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Καλωσήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

Εκ μέρους των διδασκόντων και όλου του προσωπικού του Τμήματος σας 

καλωσορίζω σε αυτό και σας εύχομαι να περάσετε μια δημιουργική και 

παραγωγική φοιτητική ζωή. 

Το Τμήμα μας έχει μια σημαντική ιδιαιτερότητα. Δε θεραπεύει μία μόνο επιστήμη, 

αλλά αρκετές, τη Φιλοσοφία, την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία, την Κοινωνική 

Ανθρωπολογία και την Παιδαγωγική. Κυρίως όμως εστιάζει στη σχέση της 

Φιλοσοφίας με τις Κοινωνικές Επιστήμες και μάλιστα με τρόπο διεπιστημονικό. 

Έτσι το Τμήμα θα σας δώσει την ευκαιρία να συζητήσετε πολλά θέματα αιχμής 

από όλες αυτές τις επιστήμες, αλλά και να αναζητήσετε τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Γνωρίζοντας ποικίλους επιστημονικούς χώρους θα μπορέσετε σταδιακά να 

αποφασίσετε ποιος σας ταιριάζει και σας ενδιαφέρει περισσότερο και να 

εμβαθύνετε σε αυτόν.  

Επιπλέον, το Τμήμα μας διαθέτει αξιόλογους πόρους και υποδομές (εργαστήρια, 

βιβλιοθήκες, κ.τ.λ.), όπως και σημαντικό δίκτυο συνεργασιών εντός και εκτός 

Ελλάδας (συνεργασίες με Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό). Ελπίζουμε ότι θα αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες που σας δίνονται 

στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.  

Βέβαια, δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι η είσοδός σας στο Πανεπιστήμιο τη 

φετινή χρονιά συνέπεσε με μια πρωτόγνωρη συνθήκη πανδημίας (covid-19). Η 

συνθήκη αυτή έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας των 

μαθημάτων αλλά και εν γένει στην ακαδημαϊκή ζωή. Ενώ ως Τμήμα πιστεύουμε 

ακράδαντα ότι η διδασκαλία με φυσική παρουσία δεν μπορεί να αντικατασταθεί 

από καμία άλλη μορφή ή μέσο διδασκαλίας, κάτω από τις δεδομένες συνθήκες 

υγειονομικής κρίσης, είμαστε υποχρεωμένοι τα μαθήματα (παραδόσεις) του 

πρώτου εξαμήνου θα διδαχτούν εξ αποστάσεως (διαδικτυακά). Ωστόσο, όλοι/ες οι 

διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να μην 

υπάρξει έκπτωση στην ποιότητα των σπουδών σας. Ελπίζουμε και στη δική σας 

ανταπόκριση, συνεργασία και ενεργητική συμμετοχή, αξιοποιώντας όσο αυτό είναι 

δυνατόν τα μέσα επικοινωνίας που προσφέρει η διαδικτυακή εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Τέλος, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι θα είμαστε δίπλα σας σε κάθε 

ανησυχία, αγωνία και ανάγκη που σχετίζεται με τις σπουδές σας. Για οποιαδήποτε 

απορία ή ερώτηση έχετε σχετικά με ζητήματα που άπτονται των μαθημάτων και 
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των σπουδών σας γενικότερα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον/την 

ακαδημαϊκό/ή σας σύμβουλο, το όνομα του/ης οποίου/ας θα γνωρίζετε ήδη με την 

ολοκλήρωση της εγγραφής σας. Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι θα έχουν έναν ενεργό 

συμβουλευτικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου και γενικότερα 

του πρώτου έτους των σπουδών σας. 

Μην διστάζετε λοιπόν να μας ζητήσετε όποια σχετική πληροφορία ή συμβουλή. 

Είμαστε οι πλέον αρμόδιοι να δώσουμε τέτοια βοήθεια.  

Καλή φοιτητική ζωή να έχετε! 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Φ.Κ.Σ. 

Ελένη Κατσαρού, Καθηγήτρια Παιδαγωγικής  
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Μετά την οριστικοποίηση εγγραφής σας στο Τμήμα, έχετε παραλάβει: 

 Βεβαίωση εγγραφής για κάθε νόμιμη χρήση (π.χ. φορολογική) την οποία 

μπορείτε να φωτοτυπείτε και να χρησιμοποιείτε χωρίς επικύρωση.  

