδικότητες, είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή ερευνητική και
συγγραφική δραστηριότητα, όπως προσδιορίζεται στην Υπουργική Απόφαση Έγκρισης
του Προγράμματος (άρθρο 8). Επίσης δύνανται να αναλαμβάνουν την διδασκαλία
μαθημάτων, την εποπτεία των φοιτητών κατά την διάρκεια πρακτικών ασκήσεων, την
εποπτεία μεταπτυχιακών εργασιών και την εποπτεία διδακτορικών διατριβών. Θέματα
ακαδημαϊκών υποχρεώσεών τους, αμοιβών και αποζημιώσεων ορίζονται από την Σ.Ε.
στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Άρθρο 5
Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διακρίνεται σε δύο κύκλους.
Α΄ Κύκλος: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ο πρώτος κύκλος (Α΄ Κύκλος) καλύπτει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης και
έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τεσσάρων (4) εξαμήνων, όπως προσδιορίζεται στην
Υπουργική Απόφαση Έγκρισης του Προγράμματος (άρθρο 5). Οδηγεί στο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Ηθική Φιλοσοφία.
Β΄ Κύκλος: Διδακτορικό Δίπλωμα
Ο Β΄ Κύκλος σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.). Η
συνολική διάρκεια σπουδών, περιλαμβανομένης και της συγγραφής της διδακτορικής
διατριβής, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) επιπλέον εξάμηνα μετά την λήψη
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης όπως προσδιορίζεται στην Υπουργική
Απόφαση Έγκρισης του Προγράμματος (άρθρο 5). Για τους υποψήφιους διδάκτορες

που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό
όριο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη
ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος διδάκτορας, υποχρεούται, αν του ζητηθεί από την ΕΔΕ,
να περατώσει κύκλο μαθημάτων στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει
υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα ή να
επικουρεί μέλη ΔΕΠ. Υπόλοιπα θέματα ρυθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του
3685/2008.
Άρθρο 6
Προκήρυξη θέσεων.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
6.1. Για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για τον Α΄ Κύκλο Σπουδών, η
Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει
στον
τύπο
προκήρυξη,
όπου
καθορίζονται:
α) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία
επιλογής.
β) Ο κατ’ ανώτατο όριο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα, ο οποίος δεν θα
υπερβαίνει
τους
είκοσι
(20).
γ)
Τα
απαραίτητα
δικαιολογητικά
που
πρέπει
να
υποβληθούν.
δ) Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση στην οποία
πρέπει
αυτά
να
υποβληθούν.
ε) Η διαδικασία επιλογής, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών
φοιτητών.
στ) Η ημερομηνία των εξετάσεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή κρίνει απαραίτητη, και
η οποία θα διευκολύνει τη διαδικασία της καλύτερης επιλογής των υποψηφίων
μεταπτυχιακών
φοιτητών.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τον μήνα
Απρίλιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η διαδικασία επιλογής λαμβάνει χώρα έως τον μήνα
Μάιο του ιδίου έτους.
6.2. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
Στο Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί,
μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων,
πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών Σπουδών και Επιστημών της
Φύσης του Ανθρώπου με κριτήρια που θα θεσπίσει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.
Σε περιπτώσεις κατηγοριών πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. που τα προηγούμενα
προγράμματα σπουδών τους παρουσιάζουν ελλείψεις για την επιτυχή παρακολούθηση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
αποφασίζει για την παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων σε Προπτυχιακό επίπεδο.

Η επιλογή των εισακτέων στο Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. των
συνεργαζόμενων Τμημάτων, που συγκροτείται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής
Επιτροπής. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Ειδική Διατμηματική
Επιτροπή.
6.3 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:












Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων,
στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η
διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική
δραστηριότητα του υποψηφίου.
Πιστοποιητικό κατοχής κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας ή επάρκειας ελληνικής
γλώσσας.
Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού
έργου, κ.λπ, εφόσον υπάρχουν.
Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του
υποψηφίου
Δύο συστατικές επιστολές
Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο
του υποψηφίου.

