ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαλέξεις
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θετικών Επιστημών
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Προπτυχιακό
86ΥΕΦ13
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤ
Φιλοσοφία του Δικαίου
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
5,5
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό
Ελληνική
https://eclass.uoa.gr/courses/PHS183/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να παρουσιάσουν έναν
μεγάλο αριθμό θεμάτων φιλοσοφίας δικαίου και εφαρμοσμένης ηθικής.
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν προφορικά τα επιχειρήματα
τους σε ειδικά οργανωμένες αντιλογίες (debates) και να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο σεμινάριο αυτό θα συνεχίσουμε τη συζήτηση των θεμάτων που ξεκινήσαμε στη «Θεωρία Δικαίου
και Θεσμών» δίνοντας έμφαση κυρίως στη σχέση δικαίου, πολιτικής και ηθικής. Θα αναλύσουμε μια
σειρά σχετικών υποθέσεων (το κάψιμο της σημαίας, η ελευθερία του τύπου, τα βασανιστήρια και η
τρομοκρατία, τα δικαιώματα των μεταναστών) και θα δούμε 7 σχετικές ταινίες τις οποίες θα
συζητήσουμε. Θα ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις των φοιτητριών/τών οι οποίες θα έχουν τη μορφή
debate και θα επικεντρωθούν σε θέματα σχέσης δικαίου, πολιτικής και ηθικής, ηθικών και νομικών
προβλημάτων που δημιουργεί η βιοτεχνολογία, θέματα ιδιοκτησίας του σώματος, και προβλήματα
ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. Διαλέξεις,
Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση

Διαλέξεις
Διαφάνειες, χρήση οπτικοακουστικού
υλικού, μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Φόρτος εργασίας
Δραστηριότητα
εξαμήνου
Διαλέξεις
10ω
Προβολή ταινιών
14ω

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα
καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1.
2.
3.
4.

Debates
Αυτοτελής μελέτη

18ω
95ω

Σύνολο μαθήματος
137ω
Η παρουσία στο μάθημα είναι
υποχρεωτική για όσες/ους θέλουν να
παρουσιάσουν την εργασία τους
προφορικά. Η τελική βαθμολογία θα
βασιστεί στην προφορική παρουσίαση
(40%), στη γραπτή εργασία (20%) και
στην εν γένει συμμετοχή στο μάθημα
και στις συζητήσεις (40%).

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αριστείδης Χατζής, Επιχειρήματα Ελευθερίας (Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2017)
Ronald Dworkin, Η Επικράτεια της Ζωής (Αθήνα: Αρσενίδης, 2013)
Σταυρούλα Τσινόρεμα & Κίτσος Λούης, Θέματα Βιοηθικής (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτης, 2013).
Σημειώσεις του διδάσκοντος