 Βεβαίωση στρατολογίας (άρρενες φοιτητές για αναβολή στράτευσης) 

 Ενημερωτικό φυλλάδιο (το κρατάτε στα χέρια σας). Το παρόν φυλλάδιο 

καλό θα είναι να το κρατήσετε στο αρχείο σας, καθώς θα σας λύσει πολλές απορίες και 

θα χρειαστεί αρκετές φορές να ανατρέξετε σ’ αυτό κατά τη διάρκεια των σπουδών 

σας. 

 Έντυπο με οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού πρόσβασης στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ: 

Α) 

 Ενεργοποιείτε άμεσα το λογαριασμό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ορίζετε τον προσωπικό σας κωδικό. 

 Ενημερώνεστε για τις ανακοινώσεις του Τμήματος από την εφαρμογή 

studentsweb (https://student.cc.uoc.gr) 

 

Β) Αν ενδιαφέρεστε  για Σίτιση ή/και Στέγαση, μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή 

σας ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.merimna.uoc.gr χρησιμοποιώντας τον κωδικό 

που ορίσατε κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στο παραπάνω βήμα.    

Στέγαση/σίτιση: Κτήριο Β2, κα Μαρία Γιαννούλη, τηλ. 28310 77729 & 77947.  

Δικαιολογητικά: 28310 77729 

  

Γ) Επισκέπτεσθε  την  ιστοσελίδα  του  Τμήματος για  να ενημερωθείτε  για  το 

Πρόγραμμα Σπουδών σας.    

Από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://fks.uoc.gr/greek/undergraduate.htm 

μπορείτε να το εκτυπώσετε και σας παρακαλούμε να το μελετήσετε για να 

γνωρίζετε τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις σας κατά τη φοίτησή σας στο Τμήμα 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.  

 

Παρακαλείστε να διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο!!!    

*** Τα μαθήματα αρχίζουν στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 *** 

 

https://student.cc.uoc.gr/
http://www.merimna.uoc.gr/
http://fks.uoc.gr/greek/undergraduate.htm
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Τις ανακοινώσεις της Γραμματείας μπορείτε να τις δείτε είτε στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος (http://fks.uoc.gr/greek/grammateia.php ), είτε μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος studentsweb (https://student.cc.uoc.gr), επιλέγοντας το Τμήμα 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.  

Στο site https://student.cc.uoc.gr/ αφού κάνετε την εισαγωγή με το username σας 

και τον προσωπικό σας κωδικό μπορείτε να ενημερώνεστε από τις 

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» της γραμματείας αριστερά στο link για  αλλαγές ή αναβολές 

μαθημάτων και διάφορες άλλες σημαντικές πληροφορίες, όπως τα προσφερόμενα 

μαθήματα του εξαμήνου, τις προθεσμίες δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων 

κ.α. και καλό είναι να ενημερώνεστε καθημερινά. Επίσης στην επιλογή «Βαθμολογίες» 

μπορείτε να ελέγχετε τους βαθμούς σας, οι οποίοι καταχωρούνται μετά το πέρας της 

εκάστοτε εξεταστικής περιόδου σε διάστημα 20 ημερών μετά τη λήξη της εξεταστικής. 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ/ΠΑΣΟ 

Η διαδικασία για τη χορήγηση της νέας ακαδημαϊκής σας ταυτότητας (ΠΑΣΟ) θα 

πραγματοποιείται από τον κάθε φοιτητή προσωπικά μέσω internet στο site 

https://submit-academicid.minedu.gov.gr όπου θα καταχωρίσετε προσωπικά 

στοιχεία και φωτογραφία τύπου ταυτότητας. Αυτά θα σας ζητηθούν (μετά την 

εγγραφή σας στο Τμήμα) για να ολοκληρωθεί η αίτησή σας και να παραλάβετε την 

νέα φοιτητική ταυτότητα/πάσο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από ένα 

κατάστημα Vodafone που εσείς θα επιλέξετε. Οδηγίες και λεπτομέρειες θα σας δοθούν 

από το ίδιο το site μετά την υποβολή της αίτησή σας για το ΠΟΤΕ και από ΠΟΥ θα 

παραλάβετε την κάρτα σας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο χάσετε το ΠΑΣΟ σας, πρέπει να 

επικοινωνήσετε με τη γραμματεία για την ακύρωσή του, έτσι ώστε να προχωρήσετε σε 

αίτηση επανέκδοσης. 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μέσω studentsweb και αρχίζουν περίπου μια με δύο 

εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου. Η ακριβής προθεσμία 

αναρτάται στις ανακοινώσεις. Οι  φοιτητές μπορούν να δηλώσουν ΜΕΧΡΙ 35 

πιστωτικές μονάδες (ects) από το 1ο έως και το 6ο εξάμηνο σπουδών και ΜΕΧΡΙ 

40 πιστωτικές μονάδες   (ects) από το 7ο εξάμηνο και μετά. Σεμινάρια μπορείτε να 

δηλώσετε ΜΟΝΟ από το 5ο εξάμηνο σπουδών και πέρα εάν και εφόσον γίνετε πρώτα 

δεκτοί από τους διδάσκοντες των σεμιναρίων κατά την πρώτη συνάντηση του 

σεμιναρίου. Για οποιαδήποτε αμφιβολία έχετε θα ανατρέχετε στο πρόγραμμα σπουδών 

σας και στη συνέχεια στη Γραμματεία του Τμήματος.  

http://fks.uoc.gr/greek/grammateia.php
https://student.cc.uoc.gr/
https://student.cc.uoc.gr/
https://submit-academicid.minedu.gov.gr/
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ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ:  

Κατά τα 8 εξάμηνα φοίτησής σας στο Τμήμα Φ.Κ.Σ. οφείλετε να παρακολουθήσετε 4 

εξάμηνα της ίδιας ξένης γλώσσας. Στο Τμήμα μας, οι κωδικοί είναι οι εξής: ΑΓΓΣ για 

τα αγγλικά, ΓΑΛΣ για τα γαλλικά, ΙΤΑΣ για τα ιταλικά, ΓΕΡΣ για τα γερμανικά και 

ΤΟΥΣ για τα τούρκικα. Μετά τον κωδικό ακολουθεί το επίπεδο γνώσης, π.χ. ΑΓΓΣ010 

για το πρώτο επίπεδο, 020 για το δεύτερο, 030 για το τρίτο και 040 για το τέταρτο. 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να αλλάξετε γλώσσα, πρέπει να το δηλώσετε 

στη γραμματεία. Να γνωρίζετε ότι εάν στην προηγούμενη γλώσσα που είχατε δηλώσει 

και θέλετε να την αλλάξετε, είχατε πάρει επιτυχή βαθμολογία, ο βαθμός αυτός δεν θα 

προσμετρηθεί για τη λήψη του πτυχίου σας. 

  

Μόλις ενημερωθείτε ότι έγινε έναρξη των δηλώσεων μαθημάτων,  από τις 

ανακοινώσεις στο studentsweb, πρέπει να κάνετε την δήλωση μαθημάτων σας για το 

εκάστοτε εξάμηνο σπουδών.  Έχετε τη δυνατότητα μέσα σ’ αυτή την περίοδο 

δηλώσεων να κάνετε καταχωρίσεις των μαθημάτων σας, αλλά και αλλαγές, αν το 

επιθυμείτε.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείσθε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας να είστε συνεπείς στις 

προθεσμίες και προσεκτικοί κατά την καταχώριση των δηλώσεών σας. Μετά το πέρας 

της περιόδου δηλώσεων, ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

 

Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών συστήνει τα 

ακόλουθα μαθήματα για τους πρωτοετείς φοιτητές: 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

 Κωδικός 
μαθήματος 

Τίτλος Μαθήματος 

1 Φ100 (Υ) Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 

2 Φ120 (Υ) Λογική  

3 Φ160 (Υ) Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας 

4 ΚΚΑ100 (Υ) Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 

5 ΚΨΑ050 (Υ) Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι 

6 ΑΕΦΦ015 (Υ)  
(Τμήμα Φιλολογίας) 

Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (περισσότεροι 
του ενός διδάσκοντες / κατανομή με βάση το 
επώνυμό σας) 

7 Ξένη Γλώσσα  010 Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Τουρκικά  

8 Ιστορία (Τμήμα 

Ιστορίας – 

Αρχαιολογίας) 

με κωδικούς ΙΜΧΑ, ΙΝΧΑ, ΒΙΣΑ, ΑΙΣΑ 
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ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων πραγματοποιούνται μέσω του site 

http://eudoxus.gr. Δηλώνετε συγγράμματα ΜΟΝΟ για τα μαθήματα που 

έχετε επιλέξει. Δηλώσεις και αλλαγές δεν καταχωρούνται μετά το πέρας της 

προθεσμίας, γι’ αυτό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί διότι σε αντίθετη 

περίπτωση δεν θα παραλάβετε τα συγγράμματα της επιλογής σας. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:  

Εξυπηρέτηση φοιτητών κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11:00 – 14:00.  

Πριν απευθυνθείτε στη Γραμματεία, παρακαλώ ελέγξτε τις ανακοινώσεις όπου 

μπορεί να υπάρχει απάντηση στο ερώτημά σας.  