Άρθρο 7
Προϋποθέσεις και κριτήρια αποδοχής μεταπτυχιακών φοιτητών
για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης
7.1. Για την επιλογή υποψηφίων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης,
συνεκτιμώνται το αποτέλεσμα της συνέντευξης του υποψηφίου από την επιτροπή μελών
Δ.Ε.Π. των οικείων Τμημάτων, που συγκροτείται με απόφαση της Ειδικής
Διατμηματικής Επιτροπής, ο βαθμός πτυχίου, ο βαθμός επιτυχίας στα συναφή με το
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. μαθήματα, η άρτια γνώση κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας, προηγούμενη
εμπειρία, ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες και συστατικές επιστολές.
7.2. Η συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και
αποβλέπει: α) στην διαπίστωση της γενικής κατάρτισης του υποψηφίου και της εικόνας
που σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές, β) στην αξιολόγηση άλλων

χαρακτηριστικών του υποψηφίου, και γ) στη διαμόρφωση (ανάλογα με τις
προηγηθείσες σπουδές) μιας εικόνας των ειδικών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του
υποψηφίου, στην περίπτωση που θα γίνει δεκτός (ειδικά προπτυχιακά μαθήματα,
κ.λ.π.).
7.4. Στερούνται δικαιώματος συμμετοχής στο Π.Μ.Σ όσοι φοιτητές είναι παράλληλα
εγγεγραμμένοι σε άλλο Π.Μ.Σ.
Άρθρο 8
Διαδικασίες επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών
για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης
Η επιλογή των φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης διενεργείται
από επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. των οικείων Τμημάτων, που συγκροτείται με απόφαση της
Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:
8.1.Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι
υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές τα οποία προβλέπονται από την προκήρυξη.
Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου,
συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον διαβιβάζει στην
επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. των οικείων Τμημάτων. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται
από τους υποψηφίους πρέπει να είναι πλήρη και να έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως,
όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται
δεκτές.
8.2.Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, αφού παραλάβει από την επιτροπή μελών Δ.Ε.Π.
των οικείων Τμημάτων τον πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, ελέγχει τα
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ,συντάσσει και επικυρώνει τον τελικό πίνακα
υποψηφίων.
8.3.Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι
αιτήσεις με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας (επίπεδο
προηγούμενων σπουδών, επιστημονική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα). Κατά το
δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της
επιτροπής μελών Δ.Ε.Π. των οικείων Τμημάτων, που συγκροτείται με απόφαση της
Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής. Στόχος της είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι
είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος,
συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και την συνολικότερη συγκρότηση
και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο της Ηθικής Φιλοσοφίας. Σε
περίπτωση που, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά, δεν προκύπτει το απαιτούμενο
επίπεδο γνώσης κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας, ο υποψήφιος καλείται σε εξέταση.
8.4.Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο βαθμό,
προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό του πτυχίο.

8.5.Η επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. των οικείων Τμημάτων, που συγκροτείται με απόφαση της
Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, μπορεί με απόφασή της να θεωρήσει επιτυχόντες και
όσους από τους υποψήφιους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.
8.6.Ο πίνακας των επιτυχόντων μετά την επικύρωσή του από την Ειδική Διατμηματική
Επιτροπή, ανακοινώνεται στους χώρους ανακοινώσεων του Τμήματος Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ειδοποιούνται οι επιτυχόντες να εγγραφούν στο
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται από την Συντονιστική
Επιτροπή, σε συνεργασία και με την Γραμματεία του Τμήματος. Υποψήφιος που δεν θα
εγγραφεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο
Δ.Δ.Π.Μ.Σ., εκτός και αν επικαλεσθεί λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην
περίπτωση αυτή, η ΕΔΕ κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και
αποφασίζει σχετικά.
8.7.Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε 10 ημέρες από την
ημερομηνία ανακοίνωσης του πίνακα. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι
αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από τη Ειδική Διατμηματική
Επιτροπή του Προγράμματος.
8.8.Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά την διαδικασία επιλογής φοιτητών,
γίνεται δεκτός στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης, ως υπεράριθμος,
πτυχιούχος υπότροφος του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία του είναι σχετική με το γνωστικό
αντικείμενο της Φιλοσοφίας. Ο υπότροφος αυτός εγγράφεται υποχρεωτικά στο πρώτο
εξάμηνο
σπουδών.
8.9.Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από την Σ.Ε. ένα μέλος ΔΕΠ που ανήκει
στο Π.Μ.Σ. ως επιβλέπων, ο οποίος παρακολουθεί την εξέλιξη των σπουδών του
φοιτητή και υποβάλλει στην Σ.Ε. στο τέλος του έτους έκθεση προόδου του φοιτητή.
Άρθρο 9
Προϋποθέσεις και διαδικασίες αποδοχής μεταπτυχιακών φοιτητών
για το Πρόγραμμα που οδηγεί στη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος
Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης του εν λόγω προγράμματος, καθώς και των Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού
αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από
αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ που συνυπολογίζει τις σπουδές, το γενικότερο έργο
και την συγκρότηση των υποψηφίων, μη κάτοχοι ΜΔΕ, πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ ή
άλλων ισότιμων σχολών.
Άρθρο 10
Έναρξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών.

