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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2008/2009
Εισαγωγική επισήμανση:

Ο παξψλ εηήζηνο Απνινγηζκφο είλαη δεκνζηεχζηκνο θαη έρεη σο αθεηεξία γηα ηε ζχληαμή ηνπ ηελ αληίιεςε φηη ν Σνκέαο ζπληζηά ηνλ πξσηνγελή θνξέα ηεο δηδαθηηθήο θαη εξεπλεηηθήο παξνπζίαο ησλ Α.Δ.Ι., δειαδή ην κφλν ζπγθξίζηκν πεδίν σο πξνο ηηο αλάγθεο θαη
ηηο δπλαηφηεηεο .

Ι. Οικονομική κατάσταση

1. Μηζζνινγηθή θαηάζηαζε ησλ κειψλ ΓΔΠ.: θαζήισζε ησλ κηζζψλ απφ ην
1997 (Ν. 2530/23.10.1997, άξζξν 13) – δηαξθήο κείσζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο.
1.1. Φνξνινγία επηδνκάησλ: ιφγσ ηεο νηθείαο εθθξεκφηεηαο αξθεηά κέιε
Γ.Δ.Π. πξνζθεχγνπλ ζην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν.

2. Ταθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: εθηφο απφ ηνπο θσδηθνχο 4121ΑΒΑ, 4121, 4121Ω,
πξνηηκάηαη απφ ηελ Πξπηαλεία ε ππνβνιή πξνηάζεσλ/ «πξνγξακκάησλ».

3. Γεκφζηεο επελδχζεηο: Τπνβιήζεθαλ (Ινχληνο 2008, θαη εθ λένπ: Μάξηηνο 2009)

ζρεηηθέο πξνηάζεηο/«πξνγξάκκαηα».

4. Φξεκαηνδφηεζε Μεηαπηπρηαθψλ: απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ
(23.000€).

5. Άιιεο πεγέο: θακία.
5.1. Κξίλεηαη φρη αλαγθαία θαη πξσηίζησο αληηζπληαγκαηηθή ε ζέζπηζε «δηδάθηξσλ».
6. Γσξεηέο ηνπ Τνκέα:ζπλερίδεηαη ε πξαθηηθή ησλ δσξεψλ θαη απνθιεηζηηθά αθνξά βηβιία θαη αξρεηαθέο ζπιινγέο.

6.1. Γσξεέο ζην Ίδξπκα: Δπθηαία ε δηάρπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο.
7. Απνδεκίσζε εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ: ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε δεκνζηεχζεθε
ζηηο 25.8.2008 θαη ε απφθαζε γηα ηνλ απηνηειή θσδηθφ 4121Ω καο θνηλνπνηήζεθε
ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2009. Δπνκέλσο γηα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ε
ζρεηηθή απνδεκίσζε βάξπλε ηνλ θσδηθφ 4121ΑΒΑ.

8. Μέξηκλα γηα ηα λενπξνζιακβαλφκελα κέιε Γ.Δ.Π.: ειάρηζηε.
9. Γηακνλή: Ισάλληλα (βι. θαη XI, §. 1).
10. Η θαζεκεξηλφηεηα ζην campus: δπλαηφηεηα ρξήζεο θπιηθείσλ, εζηηαηνξίνπ
ηνπ πξνζσπηθνχ, θέληξσλ άζιεζεο θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ, αιιά θαη παξαθνινχζεζεο θάπνησλ κεκνλσκέλσλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη πάληα ζηε δηαθήκηζή ηνπο σο «δξάζεσλ ιφγνπ θαη ηέρλεο».

10.1. Αζιεηηζκφο: δπλαηφηεηεο ρσξίο αληίθξηζκα.
11. Μέιε Γ.Δ.Π. πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο: φια
11.1. Όξηα ειηθίαο Γ.Δ.Π.: λα παξακείλνπλ σο έρνπλ.
12. Μηζζνιφγηα δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ: απαηηείηαη δξαζηηθή αλαπξνζαξκνγή.

12.1. Όξηα ειηθίαο: ηδίσο ηεο ζέζεο «γξακκαηέα» ηνπ Ιδξχκαηνο λα κελ «θνληαίλνπλ» ή λα κελ απμάλνληαη θαηά ηα ελδηαθέξνληα ησλ «εκεηέξσλ».

ΙΙ. Υποδομή και εξοπλισμός

1. Φψξνη γξαθείσλ: δηαζέζηκνη 15˙

λένη: 7.