Αιτήματα προς τη γραμματεία (π.χ. βεβαιώσεις σπουδών, αναλυτικές 

βαθμολογίες κ.λ.π.) γίνονται ΜΟΝΟ μέσω studentsweb και στο πεδίο 

«παρατηρήσεις» μπορείτε να γράψετε αν θέλετε να παραλάβετε το 

πιστοποιητικό που ζητήσατε μέσω φαξ(γράψτε το νούμερο) ή μέσω του 

ιδρυματικού σας email. Σε άλλη περίπτωση τα παραλαμβάνετε αυτοπροσώπως 

από τη γραμματεία τις μέρες και ώρες που εξυπηρετεί τους φοιτητές. Ειδικά  

για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. Έτους 2020-2021 συστήνεται η 

επικοινωνία με την Γραμματεία να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα και όχι 

με φυσική παρουσία στο χώρο της. 

Τα προσφερόμενα μαθήματα, το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις εξεταστικές 

περιόδους θα τα βλέπετε από τις ανακοινώσεις, στο site  του Τμήματος 

(http://www.fks.uoc.gr ) και στο studentsweb (https://student.cc.uoc.gr). 

 

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ: Εάν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να διακόψετε 

τις σπουδές σας για 1 ή 2 εξάμηνα, πρέπει να ενημερώσετε προσωπικά την 

γραμματεία μέσω του ιδρυματικού σας  e-mail, ώστε να προβεί στην αναστολή 

σπουδών σας για το διάστημα που ενδιαφέρεστε.  

Κατά την περίοδο που διαρκεί η αναστολή σπουδών σας, ακυρώνεται και το 

πάσο/φοιτητική ταυτότητά σας. 

http://eudoxus.gr/
http://www.fks.uoc.gr/
https://student.cc.uoc.gr/
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι σπουδών είναι τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού 

των Τομέων του Τμήματος (Φιλοσοφίας & Θεωρίας και Μεθοδολογίας των 

Κοινωνικών Επιστημών), στα οποία θα μπορείτε να απευθύνεστε για θέματα 

προγράμματος σπουδών.  

Ακολουθεί πίνακας με τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους που αντιστοιχούν 

στους/στις πρωτοετείς φοιτητές/τριες του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

καθώς και τα e-mail επικοινωνίας με αυτούς.  

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ/ΕΙΣΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

 

 

Α/Α 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών   
Α.Μ. 

Πρωτοετών 
Φοιτητών   

(από - εώς) 

Τομέας Φιλοσοφίας 

Τομέας Θεωρίας και 

Μεθοδολογίας των 

Κοινωνικών Επιστημών  

1 Βενιέρη Μαρία 

(venierim@uoc.gr ) 

Ανδρουλιδάκης Κων/νος 

(androulidakis@uoc.gr ) 

Κατσαρού Ελένη 

(katsarou@uoc.gr ) 

5851-5872 

2 
Βιλτανιώτη Ειρήνη-Φωτεινή 

(viltanioti@uoc.gr ) 

Βαφέας Νικόλαος 

(vafeasn@uoc.gr) 

 

5873-5893 

3 Θεοδώρου Παναγιώτης** 

(theodor@uoc.gr ) 

Γεωργούλας Αντώνης 

(georgoua@uoc.gr ) 

5894-5914 

4 Κουκουζέλης Κων/νος 

(koukouze@uoc.gr ) 

Δαλακούρα Αικατερίνη 

(dalakoua@uoc.gr ) 

5915-5935 

5 Μπαντινάκη Αικατερίνη 

(bantinaki@uoc.gr ) 

Ιατρίδης Τηλέμαχος 

(iatridis@uoc.gr ) 

5936-5956 

6 Παπαδάκη Ευαγγελία 

(epapad@uoc.gr ) 

Κακλαμάνη Σταματίνα 

(kakltina@uoc.gr ) 

5957-5977 

7 Μπάλλα Χλόη* 

(chloeballa@uoc.gr ) 
Σταματοπούλου Δέσποινα 

5978-5998 

8 Πίσσης Ιωάννης 

(jpissis@uoc.gr ) 

Τσαντηρόπουλος Αρης 

(tsantirop@uoc.gr ) 

5999-6019 

9 Σαργέντης Κων/νος 

(sargentk@uoc.gr ) 

Τέγος Σπύρος 

(tegos@uoc.gr ) 

- 

6020-6040 

10 Τσινόρεμα Σταυρούλα 

(tsinorev@uoc.gr ) 

Τσούρτου Βασιλική 

(vtsourtou@uoc.gr ) 