10.1.Οι μεταπτυχιακές σπουδές αρχίζουν το χειμερινό εξάμηνο. Η ακριβής ημερομηνία
καθορίζεται εκάστοτε από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και ανακοινώνεται από
την Συντονιστική Επιτροπή. Το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13)
πλήρεις διδακτικές εβδομάδες.
Άρθρο 11
Αναστολή φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών
11.1.Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του, άδεια
αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της διπλωματικής
του εργασίας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής,
για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μόνο μια φορά και δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερης διάρκειας των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε μικρότερης του ενός
εξαμήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα
μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε φοιτητές που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή
σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα. Ο
χρόνος αναστολής φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν υπολογίζεται σε
περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας φοίτησης που προβλέπεται στο άρθρο
11.2
του
παρόντος
Κανονισμού.
11.2.Φοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να
παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λ.π., στα οποία
δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από τη αναστολή της φοίτησής του. Ο
μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν
επαναλάβει την φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του
χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο φοιτητής που επαναλαμβάνει τη
φοίτησή του, όπως και οποιοσδήποτε άλλος φοιτητής του Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να δηλώσει
περισσότερα των πέντε (5) μαθημάτων και σεμιναρίων ανά εξάμηνο. Δεν μπορεί επίσης
να αναλάβει θέμα μεταπτυχιακής εργασίας δίχως να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα
μαθήματα και τα σεμινάρια που προβλέπονται.
Άρθρο 12
Δομή Προγράμματος και αξιολόγηση σπουδών
για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
12.1.Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική
η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σεμιναρίων που ορίζονται από
το Πρόγραμμα Σπουδών. Το περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων καθορίζονται
κάθε χρόνο από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 780 ώρες μαθημάτων και σεμιναρίων,
συνολικά, οι οποίες κατανέμονται σε 260 ανά εξάμηνο (30 πιστωτικές μονάδες ανά
εξάμηνο). Ενδέχεται να ζητηθεί από μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν
επιπλέον μαθήματα, προπτυχιακά ή άλλα, των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή άλλων, ως
προαπαιτούμενα των σπουδών τους, μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.,
που είναι η μόνη αρμόδια για την καθοδήγηση και παρακολούθηση των
μεταπτυχιακών φοιτητών κατά την διάρκεια των συστηματικών σπουδών τους.

12.2.Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, οι φοιτητές
υποχρεούνται να συμπληρώσουν 120 πιστωτικές μονάδες. Η φοίτηση περιλαμβάνει την
επιτυχή συμμετοχή σε μεταπτυχιακά μαθήματα και σεμινάρια (90 πιστωτικές μονάδες)
και την επιτυχή εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες). Ο βαθμός
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προκύπτει από:
Α. Διπλωματική εργασία (60%)
Β. Σεμινάρια (20%)
Γ. Μαθήματα (20%)
5. Κατάλογος μαθημάτων και σεμιναρίων του ΔΔΠΜΣ (σε κάθε αντικείμενο
αντιστοιχούν ένα 2ωρο μάθημα και ένα 2ωρο σεμινάριο):
*(Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης)
*(Ο κατάλογος είναι προσαρμοσμένος στο Σύστημα Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, συμφώνως με την αριθμ. Φ.5/89656/Β3
Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1466/τ.Β΄/13.08.2007)
Α΄ εξάμηνο:
1. Συστήματα ηθικής φιλοσοφίας + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μονάδες)
2. Κοινωνική φιλοσοφία και ηθική + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μονάδες)
3. Διαπολιτιστική ηθική+ Σεμινάριο (6 πιστωτικές μονάδες)
4. Μάθημα επιλογής + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μονάδες)
5. Μάθημα επιλογής + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μονάδες)
Σύνολο: 30 πιστωτικές μονάδες.

