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Ð ñ Ï Ë Ï Ã É Ê Ï  Ó Ç Ì Å É Ù Ì Á

ÁðïóôïëÞ ôïõ ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí ôçò ÔÝ÷íçò åßíáé íá êáëëéåñãåß êáé íá ðñïÜãåé

ôéò åéêáóôéêÝò ôÝ÷íåò ìå ôçí áêáäçìáúêÞ êáé åöáñìïóìÝíç äéäáóêáëßá, íá ðáñÝ÷åé óôïõò öïéôçôÝò ôá

áðáñáßôçôá åöüäéá ðïõ åîáóöáëßæïõí ôçí Üñôéá êáëëéôå÷íéêÞ êáé åðáããåëìáôéêÞ ôïõò óôáäéïäñïìßá,

áíáâáèìßæïíôáò ôçí êáëëéôå÷íéêÞ êáé áéóèçôéêÞ ðáéäåßá, íá ôïõò åêðáéäåýåé óôçí Éóôïñßá êáé ôç Èåùñßá

ôçò ÔÝ÷íçò, êáé íá óõìâÜëëåé óôçí êïéíùíéêÞ, ðïëéôéóôéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ôïõ ôüðïõ. 

Ôï ÔìÞìá Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí ôçò ÔÝ÷íçò éäñýèçêå ôï 2000 êáé áðü ôï áêáäçìáúêü Ýôïò

2006-2007 ëåéôïõñãïýí äýï êáôåõèýíóåéò óðïõäþí, ç êáôåýèõíóç ôùí Åéêáóôéêþí êáé ç êáôåýèõíóç

Éóôïñßáò êáé Èåùñßáò ôçò ÔÝ÷íçò óýìöùíá με ôçí ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç áñéèì.67344/Â1/22-7-2009

(ÖÅÊ 1476 ô. Â'). Ïé öïéôçôÝò Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõí ìßá áðü ôéò äýï êáôåõèýíóåéò, ç ïðïßá

êáé áíáãñÜöåôáé óôï ðôõ÷ßï ôïõ ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí ôçò ÔÝ÷íçò. Ïé öïéôçôÝò,

áöïý ëÜâïõí ôéò áðáñáßôçôåò ãåíéêÝò ãíþóåéò (ìáèÞìáôá êïñìïý), áêïëïõèïýí ìéá áðü ôéò äýï

êáôåõèýíóåéò ôïõ ÔìÞìáôïò êáé êáëïýíôáé íá êôßóïõí åðÜíù óå áõôÝò ôï ðñüãñáììá óðïõäþí åðéëÝãïíôáò

ôá ãíùóôéêÜ áíôéêåßìåíá ôá ïðïßá äéáìïñöþíïõí ôçí áíôßóôïé÷ç êáôåýèõíóç, ðïõ èá ôïõò ðñïóöÝñåé

ôçí åîåéäßêåõóç óôï áíôéêåßìåíï ôçò åðéëïãÞò ôïõò.

Åéäéêüôåñá, ãéá ôçí êáôåýèõíóç ôùí Åéêáóôéêþí, ï öïéôçôÞò åðéëÝãåé ôï êýñéï åñãáóôÞñéï ìå áõîçìÝíåò

äéäáêôéêÝò þñåò, ôï ïðïßï ðëáéóéþíåôáé áðü Ýíáí áñéèìü áíôßóôïé÷ùí åñãáóôçñßùí. Ôï ðñüãñáììá

óðïõäþí óôç êáôåýèõíóç ôùí Åéêáóôéêþí Ôå÷íþí êáôáñôßóôçêå ìå âÜóç ôçí áíôßëçøç üôé ï óýã÷ñïíïò

êáëëéôÝ÷íçò ðñÝðåé íá Ý÷åé åðáñêÞ ãíþóç âáóéêþí åííïéþí ôçò Éóôïñßáò êáé Èåùñßáò ôçò ÔÝ÷íçò.

ÅðéðñïóèÝôùò, ðáñáêïëïõèåß ìáèÞìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí ÐáéäáãùãéêÞ, ôçí Øõ÷ïëïãßá  êáé ôç ÄéäáêôéêÞ

ôçò ÔÝ÷íçò.
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Ïé öïéôçôÝò ðïõ åðéëÝãïõí ôçí êáôåýèõíóç Éóôïñßáò êáé Èåùñßáò ôçò ÔÝ÷íçò åéäéêåýïíôáé óôï óõãêåêñéìÝíï

ãíùóôéêü ðåäßï ðïõ êáëýðôåé ôçí åëëçíéêÞ êáé ôçí åõñùðáúêÞ ôÝ÷íç. Ôï ðñüãñáììá óðïõäþí åíéó÷ýåôáé

áðü óõíáöÞ åðéóôçìïíéêÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ç Öéëïóïößá, ç Éóôïñßá ôùí Áéóèçôéêþí Èåùñéþí, ç

Ìïõóåéïëïãßá, ç Éóôïñßá ôçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò, ç Áíèñùðïëïãßá ôçò ÔÝ÷íçò êáé ç ÊñéôéêÞ. ÅðéðëÝïí, ïé

öïéôçôÝò áðïêôïýí âáóéêÝò ãíþóåéò óôéò ôå÷íéêÝò ôçò ôÝ÷íçò ðáñáêïëïõèþíôáò õðï÷ñåùôéêÜ êáé

åðéëåãüìåíá åéêáóôéêÜ åñãáóôÞñéá.

Ìå ôï éó÷ýïí ðñüãñáììá óðïõäþí äéÜñêåéáò ïêôþ åîáìÞíùí, ï ðôõ÷éïý÷ïò ôïõ ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí

Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí ôçò ÔÝ÷íçò áðïêôÜ üëá ôá áíáãêáßá åöüäéá ãéá íá áóêÞóåé ôéò åéêáóôéêÝò ôÝ÷íåò

ùò äçìéïõñãßá, ùò åðéóôÞìç êáé ùò åðÜããåëìá. Åéäéêüôåñá, áðïêôÜ ôç äõíáôüôçôá: 

1. Íá óõíå÷ßóåé ìåôáðôõ÷éáêÝò óðïõäÝò åîåéäßêåõóçò (Ìaster), áëëÜ êáé ÄéäáêôïñéêÝò ÓðïõäÝò (Ph.D),

ôüóï óôï ÔìÞìá ìáò üóï êáé óå Üëëá ÐáíåðéóôçìéáêÜ ÔìÞìáôá óå åëëçíéêÜ êáé îÝíá ÁÅÉ.

2. Íá äéäÜîåé åéêáóôéêÝò ôÝ÷íåò óôï ðëáßóéï ôçò ÁéóèçôéêÞò ÁãùãÞò Þ Éóôïñßá ôçò ÔÝ÷íçò óôç ÄåõôåñïâÜèìéá

Åêðáßäåõóç (êëÜäïò ÐÅ08 Êáèçãçôþí Åéêáóôéêþí) êáé íá óõìâÜëåé óôç óõíå÷Þ åêðáßäåõóç êáé

êáôÜñôéóç åíçëßêùí óå ÉÅÊ êáé óå Üëëïõò öïñåßò.

3. Íá áðáó÷ïëçèåß óôïõò Ïñãáíéóìïýò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò ùò åðéóôçìïíéêüò óõíåñãÜôçò êáé

óýìâïõëïò ãéá èÝìáôá åéêáóôéêÞò åêðáßäåõóçò. 

4. Ïé áðüöïéôïé ôçò êáôåýèõíóçò ôçò Éóôïñßáò êáé Èåùñßáò ôçò ÔÝ÷íçò íá åñãáóôïýí ùò Éóôïñéêïß ôçò

ÔÝ÷íçò ôïõ ÕÐÐÏ, óå áêáäçìáúêÜ Éäñýìáôá êáé ÅðéóôçìïíéêÜ  Éíóôéôïýôá, Ìïõóåßá, ÄçμïôéêÝò

ÐéíáêïèÞêåò êáé êõñßùò óôç ÄåõôåñïâÜèμéá Åêðáßäåõóç.

Ï Ðñüåäñïò ôïõ ÔìÞìáôïò 

ÊáèçãçôÞò Ãåþñãéïò ÊáøÜëçò

Πñýôáíçò
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Ô Ï  Ô Ì Ç Ì Á

Ä É Ï É Ê Ç Ô É Ê Ç  Ï ñ Ã Á Í Ù Ó Ç  Ê Á É  Ë Å É Ô Ï Õ ñ Ã É Á

Tï TìÞìá Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí ôçò ÔÝ÷íçò äéÝðåôáé - üóïí áöïñÜ ôçí ïñãÜíùóç, ôç

äéïßêçóç, ôïí êáíïíéóìü Óðïõäþí êáé ôçí åí ãÝíåé ëåéôïõñãßá - áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ 85/2000 (ÖÅÊ

72/10-03-2000)  Ð.Ä. êáé áðü Üëëåò óõìðëçñùìáôéêÝò äéáôÜîåéò ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò Nïìïèåóßáò.

¸ùò ôçí áõôïäýíáìç ëåéôïõñãßá ôïõ ÔìÞìáôïò, ç äéïßêçóç áóêåßôáé áðü ôçí ÐñïóùñéíÞ ÃåíéêÞ

ÓõíÝëåõóç êáé ôïí Ðñüåäñï êáé áíáðëçñùôÞ Ðñüåäñï ôïõ TìÞìáôïò ðïõ ïñßóôçêáí ìå ðñÜîç ôïõ

Ðñýôáíç, ýóôåñá áðü áðüöáóç ôïõ Ðñõôáíéêïý Óõìâïõëßïõ (áñéèì. Óõí. 1136/6-9-10), åîïõóéïäïôçìÝíï

áðü ôçí Óýãêëçôï ôïõ Éäñýìáôüò ìáò (áñéèì. Óõí. 907/13-7-2006, ÐñõôáíéêÞ ÐñÜîç 18117/27-7-2006,

ÖÅÊ 1144/24-8-2006, ôåý÷ïò Â’ êáé áñéèì. Óõí. 957/15-7-2010). Ç ΠñïóùñéíÞ ΓåíéêÞ ΣõíÝëåõóç áóêåß

ôéò áñìïäéüôçôåò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò ãéá ôç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôïõ ôìÞìáôïò

(Üñèñï 4 Í. 2083/1992), åêôüò áõôþí ðïõ áíáôßèåíôáé óå Üëëá üñãáíá Þ ïñßæïíôáé êáôÜ ôñüðï

äéáöïñåôéêü ìå ôï ðáñüí äéÜôáãìá. 

ÓõãêåêñéìÝíá ôï Üñèñï 6 §1 ïñßæåé:

“¸ùò üôïõ åîáóöáëéóôïýí ïé ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí áõôïäýíáìç ëåéôïõñãßá ôïõ ÔìÞìáôïò, ç äéïßêçóÞ

ôïõ áóêåßôáé áðü ÐñïóùñéíÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ðïõ ïñßæåôáé, ìå ðñÜîç ôïõ Ðñýôáíç, ýóôåñá áðü

áðüöáóç ôçò ÓõãêëÞôïõ. Ìå ôçí ßäéá ðñÜîç ïñßæåôáé ï ðñüåäñïò êáé ï áíáðëçñùôÞò ôïõ, ïé ïðïßïé

ðñÝðåé íá êáôÝ÷ïõí èÝóç ÄÅÐ ôïõ ïéêåßïõ ÁÅÉ ôçò âáèìßäáò ôïõ êáèçãçôÞ Þ áíáðëçñùôÞ êáèçãçôÞ.

ÊáèÞêïíôá ãñáììáôÝá áóêåß ï ãñáììáôÝáò ôïõ ôìÞìáôïò Þ ï íüìéìïò áíáðëçñùôÞò ôïõ Þ äéïéêçôéêüò

õðÜëëçëïò, óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß. Óôçí ðñïóùñéíÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç óõììåôÝ÷ïõí

õðï÷ñåùôéêÜ üëá ôá ìÝëç ÄÅÐ ðïõ õðçñåôïýí óôï ôìÞìá êáé äýï (2) åêðñüóùðïé ôùí öïéôçôþí,

åöüóïí öïéôïýí”.
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Ã Å Í É Ê Ç  Ó Õ Í Å Ë Å Õ Ó Ç

Ç ðñïóùñéíÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí ôçò ÔÝ÷íçò áðïôåëåßôáé

áðü ôá ìÝëç Ä.Å.Ð.:

1. ÊáøÜëçò Ãåþñãéïò, ÊáèçãçôÞò ôïõ Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò ÄçìïôéêÞò Åêðáßäåõóçò, Πñýôáíçò

Ð.É., Ðñüåäñïò ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí ôçò ÔÝ÷íçò.

2. Áäáìïðïýëïõ ÁñåôÞ, Αναπληρώτρια ÊáèçãÞôñéá ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí

ôçò ÔÝ÷íçò.

3. ÁñôÝìçò Íéêüëáïò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí ôçò

ÔÝ÷íçò.

4. Γκαλντέμης Χριστόδουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών

της Τέχνης

5. Ãêüêáò ÅõÜããåëïò, ÁíαðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí

ôçò ÔÝ÷íçò.

6. ÄÝäïò ÆÞêïò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí ôçò ÔÝ÷íçò.

7. Äåñìåíôæüðïõëïò ×ñÞóôïò, ÁíαðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé

Åðéóôçìþí ôçò ÔÝ÷íçò.

8. ÄÞìïõ-ÔæáâÜñá Áíáóôáóßá, Επίκουρη Καθηγήτρια ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí

ôçò ÔÝ÷íçò.

9. ÄéêÝöáëïò Êùíóôáíôßíïò, ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí ôçò ÔÝ÷íçò.

10. Κατσάρης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών

της Τέχνης

11. Êáôóéêïýäçò Íéêüëáïò, ÁíαðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí

ôçò ÔÝ÷íçò.

12. Μπασάνος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών

της Τέχνης
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13. ÌðÞôóéêáò Îåíïöþí, ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí ôçò ÔÝ÷íçò.

14. Ðáðáäçìçôñüðïõëïò Ðáíáãéþôçò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé 

Åðéóôçìþí ôçò ÔÝ÷íçò.

15. Ðáó÷Üëçò Âáóßëåéïò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí ôçò

ÔÝ÷íçò.

16. Óìýñçò Ãåþñãéïò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí ôçò

ÔÝ÷íçò.

17. Óïëïìþí ÅóθÞñ, Επίκουρη Καθηγήτρια ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí ôçò

ÔÝ÷íçò.

18. Óôáèïðïýëïõ Ïõñáíßá, Επίκουρη Καθηγήτρια ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí

ôçò ÔÝ÷íçò.

19. Φωκά Αμαλία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. 

20. Χαρίσης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της

Τέχνης.

Ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ÅéäéêÞò Óýíèåóçò (Ã.Ó.Å.Ó.) áðáñôßæåôáé áðü ôïí Ðñüåäñï, ôá ìÝëç Ä.Å.Ð. ôçò

ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ ÔìÞìáôïò. Ç Ã.Ó.Å.Ó. åßíáé áñìüäéá ãéá ôçí êáôÜñôéóç êáé åéóÞãçóç ðñïôÜóåùí

ãéá ôï Ðñüãñáììá Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí (Ð.Ì.Ó.), ôïí ïñéóìü óõìâïõëåõôéêþí åðéôñïðþí,

åîåôáóôéêþí åðéôñïðþí, ôçí áðïíïìÞ ìåôáðôõ÷éáêþí äéðëùìÜôùí, êáèþò êáé êÜèå Üëëï èÝìá ðïõ

ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ì.Ó. Åðßóçò åßíáé áñìüäéá ãéá áìéãþò åðéóôçìïíéêÜ - åñåõíçôéêÜ

èÝìáôá (¢ñèñï 21 ôïõ Í. 3549/ 2007).  

10
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Ä É Ï É Ê Ç Ó Ç

Ðñüåäñïò
ÊáøÜëçò Ãåþñãéïò, ÊáèçãçôÞò ôïõ Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò ÄçìïôéêÞò Åêðáßäåõóçò, Πñýôáíçò Ð.É. 

Ãñáììáôåßá
ÐñïúóôÜìåíïò: Ìðßôïõ Ìüñöù
e-mail: mbitou@cc.uoi.gr
Tçë. 26510 07183

ÄéïéêçôéêÜ ÈÝìáôá êáé Ìåôáðôõ÷éáêÝò ÓðïõäÝò: 
ÊùóôÞ ÅéñÞíç 
e-mail: ekosti@cc.uoi.gr
Ôçë. 26510 07117

ÖïéôçôéêÜ ÈÝìáôá: 
Πέγκα Σοφία
e-mail: spegka@cc.uoi.gr
Ôçë. 26510 07257

Äéåýèõíóç Ãñáììáôåßáò:
ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí
ÔìÞìá Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí ôçò ÔÝ÷íçò
Ðáíåðéóôçìéïýðïëç Éùáííßíùí
Êôßñéï Äéïßêçóçò (Ìåôáâáôéêü êôßñéï), 1ïò üñïöïò, Ô.Ê. 45110
ÇëåêôñïíéêÞ Äéåýèõíóç (e-mail): gramart@cc.uoi.gr, Ôçëåïìïéïôõðßá (fax): 2651007065 & 2651005086

Ðåñéóóüôåñåò Ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí óôçí éóôïóåëßäá ôïõ ÔìÞìáôïò, website: http://arts.uoi.gr  
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Ð ñ Ï Ó Ù Ð É Ê Ï

á) ÌÝëç Ä.Å.Ð.* ôïõ ÔìÞìáôïò

Ïíïìáôåðþíõìï Ãíùóôéêü Áíôéêåßìåíï Ôçë. e-mail

265100
ÊáèçãçôÝò

ÄéêÝöáëïò Êùíóôáíôßíïò ÃëõðôéêÞ 5373 hdikefal@cc.uoi.gr
ÌðÞôóéêáò Îåíïöþí ÆùãñáöéêÞ 5643 xbitsika@cc.uoi.gr
ÁíáðëçñùôÝò ÊáèçãçôÝò

Áäáìïðïýëïõ ÁñåôÞ Éóôïñßá ôçò ÔÝ÷íçò
(áðü ôçí ÁíáãÝííçóç ìÝ÷ñé ôïí 20ï áéþíá) 5962 adam.areti@gmail.com

Ãêüêáò ÅõÜããåëïò ÆùãñáöéêÞ 5637 vangelis.gokas@gmail.com
Äåñìåíôæüðïõëïò ×ñÞóôïò Áíèñùðïëïãßá ôçò ÔÝ÷íçò 5920 cdermen@uoi.gr
Êáôóéêïýäçò Íéêüëáïò Éóôïñßá ôçò ÔÝ÷íçò: áðü ôçí ÐñïúóôïñéêÞ 

åðï÷Þ Ýùò êáé ôçí ýóôåñç Áñ÷áéüôçôá 5921 nkatsiku@cc.uoi.gr
Åðßêïõñïé ÊáèçãçôÝò

ÁñôÝìçò Íéêüëáïò ÅéêáóôéêÜ ìå Ýìöáóç óôéò 
ØçöéáêÝò ÌïñöÝò ÔÝ÷íçò 5637 nikosartemis@yahoo.com

Γκαλντέμης Χριστόδουλος Χαρακτική με χρήση παραδοσιακών τεχνικών 
(χαλκογραφία, ξυλογραφία, λιθογραφία) 5489 xristgalt@gmail.com

ÄÝäïò ÆÞêïò ÅéêáóôéêÝò ÔÝ÷íåò ìå Ýìöáóç óôç ÄéäáêôéêÞ 5637 zdedos@cc.uoi.gr
ÄÞìïõ-ÔæáâÜñá Áíáóôáóßá Öéëïóïößá - ÁéóèçôéêÞ 5982 itzavar@edc.uoc.gr
Κατσάρης Εμμανουήλ Εικαστικές Τέχνες με έμφαση στα 

Οπτικοακουστικά Μέσα-Βίντεο τέχνη 5489 m_katsaris@hotmail.com
Μπασάνος Κωνσταντίνος Εικαστικά με έμφαση στη γλυπτική 5640 bassanos@cc.uoi.gr
Ðáðáäçìçôñüðïõëïò Ðáíáãéþôçò Öùôïãñáößá 5495 ppapadim@cc.uoi.gr
Ðáó÷Üëçò Âáóßëåéïò ÐïëõìÝóá (ÖùôïãñáöéêÞ êáé áñéèìçôéêÞ åéêüíá, 

ó÷Ýäéï, óêßôóï, ôñéóäéÜóôáôç åéêüíá) 5923 vpaskalis@yahoo.gr
Óìýñçò Ãåþñãéïò Éóôïñßá Áñ÷éôåêôïíéêÞò 5964 gsmiris@cc.uoi.gr
Óïëïìþí ÅóèÞñ Ìïõóåéïëïãßá 5993 estersol@hotmail.com
Óôáèïðïýëïõ Ïõñáíßá ×áñáêôéêÞ 5489 ostathop@cc.uoi.gr
Φωκά Αμαλία Εφαρμογές Πολυμέσων για την Τέχνη
Χαρίσης Χρήστος Ζωγραφική: σύγχρονες διευρυμένες 

εκφραστικές μορφές 5593 ccharis@cc.uoi.gr

* Ä.Å.Ð.: Äéäáêôéêü êáé Åñåõíçôéêü Ðñïóùðéêü
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â) ÌÝëç Å.Å.ÄÉ.Ð.* ôïõ ÔìÞìáôïò

Ïíïìáôåðþíõìï Ãíùóôéêü Áíôéêåßìåíï Ôçë. e-mail

265100

Ôæßìá Óôáõñïýëá ÐëçñïöïñéêÞ ìå åéäéêüôçôá óôá ÐïëõìÝóá 5980 stzima@cc.uoi.gr

ã) ÌÝëç Å.Ô.Å.Ð.* ôïõ ÔìÞìáôïò

Ïíïìáôåðþíõìï Ôçë. e-mail

265100

ÆïñìðáëÜò Óôáýñïò Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç 5918 stazo@cc.uoi.gr

ä) ÄéïéêçôéêÞ êáé Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç Åñãáóôçñßùí ôïõ ÔìÞìáôïò

Ïíïìáôåðþíõìï Ôçë. e-mail

265100

Äéáìáíôüðïõëïò ÅõóôÜèéïò 5497 ediamant@cc.uoi.gr

ÐáððÜ Ðáíáãéþôá 5919 giopappa@cc.uoi.gr

å) ÄéäÜêïíôåò ìå áíÜèåóç áðü Üëëá ÔìÞìáôá ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí

óô) ÄéäÜóêïíôåò âÜóåé ôïõ Ð.Ä. 407/80

* Å.Å.ÄÉ.Ð.: Åéäéêü Åñãáóôçñéáêü Äéäáêôéêü Ðñïóùðéêü

Å.Ô.Å.Ð.: Åéäéêü Ôå÷íéêü Åñãáóôçñéáêü Ðñïóùðéêü
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Ï É  Å Ã Ê Á Ô Á Ó Ô Á Ó Å É Ó

Óôï Ìåôáâáôéêü êôÞñéï âñßóêåôáé ç Ãñáììáôåßá ôïõ ÔìÞìáôïò. 

Óôï êôÞñéï ôùí Á´ Öïéôçôéêþí Êáôïéêéþí και στο ισόγειο του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής óôåãÜæïíôáé

ôá åñãáóôÞñéá ÆùãñáöéêÞò, ÃëõðôéêÞò, ×áñáêôéêÞò êáé Öùôïãñáößáò.

Óôï êôÞñéï ôçò ÊåíôñéêÞò ÂéâëéïèÞêçò óôåãÜæïíôáé ôá ãñáöåßá ôùí ìåëþí ÄÅÐ, ôùí äéäáóêüíôùí

âÜóåé ôïõ Ð.Ä.407/80 êáé ôá ãñáöåßá ôïõ äéïéêçôéêïý êáé ôå÷íéêïý ðñïóùðéêïý. Óôïí ßäéï ÷þñï

ëåéôïõñãïýí ôá åñãáóôÞñéá ÃñáöéóôéêÞò, ÊéíïõìÝíïõ Ó÷åäßïõ êáé ÐïëõìÝóùí.

ÓõíïëéêÜ ôá ÅñãáóôÞñéá ôïõ ÔìÞìáôïò åßíáé:

ÅñãáóôÞñéï  Éóôïñßáò  ÔÝ÷íçò:

ÓôåãÜæåôáé óôï éóüãåéï ôçò ÊåíôñéêÞò ÂéâëéïèÞêçò, óôïí ôïìÝá ôçò èåùñçôéêÞò êáôåýèõíóçò ôïõ

ÔìÞìáôïò. Ôï åñãáóôÞñéï åßíáé ðëÞñùò åîïðëéóìÝíï ìå åðïðôéêÜ ìÝóá ãéá ôçí äéåîáãùãÞ äéáëÝîåùí.

Óôï ÷þñï ôïõ åñãáóôçñßïõ õðÜñ÷åé âéâëéïèÞêç ìå áñêåôÜ ìåãÜëç âéâëéïãñáößá.

ÅñãáóôÞñéï  ÆùãñáöéêÞò:

Ôï åñãáóôÞñéï æùãñáöéêÞò åîõðçñåôåß åêðáéäåõôéêÝò êáé åñåõíçôéêÝò áíÜãêåò óôï áíôéêåßìåíï ôçò

ÆùãñáöéêÞò. ÄéåñåõíÜ êáé äéáìïñöþíåé èÝóåéò êáé áíôéëÞøåéò ó÷åôéêÜ ìå ôçí Ýííïéá êáé ôçí ðñáêôéêÞ

ôçò ôÝ÷íçò. Åìâáèýíåé óôï ðåäßï ôçò åéêáóôéêÞò ãëþóóáò (ó÷Ýäéï, ÷ñþìá, óýíèåóç) êáé óõìâÜëëåé

óôçí åîÝëéîç ôçò åéêüíáò ìÝóá áðü äéáöïñåôéêÜ ìÝóá êáé ôïí ðåéñáìáôéóìü óå äéåõñõìÝíåò åêöñáóôéêÝò

ìïñöÝò (æùãñáöéêÞ, åãêáôáóôÜóåéò, óýã÷ñïíá ïðôéêïáêïõóôéêÜ ìÝóá, åöáñìïãÝò äéáäñáóôéêþí

ðïëõìÝóùí) þóôå íá äßíåôáé ç äõíáôüôçôá ãéá ôç ìåôáôñïðÞ ôçò éäÝáò óå ýëç êáé åéêáóôéêü áíôéêåßìåíï.

ÐáñÜëëçëá, ìå ôçí áíÜðôõîç ôùí åêöñáóôéêþí äõíáôïôÞôùí ôïõ öïéôçôÞ, åðéäéþêåôáé ç äçìéïõñãßá

ýöïõò êáé ç äõíáôüôçôá Üñèñùóçò þñéìïõ åéêáóôéêïý ëüãïõ, ìå åõáéóèçóßá êáé åðéêïéíùíéáêÞ

éêáíüôçôá ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ.