6041-6061 

*Η κυρία Μπάλλα θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 
** Ο κύριος Θεοδώρου και οι κυρίες Δαλακούρα Αικατερίνη και Κακλαμάνη Σταματίνα θα 
βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 
 
 

 

mailto:venierim@uoc.gr
mailto:androulidakis@uoc.gr
mailto:katsarou@uoc.gr
mailto:viltanioti@uoc.gr
mailto:vafeasn@uoc.gr
mailto:theodor@uoc.gr
mailto:georgoua@uoc.gr
mailto:koukouze@uoc.gr
mailto:dalakoua@uoc.gr
mailto:bantinaki@uoc.gr
mailto:iatridis@uoc.gr
mailto:epapad@uoc.gr
mailto:kakltina@uoc.gr
mailto:chloeballa@uoc.gr
mailto:jpissis@uoc.gr
mailto:tsantirop@uoc.gr
mailto:sargentk@uoc.gr
mailto:tegos@uoc.gr
mailto:tsinorev@uoc.gr
mailto:vtsourtou@uoc.gr
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης υποστηρίζει 

ουσιαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία με αξιόλογες συλλογές έντυπων και 

ηλεκτρονικών βιβλίων, περιοδικών και άλλων αρχείων. Η συμμετοχή σας στις 

ενημερώσεις της Βιβλιοθήκης -που αφορούν τη λειτουργία και τους κανόνες 

της- είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση του δικαιώματος δανεισμού 

υλικού της. Επισκεφτείτε την ενότητα «Πρωτοετείς» στην ιστοσελίδα της 

(lib.uoc.gr) ή/και επικοινωνήστε με την υπηρεσία Πληροφόρησης και 

Εκπαίδευσης χρηστών. 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ : Για οποιαδήποτε υποτροφία ισχύσει αναρτώνται ανακοινώσεις 

στο studentsweb.  

 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:  Εάν η κύρια κατοικία σας είναι εκτός Ρεθύμνου και 

πληροίτε ορισμένα οικονομικά   ή/και κοινωνικά κριτήρια, δικαιούστε ετήσια 

επιδότηση 1000 euro. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στο site της φοιτητικής 

μέριμνας: https://www.merimna.uoc.gr/ όταν ξεκινήσει η περίοδος που 

δικαιούστε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά  και την αίτησή σας. 

 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Το πανεπιστήμιο προσφέρει στους 

φοιτητές ιατροφαρμακευτική  ασφάλιση για όλο το διάστημα των σπουδών 

τους. Με το πάσο σας, το οποίο αποδεικνύει τη φοιτητική σας ιδιότητα, 

μπορείτε να επισκεφθείτε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας. 

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: 

Εάν έχετε στην κατοχή σας πιστοποιητικό ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και 

επιθυμείτε τις  υπηρεσίες  που σας παρέχει ο νόμος,  παρακαλείσθε να 

καταθέσετε το εν λόγω πιστοποιητικό στο Γραφείο Στήριξης  του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης ( 

http://skf.uoc.gr/ ) στην κ. Ειρήνη Χαμηλάκη .  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 28310 77979 και στο e-mail: 

rskf@admin.uoc.gr    

 

https://www.merimna.uoc.gr/
http://skf.uoc.gr/
mailto:rskf@admin.uoc.gr
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ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο [υπό θεσμοθέτηση] Κατευθύνσεις Σπουδών: (1) 

Φιλοσοφίας, (2) Κοινωνικών Επιστημών. 

Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να επιλέξουν κατεύθυνση σπουδών κατά τη δήλωση 

μαθημάτων του πέμπτου εξαμήνου σπουδών τους. 

H δομή του Προγράμματος Σπουδών είναι τέτοια ώστε ο/η φοιτητής/τρια πρώτα να 

εξοικειώνεται με τον προβληματισμό στους βασικούς κλάδους της Φιλοσοφίας και των 

Κοινωνικών Επιστημών και στη συνέχεια να επιλέγει Κατεύθυνση Σπουδών και να 

διαμορφώνει ένα σχετικά εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθημάτων. 

1. Μαθήματα 

Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 

Τμήματος, που αναφέρεται παρακάτω, είναι ενδεικτική. 