Β΄ εξάμηνο:
1. Βιοηθική + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μονάδες)
2. Τεχνολογική εξέλιξη και ηθική + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μονάδες)
3. Δίκαιο και ηθική + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μονάδες)
4. Μάθημα επιλογής + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μονάδες)
5. Μάθημα επιλογής + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μονάδες)
Σύνολο: 30 πιστωτικές μονάδες.
Γ΄ εξάμηνο:
1. Περιβαλλοντική Ηθική + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μονάδες)
2. Ηθική της εργασίας + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μονάδες)
3. Μάθημα επιλογής + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μονάδες)
4. Μάθημα επιλογής + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μονάδες)
5. Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας(6 πιστωτικές μονάδες)
Σύνολο: 30 πιστωτικές μονάδες.

Δ΄ εξάμηνο:
1. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες)
Σύνολο: 30 πιστωτικές μονάδες.
Κατάλογος μαθημάτων επιλογής
1. Ηθική και Νευροεπιστήμες
2. Ηθική και Διοίκηση
3. Φιλοσοφία της Ζωής
4. Ηθική και Αρχαιολογία
5. Ηθική και Πολιτισμός
6. Ηθική και Χρήμα
7. Κείμενα Αρχαίας Ηθικής Φιλοσοφίας
8. Κείμενα Μεσαιωνικής και Αναγεννησιακής Ηθικής
9. Κείμενα Νεότερης Ηθικής
10. Κείμενα Σύγχρονης Ηθικής
11. Ηθική και Θρησκεία
12. Ηθική και Παγκοσμιοποίηση

12.3.Κάθε μάθημα ή σεμινάριο εκτείνεται στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο διδαχθούν λιγότερα από τα 4/5 των προβλεπόμενων για
τις εργάσιμες ημέρες διδακτικών ωρών ενός μαθήματος, το μάθημα ή σεμινάριο
ακυρώνεται. Αναπληρώσεις των μαθημάτων επιβάλλεται να γίνονται κατόπιν
συνεννόησης με την γραμματεία του Π.Μ.Σ. και την Ε.Δ.Ε. Η διάρκεια κάθε
εξεταστικής περιόδου ορίζεται σε τέσσερεις (4) εβδομάδες.
12.4.Προκειμένου να διδαχθεί ένα μάθημα επιλογής, πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον
από πέντε φοιτητές.
12.5.Σε κάθε ένα από τα τρία πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
παρακολουθούν μαθήματα και σεμινάρια. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.
Επιτρέπονται έως 2 απουσίες ανά μάθημα ή σεμινάριο. Η επιτυχής ολοκλήρωση
μεταπτυχιακού μαθήματος προκύπτει από επιτυχία σε προφορική ή γραπτή εξέταση,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διδάσκοντος (βαθμός τουλάχιστον 5 στην κλίμακα 010). Η επιτυχής παρακολούθηση μεταπτυχιακού σεμιναρίου προκύπτει από επιτυχία
στη σεμιναριακή εργασία (βαθμός τουλάχιστον 5 στην κλίμακα 0-10), καθώς και σε
ενδεχόμενη προφορική ή γραπτή εξέταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διδάσκοντος.
Οι σεμιναριακές εργασίες του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου κατατίθενται στον
διδάσκοντα το αργότερο μέχρι 20 ημέρες από τη λήξη των μαθημάτων του αντίστοιχου
εξαμήνου. Η εργασία (έως 3000 λέξεις) αφορά θέμα που καθορίζεται στην αρχή κάθε
εξαμήνου από τον διδάσκοντα και είναι διαφορετικό για κάθε φοιτητή.