Ôá ìáèÞìáôá óôï åñãáóôÞñéï ðåñéëáìâÜíïõí ðñáêôéêÞ, èåùñßá êáé õëïðïßçóç åñãáóéþí. Ç èåùñßá
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óõíßóôáôáé óôçí êñéôéêÞ áíÜëõóç Ýñãùí ôÝ÷íçò, óôçí áéóèçôéêÞ ðñïóÝããéóç ôïõ Ýñãïõ ôÝ÷íçò, óå

èÝìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí ïðôéêÞ áíôßëçøç, óôéò èåùñßåò ôïõ ÷ñþìáôïò êáé óôç äïìÞ ôçò åéêüíáò, óôç

óðïõäÞ ôçò èåùñçôéêÞò âÜóçò áíáöïñéêÜ ìå ôç öýóç êáé ëåéôïõñãßá ôùí íÝùí ìÝóùí êáé óôçí êñéôéêÞ

áíÜëõóç ôïõ ôýðïõ ôçò ðáñáãüìåíçò åéêüíáò.

Ôï åñãáóôÞñéï æùãñáöéêÞò áíáðôýóóåôáé óå 3 ÷þñïõò: óôïí 1ï üñïöï ôïõ êôçñéáêïý óõãêñïôÞìáôïò

ôùí Á' Öïéôçôéêþí Êáôïéêéþí ìå åìâáäüí 325ô.ì, óôï éóüãåéï ôïõ ßäéïõ êôçñßïõ ìå åìâáäüí 200ô.ì.

(ðïõ ëåéôïõñãåß êáé ùò åêèåóéáêüò ÷þñïò), êáèþò êáé óôï éóüãåéï ôïõ êôçñéáêïý óõãêñïôÞìáôïò ôçò

ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò, ìå åìâáäüí 500ô.ì. Ïé ÷þñïé äéáèÝôïõí åðïðôéêÜ ìÝóá, êáâáëÝôá æùãñáöéêÞò

ãéá êÜèå èÝóç åñãáóßáò êáé åñìÜñéá ãéá πολυÜñéèìïõò öïéôçôÝò. 

ÅñãáóôÞñéï  Ãëõðô éêÞò:

ÓôåãÜæåôáé óå ÷þñï 360 ô.ì., âñßóêåôáé óôï éóüãåéï ôùí Á´ Öïéôçôéêþí Êáôïéêéþí, åßíáé åîïðëéóìÝíï

ìå êáâáëÝôá ãëõðôéêÞò, åñìÜñéá ãéá ôïõò öïéôçôÝò, äéáèÝôåé  ÷þñïõò ãéá ðçëïðëáóôéêÞ êáé ãõøïôå÷íßá

êáé ãñáöåßá ãéá ôïõò äéäÜóêïíôåò êáé ôï ôå÷íéêü ðñïóùðéêü. 

ÅñãáóôÞñéï  ×áñáêô éêÞò:

ÓôåãÜæåôáé óå ÷þñï 135 ô.ì. óôïí 1ï üñïöï ôùí Á´ Öïéôçôéêþí Êáôïéêéþí. ÄéáèÝôåé 50 èÝóåéò åñãáóßáò,

åíþ ïëïêëçñþèçêå ï åîïðëéóìüò ôïõ þóôå íá ìðïñïýí íá åöáñìïóôïýí ïé ôå÷íéêÝò ôçò îõëïãñáößáò,

ôçò ëéèïãñáößáò êáé ôçò ÷áëêïãñáößáò.

ÅñãáóôÞñéï  Öùôïãñáößáò:

ÓôåãÜæåôáé óå ÷þñï 135 ô.ì. óôïí 1ï üñïöï ôùí Á´ Öïéôçôéêþí Êáôïéêéþí. Åßíáé åîïðëéóìÝíï ìå äýï

óêïôåéíïýò èáëÜìïõò ìå 21 èÝóåéò åñãáóßáò óõíïëéêÜ. Åðßóçò õðÜñ÷åé ìéêñü Studio öùôïãñáößóåùí

êáé áõôü ðëÞñåò åîïðëéóìÝíï.

ÅñãáóôÞñéï  ÃñáöéóôéêÞò:

ÓôåãÜæåôáé óôï êôÞñéï ôçò ÊåíôñéêÞò ÂéâëéïèÞêçò óå óõíïëéêü åìâáäü 80 ô.ì. Ï ÷þñïò ðåñéëáìâÜíåé

ôïí åîïðëéóìü ãéá çëåêôñïíéêÞ ÃñáöéóôéêÞ êáé åßíáé åîïðëéóìÝíïò ìå 24 èÝóåéò åñãáóßáò Ç/Õ, Ýíá

äéêôõáêü åêôõðùôÞ êáé Ýíá óáñùôÞ.



ÅñãáóôÞñéï  ÊéíïõìÝíïõ Ó÷åäßïõ:

ÓôåãÜæåôáé óôï êôÞñéï ôçò ÊåíôñéêÞò ÂéâëéïèÞêçò óå óõíïëéêü åìâáäü 80 ô.ì. ÐåñéëáìâÜíåé åîïðëéóìü

ãéá ôç ìåëÝôç ôçò êßíçóçò êáé ôç äçìéïõñãßá ôáéíéþí êéíïõìÝíïõ ó÷åäßïõ (ó÷åäéáóôÞñéá, äéáöáíïóêüðéá,

ôñõêÝæá ãéá âéíôåïóêüðçóç, óáñùôÞ êëð). 

ÅñãáóôÞñéï  ÐïëõìÝóùí:

ÓôåãÜæåôáé óå ÷þñï 80 ô.ì. óôï êôÞñéï ôçò ÊåíôñéêÞò ÂéâëéïèÞêçò. ÕðÜñ÷åé ðëÞñçò åîïðëéóìüò ìå

26 èÝóåéò åñãáóßáò (Ç/Õ, åñìÜñéá, êáèßóìáôá), ìáæß ìå ôéò áðáñáßôçôåò ðåñéöåñåéáêÝò óõóêåõÝò, Ýíá

äéêôõáêü åêôõðùôÞ êáé Ýíá óáñùôÞ.

Áßèïõóåò ä éäáóêáëßáò

Óôï ÔìÞìá Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí ôçò ÔÝ÷íçò áíÞêïõí ôÝóóåñéò (4) áßèïõóåò äéäáóêáëßáò

ïé ïðïßåò âñßóêïíôáé óôï ισόγειο του êôηñίïυ ôçò ÊåíôñéêÞò ÂéâëéïèÞêçò. ¸÷ïõí óõíïëéêü åìâáäüí

350 ô.ì., ÷ùñçôéêüôçôá óõíïëéêÜ 378 èÝóåùí êáé åßíáé ðëÞñùò åîïðëéóìÝíåò ìå åðïðôéêÜ ìÝóá (5

ïèüíåò ðñïâïëÞò, 3 video projector, 4 slides projector, 2 äéáöáíïóêüðéá, 1 ôçëåüñáóç ìå video, 1

laptop).
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Éóôïñßáò ÔÝ÷íçò

ÆùãñáöéêÞò

ÃëõðôéêÞò

×áñáêôéêÞò

ÐïëõìÝóùí

Öùôïãñáößáò

ÃñáöéóôéêÞò

ÊéíïõìÝíïõ Ó÷åäßïõ
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Έ÷åé ùò óôü÷ï ôçí Üñôéá êáé åðïðôéêÞ äéäáóêáëßá ôçò ôÝ÷íçò

áðü ôçí áñ÷áéüôçôá Ýùò óÞìåñá êáé óå áõôü äéåîÜãïíôáé

öñïíôéóôçñéáêÜ ìáèÞìáôá êáé åéäéêÜ óåìéíÜñéá. Óôï ÅñãáóôÞñéï

ðñáãìáôïðïéïýíôáé ïé äéáëÝîåéò êáé ôá Colloquia ôïõ ÔïìÝá

ôçò Éóôïñßáò êáé èåùñßáò ôçò ÔÝ÷íçò. Åðéäéþêåé ôç óõíåñãáóßá

ìå åðéóôçìïíéêÜ éäñýìáôá ôçò çìåäáðÞò êáé áëëïäáðÞò,

ìïõóåßá, ðéíáêïèÞêåò êáé ãêáëåñß ìå óêïðü ôç óõììåôï÷Þ óå

åðéóôçìïíéêÜ-åñåõíçôéêÜ ðñïãñÜììáôá. Óôï ÅñãáóôÞñéï

ðñáãìáôïðïéïýíôáé áðü ôïõò ðñïðôõ÷éáêïýò êáé ìåôáðôõ÷éáêïýò

öïéôçôÝò áñ÷åéïèÝôçóç êáé ìåëÝôç öùôïãñáöéêïý õëéêïý êáé

äéáöáíåéþí Ýñãùí ôÝ÷íçò ðïõ ïëïêëçñþíåôáé ìå ôçí øçöéïðïßçóç

êáé ôç äçìéïõñãßá âÜóçò äåäïìÝíùí.
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Εîõðçñåôåß åêðáéäåõôéêÝò êáé åñåõíçôéêÝò áíÜãêåò óôï áíôéêåßìåíï

ôçò ÆùãñáöéêÞò. Åìâáèýíåé óôï ÷þñï ôçò ðëáóôéêÞò åðéóôÞìçò

(ðëáóôéêÜ óôïé÷åßá, óýíèåóç, ó÷Ýäéï, ÷ñþìá, üãêïò) êáé ôçò

ðåéñáìáôéêÞò áéóèçôéêÞò ðïõ áðïôåëåß áíáðüóðáóôï ìÝñïò

ôçò ðëáóôéêÞò åêðáßäåõóçò, þóôå íá äßíåôáé ç äõíáôüôçôá ãéá

ôç ìåôáôñïðÞ ôçò éäÝáò óå ýëç êáé åéêáóôéêü áíôéêåßìåíï.

ÓõìâÜëëåé óôçí åîÝëéîç ôçò åéêüíáò ìÝóá áðü äéáöïñåôéêÜ

ìÝóá, ôå÷íéêÝò, åñãáëåßá, äéáäéêáóßåò êáé õëéêÜ ðïõ êáëýðôïõí

ôï ðåäßï ôçò ðëáóôéêÞò åìðåéñßáò. 

Ôá ìáèÞìáôá óôï åñãáóôÞñéï ðåñéëáìâÜíïõí ðñáêôéêÞ, èåùñßá

êáé õëïðïßçóç ðñáêôéêï-èåùñçôéêþí åñãáóéþí.

Ç êáôï÷Þ ôùí ìÝóùí êáé ôùí ðëáóôéêþí åñãáëåßùí ìÝóá áðü

ôï ó÷Ýäéï, ôï ÷ñþìá, ôçí áíÜëõóç ìïñöþí, ôéò óõíèåôéêÝò

áñ÷Ýò êáé ôïí ðåéñáìáôéóìü ÷ñçóéìåýïõí ôüóï óôçí áðåëåõèÝñùóç

ôùí åêöñáóôéêþí éêáíïôÞôùí ôùí öïéôçôþí üóï και óôçí

èåùñçôéêÞ áíÜëõóç êáé åðé÷åéñçìáôïëïãßá ó÷åôéêÜ ìå ôçí

õëïðïßçóç ôçò éäÝáò êáé ôùí ðñïèÝóåùí.

Ç èåùñßá óõíßóôáôáé óôçí êñéôéêÞ áíÜëõóç Ýñãùí ôÝ÷íçò, óôçí

áéóèçôéêÞ ðñïóÝããéóç ôïõ Ýñãïõ ôÝ÷íçò, óå èÝìáôá ó÷åôéêÜ

ìå ôçí ïðôéêÞ áíôßëçøç, óôéò èåùñßåò ôïõ ÷ñþìáôïò êáé ôçò

äïìÞò ôçò åéêüíáò, óôç óðïõäÞ ôçò èåùñçôéêÞò âÜóçò áíáöïñéêÜ

ìå ôç öýóç êáé ëåéôïõñãßá ôùí íÝùí ìÝóùí êáé óôçí êñéôéêÞ

áíÜëõóç ôïõ ôýðïõ ôçò ðáñáãüìåíçò åéêüíáò.

Ô ï Å ñ Ã Á Ó Ô Ç ñ É Ï  Æ Ù Ã ñ Á Ö É Ê Ç Ó



Εîõðçñåôåß åêðáéäåõôéêÝò êáé åñåõíçôéêÝò áíÜãêåò óôï ãíùóôéêü

áíôéêåßìåíï ôçò ãëõðôéêÞò, ìå ðñáêôéêü êáé èåùñçôéêü ôñüðï,

áíáðôýóóïíôáò ôáõôü÷ñïíá ôçí êñéôéêÞ éêáíüôçôá ôùí äéäáóêïìÝíùí.

Óêïðüò ôïõ åßíáé ç êáëëéÝñãåéá êáé áíÜäåéîç ôçò ðáñáóôáôéêÞò,

áíáðáñáóôáôéêÞò ðëáóôéêÞò êáé óõíèåôéêÞò éêáíüôçôáò ôùí

åíäéáöåñïìÝíùí ìå ôï ãëõðôéêü Ýñãï êáé ôïí ôñéóäéÜóôáôï

÷þñï. 

ÌÝóù ôïõ èåùñçôéêïý ôñüðïõ, ðáñÝ÷ïíôáé ãíþóåéò ó÷åôéêÜ

ìå ôçí ðïëýðëåõñç áíÜëõóç ôùí ãëõðôéêþí ìïñöþí, þóôå íá

åéóÜãïíôáé ïé öïéôçôÝò/ôñéåò óôçí ðëáóôéêÞ áíôßëçøç, áëëÜ êáé

íá áðïêôïýí êñéôéêÞ éêáíüôçôá êáé åðé÷åéñçìáôïëïãßá.

Ç üëç åêðáéäåõôéêÞ äéáäéêáóßá (ðñáêôéêÞ, èåùñçôéêÞ)

ðñáãìáôïðïéåßôáé óôï åñãáóôÞñéï ìå áóêÞóåéò êáé åñãáóßåò

üðïõ åîåôÜæïíôáé ü÷é ìüíï ïé èåìåëéþäåéò áîßåò ôçò ãëõðôéêÞò

áëëÜ êáé æçôÞìáôá êáé èÝóåéò ôçò óýã÷ñïíçò åéêáóôéêÞò

äçìéïõñãßáò. Óêïðüò ôùí åñãáóôçñéáêþí ìáèçìÜôùí åßíáé íá

êáôáíïÞóåé ï öïéôçôÞò ôå÷íéêÝò êáé åêöñáóôéêÜ ñåýìáôá óôç

ãëõðôéêÞ üðùò íá äéåõñýíïõí êáé íá ðñïóåããßóïõí ìÝóá áðü

ôéò ðñïóùðéêÝò ôïõò åêöñáóôéêÝò éêáíüôçôåò óýã÷ñïíá

ðñïâëÞìáôá ôçò ãëõðôéêÞò.

Ô ï Å ñ Ã Á Ó Ô Ç ñ É Ï  Ã Ë Õ Ð Ô É Ê Ç Ó



Έ÷åé óáí óêïðü ôçí ðñáêôéêÞ êáé èåùñçôéêÞ äéäáêáëßá ôçò

×áñáêôéêÞò, ìßá åê ôùí ôñéþí ðëáóôéêþí ôå÷íþí óôéò ôñåéò

êýñéåò ìïñöÝò ôçò: õøéôõðßá, âáèõôõðßá êáé åðéðåäïôõðßá.

Ç ðñïâëçìáôéêÞ åäþ åðåêôåßíåôáé ðÝñá áðü ôï êáèáñÜ åéêáóôéêü

ìÝñïò, óå æçôÞìáôá ôå÷íéêÞò, ìåèüäùí êáé åîåéäéêåõìÝíçò

ãíþóçò. Ç ãíþóç áõôÞ èá åðéôñÝøåé óôïí ìáèçôåõüìåíï íá

÷åéñéóôåß ìå äåîéüôçôá êáé ðåéèáñ÷ßá, åñãáëåßá êáé õëéêÜ äýóôñïðá

(îýëï, ÷áëêü, ðÝôñá, ê.á.), áëëÜ êáé ôïí ôñüðï ðïõ èá êáôåõèýíåé

üëïõò ôïõò ãíùóôïýò êáé áðñïóäüêçôïõò ðáñÜãïíôåò, ðïõ

ìáò ÷áñßæïõí ìéá áõèåíôéêÞ äçìéïõñãßá, Ýíá Ýñãï ôÝ÷íçò.

Ìå áöïñìÞ, ëïéðüí, áóêÞóåéò ó÷åäßïõ êáé ÷ñþìáôïò, áðü

öõóéêü (ìïíôÝëï) Þ ÷ùñßò öõóéêü ðñüôõðï, ãßíåôáé ôï ðÝñáóìá

óôéò ôå÷íéêÝò ôçò ÷Üñáîçò, ìå óêïðü ôçí êáôáóêåõÞ ôçò

÷áñáêôéêÞò ðëÜêáò - ìÞôñáò. Êáôüðéí áõôïý, ïé åêôõðùôéêÝò

äéáäéêáóßåò ïäçãïýí óôïí êáèïñéóìü ôïõ ÷áñáêôéêïý Ýñãïõ

ìå üëá ôá óôïé÷åßá ðïõ ôï ÷áñáêôçñßæïõí: Ó÷Ýäéï, óýíèåóç,

ãñáöÞ, õöÞ, ôüíïò, ÷ñþìá.

Ìå ôçí åí ãÝíåé åñãáóôçñéáêÞ åìðåéñßá åðéäéþêåôáé ç áéóèçôéêÞ

åõáéóèçôïðïßçóç ìå ôçí öüñìá ôçò ×áñáêôéêÞò, ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ

ôçò êáé ôçí éäéáéôåñüôçôÜ ôçò, ðïõ ôçí êÜíåé íá îå÷ùñßæåé áðü

ôçí ÆùãñáöéêÞ êáé ôçí ÃëõðôéêÞ.

ÌÝóá áðü ôçí äéäáêôéêÞ äéáäéêáóßá, äéáðéóôþíïíôáé êáé

êáëëéåñãïýíôáé ïé ìåãÜëåò åêöñáóôéêÝò ôçò äõíáôüôçôåò, ç

ðëçñüôçôÜ ôçò êáé ç äõíáôÞ ôçò ðñïóùðéêüôçôá ðïõ äåí

áíáðëçñþíåôáé, ü,ôé áêñéâþò ôçí áíáäåéêíýåé óå ìåßæïíá ÔÝ÷íç,

ìáêñáßùíç êáé ôáõôü÷ñïíá ôüóï óýã÷ñïíç.

22

Ô ï Å ñ Ã Á Ó Ô Ç ñ É Ï  × Á ñ Á Ê Ô É Ê Ç Ó



Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο

αντικείμενο των εφαρμογών Πληροφορικής για την Τέχνη. Τα

μαθήματα του εργαστηρίου περιλαμβάνουν πρακτική, θεωρία

και υλοποίηση εργασιών. 

Σκοπός του εργαστηρίου και των μαθημάτων που προσφέρονται

είναι οι φοιτητές να εμβαθύνουν στις σύγχρονες τεχνολογίες

και τεχνικές της Πληροφορικής για τη δημιουργία εικαστικών

έργων. 

Στο εργαστήριο γίνεται εκμάθηση και πρακτική εξάσκηση στον

προγραμματισμό υπολογιστών με σύγχρονες γλώσσες

προγραμματισμού οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ειδικά

για εφαρμογές των εικαστικών τεχνών. Η εκμάθηση

προγραμματισμού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές

να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της πληροφορικής

δουλεύοντας απευθείας με το λογισμικό, αντίθετα με

τη εκμάθηση χρήσης έτοιμων πακέτων λογισμικού τα

οποία έχουν προκαθορισμένες δυνατότητες και

λειτουργίες. Κατά συνέπεια, θα μπορούν να αξιοποιήσουν

την πληροφορική ως ένα νέο μέσο καλλιτεχνικής

έκφρασης και δημιουργίας. 

Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται στο εργαστήριο

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνικών πληροφορικής

όπως: δημιουργία ψηφιακής εικόνας, δημιουργία

κινούμενης ψηφιακής εικόνας, αλληλεπίδραση –

διάδραση, χρήση δεδομένων για τη δημιουργία δυναμικών

έργων, αισθητήρες, δίκτυα, μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης

κ.λπ.
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Joseph Néc ~ephore Niepce: 

Ç ðñþôç öùôïãñáößá óôïí êüóìï, 1826

Ο óôü÷ïò åßíáé äéôôüò. Káô' áñ÷Üò íá åîïéêåéùèåß ï öïéôçôÞò

ìå ôï êáèáñÜ ôå÷íéêü ìÝñïò ôçò öùôïãñáößáò. Aõôü ðåñéëáìâÜíåé

áö' åíüò èåùñçôéêÜ ìáèÞìáôá ôå÷íéêÞò, áö' åôÝñïõ ðñáêôéêÝò

áóêÞóåéò ëÞøçò, åìöÜíéóçò êáé åêôýðùóçò öùôïãñáöéþí.

ÓõãêåêñéìÝíá, ãßíïíôáé áóêÞóåéò ÷ñÞóçò öùôïãñáöéêþí ìç÷áíþí

äéáöïñåôéêþí ôýðùí, áóêÞóåéò öùôïìÝôñçóçò êáé áóêÞóåéò

óôï óêïôåéíü èÜëáìï, üðïõ ïé öïéôçôÝò ìáèáßíïõí íá åìöáíßæïõí

öéëì êáé íá åêôõðþíïõí öùôïãñáößåò óå ìéêñïý êáé ìåãÜëïõ

ìåãÝèïõò ÷áñôéÜ.

O åðüìåíïò óôü÷ïò åßíáé íá Ýñèåé ï öïéôçôÞò óå åðáöÞ ìå ôá

Ýñãá äçìéïõñãþí êáé ìå ôÜóåéò óôç öùôïãñáößá áðü ôïí 19ï

áéþíá ìÝ÷ñé êáé ôéò ìÝñåò ìáò. H óåéñÜ ìáèçìÜôùí óôç

öùôïãñáößá áðïóêïðåß åðßóçò óôï íá ãíùñßóåé ï öïéôçôÞò ôá

èåùñçôéêÜ åñãáëåßá áíÜãíùóçò ôçò öùôïãñáößáò. MÝóù ôçò

åíáó÷üëçóçò ìå ôç èåùñßá ðáñÝ÷åôáé óôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò

ç äõíáôüôçôá íá áðïêôÞóïõí ìáôéÜ ðåñéóóüôåñï αναóôï÷áóôéêÞ

áöïý ãíùñßæïíôáò êáíåßò ôç èåùñßá êáôáíïåß êáëýôåñá ôïõò

ìç÷áíéóìïýò ôçò äçìéïõñãéêÞò äéáäéêáóßáò. TÝëïò, ïé äçìéïõñãéêÝò

áóêÞóåéò, ïé ïðïßåò áðïôåëïýí Ýíá âáóéêü êïììÜôé óôç äéÜñèñùóç

ôùí ìáèçìÜôùí, Ý÷ïõí ùò óôü÷ï ôçí áíß÷íåõóç êáé õëïðïßçóç

ôùí åíäéáöåñüíôùí ôùí öïéôçôþí.

Henri Cartier-Bresson: 

Êçäåßá çèïðïéïý ôïõ èåÜôñïõ Kabuki,

Éáðùíßá 1965
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Ç ÃñáöéóôéêÞ êáé ãåíéêüôåñá ï ÷þñïò ôùí ÅöáñìïóìÝíùí

Tå÷íþí åêöñÜæåé ðëÝïí ìéá éäéáßôåñç äõíáìéêÞ êáé ìßá ôïìÞ

óôç óýã÷ñïíç ïðôéêÞ åðéêïéíùíßá êáé äçìéïõñãßá. Ùò åê ôïýôïõ

ç åêðáßäåõóç ðïõ ðáñÝ÷åé ôï ôìÞìá Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé

Åðéóôçìþí ôçò ÔÝ÷íçò óôïí ÷þñï áõôüí, ðåñéëáìâÜíåé óôü÷ïõò

áíÜðôõîçò êáé äéåýñõíóçò ôçò ïðôéêÞò áíôßëçøçò, óõíäõÜæïíôáò

ôçí áîéïðïßçóç ôçò óýã÷ñïíçò ôå÷íïëïãßáò ãéá ôçí åîáóöÜëéóç

ðëÞñïõò ãíþóçò êáé ôçí ðáñáãùãÞ åñåõíçôéêïý Ýñãïõ.

Ç ëåéôïõñãßá ôïõ åñãáóôçñßïõ ÃñáöéóôéêÞò åßíáé äéôôÞ êáé

óõíßóôáôáé óôá ðåäßá óõìâáôéêþí êáé óýã÷ñïíùí ìåèüäùí

áðåéêüíéóçò. Ùò åê ôïýôïõ, ðáñÝ÷åé äõíáôüôçôåò óõìâáôéêÞò

ãñáöéóôéêÞò ó÷åäßáóçò êáé äçìéïõñãßáò ìáêåôþí ãéá åöáñìïãÝò

åêôõðþóåùí, êáèþò êáé óýã÷ñïíùí ìåèüäùí çëåêôñïíéêÞò

ó÷åäßáóçò êáé øçöéáêþí ðñïåêôõðùôéêþí äéåñãáóéþí (DTP).
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Ã å í é ê Ü
Ïé ðñïðôõ÷éáêÝò óðïõäÝò óôï ÔìÞìá äéáñêïýí ïêôþ åîÜìçíá êáé ïäçãïýí óôç ëÞøç åíéáßïõ ðôõ÷ßïõ:
Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí ôçò ÔÝ÷íçò.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο
ή ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η εκπαίδευσή τους στοχεύει σε
πολύ ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων και απασχόλησης. Το Τμήμα εκπαιδεύει εικαστικούς ή
ιστορικούς και θεωρητικούς της τέχνης και εκτός από τη δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς του
ΑΣΕΠ, προσφέρει στους αποφοίτους αρκετές επιλογές επαγγελματικής απασχόλησης στο ελεύθερο επάγγελμα. 

Εικαστική κατεύθυνση 
Αναφορικά με τον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ'αριθμ. 128 (ΦΕΚ 233/26/11/2012
τ. Α’): "Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης που εισήχθησαν από το
ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 και εφεξής, με πτυχίο της κατεύθυνσης Εικαστικών και πιστοποιητικό ευδόκιμης
παρακολούθησης θεωρητικών και ιστορικών σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή πτυχίο ισότιμο και
αντίστοιχο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης AT 8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 14 παρ.1 και 8 περ. η΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄/167) και βάσει του άρθρου 15 του Ν. 1586/1986 (Α΄/37)
μετονομάστηκε σε κλάδο ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων." Επίσης, ως εικαστικοί καλλιτέχνες, γραφίστες,
στη διαφήμιση και στον χώρο του εντύπου, στη σκηνογραφία, στο animation, στον κινηματογράφο, κ.λπ. 

Κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης
Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης απασχολούνται ως ιστορικοί και κριτικοί τέχνης
και ως επιμελητές σε μουσεία και πολιτιστικούς φορείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σε ιδιωτικού δικαίου
φορείς απασχολούνται σε μουσεία, γκαλερί, δημοσιογραφικούς οργανισμούς κ.λπ. Ο ΑΣΕΠ εντάσσει τους
πτυχιούχους αυτής της κατεύθυνσης στον κωδικό 107. Έτσι, οι απόφοιτοι του Τμήματος με κατεύθυνση Ιστορία
και Θεωρία της Τέχνης συμμετείχαν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων «ΠΕ Ιστορικών Τέχνης»
στο Υπουργείο Πολιτισμού με την προκήρυξη 3Κ/2008 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 226/16-5-2008 ). Πιο πρόσφατα, είχαν τη
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δυνατότητα να συμμετέχουν στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων «ΠΕ Τεκμηριωτών Πολιτιστικού
Αποθέματος» στη ΝΕΡΙΤ (Προκήρυξη 1Κ/2014, ΦΕΚ ΑΣΕΠ 1/23-1-2014).

Å ã ã ñ á ö Þ
Ç éäéüôçôá ôïõ öïéôçôÞ áðïêôÜôáé ìå ôçí åããñáöÞ ôïõ óôï ÔìÞìá  êáé ðáýåé íá éó÷ýåé ìå ôç ëÞøç ôïõ
ðôõ÷ßïõ (ðëçí ðåñéðôþóåùí ðáñïäéêÞò áíáóôïëÞò ôçò öïßôçóçò1 Þ ðåéèáñ÷éêÞò ðïéíÞò). 
Ç ðñþôç åããñáöÞ ãßíåôáé åíôüò ïñéóìÝíçò ðñïèåóìßáò (óõíÞèùò 15 çìåñþí) ìåôÜ ôçí Ýêäïóç ôùí
áðïôåëåóìÜôùí ôùí Ãåíéêþí ÅîåôÜóåùí. 
Óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 3, ôïõ Üñèñïõ 33 ôïõ Í.4009/2011, ïé öïéôçôÝò ðïõ áðïäåäåéãìÝíá
åñãÜæïíôáé ôïõëÜ÷éóôïí 20 þñåò ôçí åâäïìÜäá äýíáíôáé íá åããñÜöïíôáé ùò öïéôçôÝò ìåñéêÞò
öïßôçóçò, ýóôåñá áðü áßôçóÞ ôïõò. Áöïý ãßíåé ç åããñáöÞ, ï öïéôçôÞò ðáßñíåé áðü ôç Ãñáììáôåßá
âåâáßùóç åããñáöÞò ãéá êÜèå ÷ñÞóç. ÁíáíÝùóç åããñáöÞò ãßíåôáé óôçí áñ÷Þ êÜèå åîáìÞíïõ, ç ïðïßá
ðéóôïðïéåßôáé ìå ôç äÞëùóç ôùí ìáèçìÜôùí ôïõ åîáìÞíïõ.
Ãéá Ýêäïóç Âéâëéáñßïõ ÕãåéïíïìéêÞò Ðåñßèáëøçò áðáéôåßôáé óõìðëÞñùóç Õðåýèõíçò ÄÞëùóçò üôé ï
öïéôçôÞò äåí åßíáé áóöáëéóìÝíïò óå êÜðïéïí Üëëï Ôáìåßï êáé êáôÜèåóç áõôÞò ìáæß ìå ìßá öùôïãñáößá
ôïõ óôç Ãñáììáôåßá.
Ïé áéôÞóåéò ãéá Ýêäïóç ôïõ Äåëôßïõ Åéäéêïý Åéóéôçñßïõ2 (ÐÜóï) ãßíïíôáé óôçí éóôïóåëßäá http://paso.minedu.gov.gr/
êÜíïíôáò ðñþôá ôçí ðéóôïðïßçóç ôùí Ðñïóùðéêþí óôïé÷åßùí (Êùäéêüò ×ñÞóôç êáé Óõíèçìáôéêü) ðïõ
äßíïíôáé áðü ôç Äéåýèõíóç Ìç÷áíïñãÜíùóçò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ, ãéá íá ãßíåé ç áíáãíþñéóç ôïõ
öïéôçôÞ áðü ôï Óýóôçìá.
ÐÝñáí ôïõ áñéèìïý ôùí åéóáãïìÝíùí ìå ôéò ÃåíéêÝò ÅîåôÜóåéò, åããñÜöïíôáé óôá ÁÅÉ (óå ðïóïóôü
ðïõ ïñßæåé ï íüìïò), ìåôÜ áðü åéäéêÝò åîåôÜóåéò êáé üóïé áíÞêïõí óôéò ðáñáêÜôù êáôçãïñßåò: ̧ ëëçíåò
ôïõ åîùôåñéêïý, ðáéäéÜ ÅëëÞíùí õðáëëÞëùí óôï åîùôåñéêü, Êýðñéïé, áëëïãåíåßò - áëëïäáðïß, ïìïãåíåßò
õðüôñïöïé, Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò êáé ïñéóìÝíåò êáôçãïñßåò áèëçôþí.

1 Ìå áßôçóç ôïõ åíäéáöåñüìåíïõ öïéôçôÞ ðñïò ôï ÔìÞìá êáé ìåôÜ áðü Ýãêñéóç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò, åßíáé äõíáôÞ ç
áíáóôïëÞ ôçò öïéôçôéêÞò éäéüôçôáò, ç ïðïßá ìðïñåß íá áíáêôçèåß ìå ôçí ßäéá äéáäéêáóßá.

2 Óå ðåñßðôùóç áðþëåéáò ôïõ Äåëôßïõ Åéäéêïý Åéóéôçñßïõ, ï öïéôçôÞò ðïõ åðéèõìåß ôçí åðáíÝêäïóÞ ôïõ ðñÝðåé íá êÜíåé
ó÷åôéêÞ äÞëùóç óå êÜðïéï Áóôõíïìéêü ÔìÞìá êáé íá ðñïóêïìßóåé ôç âåâáßùóç ðïõ èá ôïõ äïèåß áðü ôï Áóôõíïìéêü
ÔìÞìá óôç Ãñáììáôåßá.



Ö ï ß ô ç ó ç
Ôï áêáäçìáúêü Ýôïò áñ÷ßæåé ôçí 1ç Óåðôåìâñßïõ êáé ëÞãåé ôçí 31ç Áõãïýóôïõ ôïõ åðüìåíïõ Ýôïõò.
Ôï åêðáéäåõôéêü Ýñãï êÜèå áêáäçìáúêïý Ýôïõò äéáñèñþíåôáé ÷ñïíéêÜ óå äýï åîÜìçíá (÷åéìåñéíü,
åáñéíü). ÊÜèå åîÜìçíï ðåñéëáìâÜíåé ôïõëÜ÷éóôïí 13 ðëÞñåéò åâäïìÜäåò ãéá äéäáóêáëßá êáé 2-3
åâäïìÜäåò åîåôÜóåéò. Ôï ÷åéìåñéíü åîÜìçíï áñ÷ßæåé ôï äåýôåñï äåêáðåíèÞìåñï ôïõ Óåðôåìâñßïõ êáé
ôï åáñéíü åîÜìçíï ëÞãåé ôï äåýôåñï äåêáðåíèÞìåñï ôïõ Éïõíßïõ.
Ïé áêñéâåßò çìåñïìçíßåò ëÞîåùò ôïõ ÷åéìåñéíïý åîáìÞíïõ êáé åíÜñîåùò ôïõ åáñéíïý êáèïñßæïíôáé
áðü ôçí Óýãêëçôï ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Ýôóé þóôå íá óõìðëçñþíåôáé ï áíáãêáßïò áñéèìüò åâäïìÜäùí.
Ãéá ôïí ßäéï ëüãï, óå åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò, ìå ðñüôáóç ôçò ÓõãêëÞôïõ êáé áðüöáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ,
ñõèìßæåôáé ç Ýíáñîç êáé ç ëÞîç ôùí äýï åîáìÞíùí åêôüò ôùí áíùôÝñùí çìåñïìçíéþí.
ÊÜèå öïéôçôÞò åßíáé õðï÷ñåùìÝíïò íá óõììåôÝ÷åé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí óðïõäþí ôïõ óôçí åêðáéäåõôéêÞ
äéáäéêáóßá, üðùò áõôÞ ïñßæåôáé áðü ôï íüìï êáé ôéò áðïöÜóåéò ôùí ïñãÜíùí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ êáé
ôïõ ÔìÞìáôïò.

Å ð ß ó ç ì å ò  Á ñ ã ß å ò
• 28 Ïêôùâñßïõ (ÅèíéêÞ ÅïñôÞ)
• 17 Íïåìâñßïõ (ÅðÝôåéïò Ðïëõôå÷íåßïõ)
• 24 Äåêåìâñßïõ - 7 Éáíïõáñßïõ (äéáêïðÝò ×ñéóôïõãÝííùí)
• 30 Éáíïõáñßïõ (Ôñéþí Éåñáñ÷þí)
• 21 Öåâñïõáñßïõ (ÅðÝôåéïò áðåëåõèÝñùóçò Éùáííßíùí)
• 25 Ìáñôßïõ (ÅèíéêÞ ÅïñôÞ)
• 1 ÌáÀïõ (ÅñãáôéêÞ ÐñùôïìáãéÜ)
• Áðü ôçí ÐÝìðôç ôçò ÔõñïöÜãïõ ìÝ÷ñé êáé ôçí åðüìåíç ôçò ÊáèáñÞò ÄåõôÝñáò (äéáêïðÝò Áðüêñåù)
• Áðü ôç ÌåãÜëç ÄåõôÝñá ìÝ÷ñé ôçí ÊõñéáêÞ ôïõ ÈùìÜ (äéáêïðÝò ÐÜó÷á)
• ÇìÝñá ôïõ Áãßïõ Ðíåýìáôïò
• 1 Áõãïýóôïõ - 20 Áõãïýóôïõ (ÈåñéíÝò äéáêïðÝò)
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Ð ñ ü ã ñ á ì ì á  Ó ð ï õ ä þ í

Ôá ìáèÞìáôá ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Óðïõäþí ôïõ ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí

ôçò ÔÝ÷íçò äéáêñßíïíôáé óå äýï âáóéêÝò åíüôçôåò:

á) Tá õðï÷ñåùôéêÜ (Õ) ðïõ ìå âÜóç ôï Nüìï êáëýðôïõí ôá ôñßá ôÝôáñôá (3/4) ôïõ óõíüëïõ ôùí

ìáèçìÜôùí êáé ôùí äéäáêôéêþí ìïíÜäùí. Yðï÷ñåùôéêÜ åßíáé ôá ìáèÞìáôá êïñìïý ôïõ ÐñïãñÜììáôïò

Óðïõäþí. Eßíáé áõôÜ ðïõ êñßèçêáí áðáñáßôçôá ãéá ôçí åðéóôçìïíéêÞ êáôÜñôéóç ôùí öïéôçôþí, ôá

ïðïßá åßíáé êïéíÜ ãéá üëïõò ôïõò öïéôçôÝò ôïõ Α’ έτους. 

â) Ôá ìáèÞìôá åðéëïãÞò (Å). ÁõôÜ ðåñéëáìâÜíïõí ìáèÞìáôá ðïõ åßíáé ó÷åôéêÜ ìå ôï ãíùóôéêü

áíôéêåßìåíï ôïõ TìÞìáôïò êáé ôùí êáôåõèýíóåùí ôïõ ðñïãñÜììáôïò Óðïõäþí. O áñéèìüò ôùí

ìáèçìÜôùí áõôþí åßíáé ðåñéïñéóìÝíïò êáé äåí îåðåñíÜ ôï 1/4 ôùí ìáèçìÜôùí ôïõ óõíïëéêïý

Ðñïðôõ÷éáêïý ÐñïãñÜììáôïò Óðïõäþí. Aðü ôá ìáèÞìáôá áõôÜ ï öïéôçôÞò åðéëÝãåé, áíÜëïãá ìå

ôá åíäéáöÝñïíôÜ ôïõ, Ýíá óõãêåêñéìÝíï áñéèìü þóôå íá óõìðëçñþóåé ôéò âáóéêÝò ãíþóåéò ðïõ

áðáéôïýíôáé ãéá ôçí áðüêôçóç ôïõ ðôõ÷ßïõ ôïõ.

Ï öïéôçôÞò ïëïêëçñþíåé ôéò óðïõäÝò ôïõ êáé ðáßñíåé ðôõ÷ßï üôáí åîåôáóôåß åðéôõ÷þò óôá ðñïâëåðüìåíá

áðü ôï ðñüãñáììá óðïõäþí ìáèÞìáôá, ôá ïðïßá ãéá ôçí êáôåýèõíóç Éóôïñßáò êáé Èåùñßáò ôçò ÔÝ÷íçò

áíÝñ÷ïíôáé óå 46 õðï÷ñåùôéêÜ êáé 12 åðéëïãÞò Þ 240 (242 με πρακτική άσκηση) ìïíÜäåò ECTS. Ãéá

ôçí êáôåýèõíóç Åéêáóôéêþí áíÝñ÷ïíôáé óå 40 õðï÷ñåùôéêÜ êáé 11 åðéëïãÞò Þ 240 (242 με πρακτική

άσκηση) ECTS. 

Ôá ìáèÞìáôá êïñìïý êáëýðôïõí 2 åîÜìçíá. Êáôüðéí ïé öïéôçôÝò, áíÜëïãá ìå ôçí êáôåýèõíóç ðïõ

åðéëÝãïõí ðáñáêïëïõèïýí 6 åîÜìçíá õðï÷ñåùôéêþí ìáèçìÜôùí êáôåýèõíóçò êáé åðéëïãÞò êáôåýèõíóçò.

Ç îÝíç ãëþóóá ðñïâëÝðåôáé ùò õðï÷ñåùôéêü ìÜèçìá óôá ôÝóóåñá ðñþôá åîÜìçíá óðïõäþí. Ãéá ôç

ëÞøç ôïõ Ðôõ÷ßïõ áðáéôåßôáé åßôå ç åðéôõ÷Þò åîÝôáóç óôá ôÝóóåñá áõôÜ ìáèÞìáôá åßôå ç ðéóôïðïßçóç

åðÜñêåéáò óå ìßá ôïõëÜ÷éóôïí îÝíç ãëþóóá (ÁããëéêÞ, ÃáëëéêÞ, ÃåñìáíéêÞ).
Ç ðáñáêïëïýèçóç ôùí åñãáóôçñßùí åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ.

Á í þ ô á ô ç  ä é Ü ñ ê å é á  ö ï ß ô ç ó ç ò (Üñèñï 33 ôïõ Í.4009/2011)

Áðü ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 2011-2012, ç áíþôáôç äéÜñêåéá öïßôçóçò óôéò ðñïðôõ÷éáêÝò óðïõäÝò äåí

ìðïñåß íá õðåñâáßíåé ôïí åëÜ÷éóôï áñéèìü åîáìÞíùí ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôç ëÞøç ðôõ÷ßïõ (óýìöùíá

ìå ôï åíäåéêôéêü ðñüãñáììá óðïõäþí ôïõ ôìÞìáôïò) ðñïóáõîçìÝíï êáôÜ ôÝóóåñá åîÜìçíá.
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Ïé öïéôçôÝò ìðïñïýí íá åããñáöïýí óôá åîÜìçíá, ìüíïí åöüóïí ðëçñïýí ôïõò üñïõò óõíÝ÷éóçò ôçò

öïßôçóçò ðïõ êáèïñßæïíôáé áðü ôïí Ïñãáíéóìü ôïõ Éäñýìáôïò. Ãéá ôïõò öïéôçôÝò ìåñéêÞò öïßôçóçò

ç ðñïóáýîçóç éóïýôáé ìå ôïí åëÜ÷éóôï áñéèìü åîáìÞíùí ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôç ëÞøç ðôõ÷ßïõ. Ïé

öïéôçôÝò äéêáéïýíôáé íá äéáêüøïõí ôéò óðïõäÝò ôïõò (áíáóôïëÞ öïßôçóçò) ãéá üóá åîÜìçíá óõíå÷üìåíá

Þ ìç åðéèõìïýí, ìå Ýããñáöç áßôçóÞ ôïõò óôç Ãñáììáôåßá ôïõ ÔìÞìáôïò. Ôï óýíïëï ôùí åîáìÞíùí

äéáêïðÞò äåí ìðïñåß íá õðåñâáßíåé ôï åëÜ÷éóôï áñéèìü åîáìÞíùí ãéá ôç ëÞøç ðôõ÷ßïõ. Ôá åîÜìçíá

áõôÜ äåí ðñïóìåôñþíôáé óôçí áíþôáôç äéÜñêåéá öïßôçóçò. 

Ïé öïéôçôÝò ðïõ äéáêüðôïõí êáôÜ ôá áíùôÝñù ôéò óðïõäÝò ôïõò äåí Ý÷ïõí ôç öïéôçôéêÞ éäéüôçôá êáè'

üëï ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äéáêïðÞò ôùí óðïõäþí. ÌåôÜ ôç ëÞîç ôçò äéáêïðÞò óðïõäþí ïé öïéôçôÝò

åðáíÝñ÷ïíôáé óôï ÔìÞìá.

Ä ç ë þ ó å é ò  Ì á è ç ì Ü ô ù í  ê á é  Ó õ ã ã ñ á ì ì Ü ô ù í

Ïé öïéôçôÝò óôçí áñ÷Þ ôïõ ÷åéìåñéíïý êáé ôïõ åáñéíïý åîáìÞíïõ êáé ìÝóá óå ïñéóìÝíç áðïêëåéóôéêÞ

ðñïèåóìßá ðïõ ïñßæåôáé áðü ôç Ãñáììáôåßá (ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç áíáñôÜôáé óôéò áíáêïéíþóåéò ôçò

éóôïóåëßäáò ôïõ ÔìÞìáôïò http://arts.uoi.gr/), äçëþíïõí õðï÷ñåùôéêÜ ìÝóù ôïõ äéáäéêôýïõ

(https://cronos.cc.uoi.gr) Þ åÜí áäõíáôïýí ãéá ïðïéïäÞðïôå ëüãï óôç Ãñáììáôåßá êáé ðÜíôá åíôüò ôçò

áðïêëåéóôéêÞò ðñïèåóìßáò, ìáèÞìáôá ðïõ èá ðáñáêïëïõèÞóïõí óôç äéÜñêåéá ôïõ åîáìÞíïõ áõôïý.
Ïé öïéôçôÝò ðïõ ãéá äýï óõíå÷üìåíá åîÜìçíá äåí äçëþóïõí ìáèÞìáôá äéáãñÜöïíôáé áõôïäéêáßùò

áðü ôï ÔìÞìá. Ãéá ôïí ðáñáðÜíù ëüãï ïé öïéôçôÝò ðñÝðåé íá êÜíïõí äÞëùóç ìáèçìÜôùí óå êÜèå

åîÜìçíï þóôå íá áðïöýãïõí ôç äéáãñáöÞ ôïõò áðü ôï ÔìÞìá. Ïé äçëþóåéò ôùí óõããñáììÜôùí (áöïý

ãßíïõí ïé äçëþóåéò ôùí ìáèçìÜôùí) ãßíïíôáé óôçí éóôïóåëßäá ôïõ óõóôÞìáôïò "ÅÕÄÏÎÏÓ"

http://eudoxus.gr/Students.

ÅîÝôáóç ãßíåôáé ìüíï óå ìÜèçìá ðïõ Ý÷åé äçëùèåß êáôÜ ôï óõãêåêñéìÝíï åîÜìçíï. Ïé öïéôçôÝò ðïõ

äåí Ý÷ïõí õðïâÜëåé äÞëùóç ìáèçìÜôùí Þ Ý÷ïõí õðïâÜëåé åêðñüèåóìåò äçëþóåéò äåí ãßíïíôáé äåêôïß

óôéò åîåôÜóåéò ôïõ ïéêåßïõ åîáìÞíïõ.

ÖïéôçôÞò ðïõ áðïôõã÷Üíåé Þ äåí ðñïóÝñ÷åôáé óôéò åîåôÜóåéò óå êÜðïéá áðü ôá õðï÷ñåùôéêÜ ìáèÞìáôá

ðïõ äÞëùóå, ðñÝðåé óôï åðüìåíï áíôßóôïé÷ï åîÜìçíï (÷åéìåñéíü Þ åáñéíü) íá åðáíáëÜâåé ôçí

Οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Οι φοιτητές ΔΕΝ έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μαθημάτων που ΔΕΝ έχουν δηλώσει.
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ðáñáêïëïýèçóÞ ôïõò êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá êáé åðïìÝíùò íá ôá óõìðåñéëÜâåé óôç íÝá ôïõ äÞëùóç,

ðÜíôá ìÝóá óôï ðëáßóéï ôïõ ìåãßóôïõ áñéèìïý ìáèçìÜôùí ðïõ ìðïñåß íá äçëþóåé.

Áí ï öïéôçôÞò áðïôý÷åé óå åðéëåãüìåíï ìÜèçìá, ìðïñåß óå åðüìåíï åîÜìçíï, ðïõ ðñïóöÝñåôáé ôï

ìÜèçìá áõôü, íá ôï åðáíáëÜâåé Þ íá ôï áëëÜîåé ìå Üëëï åðéëåãüìåíï ìÜèçìá áðü ôá ðñïóöåñüìåíá.

Óôï 2ï Ýôïò äçëþíåôáé ç êáôåýèõíóç ðïõ åðéëÝãåé ï öïéôçôÞò. Ïé êáôåõèýíóåéò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò

Óðïõäþí åßíáé ïé åîÞò:
- Éóôïñßáò êáé Èåùñßáò ôçò ÔÝ÷íçò

- Åéêáóôéêþí 

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική για τον φοιτητή που επιλέγει την εικαστική

κατεύθυνση. Δηλώνεται στο Η΄ εξάμηνο και αντιστοιχεί σε 6 διδακτικές μονάδες και 8 ECTS.

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική για τον φοιτητή που επιλέγει την κατεύθυνση

Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. Σε αυτή την περίπτωση η πτυχιακή εργασία μπορεί, áí ôï åðéèõìåß

ï öïéôçôÞò óå ìåôáãåíÝóôåñç äÞëùóç íá áíôéêáôáóôáèåß áðü äýï (2) ìáèÞìáôá åðéëïãÞò (Ýíá áíÜ

åîÜìçíï).

Å î å ô Ü ó å é ò
Óôï ôÝëïò êÜèå åîáìÞíïõ äéåíåñãïýíôáé åîåôÜóåéò óôéò ïðïßåò óõììåôÝ÷ïõí ïé öïéôçôÝò ðïõ äÞëùóáí

êáé ðáñáêïëïýèçóáí ôá áíôßóôïé÷á ìáèÞìáôá ðïõ äéäÜ÷èçêáí. Ïé åîåôáóôéêÝò ðåñßïäïé åßíáé ôñåéò:

- Éáíïõáñßïõ- Öåâñïõáñßïõ

- Éïõíßïõ

- Óåðôåìâñßïõ

Ôï ÓåðôÝìâñéï, ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç ôùí ìáèçìÜôùí ôïõ ÷åéìåñéíïý åîáìÞíïõ, äéåíåñãïýíôáé

åðáíáëçðôéêÝò åîåôÜóåéò óôá ìáèÞìáôá êáé ôùí äýï åîáìÞíùí (÷åéìåñéíïý êáé åáñéíïý) ãéá ôïõò

öïéôçôÝò ðïõ áðÝôõ÷áí. Ïé öïéôçôÝò ðïõ ïëïêëÞñùóáí ôïí ðñïâëåðüìåíï åëÜ÷éóôï ÷ñüíï åîáìÞíùí

Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá åîåôÜæïíôáé, åêôüò áðü ÓåðôÝìâñéï, ôïí ÉáíïõÜñéï - ÖåâñïõÜñéï, êáèþò êáé

ôïí Éïýíéï óôá äçëùèÝíôá ìÝ÷ñé êáé ôçí ôåëåõôáßá äÞëùóç ìáèÞìáôá, áíåîÜñôçôá áí äéäÜóêïíôáé óå

÷åéìåñéíü Þ åáñéíü åîÜìçíï. Ç ñýèìéóç áõôÞ éó÷ýåé ãéá üëïõò ôïõò öïéôçôÝò áíåîÜñôçôá áðü ôïí

áñéèìü ôùí ìáèçìÜôùí ðïõ ïöåßëïõí ãéá ôç ëÞøç ðôõ÷ßïõ (Üñèñï 21 Åóùôåñéêïý êáíïíéóìïý Ðáí/ìßïõ).

Ç äéÜñêåéá êÜèå åîåôáóôéêÞò ðåñéüäïõ åßíáé 3 åâäïìÜäåò (Éáíïõáñßïõ - Öåâñïõáñßïõ êáé Éïõíßïõ) êáé

4 åâäïìÜäåò (Óåðôåìâñßïõ).
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Äåí èá êáôá÷ùñåßôáé ç âáèìïëïãßá óå ìÜèçìá ôï ïðïßï äåí äçëþèçêå êáíïíéêÜ.

Ç êëßìáêá âáèìïëïãßáò ôùí ìáèçìÜôùí åßíáé 10/âÜèìéá (0-10 ìå âÜóç ôï 5).

Ïé âáèìïß 10 êáé 9 ÷áñáêôçñßæïíôáé ùò «Üñéóôá»

Ïé âáèìïß 8 êáé 7 ÷áñáêôçñßæïíôáé ùò «ëßáí êáëþò»

Ïé âáèìïß 6 êáé 5 ÷áñáêôçñßæïíôáé ùò «êáëþò»

Ïé âáèìïß 4,3 êáé 2 ÷áñáêôçñßæïíôáé ùò «ìåôñßùò»

Ïé âáèìïß 1 êáé 0 ÷áñáêôçñßæïíôáé ùò «êáêþò»

Ð ñ á ê ô é ê Þ  ¢ ó ê ç ó ç

Ç ðñáêôéêÞ Üóêçóç ôùí öïéôçôþí áðïôåëåß ìÝñïò ôïõ Ðñïðôõ÷éáêïý ÐñïãñÜììáôïò Óðïõäþí, áöïý

åãêñßèçêå áðü ôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ ÔìÞìáôïò Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí ôçò ÔÝ÷íçò óôéò

óõíåäñßåò áñ. 108/8-12-08 êáé 132/16-6-10 ìåôÜ áðü åéóÞãçóç ôçò ÅðéôñïðÞò ÐñïãñÜììáôïò Óðïõäþí. 

Ç ðñáêôéêÞ Üóêçóç ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü ôåôáñôïåôåßò öïéôçôÝò ìåôÜ áðü áßôçóÞ ôïõò

ðñïò ôçí ÅðéôñïðÞ ÐñáêôéêÞò ¢óêçóçò, ç ïðïßá Ý÷åé êáé ôçí åõèýíç óõíôïíéóìïý êáé åðéëïãÞò ôüóï

ôùí öïñÝùí/ïñãáíéóìþí üóï êáé ôùí öïéôçôþí ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óå áõôÞ. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò

ðñáêôéêÞò Üóêçóçò ï öïéôçôÞò åðéâëÝðåôáé áðü ìÝëïò ÄÅÐ ôïõ ÔìÞìáôïò ï ïðïßïò èåùñåßôáé

åêðáéäåõôÞò ôïõ öïéôçôÞ. Ç ðñáêôéêÞ Üóêçóç áîéïëïãåßôáé ìå âÜóç ôï âéâëßï ðñáêôéêÞò Üóêçóçò êáé

ôéò åêèÝóåéò ðñïüäïõ ðïõ óõìðëçñþíïíôáé áðü ôïõò öïñåßò êáé ôïí åðéâëÝðïíôá êáèçãçôÞ. 

Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική και στις δύο κατευθύνσεις. Παίρνει 2 ECTS που συνυπολογίζονται

στο συνολικό αριθμό των ECTS αφού αποτελεί μέρος του συνολικού φόρτου εργασίας του /της

φοιτητή/τριας ,αλλά με απόφαση της ΓΣ δεν βαθμολογείται. Η επιλογή της στο Ζ’ και Η’ εξάμηνο δεν

αλλάζει τον αριθμό τον επιλεγόμενων μαθημάτων που υποχρεούται να παρακολουθήσει ο φοιτητής.

Η πρακτική άσκηση δεν λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση φοιτητικών επιδομάτων, υποτροφιών κλπ.

Õ ð ï ë ï ã é ó ì ü ò  ô ï õ  Ð ô õ ÷ ß ï õ  

Ï öïéôçôÞò ïëïêëçñþíåé ôéò óðïõäÝò ôïõ êáé ðáßñíåé ðôõ÷ßï üôáí:

1. Ý÷åé åããñáöåß óå ôïõëÜ÷éóôïí 8 äéäáêôéêÜ åîÜìçíá

2. Ý÷åé åîåôáóôåß åðéôõ÷þò (ìå ðñïâéâÜóéìï âáèìü) óå ìáèÞìáôá ðïõ íá áíôéóôïé÷ïýí óå ôïõëÜ÷éóôïí

240 ECTS και σε 170 διδακτικές μονάδες.

á) Ï âáèìüò ðôõ÷ßïõ åêöñÜæåôáé óôçí êëßìáêá 5-10 ìå áêñßâåéá 2 äåêáäéêþí øçößùí. Ãéá ôïí
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õðïëïãéóìü ôïõ ðïëëáðëáóéÜæåôáé ï âáèìüò êÜèå ìáèÞìáôïò åðß ôïí óõíôåëåóôÞ âáñýôçôáò êáé

ôï Üèñïéóìá ôùí åðéìÝñïõò ãéíïìÝíùí äéáéñåßôáé ìå ôï Üèñïéóìá ôùí óõíôåëåóôþí âáñýôçôáò

üëùí ôùí ìáèçìÜôùí. Ïé óõíôåëåóôÝò âáñýôçôáò ôùí ìáèçìÜôùí õðïëïãßæïíôáé ùò åîÞò:

ÌáèÞìáôá ìå 1-2 ä.ì. Ý÷ïõí óõíôåëåóôÞ 1.0

ÌáèÞìáôá ìå 3-4 ä.ì. Ý÷ïõí óõíôåëåóôÞ 1.5

ÌáèÞìáôá ìå >4 ä.ì. Ý÷ïõí óõíôåëåóôÞ 2.0

â) Óôïí âáèìü Â ôïõ ðôõ÷ßïõ äßíåôáé ï ÷áñáêôçñéóìüò

¢ñéóôá áí Â ³ 8.50,

Ëßáí Êáëþò áí Â ³ 6.50 êáé 

Êáëþò áí Â ³ 5

Ð ñ ï ã ñ Ü ì ì á ô á  Å ð é ó ô ç ì ï í é ê þ í  Á í ô á ë ë á ã þ í

Ôï ÔìÞìá óõíåñãÜæåôáé ìå ÐáíåðéóôÞìéá ôïõ åîùôåñéêïý óôï ðëáßóéï ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Socrates/Erasmus.

ÐáñÝ÷åôáé ç äõíáôüôçôá óôïõò öïéôçôÝò ôïõ ÔìÞìáôïò íá ìåôáêéíçèïýí óôá óõíåñãáæüìåíá ÐáíåðéóôÞìéá

êáé íá öïéôÞóïõí åêåß êáíïíéêÜ ãéá Ýíá (1) Ýôïò, Ý÷ïíôáò  óõã÷ñüíùò ôç äõíáôüôçôá áíáãíþñéóçò

ôùí ìáèçìÜôùí åêåßíùí óôá ïðïßá èá åîåôáóèïýí åðéôõ÷þò. Ïé áéôÞóåéò ãéá óõììåôï÷Þ ôùí öïéôçôþí

õðïâÜëëïíôáé êáôÜ ôï ôñÝ÷ïí áêáäçìáúêü Ýôïò ãéá ôç ìåôáêßíçóÞ ôïõò ìÝóá óôï åðüìåíï Ýôïò.   

Ïé åíäéáöåñüìåíïé öïéôçôÝò ìðïñïýí íá ðÜñïõí ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò åðéêïéíùíþíôáò ìå ôïí

áñìüäéï õðåýèõíï ÊáèçãçôÞ ôïõ ÔìÞìáôïò êáé ôï ÔìÞìá Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ

Éùáííßíùí.

Ï âáèìüò ôïõ ðôõ÷ßïõ ôùí öïéôçôþí åêåßíùí ðïõ ðáñáêïëïýèçóáí ìáèÞìáôá óå Üëëá Éäñýìáôá

ìÝóù ðñïãñáììÜôùí áíôáëëáãþí (Erasmus/ Sokrates/ Tempus êôë.) èá õðïëïãßæåôáé ìå âÜóç ôá

ìáèÞìáôá ðïõ ðáñáêïëïõèïýí êáé åîåôÜæïíôáé óôï ÔìÞìá ìáò.

Ôá ìáèÞìáôá ôá ïðïßá ðáñáêïëïýèçóáí åðéôõ÷þò óå Üëëá Éäñýìáôá êáôï÷õñþíïíôáé áðü ôï ÔìÞìá

ìáò áíôéóôïé÷éæüìåíá ìå ôá ìáèÞìáôá ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Óðïõäþí ôïõ ÔìÞìáôüò ìáò, üôáí ýóôåñá

áðü åéóÞãçóç ôçò ÅðéôñïðÞò Öïéôçôéêþí ÆçôçìÜôùí, âåâáéþíåôáé üôé ç äéäá÷èåßóá ýëç êáëýðôåé

ôïõëÜ÷éóôïí ôá 3/4 ôéò ýëçò ôùí áíôßóôïé÷ùí ìáèçìÜôùí ôïõ ÔìÞìáôüò ìáò.

Ãéá üóïõò Ý÷ïõí ðáñáêïëïõèÞóåé äéåèíÞ ðñïãñÜììáôá åêðáßäåõóçò, áíáãíùñßæåôáé ùò ÷ñüíïò

ðñáãìáôéêÞò öïßôçóçò, ï ÷ñüíïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò êáé ç áíôßóôïé÷ç âáèìïëïãßá ç ïðïßá ìåôáôñÝðåôáé

óôçí ðñïáíáöåñüìåíç âáèìïëïãéêÞ êëßìáêá.
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Á Í Á Ë Õ Ô É Ê Ï  Ð ñ Ï Ã ñ Á Ì Ì Á  Ì Á È Ç Ì Á Ô Ù Í
Ê Ï ñ Ì Ï Ó

Á´ ÅÎÁÌÇÍÏ

Ê.Ì. ÌÁÈÇÌÁ È Å ECTS

ÕÅÔ101 Éóôïñßá ôçò Áñ÷áßáò ÅëëçíéêÞò ÔÝ÷íçò É 3 4
ÕÅÔ103 ÅéóáãùãÞ óôçí Áíèñùðïëïãßá ôçò ÔÝ÷íçò 3 4
ÅÔÕ117 Éóôïñßá ôùí Áéóèçôéêþí Èåùñéþí É 3 4
ÅÔÕ109 ÅñãáóôÞñéï ÆùãñáöéêÞò É 3* 4
ÅÔÕ110 ÅñãáóôÞñéï ÃëõðôéêÞò É 3* 4
ÕÅÔ105 ÐëçñïöïñéêÞ: ÅéóáãùãÞ óôïí Ðñïãñáììáôéóìü 

êáé ôçí Ôå÷íïëïãßá ôùí Õðïëïãéóôþí 3 4
ÅÔÕ118 Ó÷Ýäéï É 3 4
ÅÔÕ113 ÎÝíç Ãëþóóá É - ÁããëéêÜ 2 2
ÅÔÕ114 ÎÝíç Ãëþóóá É - ÃáëëéêÜ
ÅÔÕ115 ÎÝíç Ãëþóóá É - ÃåñìáíéêÜ

B´ ÅÎÁÌÇÍÏ

Ê.Ì. ÌÁÈÇÌÁ È Å ECTS

ÕÅÔ201 Éóôïñßá ôçò Áñ÷áßáò ÅëëçíéêÞò ÔÝ÷íçò ÉÉ 3 4
ÅÔÕ217 Éóôïñßá ôùí Áéóèçôéêþí Èåùñéþí ÉÉ 3 4
ÕÅÔ203 ÅéóáãùãÞ óôéò ÓðïõäÝò ôçò Éóôïñßáò ôçò ÔÝ÷íçò 3 4
ÅÔÕ209 ÅñãáóôÞñéï ÆùãñáöéêÞò ÉÉ 3* 4
ÅÔÕ210 ÅñãáóôÞñéï ÃëõðôéêÞò ÉÉ 3* 4
ÅÔÕ216 ÅéóáãùãÞ óôéò ØçöéáêÝò ÌïñöÝò ÔÝ÷íçò 3 4
ΥΕΤ208 Ó÷Ýäéï ÉÉ 3 4
ÅÔÕ213 ÎÝíç Ãëþóóá ÉÉ - ÁããëéêÜ 2 2
ÅÔÕ214 ÎÝíç Ãëþóóá ÉÉ - ÃáëëéêÜ
ÅÔÕ215 ÎÝíç Ãëþóóá ÉÉ - ÃåñìáíéêÜ

* Απαιτείται η επιπλέον των αναγραφόμενων τουλάχιστον τρίωρη εβδομαδιαία εργασία των φοιτητών στο χώρο των
εργαστηρίων.

35

È: Èåùñßá, Å: ÅñãáóôÞñéï, ECTS: European Credit Tranfer System



Ê Á Ô Å Õ È Õ Í Ó Å É Ó

ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

Ã´ ÅÎÁÌÇÍÏ

Ê.Ì. ÌÁÈÇÌÁ È Å ECTS

ÕÅÔ301 Ç ÔÝ÷íç ó  ôï Äõôéêü Ìåóáßùíá  3 5
ÕÅÔ302 ÂõæáíôéíÞ ÔÝ÷íç  3 4
ÕÅÔ310 Éóôïñßá ôçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò É 3 5
ΥΕΤ311 ÈÝìáôá ÅõñùðáúêÞò Éóôïñßáò 3 4
ÕÅÔ304 ÔÝ÷íç êáé Èåùñßá ôïõ Øçöéáêïý Êüóìïõ É 3 5
ÅÔÕ309 ÅñãáóôÞñéï ÃëõðôéêÞò ÉÉÉ 3 5
ÅÔÕ311 ÎÝíç Ãëþóóá ÉÉÉ - ÁããëéêÜ 2 2
ÅÔÕ312 ÎÝíç Ãëþóóá ÉÉÉ - ÃáëëéêÜ
ÅÔÕ313 ÎÝíç Ãëþóóá ÉÉÉ - ÃåñìáíéêÜ

Ä´ ÅÎÁÌÇÍÏ

Ê.Ì. ÌÁÈÇÌÁ È Å ECTS

ÕÅÔ401 Ç ÔÝ÷íç ôçò ÁíáãÝííçóçò-Ìáíéåñéóìüò 3 5
ΕΤΕ602 Áñ÷áßá ÅëëçíéêÞ ÆùãñáöéêÞ êáé ïé áðç÷Þóåéò 

ôçò óôïõò Íåüôåñïõò ×ñüíïõò 3 5
ΕΤΕ603 Éóôïñßá ôçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò ÉÉ 3 5
ÕÅÔ402 Èåùñßá ôçò ÔÝ÷íçò É 3 5
ÕÅÔ410 ÅéäéêÜ ÈÝìáôá Éóôïñßáò ôçò ÔÝ÷íçò É 3 4
ÅÔÕ408 ÅñãáóôÞñéï ÆùãñáöéêÞò ÉV 3 4
ÅÔÕ411 ÎÝíç Ãëþóóá IV - ÁããëéêÜ 2 2
ÅÔÕ412 ÎÝíç Ãëþóóá IV - ÃáëëéêÜ
ÅÔÕ413 ÎÝíç Ãëþóóá IV - ÃåñìáíéêÜ
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ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÅÉÊÁÓÔÉÊÙÍ

Ã´ ÅÎÁÌÇÍÏ

Ê.Ì. ÌÁÈÇÌÁ È Å ECTS

YET301 Ç ÔÝ÷íç óôï Äõôéêü Ìåóáßùíá  3 5
YET304 ÔÝ÷íç êáé Èåùñßá ôïõ Øçöéáêïý Êüóìïõ É 3 4
ETY314 ÅñãáóôÞñéï Êáôåýèõíóçò ÆùãñáöéêÞ ÉÉÉ*,** 6 8
ÅÔÕ315 ÅñãáóôÞñéï Êáôåýèõíóçò ÃëõðôéêÞ ÉÉÉ*,** 6 8
ETY316/317 ÈÝìáôá Åñãáóôçñßïõ Êáôåýèõíóçò É*** 3 6
ETY108 ÅñãáóôÞñéï ×áñáêôéêÞò É 3 5
ÅÔÕ311 ÎÝíç Ãëþóóá ÉÉÉ - ÁããëéêÜ 2 2
ÅÔÕ312 ÎÝíç Ãëþóóá ÉÉÉ - ÃáëëéêÜ
ÅÔÕ313 ÎÝíç Ãëþóóá ÉÉÉ - ÃåñìáíéêÜ

Ä´ ÅÎÁÌÇÍÏ

Ê.Ì. ÌÁÈÇÌÁ È Å ECTS

YET401 Ç ÔÝ÷íç ôçò ÁíáãÝííçóçò-Ìáíéåñéóìüò 3 5
YET402 Èåùñßá ôçò ÔÝ÷íçò É 3 5
ΥΕΤ408/409 ÈÝìáôá Åñãáóôçñßïõ Êáôåýèõíóçò ÉÉ 3 5
ΥΕΤ406 ÅñãáóôÞñéï Êáôåýèõíóçò ÆùãñáöéêÞ IV 6 8
ΥΕΤ407 ÅñãáóôÞñéï Êáôåýèõíóçò ÃëõðôéêÞ IV 6 8
ΥΕΤ411 ÂéíôåïôÝ÷íç - ÏðôéêïáêïõóôéêÜ ÌÝóá É 3 5
ÅÔÕ411 ÎÝíç Ãëþóóá IV - ÁããëéêÜ 2 2
ÅÔÕ412 ÎÝíç Ãëþóóá IV - ÃáëëéêÜ
ÅÔÕ413 ÎÝíç Ãëþóóá IV - ÃåñìáíéêÜ
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* Ç åðéëïãÞ ôïõ åñãáóôçñßïõ (ÆùãñáöéêÞò Þ ÃëõðôéêÞò) áêïëïõèåß ôïí öïéôçôÞ ìÝ÷ñé êáé ôï Ç´ åîÜìçíï.
** Ðñïáðáéôïýìåíá áíÜ Ýôïò óôá åñãáóôÞñéá ÆùãñáöéêÞò êáé ÃëõðôéêÞò ðïõ áðïôåëïýí ôéò âáóéêÝò åéäéêåýóåéò.
*** ÅñãáóôÞñéï Êáôåýèõíóçò êáé ÈÝìáôá Åñãáóôçñßïõ Êáôåýèõíóçò óõíäÝïíôáé ðñïãñáììáôéêÜ.



ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

Å´ ÅÎÁÌÇÍÏ

Ê.Ì. ÌÁÈÇÌÁ È Å ECTS

Õðï÷ñåùôéêÜ Êáôåýèõíóçò
ÕÅÔ501 Ç ÔÝ÷íç ôïõ Ìðáñüê-ñïêïêü 3 5
ΥΕΤ502 Éóôïñßá êáé Èåùñßá ôçò Ôå÷íïêñéôéêÞò 3 5
ÅÅÔ704 ËáúêÞ ÔÝ÷íç 3 4
ÅÅÔ501 Öéëïóïößá ôçò ÔÝ÷íçò 3 4

ÌáèÞìáôá ÅðéëïãÞò (3)
ÅÅÔ515 ÅéäéêÜ ÈÝìáôá Éóôïñßáò ôçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò É 3 4
ÅÅÔ503 Éóôïñßá ôïõ ÊéíçìáôïãñÜöïõ 3 4
ÅÅÔ509 Óáôéñéêü Óêßôóï 3 4
ÅÅÔ505 ÅñãáóôÞñéï Öùôïãñáößáò É 3 4
ΕΕΤ516 Εργαστήριο Ψηφιακών Μορφών Τέχνης Ι 3 4
ΕΤΠΔ712 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 3 4

ÌÜèçìá/ ÅñãáóôÞñéï 
ðñïóöåñüìåíï áðü Üëëç Êáôåýèõíóç* (3) (3) 4

* Ένα από τα ακόλουθα:
ΕΕΤ519/520 Θέματα εργαστηρίου κατεύθυνσης ΙΙΙ
ΕΕΤ517 ÂéíôåïôÝ÷íç - ÏðôéêïáêïõóôéêÜ ÌÝóá ÉÉ
ΕΕΤ514 ÅéêïíïãñÜöçóç - Áößóá
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ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÅÉÊÁÓÔÉÊÙÍ

Å´ ÅÎÁÌÇÍÏ

Ê.Ì. ÌÁÈÇÌÁ È Å ECTS

Õðï÷ñåùôéêÜ Êáôåýèõíóçò
ÕÅÔ501 Ç ÔÝ÷íç ôïõ Ìðáñüê-ñïêïêü 3 5
ÅÅÔ510 ÅñãáóôÞñéï Êáôåýèõíóçò ÆùãñáöéêÞ V 6 8
ΥΕΤ503 ÅñãáóôÞñéï Êáôåýèõíóçò ÃëõðôéêÞ V 6 8
ÅÅÔ505 ÅñãáóôÞñéï Öùôïãñáößáò É 3 5

ÌáèÞìáôá ÅðéëïãÞò (3), åê ôùí ïðïßùí (1) åñãáóôçñéáêü
ÅÅÔ516 ÅñãáóôÞñéï Øçöéáêþí Ìïñöþí ÔÝ÷íçò É 3 4
ÅÅÔ519/520 ÈÝìáôá Åñãáóôçñßïõ Êáôåýèõíóçò ÉÉÉ 3 4
ΕΕΤ517 ÂéíôåïôÝ÷íç - ÏðôéêïáêïõóôéêÜ ÌÝóá ÉÉ 3 4
ÅÅÔ509 Óáôéñéêü Óêßôóï 3 4
ÅÔÅ612 Ôïé÷ïãñáößá 3 4
ΕΤΠΔ712 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 3 4
ÅÅÔ514 ÅéêïíïãñÜöçóç - Áößóá 3 4
ΕΕΤ518 ÅñãáóôÞñéï ÌáñìÜñïõ É 3 4

ÌÜèçìá/ ÅñãáóôÞñéï 
ðñïóöåñüìåíï áðü Üëëç Êáôåýèõíóç* (3) (3) 4

* Ένα από τα ακόλουθα:
ΕΕΤ515 ÅéäéêÜ ÈÝìáôá Éóôïñßáò ôçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò É
ΕΕΤ704 ËáúêÞ ÔÝ÷íç
ΕΕΤ501 Öéëïóïößá ôçò ÔÝ÷íçò
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ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ÓÔ´ ÅÎÁÌÇÍÏ

Ê.Ì. ÌÁÈÇÌÁ È Å ECTS

Õðï÷ñåùôéêÜ Êáôåýèõíóçò
ÅÔÕ601 Ç ÔÝ÷íç ôïõ 19ïõ Áéþíá 3 5
ÅÔÕ602 Éóôïñßá ôçò ÍåïåëëçíéêÞò ÔÝ÷íçò 3 4
ÕÅÔ601 Ó÷ïëéêÞ ÐáéäáãùãéêÞ 3 4
ΕΤΥ502 Ìïõóåéïëïãßá É 3 5

ÌáèÞìáôá ÅðéëïãÞò (3)
ÅÔÕ406 Õëéêüò Ðïëéôéóìüò 3 4
ÅÅÔ602 Èåùñßá ôïõ ÊéíçìáôïãñÜöïõ 3 4
ÕÅÔ404 ÔÝ÷íç êáé Èåùñßá ôïõ Øçöéáêïý Êüóìïõ ÉÉ 3 4
ÅÔÕ207 ÅñãáóôÞñéï ×áñáêôéêÞò ÉÉ 3 4
ÅÔÅ511 Êéíïýìåíï Ó÷Ýäéï 3 4
ÅÅÔ609 ÃñáöéóôéêÝò ÅöáñìïãÝò 3 4

ÌÜèçìá/ ÅñãáóôÞñéï 
ðñïóöåñüìåíï áðü Üëëç Êáôåýèõíóç* (3) (3) 4

* Ένα από τα ακόλουθα:
ΕΕΤ603 ÅñãáóôÞñéï Öùôïãñáößáò ÉÉ
ΕΕΤ617 ÅñãáóôÞñéï Øçöéáêþí Ìïñöþí ÔÝ÷íçò ÉÉ
ΕΕΤ609 ÃñáöéóôéêÝò ÅöáñìïãÝò
ΕΕΤ616 ÂéíôåïôÝ÷íç - ÏðôéêïáêïõóôéêÜ ÌÝóá ÉÉÉ
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ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÅÉÊÁÓÔÉÊÙÍ

ÓÔ´ ÅÎÁÌÇÍÏ

Ê.Ì. ÌÁÈÇÌÁ È Å ECTS

Õðï÷ñåùôéêÜ Êáôåýèõíóçò
ÅÔÕ601 Ç ÔÝ÷íç ôïõ 19ïõ Áéþíá 3 5
ÅÅÔ613 ÅñãáóôÞñéï Êáôåýèõíóçò ÆùãñáöéêÞ VI 6 8
ΥΕΤ602 ÅñãáóôÞñéï Êáôåýèõíóçò ÃëõðôéêÞ VI 6 8
ΕΕΤ605 ÅãêáôáóôÜóåéò É -ÄéåõñõìÝíåò ÌïñöÝò ÅéêáóôéêÞò ¸êöñáóçò 3 5

ÌáèÞìáôá ÅðéëïãÞò (3) (Υðï÷ñåùôéêÜ ôá ÐáéäáãùãéêÜ)
ÅÅÔ603 ÅñãáóôÞñéï Öùôïãñáößáò ÉÉ 3 4
ÅÅÔ616 ÂéíôåïôÝ÷íç - ÏðôéêïáêïõóôéêÜ ÌÝóá ÉÉÉ 3 4
ÅÅÔ617 ÅñãáóôÞñéï Øçöéáêþí Ìïñöþí ÔÝ÷íçò ÉÉ 3 4
ÕÅÔ601 Ó÷ïëéêÞ ÐáéäáãùãéêÞ 3 4
ÕÅÔ404 ÔÝ÷íç êáé Èåùñßá ôïõ Øçöéáêïý Êüóìïõ ÉÉ 3 4
ÅÔÅ511 Êéíïýìåíï Ó÷Ýäéï 3 4
ÅÅÔ609 ÃñáöéóôéêÝò ÅöáñìïãÝò 3 4
ΕΕΤ618 ÅñãáóôÞñéï ÌáñìÜñïõ ÉÉ 3 4
ÅÔÕ207 Εργαστήριο Χαρακτικής ΙΙ 3 4

ÌÜèçìá/ ÅñãáóôÞñéï 
ðñïóöåñüìåíï áðü Üëëç Êáôåýèõíóç* (3) (3) 4

* Ένα από τα ακόλουθα:
ΕΤΥ602 Éóôïñßá ôçò ÍåïåëëçíéêÞò ÔÝ÷íçò
ΕΤΥ406 Õëéêüò Ðïëéôéóìüò
ΕΕΤ602 Èåùñßá ôïõ ÊéíçìáôïãñÜöïõ
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ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

Æ´ ÅÎÁÌÇÍÏ

Ê.Ì. ÌÁÈÇÌÁ È Å ECTS

Õðï÷ñåùôéêÜ Êáôåýèõíóçò
ÅÔÕ701 Ç ÔÝ÷íç ôïõ 20ïõ Áéþíá É 3 5
ÅÔÕ302 Èåùñßá ÔÝ÷íçò ÉÉ 3 4
ÅÔΕ504 Áñ÷áßá ÅëëçíéêÞ ÃëõðôéêÞ 3 5
ÕÅÔ701 ÄéäáêôéêÞ ôçò ÔÝ÷íçò 3 4

ÌáèÞìáôá ÅðéëïãÞò (3)
ΥΕΤ802 ÅéäéêÜ ÈÝìáôá ÅõñùðáúêÞò ÃëõðôéêÞò 3 4
ÅÅÔ711 ÅéäéêÜ ÈÝìáôá Éóôïñßáò ôçò ÔÝ÷íçò ÉÉ 3 4
ΕΕΤ713 ÅéäéêÜ ÈÝìáôá Éóôïñßáò ôçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò ÉÉ 3 4
ÅΤΥ306 ÅñãáóôÞñéï ×áñáêôéêÞò ÉÉÉ 3 4
ÅÅÔ703 ÅñãáóôÞñéï Öùôïãñáößáò ÉÉÉ 3 4
ÅÅÔ804 ÌïõóåéïðáéäáãùãéêÞ 3 4
ÕÅÔ703 ÐïëõìåóéêÝò ÅöáñìïãÝò 3 4
ΕΤΥ604 Ìïõóåéïëïãßá ÉÉ -Äéá÷åßñéóç ÐïëéôéóôéêÞò ÊëçñïíïìéÜò 3 4

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ÐñÁÊÔÉÊÇ ÁÓÊÇÓÇ: Äýï ECTS (2) 2
ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÅÊÄñÏÌÇ Þ ÓÅÌÉÍÁñÉÏ 
(ÓÔÏ ÅÓÙÔÅñÉÊÏ Þ ÅÎÙÔÅñÉÊÏ, ÓÕÍÏÄÅÉÁ ÌÅËÙÍ Ä.Å.Ð.)
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ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÅÉÊÁÓÔÉÊÙÍ

Æ´ ÅÎÁÌÇÍÏ

Ê.Ì. ÌÁÈÇÌÁ È Å ECTS

Õðï÷ñåùôéêÜ Êáôåýèõíóçò
ÅÔÕ701 Ç ÔÝ÷íç ôïõ 20ïõ Áéþíá É 3 5
ÕÅÔ701 ÄéäáêôéêÞ ôçò ÔÝ÷íçò 3 4
ÕÅÔ706 ÅñãáóôÞñéï Êáôåýèõíóçò ÆùãñáöéêÞ VIÉ 6 9
ΥΕΤ705 ÅñãáóôÞñéï Êáôåýèõíóçò ÃëõðôéêÞ VIÉ 6 9