Α. Μαθήματα Κορμού (28) 

Τα Μαθήματα Κορμού είναι υποχρεωτικά για κάθε φοιτητή του Τμήματος. Τα 

μαθήματα κορμού έχουν ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα βασικά 

αντικείμενα της Φιλοσοφίας και των Κοινωνικών Επιστημών που καλλιεργούνται στο 

Τμήμα καθώς και τη βασική κατάρτισή τους σε αντικείμενα των ανθρωπιστικών 

επιστημών. Τα μαθήματα κορμού χωρίζονται σε: 

Μαθήματα (Υποχρεωτικές Παραδόσεις) από το Τμήμα ΦΚΣ (14) 

1. Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Φ100) 

2. Φιλοσοφία της επιστήμης (Φ110)(για φοιτητές του [Β’] έτους και εξής)  

3. Λογική (Φ120) 

4. Ηθική φιλοσοφία (Φ130) 

5. Πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία (Φ140) 

6. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας (Φ160) 

7. Ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας (Φ180) 

8. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (ΚΚΑ100) 

9. Κοινωνιολογική θεωρία (ΚΚΑ110) 

10.Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών (ΚΕΑ200) (για φοιτητές του [Β’] έτους 

και εξής)  

11.Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (ΚΠΑ020) ή Ιστορία της Εκπαίδευσης (ΚΠΑ030) 

12.Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι (ΚΨΑ050) 

13.Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ (ΚΨΑ051) 

14.Διδακτική μεθοδολογία (ΚΠΑ002) (για φοιτητές του [Β’] έτους και εξής) 

Μαθήματα από τα άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής (10) 

(Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά) 

Κλασική φιλολογία   

Αρχαία Ελλην. Θεματογραφία (ΑΕΦΦ 015) 1 

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦΦ 100-299) & Λατινική Φιλολογία (ΛΑΦΦ 

100-299) 
3 

Βυζαντινή & νεοελληνική φιλολογία   

Βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία (ΒΥΦΦ 100-299 & ΝΕΦΦ 100-299) 3 
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Ιστορία   

Αρχαία Ιστορία (ΑΙΣΑ.###) ή 
Βυζαντινή (ΒΙΣΑ.###) ή 

Μεσαιωνική Ιστορία (ΙΜΧΑ.###) ή 
Νεότερη Ιστορία (ΙΝΧΑ.###) 2 

Γλωσσολογία   

Θεωρητική Γλωσσολογία (ΓΛΩΦ 100-280) 1 

Ξενόγλωσση Γραμματεία και Ορολογία (4) 

Οι φοιτητές/τριες που κατέχουν ήδη αναγνωρισμένο δίπλωμα ξένης γλώσσας 

ενδέχεται να μπορούν να απαλλαγούν από ένα (1) επίπεδο Ξενόγλωσσης 

Γραμματείας και Ορολογίας. 

Β. Μαθήματα Κατεύθυνσης (18) 

Ο φοιτητής με δήλωσή του, που υποβάλλεται στη Γραμματεία (μέσω studentsweb) 

κατά τη δήλωση μαθημάτων του πέμπτου (Ε’) εξαμήνου, ορίζει την Κατεύθυνση 

που θα ακολουθήσει. 

Κατεύθυνση Φιλοσοφίας 

 Μαθήματα Τομέα Φιλοσοφίας: 

12 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα : 4 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν 

μαθήματα από κάθε μία από τις διδακτικές ενότητες Α, Β, Γ (βλ. παρακάτω). 

Από τα 4 μαθήματα κάθε ενότητας ένα πρέπει να είναι Σεμινάριο και μία 

Άσκηση (συνολικά 3 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν Σεμινάρια και 3 υποχρεωτικές 

κατ’ επιλογήν Ασκήσεις). Οι Ασκήσεις έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη βασικών 

κειμένων της φιλοσοφικής γραμματείας. 

 Μαθήματα ελεύθερης επιλογής: 

6 μαθήματα από οποιοδήποτε Τμήμα (με μοναδικό περιορισμό τα ects του κάθε 

μαθήματος να είναι κατ’ ελάχιστον 5) 

Κατεύθυνση Κοινωνικών Επιστημών 

 Μαθήματα Τομέα Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών: 

12 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα : 4 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν 

μαθήματα από κάθε μία από τις διδακτικές ενότητες Α, Β, Γ (βλ. παρακάτω). 

Από τα 4 μαθήματα κάθε ενότητας δύο πρέπει να είναι Σεμινάρια (συνολικά 6 

υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν Σεμινάρια). 

 Μαθήματα ελεύθερης επιλογής: 

6 από οποιοδήποτε Τμήμα (με μοναδικό περιορισμό τα ects του κάθε 

μαθήματος να είναι κατ’ ελάχιστον 5) 

Υποχρεωτικά για την απόκτηση πτυχίου του τμήματος είναι: 

 για την κατεύθυνση «Φιλοσοφία», τρία (3) σεμινάρια και τρεις (3) ασκήσεις. 