12.7.Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μάθημα, ο φοιτητής δεν έχει δικαίωμα
επανεξέτασης. Εάν το μάθημα είναι υποχρεωτικό, θα πρέπει να δηλώσει ξανά το
μάθημα σε επόμενο εξάμηνο. Αν είναι επιλογής, μπορεί να το αντικαταστήσει με άλλο
μάθημα επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και σεμινάρια των Α’ και Β΄ εξαμήνων
είναι προαπαιτούμενα. Φοιτητής που δεν εξετασθεί επιτυχώς σε κάποιο από αυτά δεν
μπορεί να εγγραφεί στο Γ’ εξάμηνο. Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει δύο φορές
στο ίδιο μάθημα, ή σε περίπτωση που αποτύχει σε δύο μαθήματα κατά το ίδιο εξάμηνο,
η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από εκτίμηση της συνολικής προόδου του φοιτητή,
είναι αρμόδια να εισηγηθεί στην Ε.Δ.Ε. την διαγραφή του, ή όχι, από το Πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που το υποχρεωτικό μάθημα στο οποίο ο μεταπτυχιακός φοιτητής
απέτυχε δεν προσφέρεται εκ νέου, μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο μάθημα, το
οποίο ορίζεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.
12.8.Μετά την επιτυχή παρακολούθηση δεκατεσσάρων (14) μεταπτυχιακών μαθημάτων
και σεμιναρίων, ανατίθεται σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή η εκπόνηση μεταπτυχιακής
εργασίας. Την επίβλεψη της εργασίας αναλαμβάνει ένα από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Π.Μ.Σ.,
μετά από συνεννόηση με τον φοιτητή, και την ανακοινώνει εγγράφως στην Ειδική
Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία ορίζει επιτροπή παρακολούθησης. Η
επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και δύο ακόμα διδάσκοντες – μέλη του
Π.Μ.Σ. Η μεταπτυχιακή εργασία, η οποία κατατίθεται στο τέλος του Δ΄ εξαμήνου και
όχι αργότερα από την παρέλευση τριών εξαμήνων από την ανάληψη του θέματος,
εγκρίνεται κατ’ αρχήν από την επιτροπή παρακολούθησης, και στη συνέχεια
υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής. Μετά το πέρας της δημόσιας
υποστήριξης της μεταπτυχιακής εργασίας από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, η επιτροπή
την αξιολογεί και την βαθμολογεί με την κλίμακα 0-10. Αν η μεταπτυχιακή εργασία
θεωρηθεί από την επιτροπή ως μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω του επτά (7),
τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό φοιτητή την βελτίωσή της,
την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή την ριζική αναμόρφωσή της. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, η επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
πρέπει να έχει επανυποβληθεί η μεταπτυχιακή εργασία, τροποποιημένη σύμφωνα με τις
υποδείξεις της. Εάν παρέλθουν τρία (3) εξάμηνα μετά την ανάθεση του θέματος χωρίς ο
επιβλέπων να έχει στοιχεία για την πορεία της υπό εκπόνηση εργασίας, η ανάθεση του
θέματος ακυρώνεται.
12.9.Την ευθύνη της επίβλεψης της μεταπτυχιακής εργασίας (20.000-25.000 λέξεων)
μπορεί να έχουν μόνο μέλη του Προγράμματος (μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητές), σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 2083/92.
12.10.Άδεια παράτασης σπουδών ή προσωρινής διακοπής προβλέπεται μόνον σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και πάντα ύστερα από την σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής
Επιτροπής.
12.11.Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και
του απονέμεται Μ.Δ.Ε., εφ’ όσον:
α)
συμπλήρωσε
τα
απαιτούμενα
εξάμηνα
σπουδών,
β) περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα, σεμινάρια και τις ενδεχόμενες πρακτικές ασκήσεις