ÌáèÞìáôá ÅðéëïãÞí (3), åê ôùí ïðïßùí (1) åñãáóôçñéáêü
ÅÅÔ701 ÈÝìáôá Åñãáóôçñßïõ Êáôåýèõíóçò/ ÅãêáôáóôÜóåéò ÉÉ - 

ÄéåõñõìÝíåò ÌïñöÝò ÅéêáóôéêÞò ¸êöñáóçò 3 4
ÅÔÕ302 Èåùñßá ôçò ÔÝ÷íçò ÉÉ 3 4
ÅÅÔ703 ÅñãáóôÞñéï Öùôïãñáößáò ÉÉÉ 3 4
ΕΤΥ306 ÅñãáóôÞñéï ×áñáêôéêÞò ÉÉÉ 3 4
ÅÅÔ712 ÅñãáóôÞñéï Øçöéáêþí Ìïñöþí ÔÝ÷íçò ÉÉÉ 3 4
ÅÔÅ720 ÔñéóäéÜóôáôï Êéíïýìåíï Ó÷Ýäéï 3 4
ΕΕΤ503 Ιστορία του Κινηματογράφου 3 4
ÕÅÔ703 ÐïëõìåóéêÝò ÅöáñìïãÝò 3 4
ΕΕΤ607 Ëéèïãñáößá É 3 4
ΕΕΤ804 ÌïõóåéïðáéäáãùãéêÞ 3 4

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ÐñÁÊÔÉÊÇ ÁÓÊÇÓÇ: Äýï ECTS (2) 2
ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÅÊÄñÏÌÇ Þ ÓÅÌÉÍÁñÉÏ 
(ÓÔÏ ÅÓÙÔÅñÉÊÏ Þ ÅÎÙÔÅñÉÊÏ, ÓÕÍÏÄÅÉÁ ÌÅËÙÍ Ä.Å.Ð.)
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ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

Ç´  ÅÎÁÌÇÍÏ

Ê.Ì. ÌÁÈÇÌÁ È Å ECTS

Õðï÷ñåùôéêÜ Êáôåýèõíóçò
ÅÔÕ801 Ç ÔÝ÷íç ôïõ 20ïõ Áéþíá ÉÉ 3 5
ÕÅÔ801 Óýã÷ñïíç ÅëëçíéêÞ ÔÝ÷íç 3 4
ΥΕΤ806 ÅðéìÝëåéá ÅêèÝóåùí 3 5
ÕÅÔ803 Áíèñùðïëïãßá ôçò ÔÝ÷íçò 3 4

ÌáèÞìáôá ÅðéëïãÞò (3) ή Πτυχιακή εργασία και (1) Μάθημα επιλογής
ÅÔÅ803 ÅéäéêÜ ÈÝìáôá Éóôïñßáò ôçò ÔÝ÷íçò ÉÉÉ 3 4
ÅÅÔ802 ÈÝìáôá Öéëïóïößáò ôçò ÔÝ÷íçò 3 4
ÅÅÔ806 Åéêïíéêü Ìïõóåßï 3 4
ÅÅÔ812 ÐëçñïöïñéêÞ ãéá ôçí ÔÝ÷íç 3 4
ÅÔÕ804 Ðôõ÷éáêÞ Åñãáóßá (ðñïáéñåôéêÞ óôï ðåäßï ôçò Êáôåýèõíóçò) 3 3 8

ÌÜèçìá/ ÅñãáóôÞñéï 
ðñïóöåñüìåíï áðü Üëëç Êáôåýèõíóç* (3) (3) 4

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ÐñÁÊÔÉÊÇ ÁÓÊÇÓÇ: Äýï ECTS (2) 2
ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÅÊÄñÏÌÇ Þ ÓÅÌÉÍÁñÉÏ 
(ÓÔÏ ÅÓÙÔÅñÉÊÏ Þ ÅÎÙÔÅñÉÊÏ, ÓÕÍÏÄÅÉÁ ÌÅËÙÍ Ä.Å.Ð.)

* Ένα από τα ακόλουθα:
ETE610 Óêçíïãñáößá
EET808 ÅñãáóôÞñéï Öùôïãñáößáò IV
ETY407 ÅñãáóôÞñéï ×áñáêôéêÞò IV
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ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÅÉÊÁÓÔÉÊÙÍ

Ç´  ÅÎÁÌÇÍÏ

Ê.Ì. ÌÁÈÇÌÁ È Å ECTS

Õðï÷ñåùôéêÜ Êáôåýèõíóçò
ÅÔÕ801 Ç ÔÝ÷íç ôïõ 20ïõ Áéþíá ÉÉ 3 5
ΥΕΤ807 ÅñãáóôÞñéï Êáôåýèõíóçò ÆùãñáöéêÞ VIÉÉ 6 9
ΥΕΤ805 ÅñãáóôÞñéï Êáôåýèõíóçò ÃëõðôéêÞ VIÉÉ 6 9
ÅÔÕ804 Ðôõ÷éáêÞ Åñãáóßá (óôï ðåäßï ôçò Êáôåýèõíóçò) 6 8

ÌáèÞìáôá ÅðéëïãÞò (2), åê ôùí ïðïßùí (1) åñãáóôçñéáêό
ÅÔÕ407 ÅñãáóôÞñéï ×áñáêôéêÞò IV 3 4
ÅÅÔ809 Óýã÷ñïíåò ÌïñöÝò Åéêáóôéêþí Ôå÷íþí 3 4
ÕÅÔ801 Óýã÷ñïíç ÅëëçíéêÞ ÔÝ÷íç 3 4
ÅÔÅ610 Óêçíïãñáößá 3 4
ÅÅÔ808 ÅñãáóôÞñéï Öùôïãñáößáò IV 3 4
ΕΕΤ812 ÐëçñïöïñéêÞ ãéá ôçí ÔÝ÷íç 3 4
ÅÅÔ807 ×áñáêôéêÞ: ÍÝåò Ôå÷íïëïãßåò, ÌÝóá êáé Ôå÷íéêÝò 3 4
ΕΕΤ702 Ëéèïãñáößá ÉÉ 3 4

ÌÜèçìá/ ÅñãáóôÞñéï 
ðñïóöåñüìåíï áðü Üëëç Êáôåýèõíóç* (3) (3) 4

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ÐñÁÊÔÉÊÇ ÁÓÊÇÓÇ: Äýï ECTS (2) 2
ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÅÊÄñÏÌÇ Þ ÓÅÌÉÍÁñÉÏ 
(ÓÔÏ ÅÓÙÔÅñÉÊÏ Þ ÅÎÙÔÅñÉÊÏ, ÓÕÍÏÄÅÉÁ ÌÅËÙÍ Ä.Å.Ð.)

* Ένα από τα ακόλουθα:
YET803 Áíèñùðïëïãßá ôçò ÔÝ÷íçò
ETE803 ÅéäéêÜ ÈÝìáôá Éóôïñßáò ôçò ÔÝ÷íçò ÉÉÉ
EET802 ÈÝìáôá Öéëïóïößáò ôçò ÔÝ÷íçò
EET806 Åéêïíéêü Ìïõóåßï

È: Èåùñßá, Å: ÅñãáóôÞñéï, ECTS: European Credit Tranfer System

Ãéá åêðüíçóç Þ ðáñÜäïóη ôçò Ðôõ÷éáêÞò Åñãáóßáò ï öïéôçôÞò ïöåßëåé íá μη ÷ñùóôÜ ðáñáðÜíù áðü ôñßá ìáèÞìáôá êáé
íá Ý÷åé ïëïêëçñþóåé åðéôõ÷þò ôïí ôñéåôÞ êýêëï ôùí âáóéêþí åñãáóôçñßùí.
Óôçí ðôõ÷éáêÞ áðáéôåßôáé Ýíáò åðüðôçò êáé ôñåéò åîåôáóôÝò.
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Ð Å ñ É Ã ñ Á Ö Ç  Ì Á È Ç Ì Á Ô Ù Í

Á´ ÅÎÁÌÇÍÏ

ÉÓÔÏñÉÁ ÔÇÓ Áñ×ÁÉÁÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ É
Åðéóêüðçóç ôçò åëëçíéêÞò ôÝ÷íçò ôùí ðñþéìùí, ôùí ãåùìåôñéêþí êáé ôùí áñ÷áúêþí ÷ñüíùí áðü ôï
1100-480 ð.×. Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ç åîïéêåßùóç ôùí öïéôçôþí ìå ôá óçìáíôéêüôåñá Ýñãá ôçò
αñ÷éôåêôïíéêÞò, ôçò ðëáóôéêÞò êáé ôçò áããåéïãñáößáò, ôç ÷ñïíïëïãéêÞ êáé óôéëéóôéêÞ åîÝëéîç, ôç
èåìáôïëïãßá êáé ôá éóôïñéêÜ óõìöñáæüìåíá ôùí Ýñãùí.

EIÓAÃÙÃH ÓTHN ANÈPÙÐOËOÃIA THÓ TEXNHÓ
EéóáãùãÞ óôéò âáóéêÝò Ýííïéåò ôçò áíèñùðïëïãßáò ôçò ôÝ÷íçò. ÓõíèÞêåò ãÝííçóçò ôçò ôÝ÷íçò êáé
õëéêïß üñïé ðáñáãùãÞò ôïõ Ýñãïõ ôÝ÷íçò óôéò ðñùôüãïíåò êáé ðáñáäïóéáêÝò êïéíùíßåò. AíôéðáñáâïëÞ
ìå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ êáëëéôÝ÷íç êáé ôïõ Ýñãïõ ôÝ÷íçò óôéò êáôïðéíÝò êïéíùíßåò. Ðáñïõóßáóç ôçò
ó÷Ýóçò ôçò ôÝ÷íçò ìå ôçí êïéíùíéêÞ æùÞ óå äéÜöïñåò ðáñáäïóéáêÝò êïéíùíßåò, ôïõ ñüëïõ ôçò ôÝ÷íçò
óôçí ïðôéêÞ åðéêïéíùíßá êáé óôçí ïìïéïóôáóßá ôùí êïéíïôÞôùí êáé, ôÝëïò, ôçò äçìéïõñãéêüôçôáò ôïõ
êáëëéôÝ÷íç êáé ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ óôéò êïéíùíßåò. H ôÝ÷íç áíôéêñýæåôáé óôéò äïìéêÝò ó÷Ýóåéò ðïõ Ý÷åé
ìå ôá Üëëá êïéíùíéêÜ öáéíüìåíá óôï óõíïëéêü óýóôçìá ôçò êïõëôïýñáò, óôéò äéáìåóïëáâÞóåéò êáé
óôçí éäéáßôåñç ëåéôïõñãßá ðïõ åêôåëåß. Åðßóçò, åñåõíÜôáé ç áìïéâáßá óõãêñüôçóç ðïõ ðáñïõóéÜæïõí
ôá äéÜöïñá ìÝñç ðïõ ôç óõíèÝôïõí (êñéôéêÞ, ìïõóåßá, èåóìïß), ç áëëçëåîÜñôçóç ðïõ äéáìïñöþíïõí
(ð.÷. ïé ó÷Ýóåéò ôçò Ýâäïìçò ôÝ÷íçò ìå ôéò Üëëåò ôÝ÷íåò), ïé áíôéöÜóåéò ðïõ åêäçëþíïõí, êáèþò
åðßóçò êáé ôï ïëéêü öÜóìá ôçò ðáñáãùãÞò êáé êáôáíÜëùóçò ôùí ðñïúüíôùí ôçò. 

ÉÓÔÏñÉÁ ÔÙÍ ÁÉÓÈÇÔÉÊÙÍ ÈÅÙñÉÙÍ É
Ôé åßíáé ç öéëïóïößá; 
Ðþò ç öéëïóïößá ðñïóåããßæåé ôçí ôÝ÷íç; ÄéáöïñÝò áðü ôéò åðéóôÞìåò ôçò ôÝ÷íçò.
ÁéóèçôéêÝò êáôçãïñßåò. Ôï ùñáßï. Ôï Ýñãï ôÝ÷íçò ùò ÷þñïò êáé ÷ñüíïò. Ó÷Ýóç ìïñöÞò êáé ðåñéå÷ïìÝíïõ,
ó÷Ýóç ìïñöÞò êáé ýëçò. 
Ï ôñüðïò ýðáñîçò ôïõ Ýñãïõ ôÝ÷íçò: áíÜìåóá óôçí åéêüíá êáé ôç óêÝøç, áíÜìåóá óôï ïñáôü êáé ôï
áüñáôï, áíÜìåóá óôçí áðÜôç êáé ôçí áëÞèåéá, áíÜìåóá óôï Üøõ÷ï ðñÜãìá êáé ôï Ýìøõ÷ï.
Øõ÷Þ êáé äçìéïõñãßá. Ç éäéïöõßá. Ï èåáôÞò êáé ç áéóèçôéêÞ åìðåéñßá. Ç óõíïìéëßá áíÜìåóá óôéò ôÝ÷íåò.
Ç ÁéóèçôéêÞ áðÝíáíôé óôç óýã÷ñïíç ôÝ÷íç.



ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÃËÕÐÔÉÊÇÓ É
• Áñ÷Ýò Ó÷åäßïõ. ÁóêÞóåéò áðü åêìáãåßá êáé öõóéêÜ ðñüôõðá (Ýìøõ÷á, Üøõ÷á).
• ÅéóáãùãÞ óôç ãëõðôéêÞ. ¸ìöáóç óôéò âáóéêÝò Ýíïéåò ôçò ãëõðôéêÞò. (öüñìá, ÷þñïò, äïìÞ).
• Áñ÷Ýò êáé ìÝèïäïé ðçëïðëáóôéêÞò. 
• ÌåëÝôç êáé äçìéïõñãßá áíÜãëõöùí (ðñüóôõðï, Ýêôõðï) ìå ðñïóèåôéêÞ êáé áöáéñåôéêÞ äéáäéêáóßá. 

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÆÙÃñÁÖÉÊÇÓ É-ÉÉ (Á´ êáé Â´ åîÜìçíï)
1. ÐñïïðôéêÞ áíáðáñÜóôáóç ôïõ ôñéóäéÜóôáôïõ ÷þñïõ 
2. Óêéáãñáößá êáé ôïíéêÝò êëßìáêåò
3. H Ýííïéá ôïõ èåôéêïý êáé áñíçôéêïý ÷þñïõ (êåíü êáé ðëÞñåò)

- ÁíÜëõóç åéêüíùí óôá âáóéêÜ óõíôáêôéêÜ óôïé÷åßá, êéíÞóåéò êáé ôÜóåéò êáé áíáãùãÞ ôïõò óå áðëÝò
ãåùìåôñéêÝò öüñìåò

- Áíß÷íåõóç ôïõ ïñßïõ
- Åíôïðéóìüò ôçò áíôßèåóçò óôéò óôïé÷åéþäåéò ìïñöÝò ôçò. 

4. Óýíèåóç. Ó÷åäéáóìüò êáé ïñãÜíùóç ôïõ ÷þñïõ: 
- Äçìéïõñãßá óýíèåóçò ìå âáóéêÜ óôïé÷åßá, ìå Ýìöáóç óôçí åðåîåñãáóßá ôùí ïðôéêþí áîéþí

(äõíÜìåéò, ôÜóåéò, ñõèìïß, âÜñïò, õöÞ, êëð.) êáé éäéáßôåñùí ðáñáìÝôñùí, üðùò ôï ðñïóùðéêü
ýöïò êáé ëåîéëüãéï êáé ç ÷åéñïíïìéáêÞ Ýêöñáóç

- ÌåëÝôåò áðü öõóéêü ðñüôõðï
- ÌåëÝôåò áðü ìç öõóéêü ðñüôõðï

ÐËÇñÏÖÏñÉÊÇ:
ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÏÍ ÐñÏÃñÁÌÌÁÔÉÓÌÏ KAI ÔÇÍ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁ ÔÙÍ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ
Στο μάθημα αυτό γίνεται μια εισαγωγή στις ιδέες του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
μέσα στο πλαίσιο των εικαστικών τεχνών. Με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Processing
θα αναλυθούν τεχνικές για τη δημιουργία διαδραστικών και εικαστικών έργων. Ενότητες μαθήματος:

• Συντεταγμένες, Χρώματα, Σχήματα

• Σύνταξη Processing, Μεταβλητές, Τελεστές

• Animation

• Δομές Επανάληψης και Ελέγχου

• Τυχαίοι Αριθμοί, Θόρυβος

• Αλληλεπίδραση με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

• Καμπύλες με σημεία ελέγχου. Καμπύλες Bezier
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• Μετασχηματισμοί μετακίνησης, περιστροφής και αλλαγής κλίμακας.  

• Εισαγωγή εικόνων bitmap και προσπέλαση τιμών χρωμάτων pixel

Ó×ÅÄÉÏ É
Το σχέδιο αποτελεί ένα εργαλείο-οδηγό για το σύνολο των μαθημάτων της εικαστικής κατεύθυνσης,
αναλαμβάνοντας την στήριξη των εργαστηρίων Ζωγραφικής και Γλυπτικής αλλά και μαθημάτων
ενταγμένων στο πρόγραμμα της εικαστικής κατεύθυνσης όπως η Χαρακτική, γραφικές τέχνες,
πολυμεσικές εφαρμογές, κ.λ.π.
Στο μάθημα του σχεδίου  δίνεται κυρίως έμφαση στην ελεύθερη σχεδίαση αντικειμένων εκ του φυσικού
με στόχο την πρόσκτηση εκ μέρους των φοιτητών, μέσα από την καλλιέργεια της οπτικής τους αντίληψης,
σχεδιαστικών δεξιοτήτων.
To σχέδιο αποτελεί μέρος της εικαστικής γλώσσας και  κύρια επιδίωξή του είναι να κάνει τον φοιτητή
ικανό να χειρίζεται τους εικαστικούς κώδικες ως δημιουργός, με την ταυτόχρονη ανάπτυξη ικανοτήτων
ανάγνωσης και ερμηνείας αυτών των κωδίκων. Συνεπώς δίπλα στην εκμάθηση μεθοδολογιών εργασίας
και διδασκαλίας για την άρτια σχεδίαση της μορφής και την αναπαράσταση του χώρου ο φοιτητής
ασκείται και στην αγωγή του βλέμματος μέσα από την εξέλιξη του σχεδίου και του σχεδιαστή –καλλιτέχνη
στην ιστορία της δυτικής τέχνης αλλά και της παγκόσμιας τέχνης στο σύνολό της. Τα θέματα που
περιέχονται στο Σχέδιο Ι εστιάζουν κυρίως στην οργάνωση του  χώρου, τα πλαστικά στοιχεία της
μορφής, καθώς και σε στοιχεία προοπτικής και σύνθεσης μέσα από πρακτικές ασκήσεις και διαλέξεις.

ÎÅÍÇ ÃËÙÓÓÁ É - ÁÃÃËÉÊÁ
Ðñþôïò óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò êáôÜ ôï ðñþôï Ýôïò åßíáé ìßá ãåíéêÞ åðáíÜëçøç ôçò ãñáììáôéêÞò ìå
Ýìöáóç óôïõò êáíüíåò ðïõ äéÝðïõí ôá ãñáììáôéêÜ öáéíüìåíá. Äåýôåñïò óôü÷ïò åßíáé ç åéóáãùãÞ
ôùí öïéôçôþí óôçí åðé÷åéñçìáôïëïãßá, ôçí ðåñéãñáöÞ, ôçí áöÞãçóç êáé ôï ãñÜììá ìÝóù åíüò êýêëïõ
ìáèçìÜôùí ãéá ôçí áíÜðôõîç äåîéïôÞôùí ãñáöÞò. 
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Â´ ÅÎÁÌÇÍÏ 

ÉÓÔÏñÉÁ ÔÇÓ Áñ×ÁÉÁÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ ÉÉ
Óêïðüò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ç åðéóêüðçóç ôçò ôÝ÷íçò áðü ôï 480 Ýùò ôï 31 ð.×. Êáëýðôåôáé ç
áñ÷éôåêôïíéêÞ, ç ãëõðôéêÞ, ç æùãñáöéêÞ êáé ç áããåéïãñáößá ìå åîÝôáóç åðéëåêôéêþí Ýñãùí. Óõæçôïýíôáé
ôá óôÜäéá åîÝëéîçò, ïé ôýðïé êáé ôá èÝìáôá, æçôÞìáôá åñìçíåßáò êáé êáëëéôå÷íéêÜ êÝíôñá.

ÉÓÔÏñÉÁ ÔÙÍ ÁÉÓÈÇÔÉÊÙÍ ÈÅÙñÉÙÍ ÉÉ
Ïé óçìáíôéêüôåñåò áéóèçôéêÝò èåùñßåò áðü ôçí áñ÷áéüôçôá ìÝ÷ñé óÞìåñá: 
ÐëÜôùí, ÁñéóôïôÝëçò, Kant, Hegel, Nietzsche, Adorno.

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÉÓ ÓÐÏÕÄÅÓ ÔÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ
Στο μάθημα αυτό στόχος είναι να μυηθεί ο φοιτητής στον τρόπο εργασίας του ιστορικού της τέχνης.
Παρουσιάζεται μια σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της ιστορίας της τέχνης ως επιστημονικού κλάδου
και των μεθοδολογικών της εργαλείων. Συζητούνται βασικοί όροι και θεματικές κατηγορίες της Δυτικής
τέχνης. Τέλος, αναλύονται οι βασικές, συμβατικές χρονολογικές και στιλιστικές διακρίσεις που
χρησιμοποιούν οι ιστορικοί της τέχνης.

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÆÙÃñÁÖÉÊÇÓ II
üðùò ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÆÙÃñÁÖÉÊÇÓ É 

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÃËÕÐÔÉÊÇÓ II
• Ãíùñéìßá ðïéêßëùí õëéêþí (ãýøïò, óéëéêüíç êëð.) ãéá ôçí äçìéïõñãßá êáé ðáñáãùãÞ åêìáãåßùí. 
• ÌåëÝôç êáé äçìéïõñãßá ôñéóäéÜóôáôçò ãëõðôéêÞò öüñìáò (ïëüãëõöç, ðåñßïðôç) áðü åêìáãåßá êáé

öõóéêÜ ðñüôõðá ìå ðñïóèåôéêÞ êáé áöáéñåôéêÞ äéáäéêáóßá.
• ÃñáðôÞ åñãáóßá

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÉÓ ØÇÖÉÁÊÅÓ ÌÏñÖÅÓ ÔÅ×ÍÇÓ
Ôï ìÜèçìá áðïôåëåß ìéá åéóáãùãÞ óôçí ôÝ÷íç ôùí íÝùí ìÝóùí êáé åîåôÜæåé ôñüðïõò êáëëéôå÷íéêÞò
Ýêöñáóçò ðáñáãüìåíïõò ìå ôç ÷ñÞóç ôçò (óýã÷ñïíçò) ôå÷íïëïãßáò. 
ÐáñïõóéÜæïíôáé êáé áíáëýïíôáé ðáëáéüôåñá êáé óýã÷ñïíá Ýñãá (øçöéáêÞò ôÝ÷íçò, animation, âéíôåïôÝ÷íçò,
ðåéñáìáôéêïý êéíçìáôïãñÜöïõ êëð), ç åðéññïÞ ôùí ïðïßùí äéåýñõíå ôá óõóôÞìáôá êáé ôéò ìåèüäïõò
áíáðáñÜóôáóçò, êáèïñßæïíôáò, óå ìåãÜëï âáèìü, ôçí ôÝ÷íç óôç óýã÷ñïíç åðï÷Þ.
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Ó×ÅÄÉÏ ÉÉ
Το Σχέδιο ΙΙ αποτελεί, ως αναφορά το περιεχόμενο και τους στόχους,  συνέχεια του μαθήματος σχέδιο
Ι. Αυτό εμπλουτίζεται με την εισαγωγή και εξάσκηση του φοιτητή στο χρώμα  μέσω της εκμάθησης
τεχνικών και υλικών. Το μάθημα περιέχει πρακτικές ασκήσεις όσο και διαλέξεις για την θεωρητική
κάλυψη του μαθήματος.

ÎÅÍÇ ÃËÙÓÓÁ ÉÉ - ÁÃÃËÉÊÁ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Á’
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Ã' ÅÎÁÌÇÍÏ 

ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

H ÔÅ×ÍÇ ÓÔÏ ÄÕÔÉÊÏ ÌÅÓÁÉÙÍÁ
Το μάθημα αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στην τέχνη του Μεσαίωνα. Παρουσιάζονται σε επισκόπηση
διάφορα στιλ και είδη τέχνης (αρχιτεκτονική, ζωγραφική, μικροτεχνία, εικονογράφηση χειρογράφων)
από τον 4ο μέχρι τον 14ο μεταχριστιανικό αιώνα. Το κέντρο βάρους αποτελεί η τέχνη του Δυτικού
κόσμου, ενώ  συνοπτικά, ως παράλληλα πολιτιστικά σύνολα, εξετάζονται η βυζαντινή και ισλαμική
τέχνη της περιόδου.