 για την κατεύθυνση «Κοινωνικές Επιστήμες», έξι (6) σεμινάρια. 

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στα Σεμινάρια είναι να 

γνωρίζει μια Ξένη Γλώσσα και να έχει γνώση σχετική με το αντικείμενο του 

Σεμιναρίου. 
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2. Πτυχιακή Εργασία 

Στο Τμήμα Φ.Κ.Σ., η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική. Η Πτυχιακή Εργασία 

μπορεί να επιλεγεί στην αρχή του τέταρτου (Δ’) έτους σπουδών κατά το χειμερινό 

εξάμηνο και ισοδυναμεί με τρία (3) τρίωρα μαθήματα (ένα Σεμινάριο και δύο 

Παραδόσεις Κατεύθυνσης).  

3. Διεθνής Κινητικότητα Φοιτητών / Πρόγραμμα «ΕRASMUS» 

Συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού: Κατά τη διάρκεια των σπουδών του 

ο/η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μαθήματα (σε 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών 

«Erasmus». Πληροφορίες σχετικά στην ιστοσελίδα : www.uoc.gr/intrel  

4. Πρακτική Άσκηση 

Από τον Αύγουστο του 2005 άρχισε να υλοποιείται στο Τμήμα Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σπουδών το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Είναι ένα 

πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όπου ο συμμετέχων/ουσα φοιτητής/τρια ασκείται, για χρονικό διάστημα 

τριών μηνών (πλήρης απασχόληση - 23 ώρες εβδομαδιαία), σε έργο συναφές με 

το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος σε φορέα που επιλέγει είτε μέσα από 

δεδομένη λίστα συνεργαζόμενων φορέων είτε σε φορέα που προτείνει ο/η ίδιος/α. 

Στόχοι του Προγράμματος είναι η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την 

επαγγελματική ανάπτυξη και η στήριξη του προσωπικού επαγγελματικού 

σχεδιασμού των φοιτητών/τριών του Τμήματος. Η Πρακτική Άσκηση δεν λαμβάνει 

βαθμό, υπολογίζεται όμως ως ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής. 

5. Μονάδες ECTS (πιστωτικές μονάδες) - απόκτηση πτυχίου 

Από τα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών, οι Παραδόσεις έχουν 5 πιστωτικές 
μονάδες ECTS, ενώ τα Σεμινάρια και οι Ασκήσεις έχουν 10 πιστωτικές μονάδες 
ECTS . Η Πτυχιακή Εργασία έχει 20 πιστωτικές μονάδες ECTS. 

Η λήψη του πτυχίου προϋποθέτει τη συγκέντρωση τουλάχιστον 240 πιστωτικών 
μονάδων, οι οποίες κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα (με μέγιστο αριθμό 

πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο τις 35 για τα τρία πρώτα έτη και 40 από το 4ο 
έτος και έπειτα.  . Ο/Η φοιτητής/τρια αποκτά πτυχίο με την επιτυχή εξέταση σε 
σαράντα έξι (46) μαθήματα. 

 

6. Απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 

Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών δίνει τη δυνατότητα στους 

φοιτητές/τριες να λάβουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 
(Π.Π.Δ.Ε.) με την παρακολούθηση σχετικού κύκλου μαθημάτων.  

Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, είναι πρόσθετο τυπικό προσόν για το διορισμό σε θέσεις 

εκπαιδευτικών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η απόκτηση του Π.Π.Δ.Ε. δεν είναι 
υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Φιλοσοφικών και 
Κοινωνικών Σπουδών. Ειδικότερες πληροφορίες για τον κύκλο μαθημάτων του 

Π.Π.Δ.Ε. καθώς και τις προϋποθέσεις λήψης του μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://student.cc.uoc.gr/newsfolder/1053/439_APS_Acad.1_Anatheorisi_PPDE_
FKS_signed.pdf  

http://www.uoc.gr/intrel
https://student.cc.uoc.gr/newsfolder/1053/439_APS_Acad.1_Anatheorisi_PPDE_FKS_signed.pdf
https://student.cc.uoc.gr/newsfolder/1053/439_APS_Acad.1_Anatheorisi_PPDE_FKS_signed.pdf
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σπουδών, 74100 Ρέθυμνο. Τηλ.: 28310 77215-16, Φαξ: 28310 77222 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  

Πρόεδρος Τμήματος: Ελένη Κατσαρού 

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Μαρία Βενιέρη  

Γραμματέας: Σοφία Γιαλεδάκη,τηλ. 28310 77211, gram@fks.uoc.gr 

Εξυπηρέτηση Φοιτητών: Τρίτη, Πέμπτη 11:00-14:00, τηλ. 28310 77215-16-42, 

rozaki@uoc.gr, tzanouds@uoc.gr, alexantonaki@uoc.gr  
 

Χρήσιμες Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο: 

