Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ
«Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας»
(ΦΕΚ 760/Β/29-4-2015)
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1. Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας (ΙΕΤ)
2. Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας (ΦΕΤ)
3. Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ


Λογική



Φιλοσοφία της Επιστήμης Ι



Ιστορία των Επιστημών, 16ος-17ος αιώνας

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΤ
Υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης


Ιστορία Επιστημών στην Αρχαιότητα



Ιστορία της Τεχνολογίας

Ένα (1) από τα ακόλουθα μαθήματα


Ιστορία Επιστημών 18ος-20ος αιώνας



Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία

Σεμινάρια κατεύθυνσης
Θέματα Ιστορίας Βιολογικών και Ιατρικών Επιστημών
Θέματα Ιστορίας Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Θέματα Ιστορίας Μαθηματικών και Λογικής
Θέματα Ιστορίας Τεχνολογίας
Θέματα Ιστορίας Φυσικών Επιστημών
Θέματα Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας
Απόκτηση ΜΔΕ στην κατεύθυνση
Επιτυχής παρακολούθηση 3 υποχρεωτικών μαθημάτων + 3 υποχρεωτικών
μαθημάτων κατεύθυνσης ΙΕΤ + 4 σεμιναρίων (2 τουλάχιστον της κατεύθυνσης ΙΕΤ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΕΤ
Υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης


Φιλοσοφία της Επιστήμης ΙΙ



Γνωσιολογία και Μεταφυσική

Ένα (1) από τα ακόλουθα μαθήματα


Αρχαία Φιλοσοφία



Νεότερη Φιλοσοφία

Σεμινάρια κατεύθυνσης
Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία
Θέματα Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Θέματα Συστηματικής Φιλοσοφίας
Θέματα Φιλοσοφίας Βιολογικών και Ιατρικών Επιστημών
Θέματα Φιλοσοφίας Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Θέματα Φιλοσοφίας Μαθηματικών και Λογικής
Θέματα Φιλοσοφίας Τεχνολογίας
Θέματα Φιλοσοφίας Φυσικών Επιστημών
Απόκτηση ΜΔΕ στην κατεύθυνση
Επιτυχής παρακολούθηση 3 υποχρεωτικών μαθημάτων + 3 υποχρεωτικών μαθημάτων κατεύθυνσης ΦΕΤ + 4 σεμιναρίων (2 τουλάχιστον της κατεύθυνσης ΦΕΤ)
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΦΕΤ
Υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης
Ως υποχρεωτικά της κατεύθυνσης αυτής θεωρούνται όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα
των κατευθύνσεων ΙΕΤ και ΦΕΤ
Σεμινάρια κατεύθυνσης
Ως σεμινάρια της κατεύθυνσης αυτής θεωρούνται όλα τα σεμινάρια των κατευθύνσεων ΙΕΤ και ΦΕΤ
Απόκτηση ΜΔΕ στην κατεύθυνση
Επιτυχής παρακολούθηση


3 υποχρεωτικών μαθημάτων

 1 από τα μαθήματα “Ιστορία Επιστημών στην Αρχαιότητα” και “Ιστορία της
Τεχνολογίας”

 1 από τα μαθήματα “Φιλοσοφία της Επιστήμης ΙΙ” και “Γνωσιολογία και
Μεταφυσική”
 1 από τα μαθήματα “Ιστορία των Επιστημών, 18ος-20ος αιώνας”, “Επιστήμη,
Τεχνολογία, Κοινωνία”, “Αρχαία Φιλοσοφία” και “Νεότερη Φιλοσοφία”
 2 σεμιναρίων κατεύθυνσης ΙΕΤ
 2 σεμιναρίων κατεύθυνσης ΦΕΤ.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ


Κάθε ακαδημαϊκό έτος προσφέρονται όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα.



Τα υποχρεωτικά μαθήματα των κατευθύνσεων ΙΕΤ και ΦΕΤ προσφέρονται
ανά διετία.



