
Εξέταση µαθηµάτων κ. Ν. Βαγδούτη 
 
 

Καλούνται οι φοιτητές-τριες να εγγραφούν στα κάτωθι e-class µε την ένδειξη 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 προκειµένου να συµµετάσχουν στις 
εξετάσεις. 

 
1)   Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν δηλώσει τo µάθηµα Γ2.2019 - Νεότερη 
Πολιτική Φιλοσοφία ή τα µαθήµατα του παλαιού προγράµµατος σπουδών 1) 
Ε5-Πολιτική Φιλοσοφία I 2) ΒΠΕ1-Πολιτική Φιλοσοφία I, 3) Γ4-Πολιτική 
Θεωρία Ι  4) ΣΤΠΕ1-Πολιτική Θεωρία I καλούνται να εγγραφούν σε ένα  
ενιαίο e-class, το οποίο έχει τον εξής τίτλο: «ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 (ΚΩΔΙΚΟΣ 435250)». 
Δεδοµένου ότι τα παραπάνω τέσσερα µαθήµατα του παλαιού προγράµµατος 
σπουδών έχουν αντιστοιχηθεί µε το µάθηµα Γ2.2019 - Νεότερη Πολιτική 
Φιλοσοφία τα θέµατα της εξέτασης θα είναι ίδια για όλους. 

 
2)   Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν δηλώσει το µάθηµα ΖΕ6.2019 - Πολιτική 
Φιλοσοφία του Γερµανικού Ιδεαλισµού ή τα µαθήµατα του παλαιού 
προγράµµατος σπουδών 1) Η2-Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ,  2) ΓΠΕ1- Πολιτική 
Φιλοσοφία ΙΙ καλούνται να εγγραφούν σε ένα ενιαίο e-class, το οποίο έχει 
τον εξής τίτλο: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ 
ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΥ- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 (435251)». Δεδοµένου 
ότι τα παραπάνω δύο µαθήµατα του παλαιού προγράµµατος σπουδών έχουν 
αντιστοιχηθεί µε το µάθηµα ΖΕ6.2019 Πολιτική Φιλοσοφία του Γερµανικού 
Ιδεαλισµού τα θέµατα της εξέτασης θα είναι ίδια για όλους.  
 
Σηµειώνεται ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν αναλάβει 
απαλλακτική εργασία στο µάθηµα «Πολιτική Φιλοσοφία του Γερµανικού 
Ιδεαλισµού» (την  οποία έχουν παρουσιάσει προφορικά) καλούνται να 
καταθέσουν την εργασία τους στο e-class του µαθήµατος «Πολιτική 
Φιλοσοφία του Γερµανικού Ιδεαλισµού» (στην ενότητα εργασίες) και όχι στο 
e-class «Πολιτική Φιλοσοφία του Γερµανικού Ιδεαλισµού- Εξετάσεις 
Ιανουάριος 2021». Συνεπώς, αυτοί οι φοιτητές-τριες δεν χρειάζεται να 
εγγραφούν στο e-class «Πολιτική Φιλοσοφία του Γερµανικού Ιδεαλισµού- 
Εξετάσεις Ιανουάριος 2021». 
 

  
Καταληκτική ηµεροµηνία εγγραφής στα e-class «Νεότερη Πολιτική 
Φιλοσοφία- Εξετάσεις Ιανουάριος 2021 (Κωδικός 435250)» και «Πολιτική 
Φιλοσοφία του Γερµανικού Ιδεαλισµού- Εξετάσεις Ιανουάριος 2021» 
(Κωδικός 435251): 22/01/2021.  

  Η εγγραφή είναι απαραίτητη για τη συµµετοχή στις εξετάσεις.  



 
Περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν την εξέταση των 
µαθηµάτων θα αναρτώνται στα e-class των εξεταζόµενων µαθηµάτων. 

 
 