2. Αίζνπζεο καζεκάησλ: δελ ζα επαξθέζνπλ αλ ηεξεζεί ν «Πξφηππνο Δζση. Καλνληζκφο» πνπ επηβάιιεη ηελ «ππνρξεσηηθή δηαίξεζε ησλ θνηηεηψλ ζε

ηκήκαηα ή

θιηκάθηα ησλ νγδφληα θαηά αλψηαην φξην» (άξζξν 36, §. 2).

3. Αίζνπζεο θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ: επαξθείο, ρσξίο λα δηαζέηνπλ θαη
ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ.

4. Φψξνη Δξγαζηεξίσλ: ρσξίο δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, κε κφλε ηε θξνληίδα ησλ
δηεπζπληψλ ηνπο.

5. Ηιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο:αλάγθε κεξηθήο αλαλέσζεο.
6. Βηβιηνζήθεο, επίπισζε: αγνξά, θπξίσο σο πξνο ηα Δξγαζηήξηα.
7. Χεθηνπνίεζε αξρεηαθψλ θαη κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ: πιελ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δξεπλψλ Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο, ην νπνίν πινπνίεζε δχν πξνγξάκκαηα ηεο
«Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο» (Πξνζθιήζεηο 65 θαη 172), ηα άιια ηξία (βι. V. §.
10) θαζψο θαη ε Βηβιηνζήθε θαη Μνπζείν Μαξίαο θαη πχξνπ Μαιαθνχξε αλακέλνπλ ηε δένπζα ρξεκαηνδφηεζε.

8. Πάγηα δηεθδίθεζε: λα κεηαηξέπεηαη ην ρξεκαηηθφ θεθάιαην ησλ «δεκνζίσλ επελδχζεσλ» ζε πάγην πξαγκαηηθφ θεθάιαην (εμνπιηζκφο-εγθαηαζηάζεηο).

9. Κηήξην: έηνο ιεηηνπξγίαο: 1997, σο πξνέθηαζε ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο θαη φρη σο
ελδηάκεζν ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ˙ αλάγθε κεξηθνχ εππξεπηζκνχ νξηζκέλσλ
ζεκείσλ θαη ελίζρπζεο ζπζηήκαηνο ππξαζθάιεηαο θιπ.

ΙΙΙ. Η σύνθεση του Προσωπικού

1. Υπάξρνληα κέιε Γ.Δ.Π. : 11
1.1. Υπφ δηνξηζκφ: 1
1.2. Καηαλνκή θχισλ: άληξεο 7· γπλαίθεο: 4.
1.3. Καηαλνκή βαζκίδσλ: θαζεγεηέο/ηξηεο: 2· αλ. θαζεγεηέο/ηξηεο: 3· επίθ. θαζεγεηέο/ηξηεο: 5· ιέθηνξεο: 1.

1.4. Κάιπςε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Τνκέα: επαξθψο θαη αλαινγηθά αλά ηδηαίηεξν πεδίν.

2. Μέιε Γ.Δ.Π. πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο: φια.
3. Η αλάγθε λέσλ κειψλ: 5 λέα κέιε.
4. Δηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο: θακία απάληεζε απφ ην ΤΠΔΠΘ θαη ζπλαθψο
ρσξίο ελεκέξσζε απφ ηελ Πξπηαλεία.

5. Δηδηθνί επηζηήκνλεο:1 εηήζηα πίζησζε (κε δχν απνδέθηεο) πνπ ζα έπξεπε
λα ππεξδηπιαζηαζζεί θαη θπξίσο λα κεηαηξαπεί ζε κφληκε ζέζε.

6.

Ψξνκίζζηνη: θαλέλαο

7. Δ.Τ.Δ.Π.: θαλέλαο (βι. ΙV, ζεκείν 4)· απαηηείηαη άκεζα ε θάιπςε ηεο ρεξεχνπζαο
ζέζεο.

8.

Γηνηθεηηθνί ππάιιεινη:2· απαηηείηαη ε πξφζιεςε άιισλ 5 γηα ηε ζηειέρσζε
ησλ Δξγαζηεξίσλ.

9. Απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί: 1, ελψ παιαηφηεξα ην ΤΠΔΠΘ καο δηέζεηε 5.
10. Έληαμε Οκφηηκσλ θαζεγεηψλ: ήδε, κε ηε λέα λνκνζεζία, ζε εθιεθηνξηθά
ζψκαηα, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, εθδειψζεηο θιπ.

11. Έληαμε επηηίκσλ δηδαθηφξσλ: δηαιέμεηο, νκηιίεο θιπ.
12. Η αθαδεκατθή παξάδνζε: ε Φηινζνθηθή ρνιή ηδξχζεθε ην 1964 θαη δηαηξέζεθε ζε ηξία Σκήκαηα ην 1984: ήδε νινθιεξψλεηαη ε πέκπηε δεθαεηία.