ÂÕÆÁÍÔÉÍÇ ÔÅ×ÍÇ
Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ç ãåíéêÞ åðéóêüðçóç ôçò ÂõæáíôéíÞò ôÝ÷íçò ìå éäéáßôåñç Ýìöáóç óôçí
ìíçìåéáêÞ æùãñáöéêÞ (øçöéäùôÜ êáé ôïé÷ïãñáößåò) áðü ôç ãÝííçóÞ ôçò Ýùò êáé ôçí ôåëåõôáßá öÜóç
ôçò ÂõæáíôéíÞò ðåñéüäïõ. Ðéï óõãêåêñéìÝíá, åîåôÜæïíôáé: ç ðåñßïäïò äéáìüñöùóçò ôçò ÷ñéóôéáíéêÞò
ôÝ÷íçò êáôÜ ôçí ðñþéìç âõæáíôéíÞ ðåñßïäï, ôá âõæáíôéíÜ ìíçìåßá ôçò ñáâÝííá, ç åéêïíïìá÷éêÞ äéáìÜ÷ç
êáé ç óçìáóßá ôçò ãéá ôç äéáìüñöùóç ìéáò Ïñèüäïîçò ÷ñéóôéáíéêÞò ôÝ÷íçò, ïé êáëëéôå÷íéêÝò åîåëßîåéò
óôï áðüãåéï ôçò âõæáíôéíÞò áêôéíïâïëßáò áðü ôïí 9ï Ýùò ôïí 11ï áéþíá (âõæáíôéíÜ åéêïíïãñáöçìÝíá
÷åéñüãñáöá ôçò 'ÌáêåäïíéêÞò ÁíáãÝííçóçò', ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðáñáäåßãìáôá ìéêñïôå÷íßáò ôïõ 10ïõ
áéþíá, ôá øçöéäùôÜ ôçò Áãßáò Óïößáò Êùíóôáíôéíïõðüëåùò, ôá áíôéðñïóùðåõôéêüôåñá ìíçìåßá ôçò
Êáððáäïêßáò, ôá ìåãÜëá øçöéäùôÜ óýíïëá ôïõ 11ïõ áéþíá óôïí Åëëáäéêü ÷þñï êáé ôï áðïêñõóôáëëùìÝíï
ðñüãñáììá äéáêüóìçóçò ôùí åêêëçóéþí ôçò ÌÝóçò ÂõæáíôéíÞò ðåñéüäïõ), ç ìíçìåéáêÞ æùãñáöéêÞ
ôïõ 12ïõ áéþíá (ìíçìåßá ôçò ÂõæáíôéíÞò ðåñéöÝñåéáò: Ìáêåäïíßá, ÊáóôïñéÜ, Êýðñïò), ç õðïäï÷Þ
ôçò ÂõæáíôéíÞò ôÝ÷íçò óôçí Éôáëßá ôïõ 12ïõ áéþíá, ôá ìíçìåßá ôïõ 13ïõ áéþíá, êáé ôÝëïò ç Ðáëáéïëüãåéá
ôÝ÷íç óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç êáé ôçí ðåñéöÝñåéá (åðéëïãÞ áðü ôá ÓÝñâéêá & ÌáêåäïíéêÜ ìíçìåßá
êáèþò êáé ï ÌõóôñÜò).
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ÉÓÔÏñÉÁ ÔÇÓ Áñ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇÓ É
• ÅéóáãùãÞ óôçí éóôïñßá ôçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò.
• Ìíçìåßá ôçò åðï÷Þò ôïõ ëßèïõ. ÐáëáéïëéèéêÞ êáé íåïëéèéêÞ åðï÷Þ. 
• ÁéãõðôéáêÞ Áñ÷éôåêôïíéêÞ êáé åðéóêüðçóç ôçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò óôçí ÄõôéêÞ Áóßá ìÝ÷ñé ôïí 4ï ð.÷. áéþíá. 
• Áñ÷éôåêôïíéêÞ óôïí Åëëçíéêü ÷þñï êáôÜ ôçí ðñïúóôïñéêÞ åðï÷Þ: ÌéíùéêÞ ÊñÞôç, ÌõêçíáúêÞ ÅëëÜò. 
• Ç áñ÷éôåêôïíéêÞ êáôÜ ôçí ãåùìåôñéêÞ êáé ðñþéìç áñ÷áúêÞ ðåñßïäï óôçí ÅëëÜäá. 
• Ç áñ÷éôåêôïíéêÞ êáôÜ ôïí 6ï-5ï - 4ï ð.×. áé. óôçí ÅëëÜäá êáé ôéò åëëçíéêÝò áðïéêßåò. ÅëëçíéóôéêÞ

ðåñßïäïò 
• ñùìáúêÞ Áñ÷éôåêôïíéêÞ: ÅéóáãùãÞ, õëéêÜ, ôñüðïé äïìÞò, ôõðïëïãéêÜ, ðïëåïäïìéêÜ. Êáôçãïñßåò

êôéóìÜôùí. 
• ñùìáúêÞ Áñ÷éôåêôïíéêÞ: Ìíçìåßá ÅôñïõóêéêÞò Áñ÷éôåêôïíéêÞò, ðåñéüäïõ Äçìïêñáôßáò ìÝ÷ñé ôïí Êùíóôáíôßíï (312

ì.×.). 
• ×ñéóôéáíéêÜ ìíçìåßá ðñï ôïõ 313 ì. ×. êáé Áñ÷éôåêôïíéêÞ êáôÜ ôçí Ðáëáéï÷ñéóôéáíéêÞ ðåñßïäï. 
• Ç ÂõæáíôéíÞ Áñ÷éôåêôïíéêÞ óôá ÷ñüíéá ôïõ Éïõóôéíéáíïý. 
• Ç áñ÷éôåêôïíéêÞ óôï ÂõæÜíôéï áðü ôïí 6ï Ýùò ôïí 10ï áéþíá êáé êáôÜ ôçí ìÝóç ÂõæáíôéíÞ ðåñßïäï 
• Ç áñ÷éôåêôïíéêÞ óôï ÂõæÜíôéï êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá ðåñßïäï (1204-1453) 
• Ç áñ÷éôåêôïíéêÞ óôçí Åõñþðç. 

ÈÅÌÁÔÁ ÅÕñÙÐÁÚÊÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ÔÅ×ÍÇ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁ ÔÏÕ ØÇÖÉÁÊÏÕ ÊÏÓÌÏÕ É
Ç "ôå÷íïëïãßá" êáé ïé ðïéêßëåò éäåïëïãéêÝò óôÜóåéò áðÝíáíôé óôçí åðéññïÞ ôçò. ØçöéáêÞ ôå÷íïëïãßá
êáé ôÝ÷íç: äéáäñïìÝò êáé áðïôßìçóç ìéáò ó÷Ýóçò. Ç ðïëýìïñöç óõó÷Ýôéóç ôùí õðïëïãéóôþí ìå ôçí
ôÝ÷íç, óôçí ðñï-øçöéáêÞ êáé ôçí øçöéáêÞ åðï÷Þ. ÂáóéêÝò åííïéáêÝò êáôçãïñßåò, êñéôéêÞ êáé ìåßæïíåò
èåùñÞóåéò ôïõ øçöéáêïý êüóìïõ. ÌÝóù åêôåôáìÝíïõ ïðôéêïý êáé ïðôéêï-áêïõóôéêïý õëéêïý ðáñïõóéÜæïíôáé
óçìáíôéêïß óôáèìïß ðñïò ôç äçìéïõñãßá êáé áíÜðôõîç ôïõ øçöéáêïý ðïëéôéóìïý óôéò ðïéêßëåò åêöÜíóåéò
ôïõ.

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÃËÕÐÔÉÊÇÓ ÉÉÉ
• Ãíùñéìßá, ÷ñÞóç êáé äõíáôüôçôåò äéÜöïñùí õëéêþí (õëéêü - öüñìá - ìáôéÝñá). Ðåéñáìáôéóìïß ìå öõóéêÜ,

ôå÷íçôÜ õëéêÜ êáé Ýôïéìá áíôéêåßìåíá.
• ÁóêÞóåéò áíáëõôéêÞò êáé óõíèåôéêÞò äéáäéêáóßáò ìå ôç ÷ñÞóç ðïéêßëùí õëéêþí. Åîïéêåßùóç óôç

äçìéïõñãéêÞ äéáäéêáóßá. (ðñïó÷Ýäéï, åðéëïãÞ õëéêþí, ôå÷íéêÝò). 
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ÎÅÍÇ ÃËÙÓÓÁ ÉÉÉ - ÁÃÃËÉÊÁ
ÊáôÜ ôï äåýôåñï Ýôïò, ôï ðñþôï åîÜìçíï, ïé öïéôçôÝò äéäÜóêïíôáé âáóéêÞ ïñïëïãßá ÷áñáêôéêÞò ìå
Ýìöáóç óôçí Õøéôõðßá êáé ôçí Âáèõôõðßá. Óôï äåýôåñï åîÜìçíï äéäÜóêåôáé ïñïëïãßá ó÷åäßïõ êáé
æùãñáöéêÞò. Óôçí åíüôçôá ôçò æùãñáöéêÞò ðåñéëáìâÜíåôáé ç áêïõáñÝëëá, ç ôÝìðåñá, ç åëáéïãñáößá,
ç åíêáõóôéêÞ êáé ç ôïé÷ïãñáößá.
ÊáôÜ ôï åðüìåíï Ýôïò ôï ìÜèçìá èá åìðëïõôéóôåß êáé ìå ïñïëïãßá áðü ôïí ÷þñï ôçò ãëõðôéêÞò.
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Ä' ÅÎÁÌÇÍÏ

ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ -  

Ç ÔÅ×ÍÇ ÔÇÓ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇÓ-ÌÁÍÉÅñÉÓÌÏÓ
Το μάθημα επισκοπεί τις εικαστικές εξελίξεις στην Ευρώπη από το 14ο μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα.
Επικεντρώνεται στη ζωγραφική, τη γλυπτική και λιγότερο στην αρχιτεκτονική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στο πέρασμα από τη μεσαιωνική κοσμοαντίληψη στον αναγεννησιακό ανθρωπισμό. Ο Μανιερισμός,
ως μια τάση εκζήτησης στην τέχνη του 16ου αιώνα, εξετάζεται ξεχωριστά. Στο μάθημα, παρουσιάζονται
επίσης οι σύγχρονοι προβληματισμοί της ιστορίας της τέχνης σχετικά με όλη την εξεταζόμενη χρονική
περίοδο.

Áñ×ÁÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇ ÆÙÃñÁÖÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉ ÁÐÇ×ÇÓÅÉÓ ÔÇÓ ÓÔÏÕÓ ÍÅÏÔÅñÏÕÓ ×ñÏÍÏÕÓ
ÅîåôÜæåôáé ç ìíçìåéáêÞ æùãñáöéêÞ óôçí êëáóéêÞ ðåñßïäï êáé ôçí åëëçíéóôéêÞ åðï÷Þ ìå âÜóç ðñùôüôõðåò
äçìéïõñãßåò, áíôéãñáöÝò, ìåôáðëÜóåéò. Áíáëýåôáé ç ôå÷íéêÞ êáé ç óõìâïëÞ óõãêåêñéìÝíùí êáëëéôå÷íþí
êáé óõæçôïýíôáé ïé ðåñéãñáöÝò ôùí ÷áìÝíùí Ýñãùí, ïé ëåãüìåíåò «åêöñÜóåéò».

ÉÓÔÏñÉÁ Áñ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇÓ ÉÉ
- ÁíáãÝííçóç, Ìáíéåñéóìüò êáé Ìðáñüê óôçí Éôáëßá. 
- ÁíáãÝííçóç, Ìáíéåñéóìüò êáé Ìðáñüê óôçí õðüëïéðç Åõñþðç. 
- Ç åðéóôñïöÞ óôïí Êëáóéêéóìü. 
- H Áñ÷éôåêôïíéêÞ ôïõ 19ïõ áéþíá: ÅðáíáóôáôéêÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ, ñïìáíôéêüò êëáóéêéóìüò, Éóôïñéóìüò,

Åêëåêôéêéóìüò, Ýñãá Ìç÷áíéêþí, Ç ó÷ïëÞ ôïõ ÓéêÜãïõ, Ç áñ÷éôåêôïíéêÞ ôïõ Art Nouveau. 
- H Áñ÷éôåêôïíéêÞ ôçò ðåñéüäïõ 1900 - 1940: Ïé áíáæçôÞóåéò ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò ìÝ÷ñé ôï 1920, ï

äïìéêüò ïñèïëïãéóìüò êáé ç åðéññïÞ ôïõ Viollet - le - Duc ( Gaudi, Horta ê.ôë), ç «Ó÷ïëÞ ôçò ÂéÝííçò»,
ç ãåñìáíéêÞ óõìâïëÞ, ï Perret êáé ç åîÝëéîç ôïõ êëáóéêïý ïñèïëïãéóìïý, ç ó÷ïëÞ ôçò Ãëáóêþâçò,
ç öïõôïõñéóôéêÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ 1909-1914 ï åõñùðáúêüò åîðñåóéïíéóìüò, ï Wright êáé ôï óôõë Prair
1890-1916, ôï Bauhaus, ôo De Stijl êáé ôï Esprit Nouveau 1907-1931, ï Mies van der Rohe êáé ï Frank
Lloyd Wright, ç «íÝá óõëëïãéêüôçôá» êáé ç ôÝ÷íç óôçí ÓïâéåôéêÞ ¸íùóç, ï Éôáëéêüò ñáôóéïíáëéóìüò. 

- Ç Áñ÷éôåêôïíéêÞ ôçò ðåñéüäïõ 1940 - 1990: Ôï International Style 1925-1965. Ï íÝïò Ìðñïõôáëéóìüò.
Óôñïõêôïõñáëéóìüò êáé Óçìåéïëïãßá, Kahn, CIAM êáé Team X, ÄéåèíÞò èåùñßá êáé ðñáêôéêÞ. ÌïíôÝñíá
áñ÷éôåêôïíéêÞ êáé ðïëéôéóôéêÞ ôáõôüôçôá.

- Óýã÷ñïíåò ôÜóåéò óôçí Áñ÷éôåêôïíéêÞ.
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ÈÅÙñÉÁ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ I
Óôï ìÜèçìá áõôü åðé÷åéñåßôáé ìéá åðåîåñãáóßá êñßóéìùí åííïéþí ôçò ôå÷íïãñáößáò óå ìéá ðåñßïäï
ðïõ åêôåßíåôáé áðü ôçí ÁíáãÝííçóç ìÝ÷ñé êáé ôéò áñ÷Ýò ôïõ 20ïý áéþíá. Ôáõôü÷ñïíá ãßíåôáé ìéá
ðñïóÝããéóç áõôþí ôùí åííïéþí ìå âÜóç ôç óýã÷ñïíç èåùñßá. Ç ðñáãìÜôåõóç îåêéíÜ ìå ìéá óõæÞôçóç
(ðïõ Ý÷åé èÝóç åéóáãùãÞò) ôçò äéáìÜ÷çò åéêïíüöéëùí - åéêïíïöïâéêþí êáôÜ ôïí (äõôéêü êõñßùò)
Ìåóáßùíá. Áêïëïõèåß ìéá áíáäñïìÞ óôï ÷ñïíéêü ðñüóëçøçò ôçò ôÝ÷íçò ôïõ Ìåóáßùíá ðïõ öôÜíåé
ìÝ÷ñé ôá ðñüóöáôá ÷ñüíéá. Óå ü,ôé áöïñÜ óôçí Éôáëßá ôïõ 15ïõ êáé 16ïõ áéþíá èá åîåôáóôïýí ïé
ðñáãìáôåßåò ôùí ÃêéìðÝñôé, ÁëìðÝñôé, ËåïíÜñíôï, Êáóôéëéüíå, Íôüëôóå, êáé èá ôïðïèåôçèïýí ïé íÝåò
ïñßæïõóåò ôçò êáëëéôå÷íéêÞò äçìéïõñãßáò êáé ï áíáâáèìéóìÝíïò êïéíùíéêÜ ñüëïò ôïõ êáëëéôÝ÷íç. Èá
óõæçôçèåß ï ñüëïò ôïõ íåïðëáôùíéóìïý ùò åñìçíåõôéêïý êïéíïý ôüðïõ, ïé ñßæåò ôçò óõãêåêñéìÝíçò
ðñïóÝããéóçò êáé ç Ýííïéá ôçò ÁíáãÝííçóçò óÞìåñá. Ðåñíþíôáò óôïí 17ï áéþíá èá óõæçôçèïýí ôá
êåíôñéêÜ æçôÞìáôá ðïõ áðáó÷ïëïýí ôïí èåùñçôéêü ëüãï ôçò åðï÷Þò, êõñßùò óôç Ãáëëßá áëëÜ êáé
åêôüò ôùí ïñßùí ôçò (Éóðáíßá, Áããëßá), êáé áöïñïýí óôç äéáìÜ÷ç ìåôáîý áñ÷áßùí êáé óýã÷ñïíùí, óôç
óõæÞôçóç ãéá ôçí ðñïôåñáéüôçôá ôïõ ÷ñþìáôïò Þ ôïõ ó÷åäßïõ, óôçí áíáæÞôçóç êáíüíùí ãéá ôçí
êáëëéôå÷íéêÞ ðáñáãùãÞ. Èá ãßíåé åðßóçò ëüãïò ãéá ôï "óýã÷ñïíï ìðáñüê" óôç èåùñßá êáé ôçí ôÝ÷íç.
Óôï ðëáßóéï áõôü èá åîåôáóôïýí ìåí êåßìåíá ôùí ÖåëéìðéÜí, íôå Ðßë, ÃêñáóéÜí áëëÜ êáé óýã÷ñïíùí
èåùñçôéêþí (ÍôåëÝæ, Ìðáë, ê.Ü.). Óå ü,ôé áöïñÜ óôïí 18ï áéþíá ç åîÝôáóç èá åðéêåíôñùèåß óå êåßìåíá
ôïõ Íôéíôåñü, ôïõ Âßíêåëìáí êáé ôïõ ËÝóéãê. Éäéáßôåñá èá ìáò áðáó÷ïëÞóåé åäþ ç äéáìüñöùóç ôïõ
íåïêëáóéêïý êáíüíá êáé ãåíéêþò ç Ýííïéá ôïõ êáíüíá üðùò ôïðïèåôåßôáé óôç óýã÷ñïíç èåùñßá.
Ðñï÷ùñþíôáò óôïí 19ï áéþíá èá áó÷ïëçèïýìå ìå ôï æÞôçìá ôçò (åðáíá)áíáêÜëõøçò ôïõ Ìåóáßùíá
êáèþò êáé ìå êåßìåíá ôùí Ìðïýñ÷áñô, ñéãêë, ÂÜñìðïõñãê, ÂÝëöëéí êáé Ðáíüöóêé ðïõ óçìáôïäïôïýí
êáé ôç ìåôÜâáóç ôçò éóôïñßáò ôçò ôÝ÷íçò óå Ýíá íÝï åðéóôçìïíéêü óôÜäéï.

ÅÉÄÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ Ι
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÆÙÃñÁÖÉÊÇÓ IV 
1. ÁóêÞóåéò ðÜíù óôïí ÷ñùìáôéêü êýêëï êáé óôéò ÷ñùìáôéêÝò ó÷Ýóåéò (óõìðëçñùìáôéêÜ ÷ñþìáôá,

÷ñùìáôéêÝò ãêÜìåò, ôáõôü÷ñïíç áíôßèåóç êáé ìåôåßêáóìá, κ.λπ.)
2. ÓõíèÝóåéò ìå ÷ñþìá (áêñõëéêÜ, áêïõáñÝëá, óêüíåò, åëáéïãñáößá) ìå Ýìöáóç óôçí ïñãÜíùóç ôïõ

÷þñïõ, ôçí åñìçíåßá ôçò óõìðëçñùìáôéêÞò ó÷Ýóçò ôùí ÷ñùìÜôùí, êáé ôçí ÷ñùìáôéêÞ áñìïíßá
êáé óôç äéáìüñöùóç ôïõ ðñïóùðéêïý ýöïõò.

- ÌåëÝôåò áðü öõóéêü ðñüôõðï
- ÌåëÝôåò áðü ìç öõóéêü ðñüôõðï
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3. ÃñÞãïñåò åñìçíåßåò ôçò ÷ñùìáôéêÞò åíôýðùóçò ÷þñùí êáé óõíèÝóåùí
4. ÌéêôÝò ôå÷íéêÝò, collage

ÎÅÍÇ ÃËÙÓÓÁ IV- ÁÃÃËÉÊÁ 
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Ã’
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Å' ÅÎÁÌÇÍÏ 

ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

Ç ÔÅ×ÍÇ ÔÏÕ ÌÐÁñÏÊ-ñÏÊÏÊÏ
Το μάθημα επισκοπεί τις εικαστικές εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17ο και 18ο αιώνα. Παρουσιάζει
τις ιστορικές συνθήκες της εποχής (αποικιοκρατία, διαίρεση σε προτεσταντικό και καθολικό κόσμο
κλπ) και εξηγεί το συσχετισμό τους με την εικαστική δημιουργία. Εξετάζονται τα βασικά στιλ των
ευρωπαϊκών Αυλών, αλλά και των προτεσταντικών χωρών, μέσα από έργα ζωγραφικής, γλυπτικής
και αρχιτεκτονικής. Σύντομη αναφορά γίνεται και στη διάχυση των ευρωπαϊκών στιλ σε άλλες ηπείρους,
σε περιοχές που αποτελούσαν ευρωπαϊκές αποικίες. Το Ροκοκό, ως ένα καθαρά αριστοκρατικό στιλ
του 18ου αιώνα, αντιπαραβάλλεται με τον Κλασικισμό. Παρουσιάζονται επίσης οι σύγχρονοι προβληματισμοί
της ιστορίας της τέχνης σχετικά με αυτή την περίοδο.

ÉÓÔÏñIÁ ÊÁÉ ÈÅÙñIÁ ÔÇÓ ÔÅXÍÏÊñÉÔÉÊHÓ
Το μάθημα εξετάζει  -από ιστορική και θεωρητική σκοπιά- υλικό από την τεχνοκριτική παραγωγή από
τον 18ο αιώνα και μετά. Προηγείται μια απόπειρα διευκρίνισης των όρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στην τεχνοκριτική παραγωγή του δεύτερου μισού του 19ου και του 20ο αιώνα.

ËÁÚÊÇ ÔÅ×ÍÇ
Ôï ìÜèçìá åðéäéþêåé íá áíáäåßîåé á) ôçí éóôïñéêüôçôá ôïõ öáéíïìÝíïõ ôçò ëáúêÞò ôÝ÷íçò ôçò ðáñáäïóéáêÞò
êïéíùíßáò, â) ôïõò óõíôåëåóôÝò ôïõ öáéíïìÝíïõ êáé ôïõò ôñüðïõò ðïõ ôá éóôïñéêÜ õðïêåßìåíá êáé
áíôéêåßìåíá óõíÝâáëáí óôï åêÜóôïôå åðé÷þñéï åðéêïéíùíéáêü óýóôçìá, ã) ôá ôõðïëïãéêÜ êáé ìïñöïëïãéêÜ
÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí áíôéêåéìÝíùí ôçò ëáúêÞò ôÝ÷íçò, êáé ä) ôçí êïéíùíéêÞ êáé éäåïëïãéêÞ ëåéôïõñãéêüôçôá
áõôÞò ôçò ôÝ÷íçò.

ÖÉËÏÓÏÖÉÁ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ
Á) Áðü ôç öýóç óôïí ðïëéôéóìü: ï ñüëïò ôçò öáíôáóßáò.
Ï ìýèïò êáé ç óõëëïãéêÞ öáíôáóßá. 
Ðñáãìáôéêüôçôá êáé öáíôáóßá. (ÁðÜôç, øÝìá, üíåéñï, ïíåéñïðüëçóç, ðáñáßóèçóç, ìáãåßá.) Ç ïõôïðßá. 
Ó÷Ýóç ôçò öáíôáóßáò ìå ôïí ÷þñï êáé ôïí ÷ñüíï. 
Ó÷Ýóç ôçò öáíôáóßáò ìå ôçí øõ÷Þ êáé ôï óþìá. 
Öáíôáóßá êáé äçìéïõñãßá. (ÁíÜìíçóç, óõíåéñìüò, ðáé÷íßäé, ôÝ÷íç.)
Â) Ç äéáìÜ÷ç ãýñù áðü ôç öáíôáóßá. Ç åéêüíá ùò óêÝøç Þ ç åéêüíá åíáíôßïí ôçò óêÝøçò; 
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ÐëÜôùí, ÁñéóôïôÝëçò, Áõãïõóôßíïò, Descartes, Spinoza, Leibniz, Hume, Kant, Bergson, Husserl,
Heidegger, Cassirer, Bachelard, Sartre, Ricoeur, Ryle. 
Ã) Ïé åðéóôÞìåò áðÝíáíôé óôç öáíôáóßá (øõ÷ïëïãßá, øõ÷áíÜëõóç, áíèñùðïëïãßá, èñçóêåéïëïãßá,
êïéíùíéïëïãßá, ðáéäáãùãéêÞ.) 

ÅÉÄÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÉÓÔÏñÉÁ Áñ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇÓ I
• ÅéóáãùãÞ óôçí éóôïñßá ôçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò.
• Ìíçìåßá ôçò åðï÷Þò ôïõ ëßèïõ. ÐáëáéïëéèéêÞ êáé íåïëéèéêÞ åðï÷Þ. 
• ÁéãõðôéáêÞ Áñ÷éôåêôïíéêÞ êáé åðéóêüðçóç ôçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò óôçí ÄõôéêÞ Áóßá ìÝ÷ñé ôïí 4ï ð.÷. áéþíá. 
• Áñ÷éôåêôïíéêÞ óôïí Åëëçíéêü ÷þñï êáôÜ ôçí ðñïúóôïñéêÞ åðï÷Þ: ÌéíùéêÞ ÊñÞôç, ÌõêçíáúêÞ ÅëëÜò. 
• Ç áñ÷éôåêôïíéêÞ êáôÜ ôçí ãåùìåôñéêÞ êáé ðñþéìç áñ÷áúêÞ ðåñßïäï óôçí ÅëëÜäá. 
• Ç áñ÷éôåêôïíéêÞ êáôÜ ôïí 6ï-5ï - 4ï ð.×. áé. óôçí ÅëëÜäá êáé ôéò åëëçíéêÝò áðïéêßåò. ÅëëçíéóôéêÞ

ðåñßïäïò 
• ñùìáúêÞ Áñ÷éôåêôïíéêÞ: ÅéóáãùãÞ, õëéêÜ, ôñüðïé äïìÞò, ôõðïëïãéêÜ, ðïëåïäïìéêÜ. Êáôçãïñßåò

êôéóìÜôùí. 
• ñùìáúêÞ Áñ÷éôåêôïíéêÞ: Ìíçìåßá ÅôñïõóêéêÞò Áñ÷éôåêôïíéêÞò, ðåñéüäïõ Äçìïêñáôßáò ìÝ÷ñé ôïí Êùíóôáíôßíï (312

ì.×.). 
• ×ñéóôéáíéêÜ ìíçìåßá ðñï ôïõ 313 ì. ×. êáé Áñ÷éôåêôïíéêÞ êáôÜ ôçí Ðáëáéï÷ñéóôéáíéêÞ ðåñßïäï. 
• Ç ÂõæáíôéíÞ Áñ÷éôåêôïíéêÞ óôá ÷ñüíéá ôïõ Éïõóôéíéáíïý. 
• Ç áñ÷éôåêôïíéêÞ óôï ÂõæÜíôéï áðü ôïí 6ï Ýùò ôïí 10ï áéþíá êáé êáôÜ ôçí ìÝóç ÂõæáíôéíÞ ðåñßïäï 
• Ç áñ÷éôåêôïíéêÞ óôï ÂõæÜíôéï êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá ðåñßïäï (1204-1453) 
• Ç áñ÷éôåêôïíéêÞ óôçí Åõñþðç. 