[βαθμός επιτυχίας είναι το πέντε (5) και άνω της κλίμακας 0-10]
γ) ολοκλήρωσε επιτυχώς την Μεταπτυχιακή Εργασία [βαθμός επιτυχίας: επτά (7) και
άνω της κλίμακας 0-10]. Αντίγραφα της μεταπτυχιακής εργασίας κατατίθενται από τον
μεταπτυχιακό φοιτητή υποχρεωτικώς στην Γραμματεία του Προγράμματος, στις
Βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
12.12. Στο τέλος κάθε εξαμήνου διενεργείται αξιολόγηση των μαθημάτων και των
σεμιναρίων από τους φοιτητές και τους διδάσκοντες, οι οποίοι συμπληρώνουν
ανώνυμα ερωτηματολόγια που συντάσσει η Ε.Δ.Ε., η οποία προβαίνει και στην
αξιοποίησή τους. Η Ε.Δ.Ε. μεριμνά και για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του
Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 13
Δομή Προγράμματος και αξιολόγηση σπουδών για το Διδακτορικό Δίπλωμα.
13.1.Μεταπτυχιακός φοιτητής που προέρχεται από το Π.Μ.Σ. «Ηθική Φιλοσοφία
» και έχει τελικό βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο με 7/10, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.
12.10 ανωτέρω, δύναται να εγγράφεται στο Πρόγραμμα για την εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής, με την προϋπόθεση ότι γίνεται αποδεκτός από κάποιον
επιβλέποντα. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει επιβλέποντα καθηγητή και
ανακοινώνει τα ανωτέρω με γραπτή δήλωση στην Συντονιστική Επιτροπή. Ο
επιβλέπων υποχρεωτικά είναι μέλος του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Ο υποψήφιος υποβάλλει πρόταση
ερευνητικής εργασίας για το Διδακτορικό Δίπλωμα, η οποία αξιολογείται από την
Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, κατόπιν θετικής εισήγησης του αναλαμβάνοντος ως
επιβλέποντος. Αλλαγή του επιβλέποντος μπορεί να γίνει αποδεκτή μετά από
αιτιολογημένη αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή προς την Συντονιστική Επιτροπή.
13.2.Μεταπτυχιακός φοιτητής που δεν προέρχεται από το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ηθική
Φιλοσοφία», όπως ορίζεται στην παρ. 1 ανωτέρω, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να
παρακολουθήσει μαθήματα, που ορίζονται κατά περίπτωση από τη Συντονιστική
Επιτροπή. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, είναι δυνατή η απαλλαγή
μεταπτυχιακού φοιτητή αυτής της κατηγορίας από όλα ή μέρος των μεταπτυχιακών
μαθημάτων, εφόσον ο ίδιος φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα σχετικά
γνωστικά αντικείμενα στο πλαίσιο των προηγουμένων σπουδών του.
13.3.Κάθε άλλο θέμα που δεν προσδιορίζεται, ή δεν προβλέπεται, από τον παρόντα
Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζεται σύμφωνα με αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής
του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 14
Διαδικασία παρακολούθησης ερευνητικής δραστηριότητας υποψηφίου διδάκτορα
14.1.Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ορίζει για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, ύστερα
από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, τριμελή συμβουλευτική επιτροπή (μέλος
της οποίας είναι ο επιβλέπων, με βάση τον ισχύοντα νόμο).