IV. Η διοικητική λειτουργία

1. Γηαξθήο γξαθεηνθξαηηθνπνίεζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο: θαηά
ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έγηλαλ πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ
πνπ παιαηφηεξα ήηαλ δεδνκέλεο.

2. Δπηβάξπλζε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ Γ.Δ.Π.: θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Ωο εληζρπκέλνο έιεγρνο κε ιηγφηεξεο ππνρξεψζεηο απφ ηελ πιεπξά
ηνπ θξάηνπο.

3. Σπλεδξίεο ηνπ Τνκέα: θαλνληθά, 6 ηνπιάρηζηνλ ην έηνο θαη εληφο «έδξαο».
3.1. Σπλεδξίεο ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο: θαλνληθά, 6 ηνπιάρηζηνλ ην έηνο.

4. Θέζε γξακκαηέα: ρεξεχεη απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2007, παξά ηα επαλεηιεκκέλα
γξαπηά αηηήκαηα ηνπ δηεπζπληή ηνπ Σνκέα.

5. Γηνηθεηηθφ έξγν Δξγαζηεξίσλ: πιελ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δξεπλψλ Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο, ην νπνίν δηέζεηε έσο ηψξα ζπκβαζηνχρνπο, δελ ππάξρεη δηαζέζηκν
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ.

6. Έθδνζε Οδεγνχ Πξνπηπρηαθψλ Σπνπδψλ: θαλνληθά (δηαλεκήζεθε ζηελ
αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ζζ. 233), κε ηελ επζχλε ηνπ Παλ/θνχ Σππνγξαθείνπ.

7. Έθδνζε Οδεγνχ Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ: θαλνληθά (δηαλεκήζεθε ζηελ
αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ζζ. 105), κε ηελ επζχλε ηνπ Παλ/θνχ Σππνγξαθείνπ.

8. Σπλεξγαζία κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο: πνιχ θαιή.
9. Απηνηειήο δηνηθεηηθή «ππνζηήξημε» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ: πιήξσο ηελ έρεη αλαιάβεη ν Σνκέαο Φηινζνθίαο.
10. Σπλεξγαζία κε ηα θεληξηθά φξγαλα ηνπ Ιδξχκαηνο: πνιχ θαιή, αξθεί
λα βειηησζεί ε ππεξεζία Σαρπδξνκείνπ θαη λα νξηζζεί αξκφδηνο «θιεηήξαο».

11. Άζπιν: θαιχπηεηαη ην ζχλνιν ησλ ελδνπαλεπηζηεκηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ.

V. Οι ερευνητικές δυνατότητες

1.

Ο θσδηθφο 4121ΑΒΑ (αλαιψζηκα, άδεηεο ηνπ Γ.Δ.Π. ζην εζσηεξηθφ, πξνζθιήζεηο νκηιεηψλ θιπ.): έρνπλ πξνβιεθζεί κφλνλ 27.144 € (Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, απφθαζε αξ. 9699/23.12.2008).

2.

Ο θσδηθφο 4121 (ζπλέδξηα εμσηεξηθνχ): 5.321 €, δειαδή γηα έμη κφλνλ
κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζηελ Δπξψπε ή γηα 3 ηξία πέξαλ απηήο (απφθαζε Πξπη.
πκβνπιίνπ, αξ. ζπλ. 1042/28.1.2009).

3.

Δθπαηδεπηηθέο άδεηεο: 1 κέινο ΓΔΠ (εμακεληαία).

4.

Οη πξνζθεθιεκέλνη: δηαξθήο ξνή απφ ην εζσηεξηθφ (5) θαη ην εμσηεξηθφ (2).

5.

Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν πιεξνθφξεζεο: Αλαγλσζηήξηα, Γαλεηζκφο, Γηαδαλεηζκφο, Πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαη ζε Πεγέο πιεξνθφξεζεο .

5.1. Ο εκπινπηηζκφο: ε ζπιινγή βηβιίσλ, παιαηνηέξσλ θαη εληειψο πξφζθαησλ.
5.2. Σπλδξνκέο πεξηνδηθψλ, «ζπκβαηηθψλ» θαη «ειεθηξνληθψλ»: φια
καδί μεπεξλνχλ ηα 200.

5.3. Βάζεηο δεδνκέλσλ: Philosopher’s Index (απφ ην 1941), ERIC, MLA, JISTOR
θιπ.

6.

Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα: ηθαλνπνηεηηθή ξνή, ρσξίο λα κεηαηξέπνληαη ηα
κέιε ΓΔΠ ζε managers αλεχξεζεο θαη δηαρείξηζεο «εξεπλεηηθψλ» πξνγξακκάησλ.

7.

Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ: δηαξθήο ξνή, εληφο θαη εθηφο έδξαο.

8.

Σπιινγηθέο απηνηειείο δεκνζηεχζεηο: 33 έσο ηψξα.

8.1. Δμεχξεζε Δηδηθψλ θνλδπιίσλ γηα εθηχπσζε Πξαθηηθψλ επηζηε-

κνληθψλ ζπλεδξίσλ θαη εξεπλεηηθψλ κνλνγξαθηψλ: δηαξθήο πξφηαζε
πξνο ηελ Πξπηαλεία.

8.2. Δωδώνη, κέξνο ηξίην, επηζηεκνληθή επεηεξίδα ηνπ Τκήκαηνο: αλακέλεηαη ε εθηχπσζε ηνπ 36νπ ηφκνπ (2007-2009).

8.3. Παξαξηήκαηα ηεο Δωδώνης: είλαη απνηξεπηηθή ε απφθαζε ηνπ Πξπη. πκβνπιίνπ γηα αλψηαην φξην ζειίδσλ ηηο 85.

8.4. Παλεπηζηεκηαθφ Τππνγξαθείν: ππνιεηηνπξγεί.
8.5. Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο Παλ/κίνπ Ισαλλίλσλ: έρεη αλαζηαιεί ε λέα
εθθίλεζή ηνπο.

9.

Απηνηειέο εξεπλεηηθφ-ζπγγξαθηθφ έξγν: πινχζηα ζπγθνκηδή ζε βηβιία,
επηκέιεηα ζπιινγηθψλ ηφκσλ, κεηαθξάζεηο, εξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά
θαη Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ.

9.1. Απνινγηζκφο: άθξσο ηθαλνπνηεηηθφο, σο πξνο ηελ επξχηεηα ηεο ζεκαηηθήο θαη
ηελ πξσηνηππία.

9.2. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: θαιχπηνπλ ηφζν ηα «παξαδνζηαθά» φζν θαη ηα
«λεσηεξηθά» πεδία ηεο νηθείαο έξεπλαο κε ηελ εκπέδσζε «θξηηεξίσλ αξκνδηφηεηαο».

9.3. Δξεπλεηηθή ζηάζε: δελ πξφθεηηαη γηα «εξεπλνδίαηηα» κέιε Γ.Δ.Π. Δπνκέλσο
ην ζπγγξαθηθφ/εξεπλεηηθφ έξγν δελ εθπνλείηαη κέζσ ηνπ «Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ
Κνλδπιίσλ Έξεπλαο».

9.4. «Cave»: δελ έρνπκε κεηάζρεη ζηελ «έξεπλα αηρκήο» κε αληηθείκελν ηελ «παξαθνινχζεζε θαη κνληεινπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο».

10. Λεηηνπξγία Δξγαζηεξίσλ: ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ ράξε ζηελ απηαπάξλεζε
ησλ δηεπζπληψλ ηνπο θαη νξηζκέλσλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ:
α) Δξγαζηήξην Σεθκεξίσζεο θαη Μειέηεο ηεο Ιζηνξίαο ησλ Κνηλσληθψλ θαη
Πνιηηηθψλ Ιδεψλ˙

β) Δξγαζηήξην Δξεπλψλ Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο˙
γ) Δξγαζηήξην Πιαησληθψλ θαη Αξηζηνηειηθψλ Μειεηψλ˙
δ) Δξγαζηήξην Πισηηληθψλ Δξεπλψλ.

10.1. Βηβιηνζήθε θαη Μνπζείν Μαξίαο θαη Σπχξνπ Μαιαθνχξε: παξά
ηελ έιιεηςε ςεθηνπνίεζεο δέρεηαη αξθεηνχο επηζθέπηεο.

10.2. Υπφ ίδξπζε: Δξγαζηήξην Βηνεζηθήο.
10.3. «Δπέιηθηα Κέληξα»: δελ δηαζέηνπκε θαλέλα πνπ ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί ζε
εκπνξηθή επηρείξεζε κειψλ ΓΔΠ, ην νπνίν απιψο ζα γλσζηνπνηνχζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζην Σκήκα.

11.

Υπνηξνθίεο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ: 1 αλά έηνο.

11.1. Υπνηξνθίεο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ: κφιηο πξνθεξχρζεθε μαλά ν «Ηξάθιεηηνο».