Κάθε ακαδημαϊκό έτος προσφέρονται το πολύ 24 σεμινάρια (12 ανά
κατεύθυνση).



Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων δεν επικαλύπτονται ούτε μεταξύ τους
ούτε με ώρες διδασκαλίας σεμιναρίων.



Σεμινάριο που δηλώνεται από λιγότερους από τρεις (3) φοιτητές δεν
πραγματοποιείται.

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να δηλώσουν κατεύθυνση στην αρχή του δεύτερου έτους
σπουδών τους. Ειδικά οι φοιτητές/τριες που εγγράφηκαν (για πρώτη φορά) στο ΠΜΣ
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, μπορούν να επιλέξουν αν επιθυμούν να
αποφοιτήσουν με το παλαιό ή το νέο πρόγραμμα σπουδών, υποβάλλοντας στη
Γραμματεία σχετική δήλωση στην αρχή του εαρινού εξαμήνου 2015-2016.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Η βαθμολογία γίνεται με αλφαβητική κλίμακα, η αντιστοιχία της οποίας με την
αριθμητική κλίμακα είναι: Α+ = 10, Α = 9, Α- = 8, Β+ = 7, Β = 6, Β- = 5, Γ = 4.
Ο βαθμός αποφοίτησης υπολογίζεται ως μέσος όρος των βαθμών των δέκα (10)
μαθημάτων/σεμιναρίων που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς κάθε φοιτητής/τρια και
του διπλάσιου του βαθμού της διπλωματικής του/της εργασίας. Δεν είναι δυνατή η
αποφοίτηση φοιτητή/τριας που έχει βαθμολογηθεί με Γ τρεις (3) φορές.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Κάθε φοιτητής/τρια έχει ως σύμβουλο σπουδών μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ΜΙΘΕ ή
του Τομέα ΑΚΕΔ του ΕΜΠ, που ορίζεται όταν ο φοιτητής/τρια εγγράφεται στο ΠΜΣ
για πρώτη φορά και παραμένει ίδιος/α σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της
φοιτητή/τριας. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν οριστεί σύμβουλος σπουδών
φοιτητή/τριας, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο Διευθυντής του ΠΜΣ.
Οι δηλώσεις μαθημάτων/σεμιναρίων κάθε εξαμήνου γίνονται δεκτές μόνον αν έχουν
υπογραφεί από το/τη σύμβουλο σπουδών κάθε φοιτητή/τριας.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Για κάθε μάθημα/σεμινάριο υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι, η πρώτη στο τέλος
του ακαδημαϊκού εξαμήνου κατά τη διάρκεια του οποίου προσφέρθηκε το
μάθημα/σεμινάριο και η δεύτερη το Σεπτέμβριο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.
Φοιτητής/τρια που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό που έλαβε στην πρώτη εξεταστική
περίοδο ενός μαθήματος/σεμιναρίου μπορείς να εξεταστεί πάλι κατά τη δεύτερη
περίοδο και να κρατήσει το μέγιστο από τους δύο βαθμούς.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΜΣ
Κάθε φοιτητής/τρια του ΠΜΣ μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι δύο (2)
μαθήματα/σεμινάρια που προσφέρονται από άλλα ΠΜΣ, αφού έχει λάβει σχετική
έγκριση από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, τα μαθήματα
από άλλα ΠΜΣ θα αναγνωρίζονται ως σεμινάρια του ΠΜΣ ΙΦΕΤ.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιβλέπων/ουσα διπλωματικής εργασίας μπορεί να οριστεί μόνο μέλος ΔΕΠ του
Τμήματος ΜΙΘΕ ή του Τομέα ΑΚΕΔ του ΕΜΠ. Η εξέταση/βαθμολόγηση κάθε
διπλωματικής εργασίας γίνεται από τριμελή επιτροπή, που αποτελείται από τον/την
επιβλέποντα/ουσα και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ.