14.2.Ως επιβλέποντες των υποψηφίων διδακτόρων δύνανται να ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π.
των τριών ανωτέρων βαθμίδων που ανήκουν στο Πρόγραμμα. Ως μέλη της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής δύνανται να ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων
Τμημάτων του Προγράμματος ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας Καθηγητές Α.Ε.Ι., ερευνητές των
βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή
εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής
πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο
υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί την διατριβή του. Το ένα μέλος της τριμελούς
συμβουλευτικής
επιτροπής πρέπει να υπηρετεί στο Τμήμα Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας
του ΕΚΠΑ (Άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3685/2008).
14.3.Ο υποψήφιος διδάκτορας, κατά το διάστημα εκπόνησης της διατριβής,
συνεργάζεται με τον επιβλέποντα και τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής. Επίσης, ο
υποψήφιος παρουσιάζει την εργασία του σε ειδικό ανοικτό σεμινάριο κατά τακτά
χρονικά διαστήματα. Την ευθύνη της οργάνωσης του σεμιναρίου αυτού έχει ο
Επιβλέπων, σε συνεργασία με τον υποψήφιο. Στο τέλος κάθε χρόνου, ο υποψήφιος
διδάκτορας σε συνεργασία με την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, συντάσσει έκθεση
προόδου για την συνολική δραστηριότητά του και την υποβάλει στην Ειδική
Διατμηματική Επιτροπή. Το πόρισμα της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής σχετικά με
την ετήσια πρόοδό του, κοινοποιείται στη Συντονιστική Επιτροπή και καταχωρείται
στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν κατατεθεί πόρισμα της
τριμελούς επιτροπής εντός 12μήνου από την ημέρα αποδοχής του υποψηφίου
διδάκτορα ή από το προηγούμενο πόρισμα, η απόδοσή του θεωρείται ως μη
ικανοποιητική. Μετά από δύο συνεχόμενες αξιολογήσεις της προόδου του ως μη
ικανοποιητικής, ο υποψήφιος διαγράφεται αυτομάτως από το Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
14.4.Η συγγραφή της διατριβής πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και περιέχει
εκτενή περίληψη στην αγγλική (1000-3000 λέξεις). Για τους μη έχοντες την ελληνική ως
μητρική γλώσσα είναι δυνατή η συγγραφή της διατριβής στην αγγλική γλώσσα με
εκτενή περίληψη στην ελληνική (1000-3000 λέξεις), ύστερα από έγκριση της Ειδικής
Διατμηματικής Επιτροπής.
Άρθρο 15
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής
15.1.Η αξιολόγηση και κρίση της Διδακτορικής Διατριβής, μετά την συγγραφή της,
γίνεται από επταμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται από την Ειδική
Διατμηματική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3685/2008. Στην επταμελή
εξεταστική επιτροπή συμμετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει
να είναι μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο πρέπει να ανήκουν στα
συνεργαζόμενα Τμήματα. Τα υπόλοιπα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής
μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας Καθηγητές Α.Ε.Ι., ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή

Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. (Άρθρο 9 παρ. 4α του Ν. 3685/2008). Όλα τα μέλη της
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική
ειδικότητα με αυτή στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε την διατριβή του.
(Άρθρο 9 παρ. 4α του Ν. 3685/2008).
15.2.Η επταμελής εξεταστική επιτροπή συνέρχεται για την εξέταση του υποψηφίου το
ενωρίτερο 20 ημέρες μετά την κατάθεση της διατριβής. Ο υποψήφιος υποστηρίζει την
διατριβή του δημόσια και απαντά στις ερωτήσεις της επιτροπής, η οποία αξιολογεί
κατόπιν την διατριβή και εισηγείται διορθώσεις και άλλες βελτιώσεις του κειμένου.
Τέλος, συντάσσει πόρισμα αξιολόγησης σχετικά με την πρωτοτυπία του περιεχομένου
της διατριβής και την ουσιαστική συμβολή της στην επιστήμη, καθώς και την επάρκεια
του υποψηφίου στο γνωστικό αντικείμενο της διατριβής, που κατατίθεται στη
Συντονιστική Επιτροπή. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη των πέντε τουλάχιστον μελών της επταμελούς επιτροπής.
15.3.Ο υποψήφιος διδάκτορας είναι υποχρεωμένος να διορθώσει το κείμενο της
Διατριβής του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, και να
το καταθέσει στην Συντονιστική Επιτροπή. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας
ήταν συγγραφέας επιστημονικών άρθρων, που περιέχουν αποτελέσματα σχετικά με το
περιεχόμενο της διατριβής, υποχρεούται να επισυνάψει στο τέλος της διατριβής
αντίγραφα
των
άρθρων
αυτών.
15.4.Η ημερομηνία, η ώρα και ο χώρος της δημόσιας παρουσίασης του περιεχομένου
της Διατριβής ορίζονται μετά από συνεννόηση του επιβλέποντα με τον υποψήφιο
διδάκτορα. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στα συνεργαζόμενα Τμήματα,
προκειμένου να ανακοινωθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
της δημόσιας παρουσίασης. Η τελευταία γίνεται ενώπιον του επιβλέποντα καθηγητή,
των μελών της εξεταστικής επιτροπής, της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής και
ακροατηρίου φοιτητών και άλλων επιστημόνων. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης
του θέματος και την απάντηση του υποψηφίου σε σχετικές ερωτήσεις της εξεταστικής
επιτροπής, και ενδεχομένως του ακροατηρίου, ακολουθεί η ανάγνωση της αξιολόγησης
του υποψήφιου διδάκτορα από την επταμελή εξεταστική επιτροπή.
Άρθρο 16
Καθομολόγηση Διδακτόρων
Η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα και η καθομολόγησή του γίνεται από την
Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.