11.2.

Μεηαδηδαθηνξηθνί ππφηξνθνη: 1 θαηά ηα παξειζφληα έηε.

12. Τη κπνξεί λα ζεκαίλεη ε «αμηνιφγεζε»: φρη φ,ηη εηνηκάδεη ε «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε», γηα ηελ νπνία ηζρχεη: «πνηφο
ζα αμηνινγήζεη ηνπο αμηνινγεηέο;».

13. Μηα έθδνζε ηνπ Τνκέα καο: Η ππώηη δεκαπενηαεηία (1985-1999),
Ισάλληλα 2000, ζζ. 158 (εζεινληηθά θαη ρσξίο ηελ αλάισζε θάπνηνπ «πξνγξάκκαηνο»).

14. Κξαηηθή ππνβάζκηζε ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ: απφ ην
ΤΠΔΠΘ ψο ηελ Πξπηαλεία.

VI. Το εκπαιδευτικό έργο:

1.

Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Τκήκαηνο:253 (33279 κεηαγξαθέο).

1.1. Ο αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ: 894.
2.

Οη θνηηεηέο/ηξηεο θηινζνθηθήο θαηεχζπλζεο: 11 (2005-2006), 15 (20062007).

3.

Οη θνηηεηέο άιισλ Τκεκάησλ ηνπ Ιδξχκαηνο: πεξίπνπ 3.000 αλά έηνο.

3.1. Αιγφξηζκνη θαηαλνκήο πηζηψζεσλ: είλαη ειιηπείο σο πξνο ηα πξαγκαηηθά
δεδνκέλα ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Σνκέα.

4.

Η αλαινγία δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ: δηαξθψο είλαη επηβαξπληηθή ακνηβαία.

5.

Φνηηεηηθή κέξηκλα: πέξαλ ησλ θεληξηθψλ κέηξσλ (ππνηξνθίεο, θνηηεηηθή ιέζρε, θνηηεηηθέο θαηνηθίεο, παξνρέο θαη δηεπθνιχλζεηο) ζην ρψξν ηνπ Σκήκαηνο έρεη
πξνζθεξζεί εηδηθφο ρψξνο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζηνπο νπνίνπο ε πξφζβαζε
ζην Γηαδίθηπν είλαη ειεχζεξε.

5.1. Υπνηξνθίεο: 1 αλά έηνο.
6.

Γηαζέζηκνη ρψξνη δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο: βι. ΙΙ, §. 2.

6.1. Τα Δξγαζηήξηα σο ρψξνη θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ: βι. ΙΙ, §. 4.
6.2. Κέληξν Γισζζψλ: ππνιεηηνπξγεί ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ.

7.

Τν σξνιφγην πξφγξακκα: πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο επηθαιχςεηο ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα.

8.

Γηάζεζε Οδεγνχ Σπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο: βι. ΙV, §. 6.

9.

Δηζαγσγηθή ελεκέξσζε ησλ πξσηνεηψλ: θαλνληθά, θάζε Οθηψβξην.

9.1. Σχκβνπινο Σπνπδψλ: ν εθάζηνηε δηεπζπληήο ηνπ Σνκέα.
10. «Ξελαγήζεηο» ζηε Βηβιηνζήθε: ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (πεγέο, βηβιηνγξαθία, πεξηνδηθά, ειεθηξνληθή αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο κέζσ Βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ).

11. Δηδηθφηεξα πξνβιήκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ: κφλνλ
ζηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδνκέλσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ ην πνζνζηφ ηνπο δηαξθψο
απμάλεηαη.

11.1. Η θνηηεηηθή «δηαξξνή» θαη νη «αηψληνη θνηηεηέο»: άιινζη γηα ηε
ζθιήξπλζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο. «Η δηαξξνή» θαηαλέκεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο θαη απνηειεί εμαηξεηηθά κηθξφ πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηνλ «ελεξγφ» θνηηεηηθφ πιεζπζκφ.

12. Οη εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ: θαλνληθά, ζηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα
πνπ ηηο πξνβιέπνπλ σο ππνρξεσηηθέο.

13. Γηάζεζε «εγρεηξηδίσλ»: νκαιή, κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία, αλ θαη ην
Σκήκα καο ήδε απφ ην 1985 είρε ηαρζεί ελαληίνλ ηεο δηαλνκήο «εγρεηξηδίσλ» (βι.
Δωδώνη).