Πανεπιστήμιο Κρήτης: www.uoc.gr 

Φιλοσοφική Σχολή: www.phl.uoc.gr 

Τμήμα Φ.Κ.Σ.: www.fks.uoc.gr 

Τμήμα Φιλοσοφίας: www.philology.uoc.gr 

Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας: www.history-archaeology.uoc.gr 

Studentsweb: http://student.cc.uoc.gr 

Δήλωση συγγραμμάτων Εύδοξος: https://eudoxus.gr/  

Βιβλιοθήκη: www.lib.uoc.gr 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (για πρόγραμμα Erasmus+) : https://www.uoc.gr/intrel/  

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Π.Κ.: http://skf.uoc.gr/  

Επίλυση προβλημάτων ιδρυματικού λογαριασμού:  

τηλ.: 2810393312 / email: helpdesk@uoc.gr  

Επίλυση Προβλημάτων Πρόσβασης στο StudentsWeb:  

Τηλ: 2810394153/ 2810394157 / email: gram-support@uoc.gr  

 

Πρόσβαση σε Ασύρματο Δίκτυο: Με τους προσωπικούς σας κωδικούς 

πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Π.Κ. μπορείτε να συνδεθείτε και στα 

ασύρματα δίκτυα (UCNET-WWW, eduroam) 

http://fks.uoc.gr/_/pw/cvs/katsarou/
mailto:rozaki@uoc.gr
mailto:tzanouds@uoc.gr
mailto:alexantonaki@uoc.gr
http://www.uoc.gr/
http://www.phl.uoc.gr/
http://www.fks.uoc.gr/
http://www.philology.uoc.gr/
http://www.history-archaeology.uoc.gr/
http://student.cc.uoc.gr/
https://eudoxus.gr/
http://www.lib.uoc.gr/
https://www.uoc.gr/intrel/
http://skf.uoc.gr/
mailto:helpdesk@uoc.gr
mailto:gram-support@uoc.gr
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Χάρτης πανεπιστημίου Κρήτης 

 
 

 

Διάγραμμα Διδακτηρίων Φιλοσοφικής Σχολής 
 

 
 

Διαδικτυακός χάρτης εγκαταστάσεων Φιλοσοφικής Σχολής: 
https://www.google.com/maps/@35.354653,24.449101,228m/data=!3m1!1e3 

 
Διαδικτυακός χάρτης της πόλης του Ρεθύμνου:  
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?msa=0&ll=35.35735219568854%2

C24.468194435348565&spn=0.0091%2C0.022788&z=15&mid=1S0oRLX4tVss2
40ONF6IgjXxYouU 

https://www.google.com/maps/@35.354653,24.449101,228m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?msa=0&ll=35.35735219568854%2C24.468194435348565&spn=0.0091%2C0.022788&z=15&mid=1S0oRLX4tVss240ONF6IgjXxYouU
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?msa=0&ll=35.35735219568854%2C24.468194435348565&spn=0.0091%2C0.022788&z=15&mid=1S0oRLX4tVss240ONF6IgjXxYouU
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?msa=0&ll=35.35735219568854%2C24.468194435348565&spn=0.0091%2C0.022788&z=15&mid=1S0oRLX4tVss240ONF6IgjXxYouU
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Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

 

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου: 28/9/2020 - 9/1/2021 

 

Διακοπές Χριστουγέννων:  24/12/2020 - 6/1/2021   

 

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου: 11/1/2021 - 6/2/2021 

 

 

Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου:  Τετάρτη 17/3/2021    

 

 

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου: 15/2/2021 - 22/5/2021 

 

Διακοπές Πάσχα: 26/4/2021 - 9/5/2021   

 

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 31/5/2021 - 26/6/2021 

 

 

Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου: Τετάρτη 21/7/2021  

 

 

ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

28 Οκτωβρίου : Εθνική Γιορτή 

8 Νοεμβρίου: Επέτειος Αρκαδίου (Ρέθυμνο) 

17 Νοεμβρίου: Επέτειος Πολυτεχνείου 

30 Ιανουαρίου: Των Τριών Ιεραρχών 

15 Μαρτίου: Καθαρά Δευτέρα 

25 Μαρτίου: Εθνική Γιορτή 

1 Μαΐου: Πρωτομαγιά 

21 Ιουνίου: Αγίου Πνεύματος 

 

 