Άρθρο 17
Είδος και τύπος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων

17.1.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι
δημόσιο έγγραφο. Μετά την περάτωση των σπουδών, όπως εξειδικεύονται στον
παρόντα Κανονισμό, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται από το Τμήμα
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στο Δίπλωμα αναφέρονται το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, τα συνεργαζόμενα Τμήματα, ο αριθμός του Διπλώματος, το όνομα, επώνυμο,
όνομα πατέρα και τόπος καταγωγής του κατόχου του τίτλου, η ημερομηνία απονομής
και η ειδικότητα, «Ηθική Φιλοσοφία». Ο τίτλος υπογράφεται από τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, τους Προέδρους των συνεργαζόμενων Τμημάτων και τον
Προϊστάμενο Γραμματείας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου. Στον πτυχιούχο απονέμεται και Παράρτημα Διπλώματος, όπως αυτό
ορίζεται στον 3374/2005.
17.2.Διδακτορικό Δίπλωμα. Το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι δημόσιο έγγραφο. Μετά
την περάτωση των υποχρεώσεων του υποψηφίου διδάκτορα, όπως εξειδικεύονται στον
παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, το Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται από το Τμήμα
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στο Δίπλωμα αναφέρονται το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, τα συνεργαζόμενα Τμήματα, ο αριθμός του Διπλώματος, το όνομα, επώνυμο,
όνομα πατέρα και τόπος καταγωγής του κατόχου του τίτλου, η ημερομηνία απονομής
και η ειδικότητα, «Ηθική Φιλοσοφία». Ο τίτλος υπογράφεται από τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, τους Προέδρους των συνεργαζόμενων Τμημάτων και τον
Προϊστάμενο Γραμματείας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου. Στον πτυχιούχο απονέμεται και Παράρτημα Διπλώματος, όπως αυτό
ορίζεται στον 3374/2005.
Αντίγραφα της διδακτορικής διατριβής κατατίθενται από τον υποψήφιο Διδάκτορα
υποχρεωτικώς στην Γραμματεία του Προγράμματος, στις Βιβλιοθήκες των
συνεργαζόμενων Τμημάτων και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Άρθρο 18
Οικονομική υποστήριξη - υγειονομική και νοσοκομειακή περίλαλψη
μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων
18.1 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη δικαιούνται
υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς
φοιτητές. (Άρθρο 9 παρ. 5α του Ν. 3685/2008).

18.2.Στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ηθική Φιλοσοφία», θα χορηγούνται στους φοιτητές του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης υποτροφίες με χρηματοδότηση που
προέρχεται από την σχετική δράση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Κριτήριο αποτελεί η αριστεία στις
εισαγωγικές εξετάσεις και στα εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα/ σεμινάρια.
18.3.Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να διεκδικήσουν εξωτερική χρηματοδότηση
των σπουδών τους από διάφορα Ιδρύματα και ενδεχομένως από ερευνητικά Ινστιτούτα.
18.4.Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να καλύπτονται οικονομικά από
χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας στα οποία συμμετέχουν. Οι σχετικές
λεπτομέρειες ορίζονται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής., ύστερα από
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.
18.5. Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε. κάθε έτος. Οι φοιτητές
καταβάλλουν το ήμισυ των ετησίων διδάκτρων με την εγγραφή στο πρόγραμμα και το
υπόλοιπο σε δύο δόσεις κατά την δήλωση μαθημάτων, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού
έτους. Δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις
Έως της αυτοδυναμίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
όπου υπάρχει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), τις αρμοδιότητές της
ασκεί η Προσωρινή Γενική Συνέλευση.