13.1. Πξφζζεην δηδαθηηθφ πιηθφ: ζεκεηψζεηο, θσηνηππίεο, βηβιηνγξαθία.
14. Πηπρίν θηινζνθηθήο «θαηεχζπλζεο» θαη «αγνξά εξγαζίαο»: δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, δεκφζηα θαη ηδησηηθή˙ έληαμε ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ·ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, πνπδψλ θαη ηαδηνδξνκίαο
θαζψο θαη κε ην Παξαηεξεηήξην Απαζρφιεζεο˙ δηαζθάιηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ
δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ.

15. Οη αξρέο ζπγθξφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο
θαη ηεο θηινζνθηθήο «θαηεχζπλζεο»:
α . ε επηζηεκνληθή εηδίθεπζε ζηηο θχξηεο γλσζηηθέο πεξηνρέο ηνπ Σκήκαηνο·
β. ε θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηδάμνπλ νξηζκέλε

ελφηεηα καζεκάησλ·
γ. ε ςπρνπαηδαγσγηθή επάξθεηα·
δ. ε αλαγλψξηζε φηη εθπαηδεχνπκε λένπο ειηθίαο 18-22 εηψλ·
ε. ε εμαθξίβσζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ κε ηελ
εκβάζπλζε ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο επηζηεκνινγίαο·
ζη. ε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ πνιηηψλ κε «επηζηεκνληθή, θνηλσληθή,
πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή ζπλείδεζε» (Ν. 1268, άξζξ. 1 2 β) θαη
δ. ε απαξαίηεηε ζηήξημε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε αξθεηά καζήκαηα
Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Ιζηνξίαο.

15.1. Ο ηειηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ: ε γείσζε ζε έλαλ ππαξθηφ θφζκν θαη φρη ζε θάπνηνλ παξσρεκέλν, κε απνηέιεζκα ε «εγγξακκαηνζχλε» λα ζεκαίλεη ηζηνξηθή θαη πνιηηηθή λνεκνζχλε θαη φρη ηερληθέο απνκλεκφλεπζεο.

15.2. Υπεχζπλνο γηα ηε ζχληαμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ: ε Γ.. ηνπ
Σνκέα θαη ηνπ Σκήκαηνο θαη φρη θάπνηα Δπηηξνπή «αμηνιφγεζεο».

15.3. «Δλδεηθηηθή» θαηαλνκή ησλ εμακεληαίσλ καζεκάησλ:
πκβάιινπκε ψζηε λα κελ κεηαηξαπεί ην ελδεηθηηθφ ζε απνιχησο
ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα γπκλαζηαθνχ ηχπνπ.

15.4. Δμάκελα ζπνπδψλ: λα παξακείλνπλ 8.
16. Ιλζηηηνχην Γηα-Βίνπ-Δθπαίδεπζεο: δελ ππήξμε θακηά πξνηξνπή γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ.

VII. Διατμηματικές συνεργασίες:

1.

Δληφο ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο (1964): καζήκαηα, ζπλέδξηα, δεκνζηεχζεηο,
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.

1.1. Κνζκεηεία: θαηξφο είλαη λα εγθαηαιείςεη ην «δηαθνζκεηηθφ» ηεο ξφιν θαη λα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ
ησλ Σκεκάησλ.

2.

Με ηα άιια Τκήκαηα ηνπ Ιδξχκαηνο: καζήκαηα, ζπλέδξηα δεκνζηεχζεηο (δελ
καο δεηήζεθε λα ζπλδξάκνπκε ζε λεφηεπθηα Σκήκαηα, γηα ηα νπνία είκαζηε πεξηζζφηεξν αξκφδηνη).

2.1. Γηαηκεκαηηθφ

Γηαπαλεπηζηεκηαθφ

Πξφγξακκα

Μεηαπηπρηαθψλ

Σπνπδψλ: βι. ΙΙΙ, §. 1.
3.

Με Τκήκαηα Παλ/κίσλ ηεο ρψξαο: δηαιέμεηο, ζπλέδξηα, δεκνζηεχζεηο, ζπκκεηνρή ζε εθιεθηνξηθά ζψκαηα.

4.

Με Τκήκαηα Παλ/κίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ: δηαιέμεηο, ζπλέδξηα, δεκνζηεχζεηο,
εθπαηδεπηηθέο άδεηεο.

5.

Πξνζθιήζεηο μέλσλ νκηιεηψλ: δηαξθήο ξνή.

6.

Σπκκεηνρή ζε εθιεθηνξηθά: ακνηβαία, αλ θαη θηλδπλεχνπκε λα θαηαληήζνπκε
«γπξνιφγνη» ηεο γλψζεο ρσξίο αληίθξηζκα.

7.

Η ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα Γηεζλψλ Σρέζεσλ: ηθαλνπνηεηηθή.

VIII. Mεταπτυχιακές Σπουδές:

1.

Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Σπνπδψλ: Διιεληθή Φηινζνθία – Φηινζνθία ησλ
Δπηζηεκψλ.

α. εηαίξνη: Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλ/κίνπ Ισαλλίλσλ,
Σκήκα Φ.Κ.. Παλ/κίνπ Κξήηεο.

β. δηνηθεηηθή ππνζηήξημε: απνθιεηζηηθά ν Σνκέαο Φηινζνθίαο.
2.

Αξηζκφο εηζαγνκέλσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ: έσο 20 (ην ηξέρνλ έηνο: 12).

2.1. Δπηινγή: εμεηάζεηο (απφ ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Π.Μ.., 1998), ηφζν γηα ην κεηαπηπρηαθφ δίπισκα φζν θαη γηα ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα.

2. 2. Βαζκνινγία ζπλέληεπμεο: κφλν 5% ζε επνρέο πνπ δίλεη θαη παίξλεη ε «πξνθνξηθφηεηα» σο κνριφο γηα ηελ «επαλίδξπζε ηνπ θξάηνπο».

3.

Τκήκαηα πξνέιεπζεο: Φ.Π.Ψ., πξσηίζησο, αιιά θαη απφ φια ηα ππφινηπα Σκήκαηα.

4.

Υπνηξνθίεο: 1 αλά έηνο απφ ην ΤΠΔΠΘ· δπλαηφηεηα απφ άιινπο θνξείο.

4. 1. Φξεκαηνδφηεζε: απνθιεηζηηθά απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (23.000 €) θαη
φρη απφ θάπνηα ηδησηηθή επηρνξήγεζε.

5.

Οδεγφο Σπνπδψλ: δηαλεκήζεθε θαλνληθά (βι. IV, §.7)

5.1. Τν κάζεκα «Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία»: θεληξηθή ζέζε απφ ηελ έλαξμε ηνπ
Π.Μ.. (1998).

6.

Σχκβνπινο Σπνπδψλ: ν εθάζηνηε Γηεπζπληήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Φηινζνθίαο.

6. 1. Γηεπζπληήο Σπνπδψλ: δελ θάλεη ρξήζε ηνπ λφκνπ γηα «κεξηθή απαιιαγή απφ ηηο
δηδαθηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο».

7.

Δξεπλεηηθφ έξγν: ελζάξξπλζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ λα κεηάζρνπλ
ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα.

8.

Γηαζέζηκνη ρψξνη: επαξθείο· λα αλεπξεζνχλ δχν λένη ρψξνη γξαθείσλ.

8.1. Τα Δξγαζηήξηα: ζεκείν αλαθνξάο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, κε ηνπο
φξνπο πνπ έρνπλ ήδε εθηεζεί (βι. ΙΙ, §. 4, VI, §. 6.1).

9.

Δπηζηεκνληθά ζπλέδξηα: βι. VIII, §. 7.

10.

Πξνβιήκαηα παξαθνινχζεζεο: ζπάληεο απνπζίεο.

11. Υπαξθηφο θίλδπλνο: ε «απεηιή» ηνπ Ν. 3685/16.7.2008.
12. Σπγθιεηηθή Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ: δελ γλσξίδνπκε αλ έρεη
επηηεπρζεί ε «ελεξγνπνίεζή» ηεο.

ΙΧ. Το ενδιαφέρον μας για τη λειτουργία του Ιδρύματος:

1.

Απφ ηνλ Τνκέα ψο ηελ Πξπηαλεία θαη ηε Σχγθιεην:δηαξθέο ελδηαθέξνλ.

1.1. Μέιε ηεο Σπγθιήηνπ: εθπξφζσπνο ηεο βαζκίδαο ησλ Αλαπι. θαζεγεηψλ ν αλ.
θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηφο καο Κ.Θ. Πέηζηνο.

1.2. Μέιε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Τκήκαηνο θαη ηεο Κνζκεηείαο: ν αλ. θαζεγεηήο Γ. Πξεινξέληδνο σο αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο.

2.

Γηαξθήο αλάδξαζε κε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο
ηνπ Ιδξχκαηνο: γξαπηή δηαηχπσζε ησλ απφςεσλ, ηεθκεξησκέλα θαη εθηελψο.

2.1. Δηνηκφηεηα «αμηνιφγεζεο» ηνπ έξγνπ ηεο Πξπηαλείαο: πιήξεο.
2.2. «Παξαηεξεηήξην απνηξνπήο αληζνηήησλ»: κεραληζκφο πξφιεςεο άληζεο
κεηαρείξηζεο.

2.3. Σηξαηεγηθφο Σρεδηαζκφο Αλάπηπμεο: εθηπιίζζεηαη εξήκελ ησλ Σκεκάησλ
θαη ρσξίο ηε ζπλνδεχνπζα πξνζδνθία ηεο Πξπηαλείαο.

2.4. Νηάξρεην Ίδξπκα: δελ ππήξμε έσο ηψξα θακηά πξνηξνπή γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ
ιεηηνπξγίαο θαη αμηνπνίεζήο ηνπ.

2.5. Οηθνινγηθφ παξαηεξεηήξην: ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθέο πξσηνβνπιίεο.
3.

Γηνηθεηηθφο κεραληζκφο: αλάγθε ξηδηθήο επαλεμέηαζεο ηνπ «νξγαλνγξάκκαηνο».

4.

Κεληξηθά δεκνζηεχκαηα: ειπίδνπκε λα κε δηαλέκεηαη extra muros ε βαξχγδνππε
έθδνζε: Ιζηοπία και εξέλιξη 1964-2004 (Παλ/κην Ισαλλίλσλ 2006).

Χ. Ερευνητικό/ συγγραφικό έργο για το παρόν και το μέλλον του
Πανεπιστημίου

1.

Η ζπκβνιή ζηε κειέηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ σο απηνηεινχο γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ: πάγηα κέξηκλα.

1.1. Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ: παιαηφηεξα θαη πξφζθαηα.
1.2. Γεκνζηεχζεηο: Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη άξζξα ζε πεξηνδηθά.
1.3. Γεκφζηεο παξεκβάζεηο: ζηνλ αζελατθφ θαη ηνπηθφ ηχπν.
2.

Δλζάξξπλζε πξσηνβνπιηψλ: ησλ πιιφγσλ Φνηηεηψλ θαη Γ.Δ.Π.

2.1. Η παλειιήληα ζπδήηεζε γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ Φηινζνθηθψλ
Σρνιψλ: ζπκκεηνρή ζηελ πξσηνβνπιία ηεο Φηι. ρνιήο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο (Ρέζπκλν, Γεθ. 2008).

2.2. Η πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε: ζπκκεηνρή, εδψ θαη δεθαεηίεο,
ζηελ νηθεία ζπδήηεζε.

Δηνηκφηεηα «αμηνιφγεζεο» ηεο αζθνχκελεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηη-

3.

θήο: δηαξθήο.

ΧΙ. Διδάσκοντες και διδασκόμενοι στην κοινωνία της εποχής μας

1.

Τνπηθή θνηλσλία: ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, αιιά θαη κε πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ˙ ζπκκεηνρή ζε πξσηνβνπιίεο επηκφξθσζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ.

1.1. Σηελ θαξδηά ηεο πφιεο: παξακέλεη ην αίηεκα γηα αίζνπζα ζην θέληξν ησλ
Ισαλλίλσλ σο δηαξθήο ππφκλεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη δηδαθηηθνχ έξγνπ ηνπ Ιδξχκαηνο.

2. Η ζπλέρεηα ησλ «βαζκίδσλ» ηεο εθπαίδεπζεο: ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο εθπαηδεπηηθψλ, δεκνζηεχζεηο, πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θιπ.

3.

Δπξσπατθή «θηλεηηθφηεηα»: ζπκθσλίεο κνξθσηηθψλ αληαιιαγψλ·
επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, δεκνζηεχζεηο.

4.

Τν δηεζλέο πεξηβάιινλ: εθπαηδεπηηθέο άδεηεο ζε φιεο ηηο επείξνπο.

5.

Ο Διιεληζκφο ηεο Γηαζπνξάο: ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κέληξνπ
Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Παλ/κίνπ καο· νξγάλσζε δηεζλψλ ζπλεδξίσλ – δεκνζηεχζεηο· δεκνζηνπνίεζε ηεο αλάγθεο ελίζρπζεο ησλ Νενειιεληθψλ πνπδψλ αλά ηνλ
θφζκν.

5.1. Κππξηαθή Γεκνθξαηία: ζπκκεηνρή ζε πξσηνβνπιίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ.

5.2. Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Πνιηηηζκνχ: ππαξθηφο ν θίλδπλνο ε
ξνπηίλα ηνπ λα θαηαζηεί ηξνρνπέδε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.

ΧΙΙ.

Από τον Απολογισμό στον Προγραμματισμό

Ο παξψλ Απνινγηζκφο δηαβάδεηαη θαη σο πξνγξακκαηηζκφο.