IÓÔÏñÉÁ ÔÏÕ ÊÉÍÇÌÁÔÏÃñÁÖÏÕ
Óêïðüò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ç ðáñïõóßáóç ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ ùò åíüò ïëéêïý êïéíùíéêïý öáéíïìÝíïõ,
ôïõ ïðïßïõ ç ðñïóÝããéóç áðáéôåß ôçí ôáõôü÷ñïíç áíÜëõóç üëùí ôùí ðáñáìÝôñùí ôïõ: éóôïñéêÞ,
áíèñùðïëïãéêÞ êáé êïéíùíéïëïãéêÞ, áéóèçôéêÞ êáé èåùñçôéêÞ. Aíáäåéêíýïíôáé, Ýôóé, êáé ðáñïõóéÜæïíôáé
ïé ôñüðïé êáôáóêåõÞò êáé äüìçóçò ôùí êéíçìáôïãñáöéêþí åéäþí óôçí ðïñåßá åîÝëéîçò ôïõ áöçãçìáôéêïý
êéíçìáôïãñÜöïõ êáé, ôáõôü÷ñïíá, ïé ðïëëáðëÝò ëåéôïõñãßåò ôçò êéíçìáôïãñáöéêÞò ôáéíßáò ùò éóôïñéêÞò
ìáñôõñßáò-ôåêìçñßïõ ãéá ìéá óõãêåêñéìÝíç éóôïñéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá. Aðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ åðé÷åéñåßôáé
ç ðñïóÝããéóç ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ, ìå ôç âïÞèåéá ôçò áíèñùðïëïãßáò, ùò åíüò óýã÷ñïíïõ ôåëåóôéêïý
ìç÷áíéóìïý áíáðáñáãùãÞò éäåïëïãßáò êáé óôåñåïôýðùí óôçí âéïìç÷áíéêÞ êïéíùíßá ôïõ 20ïý áéþíá.
Ôá ðïéêßëá êéíçìáôïãñáöéêÜ åßäç (áóôõíïìéêü, ãïõÝóôåñí, öéëì-íïõÜñ, ìåëü, êùìùäßá, ìðïõñëÝóê,
øåõäï-éóôïñéêü, öáíôáóôéêü, åðéóôçìïíéêÞò öáíôáóßáò, èñßëåñ, ôáéíßá ôñüìïõ, ê.ëð.) èá áíáëõèïýí
óå óõíÜñôçóç ìå ôçí ðñïâïëÞ êáé ôçí áíÜëõóç ÷áñáêôçñéóôéêþí ôáéíéþí áõôþí ôùí åéäþí. 
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ÓÁÔÉñÉÊÏ ÓÊÉÔÓÏ
ÅéóáãùãÞ óôçí Ýííïéá ôïõ ÷éïýìïñ. Ðñïúóôïñßá ôïõ üñïõ: áðü ôçí áñ÷áßá "èåùñßá ôùí ÷õìþí" ùò ôçí
áõãÞ ôçò íåüôåñçò åðï÷Þò ("Everyone out of his humour"). Ç èõìéêÞ âÜóç ôïõ ÷éïýìïñ: èåùñßåò ôïõ
÷éïýìïñ ùò áìöéèõìéêÞò æåýîçò áíôéèÝôùí ---ç êñÜóç ìå ôç ìåëáã÷ïëßá, ôçí åðéèåôéêüôçôá, ôïí
"õðïâéâáóìü" (Hobbes, Freud, Bakhtin, ê.á.). ×éïýìïñ êáé çèéêïëïãßá, ÷éïýìïñ êáé ðïëåìéêÞ. 
Ç Ýííïéá ôïõ óáôéñéêïý óêßôóïõ, ôçò "êáñéêáôïýñáò" êáé ôçò "ãåëïéïãñáößáò". Ôï óáôéñéêü óêßôóï ùò
éäéüôõðç "ìßìçóéò". "×áñáêôÞñåò": ç äéáñêÞò åðéññïÞ ôïõ Èåüöñáóôïõ. Ãåëïéïãñáößá êáé ôåñáôïìïñößá.
Ãåëïéïãñáößá êáé äáéìïíïìïñößá. Óêéáãñáößá ôçò éóôïñéêÞò äéáäñïìÞò ôïõ óáôéñéêïý óêßôóïõ (Ðñïúóôïñßá
êáé ðñùôï-éóôïñßá ôïõ óáôéñéêïý óêßôóïõ, ÁíáãÝííçóç- Ìåôáññýèìéóç, 18ïò , 19ïò áéþíáò, 20ïò
áéþíáò êáé óýã÷ñïíç åðï÷Þ. Áðü ôç ãåëïéïãñáößá óôá comics). 

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÖÙÔÏÃñÁÖÉÁÓ É 
Åîïéêåßùóç ìå ôï êáèáñÜ ôå÷íéêü ìÝñïò ôçò áíáëïãéêÞò öùôïãñáößáò. (Åßäç öùôïãñáöéêþí ìç÷áíþí,
öáêïß, ôýðïé öéëì, åßäç öùôïìåôñÞóåùí, ôå÷íéêÝò ëÞøçò, åìöÜíéóçò ôïõ öéëì êáé åêôýðùóçò). ÅéäéêÜ
åðéëåãìÝíåò áóêÞóåéò åðéôñÝðïõí ôçí ðñïóÝããéóç åííïéþí üðùò ôï âÜèïò ðåäßïõ, ôï ðÜãùìá ôçò
êßíçóçò, ôçí êáôáíüçóç êáé ôïí Ýëåã÷ï ôïõ öùôéóìïý, ôéò âáóéêÝò áñ÷Ýò ôïõ æùíéêïý óõóôÞìáôïò.
ÐñïâïëÝò áðü ôï Ýñãï êáôáîéùìÝíùí öùôïãñÜöùí, ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò êÜèå Üóêçóçò, åðéôñÝðïõí
ôç äéáóýíäåóç ôïõ ôå÷íéêïý ìÝñïõò ìå ôçí áéóèçôéêÞ ôïõ öùôïãñáöéêïý ìÝóïõ. 

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ØÇÖÉÁÊÙÍ ÌÏñÖÙÍ ÔÅ×ÍÇÓ É
ÅîåôÜæåôáé ç ÷ñÞóç ôùí íÝùí ìÝóùí óôç äçìéïõñãéêÞ äéáäéêáóßá. Áíáëýïíôáé ôñüðïé áéóèçôéêÞò êáé
íïçìáôéêÞò åðåîåñãáóßáò êáé óýíèåóçò óå êáëëéôå÷íéêÜ Ýñãá óôáôéêÞò êáé êéíïýìåíçò åéêüíáò,
óõíäõáóôéêþí ìÝóùí êáé ðïëõìåóéêþí åöáñìïãþí. Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ç äéåýñõíóç ôçò
áíôßëçøçò üóïí áöïñÜ óôçí åéêáóôéêÞ ãëþóóá, ôï óõíäõáóìü åêöñáóôéêþí ìÝóùí, ôïõò ôñüðïõò
äéáäñáóôéêüôçôáò, ôç ó÷Ýóç åéêüíáò - Þ÷ïõ. 
ÐáñÜëëçëá, åîåôÜæïíôáé êáé áíáëýïíôáé ôñüðïé ãñáììéêÞò êáé ìç ãñáììéêÞò áöÞãçóçò, ôá åðéìÝñïõò
äïìéêÜ êáé åêöñáóôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí êáëëéôå÷íéêþí ìÝóùí, êáèþò êáé ç ïñãáíéêÞ ôïõò ó÷Ýóç
óå Ýíá åíéáßï ðïëõìïñöéêü óýíïëï. 
Ãßíåôáé áíáöïñÜ óå áöçãçìáôéêÝò öüñìåò Üëëùí ôå÷íþí (ëïãïôå÷íßá, êéíçìáôïãñÜöïò), óå áíôéóôïé÷ßá
ìå ôñüðïõò áöÞãçóçò ðïõ äýíáíôáé íá äéÝðïõí Ýñãá ðïõ ðáñÜãïíôáé ìå óõíäõáóìü åêöñáóôéêþí
ìÝóùí (åéêüíá, Þ÷ïò, öéëì, êåßìåíï), ìå óêïðü ôçí êáôáíüçóç êáé ôç äçìéïõñãßá ôñüðùí åîéóôüñçóçò,
áëëÜ êáé ôçí áñìïíéêÞ óýíèåóç ôùí ìåñþí óôï óýíïëï. Óôéò åñãáóôçñéáêÝò áóêÞóåéò äßíåôáé Ýìöáóç
óôéò íïçìáôéêÝò óõíäÝóåéò äéáöïñåôéêþí óôïé÷åßùí, ìÝóù ôùí ïðïßùí åðéôõã÷Üíåôáé ç ïñãÜíùóç ôçò
áöÞãçóçò.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ούσα.
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ÓÔ' ÅÎÁÌÇÍÏ

ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

Ç ÔÅ×ÍÇ ÔÏÕ 19ïõ ÁÉÙÍÁ 
Στο μάθημα προσεγγίζονται οι τάσεις και τα ρεύματα στην ευρωπαϊκή τέχνη του 19ου αιώνα. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στην παγίωση των ευρωπαϊκών Ακαδημιών και στις καινοτόμες προσπάθειες στην
τέχνη από ομάδες, τάσεις και κινήματα όπως ο Ρεαλισμός, ο Συμβολισμός, η ομάδα των Προραφαηλιτών,
το Arts and Crafts Movement, η Art Nouveau κλπ. Παράλληλα, γίνεται μια εισαγωγή στις αλλαγές που
εισάγει η μοντέρνα τέχνη.

ÉÓÔÏñÉÁ ÔÇÓ ÍÅÏÅËËÇÍÉÊÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ
Το μάθημα εξετάζει όψεις της καλλιτεχνικής παραγωγής στην Ελλάδα από την ίδρυση του ανεξάρτητου
ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος
από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

Ó×ÏËÉÊÇ ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÇ
Το μάθημα αποτελεί μια γενική εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής μέσα από μια γενική επισκόπηση
του περιεχομένου, των στόχων και των αρχών του μαθήματος.
Στο μάθημα δίνεται κυρίως έμφαση σε μια ιστορική, κοινωνική και πολιτισμική προσέγγιση του φαινομένου
της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών θεσμών μέσα από τις έννοιες της νεοτερικότητας και
μετανεοτερικότητας. Στις διδακτικές ενότητες του μαθήματος εξετάζονται ζητήματα όπως αυτά της
εκπαίδευσης με το πολιτισμικό της συγκείμενο, ( επιπολιτισμός, κοινωνικοποίηση), θέματα πολιτισμικής
ταυτότητας και αγωγής καθώς επίσης και ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης
και των παιδαγωγικών θεσμών στο εσωτερικό της νεωτερικής κουλτούρας από την Αναγέννηση ως
τις μέρες μας. Αναλύονται επίσης πλευρές της σύγχρονης εκπαίδευσης σε σχέση με την μετανεοτερικότητα
όπως αυτές της πολυπολιτισμικότητας και διαπολιτισμικότητας καθώς και ζητήματα που σχετίζονται
με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το  σχολείο στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες.

ÌÏÕÓÅÉÏËÏÃÉÁ É
To ìÜèçìá óõíéóôÜ ìßá ãåíéêÞ åéóáãùãÞ óôï ãíùóôéêü ðåäßï ôçò ìïõóåéïëïãßáò, åîïéêåéþíïíôáò ôïí
öïéôçôÞ ìå æçôÞìáôá ìïõóåéáêÞò èåùñßáò êáé ðñáêôéêÞò. Óêïðüò ìáò åßíáé ðñïóåããßóïõìå êñéôéêÜ ôç
óçìáóßá, ôçí éóôïñßá êáé ôç ëåéôïõñãßá ôùí ìïõóåéáêþí áíáðáñáóôÜóåùí ìÝóá áðü ðïéêßëåò éóôïñéêÝò
êáé áíèñùðïëïãéêÝò ðñïóåããßóåéò áëëÜ êáé íá åíçìåñùèïýìå ãéá ôïõò ôñüðïõò äéá÷åßñéóçò ôïõ
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ìïõóåßïõ êáé ôùí óõëëïãþí ôïõ, ìå ìéá óåéñÜ áðü åðéóêÝøåéò óôïõò åêèåóéáêïýò ÷þñïõò ôçò ðüëçò
ôùí Éùáííßíùí. ÓçìáíôéêÜ èÝìáôá ðïõ èá ìáò áðáó÷ïëÞóïõí óôç äéÜñêåéá ôùí ìáèçìÜôùí åßíáé ïé
åêðáéäåõôéêÝò äñÜóåéò óôïí ÷þñï ôùí ìïõóåßùí, ïé äéáäéêáóßåò åðéêïéíùíßáò ìå ôï êïéíü, éäåïëïãéêÜ
æçôÞìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí "êáôáíÜëùóç" ôïõ ðïëéôéóìïý, ôçí åìðïñåõìáôïðïßçóç ôçò ìïõóåéáêÞò
åìðåéñßáò êáèþò åðßóçò êáé ôïí ñüëï ôùí íÝùí ôå÷íïëïãéþí óå óýã÷ñïíá åêèåóéáêÜ ðåñéâÜëëïíôá.

ÕËÉÊÏÓ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ
Óôï ìÜèçìá ìåëåôÜôáé ï õëéêüò ðïëéôéóìüò ôçò ðñïâéïìç÷áíéêÞò êïéíùíßáò, óôéò ôñåéò êýñéåò üøåéò
ôïõ: ôçí êáôïéêßá, ôç äéáôñïöÞ êáé ôçí åíäõìáóßá. Ðñüêåéôáé ãéá üøåéò ôçò êáèçìåñéíüôçôáò ðïõ
åîåëßóóïíôáé ìå âñáäåßò ñõèìïýò, óå óõãêåêñéìÝíï éóôïñéêü ðëáßóéï. Ôá õëéêÜ áíôéêåßìåíá, áëëÜ êáé
ïé åêäçëþóåéò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôá ìÝóá êáé ôéò ìåèüäïõò ðáñáãùãÞò êáé ôïõò ôñüðïõò áíôéìåôþðéóçò
âéïôéêþí áíáãêþí, óõíäÝïíôáé Üìåóá ìå ôç ãåùãñáößá, ôï åìðüñéï, ôéò ðïëéôéóìéêÝò áíôáëëáãÝò, ôçí
êïéíùíéêÞ æùÞ êáé ôéò êïéíùíéêÝò éåñáñ÷ßåò. ÐñÝðåé åäþ íá óçìåéùèåß üôé ôá õëéêÜ áíôéêåßìåíá, ðÝñá
áðü ôç ÷ñçóôéêÞ ôïõò áîßá, ëåéôïõñãïýí êáé óå óõìâïëéêü åðßðåäï êáé áíôáíáêëïýí êïéíùíéêÝò ó÷Ýóåéò.

ÈÅÙñÉÁ ÔÏÕ ÊÉÍÇÌÁÔÏÃñÁÖÏÕ
To ìÜèçìá åðé÷åéñåß íá åéóÜãåé ôïí öïéôçôÞ óôçí ðñïóÝããéóç ôïõ êéíçìáôïãñáöéêïý ðñïúüíôïò áðü
ôçí ðëåõñÜ ôçò áéóèçôéêÞò áíÜëõóçò. EîåôÜæïíôáé ôá åêöñáóôéêÜ ìÝóá ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ, ï ôñüðïò
äéáìüñöùóçò ôùí ìÝóùí áõôþí óôçí éóôïñéêÞ ôïõò åîÝëéîç, êáèþò êáé ç ó÷Ýóç ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ
ìå ôéò Üëëåò ôÝ÷íåò, êõñßùò ìå ôç öùôïãñáößá, ôç æùãñáöéêÞ êáé ôï èÝáôñï. Óôü÷ïò åßíáé ç åîïéêåßùóç
ôùí óðïõäáóôþí ìå ôéò âáóéêÝò Ýííïéåò êáé ôïõò üñïõò ôçò êéíçìáôïãñáöéêÞò áíÜëõóçò ("ãëþóóá",
óýóôçìá, êþäéêåò, óçìåéùôéêÞ êáé éóôïñéêï-óõãêñéôéêÞ ðñïóÝããéóç). ÐáñïõóéÜæïíôáé, ôÝëïò, êáé
áíáëýïíôáé, ìå ôçí ôáõôü÷ñïíç ðñïâïëÞ ÷áñáêôçñéóôéêþí áðïóðáóìÜôùí êéíçìáôïãñáöéêþí ôáéíéþí,
ïé åèíéêÝò ó÷ïëÝò, ôá êéíÞìáôá, ïé áéóèçôéêÝò ôÜóåéò, ïé åêöñáóôéêÝò áíáæçôÞóåéò êáé ïé èåùñßåò ðïõ
óöñÜãéóáí ôçí åîÝëéîç ôïõ ðáãêüóìéïõ êéíçìáôïãñÜöïõ óôçí åêáôïíôÜ÷ñïíç êáé ðëÝïí ðïñåßá ôïõ. 

ÔÅ×ÍÇ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁ ÔÏÕ ØÇÖÉÁÊÏÕ ÊÏÓÌÏÕ ÉÉ
Ç Ýííïéá ôïõ äéêôýïõ êáé ôïõ äéáäéêôýïõ (internet). ÉóôïñéêÜ ôçò áíÜäõóçò êáé ôçò åîÝëéîçò ôïõ äéáäéêôýïõ.
Ôå÷íïëïãéêÞ åîÝëéîç êáé ç äéáñêÞò åðÝêôáóç ôùí ëåéôïõñãéþí êáé äõíáôïôÞôùí. Ç ôÝ÷íç ôçí åðï÷Þ
ôïõ äéáäéêôýïõ, èåùñçôéêÜ ôïõ äéáäυêôßïõ. Ç ðåñßðôùóç ôùí video-games: øõ÷áãùãßá, õðïâïëÞ
ðñïôýðùí êáé ôï ðñüâëçìá ôçò åðéèåôéêüôçôáò óôï óýã÷ñïíï øçöéáêü ðáé÷íßäé.
Öáíôáóßåò ôïõ õðïëïãéóôÞ óôéò ôÝ÷íåò ôçò êéíïýìåíçò åéêüíáò, êáé ôá óõíáñôþìåíá èåùñçôéêÜ æçôÞìáôá.
Ôå÷íïëïãéêÝò ïõôïðßåò, åõôïðßåò êáé äõóôïðßåò óôï ÷þñï ôçò "åðéóôçìïíéêÞò öáíôáóßáò" (ÅíäåéêôéêÜ:
Alphaville, Startrek, 2001-H Ïäýóóåéá ôïõ äéáóôÞìáôïò, Heavy Metal, Bladerunner, Matrix, ê.á.).
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ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ×ÁñÁÊÔÉÊÇÓ IΙ
Áóðñüìáõñç Îõëïãñáößá.

ÊÉÍÏÕÌÅÍÏ Ó×ÅÄÉÏ
ÅéóáãùãÞ óôçí Ýííïéá ôçò "åìøý÷ùóçò" ("animation"), ðïõ óõíéóôÜ ôï íïçìáôéêü êÝíôñï ôïõ êéíïõìÝíïõ
ó÷åäßïõ. Ðñï-éóôïñßá êáé ðñùôï-éóôïñßá ôïõ êéíïõìÝíïõ ó÷åäßïõ: áðü ôá áðëÜ ðáé÷íßäéá åêìáßåõóçò
ôïõ ìåôåéêÜóìáôïò Ýùò ôéò ðñï-êéíçìáôïãñáöéêÝò "ìç÷áíÝò" ("Æùïôñüðéï", "ðñáîéíïóêüðéï",
öåíáêéóôïóêüðéï", ê.á.) Ç Ýííïéá ôçò êßíçóçò, êáé ç ÝíôáîÞò ôçò óôï ðëáßóéï ôùí åéêáóôéêþí: ìÝèïäïé
óÞìáíóçò ôçò åí ÷ñüíù ìåôáâïëÞò óôéò äéóäéÜóôáôåò êáé ôñéóäéÜóôáôåò ôÝ÷íåò. Ïé êëáóéêÝò ìÝèïäïé
êáôáãñáöÞò ôçò êßíçóçò (Murray, Muybridge), êáé ç åðéññïÞ ôïõò óôï êéíïýìåíï ó÷Ýäéï. Óõìâáôéêïß
êáé ìç (åìøý÷ùóç ðëáóôåëßíçò, ñéíéóìÜôùí, áñèñùôÞò êïýêëáò, êçëßäùí ìåëáíéïý, cut-outs, pixilation)
ôñüðïé äçìéïõñãßáò ôáéíéþí animation. Ôï öáéíüìåíï Disney, ïé åèíéêÝò ó÷ïëÝò êéíïõìÝíïõ ó÷åäßïõ,
êáé ç ìüíéìç äéÜóôáóç áíÜìåóá óôç âéïìç÷áíßá ôçò äéáóêÝäáóçò êáé ôùí ôáéíéþí "ôùí äçìéïõñãþí". 

ÃñÁÖÉÓÔÉÊÅÓ ÅÖÁñÌÏÃÅÓ
A. Éóôïñßá êáé åîÝëéîç. ÌåëÝôç êáé åöáñìïãÞ áñ÷þí êáé åéêáóôéêþí ëýóåùí óôçí ãñáöéêÞ Ýêöñáóç
áíôéêåéìÝíùí êáé áöçñçìÝíùí åííïéþí ðÜíù óå åðáããåëìáôéêÝò åöáñìïãÝò.
ÅôáéñéêÞ ôáõôüôçôá (óÞìá, ëïãüôõðï êôë.). 
Â. ÌåëÝôç êáé åöáñìïãÞ ãíþóåùí ôçò Éóôïñßáò ôïõ ãñÜììáôïò êáé ôçò ôõðïãñáößáò
ÅéêáóôéêÝò óõíèÝóåéò ìå ôçí ÷ñÞóç ãñáììÜôùí.
ÄïìÞ êáé óôïé÷åßá óôçí äçìéïõñãßá óåëßäáò (êáóÝ).
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Æ' ÅÎÁÌÇÍÏ

ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

Ç ÔÅ×ÍÇ ÔÏÕ 20ïõ ÁÉÙÍÁ É 
Το μάθημα εξετάζει την ευρωπαϊκή τέχνη από το 1870 μέχρι το 1939 και προβάλλει τόσο τα δεσπόζοντα
όσο και τα περιφερειακά ρεύματα. Εντοπίζονται οι αλλαγές που σημειώνονται σε κάθε επίπεδο: α)
στιλιστικά στις Καλές και Εφαρμοσμένες Τέχνες, β) κοινωνικά, σχετικά με τη θέση του καλλιτέχνη, του
συλλέκτη, των θεσμών, γ) πολιτικά, σχετικά με τη σημασία της τέχνης στην ιδεολογία των εθνών-
κρατών, δ) οικονομικά, σχετικά με τη διαχείριση του έργου τέχνης. Συζητούνται επίσης οι πρωτοπορίες
του μεσοπολέμου στο ιστορικό και κοινωνικό τους πλαίσιο.

ÈÅÙñÉÁ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ II
Óôï ìÜèçìá áõôü èá åîåôáóôïýí æçôÞìáôá èåùñßáò ôçò ôÝ÷íçò áðü ôïí 19ï áéþíá ìÝ÷ñé êáé ôá ðñüóöáôá
÷ñüíéá. Ï óôü÷ïò åäþ åßíáé äéôôüò. Áöåíüò íá ðáñïõóéáóôïýí êåßìåíá åñìçíåõôéêÜ - éóôïñéêÜ áöåôÝñïõ
íá õðÜñîåé åîïéêåßùóç ìå ãñáðôÜ êáëëéôå÷íþí ôçò ðñùôïðïñßáò (êåßìåíá óõíÞèùò äåïíôïëïãéêÜ).
Óôï ðëáßóéï áõôü èá åðéêåíôñùèïýìå óôá èåùñçôéêÜ ó÷Þìáôá ôùí ñéãêë, ÂÝëöëéí, Ðáíüöóêé (ìå ôá
ïðïßá Þäç õðÞñîå ìéá ðñþôç åðáöÞ óôï "Èåùñßá ôçò ÔÝ÷íçò É", åíþ èá óõæçôçèïýí åðßóçò êåßìåíá
êáëëéôå÷íþí üðùò ïé Êáíôßíóêõ, ÊëÝå, ÌáñéíÝôé êáé Üëëïé. Éäéáßôåñç Ýìöáóç èá äïèåß óôç ìåôáðïëåìéêÞ
èåùñçôéêÞ ðáñáãùãÞ êáëëéôå÷íþí üðùò ïé Ôæáíô êáé Ìüñéò, üðùò áõôÞ áñèñþíåôáé ãéá íá áíôéìåôùðßóåé
ôçí ôåëåïëïãßá ìïíôåñíéóôþí üðùò ïé ÃêñÞíìðåñãê êáé Öñéíô êáèþò êáé óôéò èåùñçôéêÝò äéáêçñýîåéò
ôçò ÊáôáóôáóéáêÞò Äéåèíïýò. ÔÝëïò èá åðé÷åéñçèåß êñéôéêÞ ðñïóÝããéóç ìéáò óåéñÜò èåùñçôéêþí
åñãáëåßùí ðïõ õéïèåôïýíôáé áðü ôïõò éóôïñéêïýò ôçò ôÝ÷íçò áðü ôç äåêáåôßá ôïõ '60 êáé ìåôÜ. Óôï
ðëáßóéï áõôü èá åîåôÜóïõìå êñéôéêÜ ðñïóåããßóåéò ðïõ åíôÜóóïíôáé êÜôù áðü ôçí ïìðñÝëá ôçò
"êïéíùíéêÞò éóôïñßáò ôçò ôÝ÷íçò", Üëëåò ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôéò èåùñßåò ôçò ðñüóëçøçò, öåìéíéóôéêÝò
êáèþò êáé øõ÷áíáëõôéêÝò ðñïóåããßóåéò

Áñ×ÁÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇ ÃËÕÐÔÉÊÇ
Áíôéêåßìåíï ôïõ ìáèÞìáôïò áðïôåëåß ç åéêïíéóôéêÞ ðëáóôéêÞ, äçëáäÞ ôá ðïñôñÝôá ðïëéôéêþí
ðñïóþðùí/ñçôüñùí, ôùí öéëïóüöùí êáé ðïéçôþí, ôçò åëßô ôùí ðüëåùí, ôùí âáóéëÝùí êáé ôùí çãåìüíùí
ôçò êëáóéêÞò ðåñéüäïõ êáé ôçò åëëçíéóôéêÞò åðï÷Þò. Óôü÷ïò åßíáé ç åîïéêåßùóç ôùí öïéôçôþí ìå ôá
âáóéêÜ ðñïâëÞìáôá ôçò Ýñåõíáò, ìå ôá æçôÞìáôá ôïõ ïñéóìïý êáé ôçò ïñïëïãßáò, êáèþò êáé ôçí
åñìçíåßá ôïõ áñ÷áßïõ åëëçíéêïý ðïñôñÝôïõ.
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ÄÉÄÁÊÔÉÊÇ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ
Ôï ìÜèçìá åîåôÜæåé ôçí êáëëéôå÷íéêÞ áíÜðôõîç ôïõ ìáèçôÞ êáé ôç ìýçóÞ ôïõ óôï ðåäßï ôùí ôå÷íþí.
Ç ôÝ÷íç ùò åðéêïéíùíßá äåí ìåôáäßäåé ìüíï ãíþóç êáé ðëçñïöïñßá, áëëÜ åðéðëÝïí êéíçôïðïéåß ôïí
øõ÷éóìü ôïõ áôüìïõ. Ç ãíþóç ôçò êáëëéôå÷íéêÞò êëçñïíïìéÜò, ç êáôáíüçóç ôùí äéáöüñùí ôå÷íþí,
êáé ç óõíåéäçôïðïßçóç ôçò êïéíùíéêÞò ýðáñîçò êáé ôïõ ñüëïõ ôçò ÔÝ÷íçò óõìâÜëïõí óôçí ïëïêëÞñùóç
ôçò ðñïóùðéêüôçôáò. Óôü÷ïò åßíáé ç ðñüóâáóç êáé ç êáôáíüçóç ôçò ôÝ÷íçò. Ç ðñïóÝããéóç ãßíåôáé ìå
ôçí áíÜëõóç êáé ôïí ðñïóäéïñéóìü ôïõ ðåäßïõ Ýñåõíáò êáé ìå ôçí ïñãÜíùóç åðéóôçìïëïãéêÞò õðïäïìÞò,
äçëáäÞ ôç äçìéïõñãßá ìç÷áíéóìþí, äéäáêôéêþí åñãáëåßùí êáé êëåéäéþí, ãéá ôçí åñìçíåßá ôïõ ïðôéêïý
ðïëéôéóìïý ðïõ ìáò ðåñéâÜëëåé êáé ôùí ïðôéêþí ôå÷íþí åéäéêüôåñá. 

ÅÉÄÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÅÕñÙÐÁÚÊÇÓ ÃËÕÐÔÉÊÇÓ
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ÅÉÄÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ ΙΙ
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ÅÉÄÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÔÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÔÇÓ Áñ×ÉÔÅÊΤÏÍÉÊÇÓ ΙΙ
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ×ÁñÁÊÔÉÊÇÓ ÉÉΙ
Ïîõãñáößá - aquatinta (óõíäéáóìüò ôå÷íéêþí ôçò âáèõôõðßáò).

EñÃÁÓÔÇñÉÏ ÖÙÔÏÃñÁÖÉÁÓ ÉÉÉ 
Åîïéêåßùóç ìå ôç öùôïãñáößá Studio, ÷ñÞóç öëáò óå åîùôåñéêïýò êáé åóùôåñéêïýò ÷þñïõò ìå óêïðü,
áö'åíüò ìåí ôçí ðåñáéôÝñù âåëôßùóç ôçò ôå÷íéêÞò, áö'åôÝñïõ äå ôçí áñôéüôåñç áéóèçôéêÞ êáôÜñôéóç.
Ïé öïéôçôÝò êáëïýíôáé íá áðáíôÞóïõí, ìÝóù öùôïãñáöéêþí áóêÞóåùí, óå åñùôÞìáôá ðïõ áöïñïýí
ôéò äéáëåêôéêÝò ó÷Ýóåéò áíÜìåóá óôï õðïêåéìåíéêü êáé ôï áíôéêåéìåíéêü, ôçí ðáñÜóôáóç êáé ôçí áíá-
ðáñÜóôáóç, ôï ̧ íá êáé ôï ðïëëáðëü, ôï ïñáôü êáé ôï áüñáôï, ôçí üñáóç êáé ôçí áöÞ, ôç öùôïãñáößá
ùò ðáñÜèõñï óôïí êüóìï ç ùò êáèñÝðôçò ôïõ êáëëéôÝ÷íç. ÔÝ÷íç, ôå÷íéêÞ êáé ðíåýìá Ýñåõíáò
óõíäéáëÝãïíôáé ÷Üñéí üëï êáé õøçëüôåñïõ áéóèçôéêïý áðïôåëÝóìáôïò.
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ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Προγραμματισμός εφαρμογών για πολυμεσικές εφαρμογές με φυσικές διασυνδέσεις, κινούμενα
γραφικά σε πραγματικό χρόνο, ήχο και βίντεο που μπορούν να αλληλεπιδρούν με πολλούς χρήστες
ταυτόχρονα. Ενότητες μαθήματος:

• 2Δ και 3Δ μοντέλα και εφαρμογή υφής/σκιάς/φωτισμού
• Animation με φίλτρα και προσομοίωση φυσικής
• Εφέ βίντεο
• 3Δ προβολή / projection mapping
• Οπτικοποίηση Δεδομένων
• Φυσικές Διασυνδέσεις (Physical Computing)
• Ήχος
• Υπολογιστική Όραση (ανίχνευση κίνησης, προσώπων, χειρονομιών κ.λπ.)

ÌÏÕÓÅÉÏÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÇ
Ôï ìïõóåßï ðåñéÝ÷åé åðéóôçìïíéêÞ êáé ôåêìçñéùìÝíç ãíþóç êáé ðáñÜëëçëá ðñïóöÝñåé ôç äõíáôüôçôá
ãéá ôç äçìéïõñãßá âéùìáôéêÞò ãíþóçò. Óêïðüò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ç äéåñåýíçóç ôïõ åêðáéäåõôéêïý
ñüëïõ ôïõ ìïõóåßïõ. Óõæçôåßôáé ç åêðáéäåõôéêÞ áîéïðïßçóç ôùí áíôéêåéìÝíùí ìéáò óõëëïãÞò êáé ïé
ìÝèïäïé ðñïóÝããéóçò. Áíáðôýóóïíôáé ïé èåùñßåò ìÜèçóçò êáé åðéêïéíùíßáò, óôïé÷åßá áðü ôçí ðïëéôéóìéêÞ
êáé ïðôéêïáêïõóôéêÞ åêðáßäåõóç, ôç äéäáêôéêÞ ôçò ôÝ÷íçò êáé ôçò éóôïñßáò. Äéáôõðþíïíôáé ïé èåùñçôéêÝò
ðñïóåããßóåéò êáé ïé åìðåéñéêÝò áíáëýóåéò ôùí åêðáéäåõôéêþí ðñïãñáììÜôùí.

ÌÏÕÓÅÉÏËÏÃÉÁ ÉÉ - ÄÉÁ×ÅÉñÉÓÇ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÇÓ ÊËÇñÏÍÏÌÉÁÓ
Ãéá üóïõò öïéôçôÝò Ý÷ïõí Þäç ðáñáêïëïõèÞóåé ôï åéóáãùãéêü ìÜèçìá ìïõóåéïëïãßáò, ç Ìïõóåéïëïãßá
ÉÉ äßíåé ôç äõíáôüôçôá åìâÜèõíóçò óå æçôÞìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôïí êïéíùíéêü ñüëï ôùí ìïõóåßùí.
ÌÝóá áðü ôç åîÝôáóç äéáöüñùí ðáñáäåéãìÜôùí (ìïõóåßá ôÝ÷íçò, éóôïñéêÜ, åèíïãñáöéêÜ, ëáïãñáöéêÜ
êáé áñ÷áéïëïãéêÜ, óôçí ÅëëÜäá êáé áëëïý), åîåôÜæåôáé ç ó÷Ýóç ôùí ìïõóåßùí ìå ôçí êïéíùíéêÞ ôáõôüôçôá,
ôçí åôåñüôçôá, ôç ìíÞìç êáé ôéò êïéíùíéêÝò äéåêäéêÞóåéò.
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Ç' ÅÎÁÌÇÍÏ

ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

Ç ÔÅ×ÍÇ ÔÏÕ 20ïõ ÁÉÙÍÁ ÉÉ
Το μάθημα εξετάζει τις αλλαγές που σημειώνονται στο πεδίο της καλλιτεχνικής έκφρασης στην Ευρώπη
και στις Η.Π.Α. μετά το 1945, λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες. Οργανώνεται με βάση θεματικούς άξονες, οι οποίοι καθορίζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος
από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ÓÕÃ×ñÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÔÅ×ÍÇ
Το μάθημα παρουσιάζει τα βασικά ερωτήματα που διαμόρφωσαν την ιστορία της ελληνικής τέχνης
στον εικοστό αιώνα. Ξεκινώντας από το μεσοπόλεμο και καταλήγοντας στο τέλος του εικοστού αιώνα,
θα σχολιαστούν τρόποι και μέσα εικαστικής έκφρασης, ιδεολογικές κατευθύνσεις και υστερόχρονες
ιστορικές τοποθετήσεις από έλληνες ιστορικούς της τέχνης. Επιπλέον, εξετάζεται η ιστορία των θεσμών
που σχετίζονται με την τέχνη.

ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÅÊÈÅÓÅÙÍ
Ðþò óôÞíïõìå ìéá Ýêèåóç; Ôï ìÜèçìá óêïðåýåé óôçí åîïéêåßùóç ôùí öïéôçôþí ìå üëá ôá óôÜäéá ðïõ
áöïñïýí óôçí ïñãÜíùóç, ôïí ðñáêôéêü êáé íïçìáôéêü ó÷åäéáóìü, ôçí õëïðïßçóç, ôç ëåéôïõñãßá áëëÜ
êáé ôçí áîéïëüãçóç ìéáò Ýêèåóçò. Áîéïðïéïýíôáé óôçí ðñÜîç èåùñçôéêïß ðñïâëçìáôéóìïß ãýñù áðü
ôçí áíáðáñáóôáôéêÞ ëåéôïõñãßá êáé åñìçíåõôéêÞ ðñïóÝããéóç ôùí åêèÝóåùí, æçôÞìáôá åêèåóéáêÞò
áöÞãçóçò êáé ðáñáãùãÞò åðïðôéêïý õëéêïý, áëëÜ êáé èÝìáôá ìïõóåéïãñáöéêþí åðéëïãþí ðïõ
ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí ïñãÜíùóç ôïõ åêèåóéáêïý ÷þñïõ, ôçí áéóèçôéêÞ ôçò Ýêèåóçò, ôçí ðïñåßá ôùí
åðéóêåðôþí, ôç ëåéôïõñãßá ôïõ öùôéóìïý, ôç ÷ñÞóç ðñïèçêþí êáé åðïðôéêþí åðéöáíåéþí, ôç äçìéïõñãßá
ïðôéêïáêïõóôéêïý õëéêïý êëð. Óôç äéÜñêåéá ôïõ åîáìÞíïõ, ïé öïéôçôÝò, áíÜëïãá ìå ôá åíäéáöÝñïíôÜ
ôïõò êáé ôéò åðáããåëìáôéêÝò ôïõò öéëïäïîßåò, áíáëáìâÜíïõí ñüëïõò óå Ýíá ìéêñü ïìáäéêü åêèåóéáêü
Ýñãï êáé êáôáèÝôïõí ôïí ðñïâëçìáôéóìü ôïõò óå ìßá óýíôïìç áíáöïñÜ (report).

ÁÍÈñÙÐÏËÏÃÉÁ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ
KáôÜ ôçí áíèñùðïëïãßá êáé ôçí êïéíùíéïëïãßá ç ôÝ÷íç äåí åßíáé øõ÷ïëïãéêü áëëÜ óáöþò êïéíùíéêü
öáéíüìåíï, ãéáôß óõíåðÜãåôáé ôçí åðéêïéíùíßá êáé ôç óõëëïãéêÞ óõììåôï÷Þ åßôå óôçí ðáñáãùãÞ åßôå
óôçí ðñüóëçøç ôïõ êáëëéôå÷íéêïý Ýñãïõ. ́Oðùò êÜèå êïéíùíéêü öáéíüìåíï, ôï ßäéï êáé ç ôÝ÷íç åîáñôÜôáé
áðü ôï óôÜäéï ôçò éóôïñéêÞò åîÝëéîçò, áðü ôçí êïéíùíéêÞ ïñãÜíùóç êáé áðü ôï ðëáßóéï óôï ïðïßï
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ðáñÜãåôáé ç äéáíÝìåôáé. H ôÝ÷íç äåí êáôáíïåßôáé êáôÜ ôïí ßäéï ôñüðï óå üëåò ôéò êïéíùíßåò. Óôï ðëáßóéï
ôïõ ìáèÞìáôïò, ìÝóá áðü ôçí éóôïñéêÞ åîÝôáóç ôùí öáéíïìÝíùí ôçò ôÝ÷íçò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý
åðé÷åéñåßôáé, êÜèå öïñÜ, ç äéåñåýíçóç ôùí éóôïñéêþí êáé êïéíùíéêþí óõíèçêþí ïé ïðïßåò êáèïñßæïõí,
åí ðïëëïßò, ôï ðëáßóéï åíôüò ôïõ ïðïßïõ êéíåßôáé ç ôÝ÷íç êÜèå åðï÷Þò. Táõôü÷ñïíá, ãßíåôáé ðñïóðÜèåéá,
ìÝóù ôçò áíèñùðïëïãéêÞò ïðôéêÞò, íá åñìçíåõôïýí ôá öáéíüìåíá ôçò ôÝ÷íçò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý ìÝóá
áðü ôç ó÷åôéêÞ áõôïíïìßá ôçí ïðïßá ðáñïõóéÜæïõí, þóôå íá áðïôñáðïýí ïé èåùñÞóåéò ôüóï ôçò
êáôáóêåõÞò üóï êáé ôçò áíôáíÜêëáóçò. 

ÅÉÄÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ ΙΙΙ
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ÈÅÌÁÔÁ ÖÉËÏÓÏÖÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ
Á) Áðü ôç öýóç óôïí ðïëéôéóìü: ï ñüëïò ôçò öáíôáóßáò.
Ï ìýèïò êáé ç óõëëïãéêÞ öáíôáóßá. 
Ðñáãìáôéêüôçôá êáé öáíôáóßá. (ÁðÜôç, øÝìá, üíåéñï, ïíåéñïðüëçóç, ðáñáßóèçóç, ìáãåßá.) Ç ïõôïðßá. 
Ó÷Ýóç ôçò öáíôáóßáò ìå ôïí ÷þñï êáé ôïí ÷ñüíï. 
Ó÷Ýóç ôçò öáíôáóßáò ìå ôçí øõ÷Þ êáé ôï óþìá. 
Öáíôáóßá êáé äçìéïõñãßá. (ÁíÜìíçóç, óõíåéñìüò, ðáé÷íßäé, ôÝ÷íç.)
Â) Ç äéáìÜ÷ç ãýñù áðü ôç öáíôáóßá. Ç åéêüíá ùò óêÝøç Þ ç åéêüíá åíáíôßïí ôçò óêÝøçò; 
ÐëÜôùí, ÁñéóôïôÝëçò, Áõãïõóôßíïò, Descartes, Spinoza, Leibniz, Hume, Kant, Bergson, Husserl,
Heidegger, Cassirer, Bachelard, Sartre, Ricoeur, Ryle. 
Ã) Ïé åðéóôÞìåò áðÝíáíôé óôç öáíôáóßá (øõ÷ïëïãßá, øõ÷áíÜëõóç, áíèñùðïëïãßá, èñçóêåéïëïãßá,
êïéíùíéïëïãßá, ðáéäáãùãéêÞ.) 

ÅÉÊÏÍÉÊÏ ÌÏÕÓÅÉÏ
Ôï ìÜèçìá äéåñåõíÜ ôïõò ðïéêßëïõò ôñüðïõò ìå ôïõò ïðïßïõò ôá åéêïíéêÜ ìïõóåßá åðéêïéíùíïýí ìå
ôï êïéíü óôá ðëáßóéá ôçò åðßôåõîçò ôùí åêèåóéáêþí, åêðáéäåõôéêþí êáé øõ÷áãùãéêþí óôü÷ùí ôïõò.
Áíáëýïíôáé ìßá óåéñÜ éäåïëïãéêþí êáé åõñýôåñá èåùñçôéêþí æçôçìÜôùí ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò Ýííïéåò
ôïõ ðñáãìáôéêïý êáé áõèåíôéêïý êáé ôïõ åéêïíéêïý Þ ìç-ðñáãìáôéêïý, ôçí ðñïóïìïßùóç, ôç äéáäñáóôéêüôçôá,
ôçí ðáñáãùãÞ ôçò åðéóôçìïíéêÞò ãíþóçò, ôçí êáôáíÜëùóç ôïõ ðïëéôéóôéêïý ðñïúüíôïò, ôçí êáôï÷ýñùóç
ôçò äéáíïçôéêÞò ðñüóâáóçò óôéò óõëëïãÝò ôùí ìïõóåßùí êáé ôï ó÷åôéêü ìå áõôÝò ðëçñïöïñéáêü õëéêü.
Óôç äéÜñêåéá ôùí ìáèçìÜôùí åîåôÜæïíôáé äéáöïñåôéêÝò åöáñìïãÝò åéêïíéêþí ìïõóåßùí, áíáëýïíôáé
éóôüôïðïé êáé ôñüðïé ÷ñÞóçò êáôáëüãùí ôåêìçñßùóçò ôùí áíôéêåéìÝíùí, ðïëõìåóéêÝò åöáñìïãÝò êáé
ðáé÷íßäéá óôïí ÷þñï Þ ôï åõñýôåñï ðåñéâÜëëïí ìéáò Ýêèåóçò, ïé äõíáôüôçôåò áëëçëåðßäñáóçò áíÜìåóá
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óå ðñáãìáôéêïýò êáé äéáäéêôõáêïýò åðéóêÝðôåò, êáèþò êáé ìéá óåéñÜ åöáñìïãþí ðïõ áðåõèýíïíôáé
óå Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò.

ÐËÇñÏÖÏñÉÊÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÔÅ×ÍÇ
Στο μάθημα αυτό γίνεται μια εισαγωγή στις μεθόδους και πρακτικές πληροφορικής που αξιοποιούνται
από εικαστικούς για τη δημιουργία ψηφιακών έργων τέχνης ή έργα τέχνης που ενσωματώνουν ψηφιακές
τεχνολογίες. Στόχος του μαθήματος είναι να γίνει μια επισκόπηση τόσο των τεχνολογιών τελευταίας
αιχμής αλλά και του τρόπου αξιοποίησής του σε καλλιτεχνικά έργα. Ενότητες μαθήματος:

• Αλληλεπίδραση – Εικόνες
• Δεδομένα (αποθετήρια δεδομένων – αισθητήρες)
• Προγραμματισμός για την Τέχνη
• Δίκτυα
• Η διαδικασία δημιουργίας ψηφιακών έργων
• Arduino
• Διαδραστικά έργα τέχνης
• 3d printing
• 3d projection
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Ã' ÅÎÁÌÇÍÏ

ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÅÉÊÁÓÔÉÊÙÍ

H ÔÅ×ÍÇ ÓÔÏ ÄÕÔÉÊÏ ÌÅÓÁÉÙÍÁ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Ã’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ÔÅ×ÍÇ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁ ÔÏÕ ØÇÖÉÁÊÏÕ ÊÏÓÌÏÕ É
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Ã’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÆÙÃñÁÖÉÊÇ ÉÉÉ 
1. ÁóêÞóåéò ðÜíù óôïí ÷ñùìáôéêü êýêëï êáé óôéò ÷ñùìáôéêÝò ó÷Ýóåéò (óõìðëçñùìáôéêÜ ÷ñþìáôá,

÷ñùìáôéêÝò ãêÜìåò, ôáõôü÷ñïíç áíôßèåóç êáé ìåôåßêáóìá, κ.λπ.)
2. ÓõíèÝóåéò ìå ÷ñþìá (áêñõëéêÜ, áêïõáñÝëá, óêüíåò, åëáéïãñáößá) ìå Ýìöáóç óôçí ïñãÜíùóç ôïõ

÷þñïõ, ôçí åñìçíåßá ôçò óõìðëçñùìáôéêÞò ó÷Ýóçò ôùí ÷ñùìÜôùí, êáé ôçí ÷ñùìáôéêÞ áñìïíßá
êáé óôç äéáìüñöùóç ôïõ ðñïóùðéêïý ýöïõò.

- ÌåëÝôåò áðü öõóéêü ðñüôõðï
- ÌåëÝôåò áðü ìç öõóéêü ðñüôõðï
3. ÃñÞãïñåò åñìçíåßåò ôçò ÷ñùìáôéêÞò åíôýðùóçò ÷þñùí êáé óõíèÝóåùí
4. ÌéêôÝò ôå÷íéêÝò, collage

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÃËÕÐÔÉÊÇ ÉÉÉ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Ã’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ούσα.

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ×ÁñÁÊÔÉÊÇÓ É
Áóðñüìáõñç îõëïãñáößá.

ÎÅÍÇ ÃËÙÓÓÁ ÉÉÉ - ÁÃÃËÉÊÁ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Ã’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ
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Ä' ÅÎÁÌÇÍÏ

ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÅÉÊÁÓÔÉÊÙÍ

Ç ÔÅ×ÍÇ ÔÇÓ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇÓ-ÌÁÍÉÅñÉÓÌÏÓ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Ä’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ÈÅÙñÉÁ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ É
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Ä’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÆÙÃñÁÖÉÊÇ ÉV
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Ã’

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÃËÕÐÔÉÊÇ ÉV
Ôï ìÜèçìá Ý÷åé óôü÷ï ôçí êáôáíüçóç ôùí ó÷Ýóåùí ôçò öéãïýñáò ìå ôï ÷þñï, ôç ìåèüäåõóç ôçò
áíÜðôõîçò ìéáò óýã÷ñïíçò åéêáóôéêÞò ðñïóÝããéóçò ôùí ó÷Ýóåùí áõôþí, êáèþò êáé ôçí áðüêôçóç
ôùí ìåèïäïëïãéêþí åñãáëåßùí áíáðáñÜóôáóçò. ÌÝóá áðü áóêÞóåéò êáé ôç ìåëÝôç ôçò öéãïýñáò áðü
öõóéêü êáé ìç öõóéêü ðñüôõðï åðé÷åéñåßôáé ìéá ðëáóôéêÞ ðñïóÝããéóç ôùí ðáñáðÜíù ó÷Ýóåùí, êáèþò
êáé ôçò ó÷Ýóçò óþìáôïò êáé ÷þñïõ, üðùò äéáìïñöþèçêå ìÝóá áðü ôçí ðáñÜäïóç ôïõ ýóôåñïõ
ìïíôåñíéóìïý. Éäéáßôåñç  Ýìöáóç äßíåôáé óôçí áíôßëçøç êáé êáôáíüçóç ôïõ ðëáóôéêïý ëåîéëïãßïõ, óôçí
åîïéêåßùóç ìå ôá åêöñáóôéêÜ ìÝóá, óôç ìåèïäïëïãßá êáé áíÜðôõîç ôïõ èÝìáôïò, óôçí Ýñåõíá êáé ôç
óõëëïãÞ ó÷åôéêïý õëéêïý üðùò êáé óôçí ôåêìçñßùóç ôçò äçìéïõñãéêÞò äéáäéêáóßáò.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΙ
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ούσα.

ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΗ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ούσα.

ÎÅÍÇ ÃËÙÓÓÁ IV- ÁÃÃËÉÊÁ 
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Ã’

70



Å' ÅÎÁÌÇÍÏ

ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÅÉÊÁÓÔÉÊÙÍ

Ç ÔEXÍÇ ÔÏÕ ÌÐÁñOÊ-ñÏÊÏÊO
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Å’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÆÙÃñÁÖÉÊÇ V
Óôï åñãáóôÞñéï êáôåýèõíóçò, üðùò êáé óôï ìÜèçìá ÅñãáóôÞñéï Åéêáóôéêþí Ôå÷íþí, ôïõ ïðïßïõ
èåùñåßôáé óõíÝ÷åéá, äßíåôáé éäéáßôåñç óçìáóßá óôç äéáìüñöùóç ôçò åéêáóôéêÞò óêÝøçò. Ç åéêáóôéêÞ
ðñÜîç ðñïóåããßæåôáé ìÝóá áðü ôçí áñ÷éêÞ áíáöïñÜ, ôï èÝìá, ôï êßíçôñï, ôï ó÷åäéáóìü êáé ôéò
óôñáôçãéêÝò, êáé ôá ìïíôÝëá äñÜóçò ðïõ èá áêïëïõèçèïýí, þóôå ç öüñìá íá ãßíåôáé öïñÝáò ôïõ
íïÞìáôïò. Ôï åñãáóôÞñéï åßíáé áíïé÷ôü óå ðåéñáìáôéóìïýò êáé ðñïâëçìáôéóìïýò áíáöïñéêÜ ìå ôç
äçìéïõñãéêÞ äéáäéêáóßá êáé ìå æçôÞìáôá ôçò óýã÷ñïíçò ôÝ÷íçò.
Ôï ìÜèçìá êéíåßôáé óå äõï Üîïíåò: óôçí ðåñáéôÝñù åéêáóôéêÞ åêðáßäåõóç ôùí öïéôçôþí ðÜíù óôéò
êáôåõèýíóåéò ôùí åñãáóôçñßùí êïñìïý, äßíïíôáò Ýìöáóç óôç äéáìüñöùóç ôïõ ðñïóùðéêïý ôïõò
éäéþìáôïò êáé Ýêöñáóçò, êáé óôçí Ýñåõíá áíáöïñéêÜ ìå ôïõò ìç÷áíéóìïýò ôçò åéêáóôéêÞò äçìéïõñãßáò.
Ôï ðñáêôéêü ìÝñïò ôçò åêðáßäåõóçò, óõíßóôáôáé óå ìåëÝôåò óõíèÝóåùí áðü öõóéêü êáé ìç öõóéêü
ðñüôõðï, ìå ôç ÷ñÞóç ðáñáäïóéáêþí êáé óýã÷ñïíùí ôå÷íéêþí, üðùò êáé ìå ôç ÷ñÞóç íÝùí ìÝóùí.
Ç èåùñçôéêÞ áíÜëõóç âáóßæåôáé óå ðáñáäåßãìáôá êëáóéêÞò êáé óýã÷ñïíçò åñìçíåßáò ôïõ ÷þñïõ êáé
ôùí áíôßóôïé÷ùí óõóôçìÜôùí áíáðáñÜóôáóçò, ìå åéäéêÞ áíáöïñÜ óôï ñüëï êáé ôç èÝóç ôïõ èåáôÞ.

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÃËÕÐÔÉÊÇ V
Το μάθημα έχει στόχο την κατανόηση των σχέσεων της φιγούρας με το χώρο, τη μεθόδευση της
ανάπτυξης μιας σύγχρονης εικαστικής προσέγγισης των σχέσεων αυτών, καθώς και την απόκτηση
των μεθοδολογικών εργαλείων αναπαράστασης. Μέσα από ασκήσεις και τη μελέτη της φιγούρας από
φυσικό και μη φυσικό πρότυπο επιχειρείται μια πλαστική προσέγγιση των παραπάνω σχέσεων, καθώς
και της σχέσης σώματος και χώρου, όπως διαμορφώθηκε μέσα από την παράδοση του ύστερου
μοντερνισμού. Ιδιαίτερη  έμφαση δίνεται στην αντίληψη και κατανόηση του πλαστικού λεξιλογίου, στην
εξοικείωση με τα εκφραστικά μέσα, στη μεθοδολογία και ανάπτυξη του θέματος, στην έρευνα και τη
συλλογή σχετικού υλικού όπως και στην τεκμηρίωση της δημιουργικής διαδικασίας.
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ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÖÙÔÏÃñÁÖÉÁÓ É 
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ E’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΕΧΝΗΣ É 
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ E’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ÈÅÌÁÔÁ ÅñÃÁÓÔÇñÉÏÕ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÉÉÉ
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΗ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΙΙ
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ÓÁÔÉñÉÊÏ ÓÊÉÔÓÏ
ÅéóáãùãÞ óôçí Ýííïéá ôïõ ÷éïýìïñ. Ðñïúóôïñßá ôïõ üñïõ: áðü ôçí áñ÷áßá "èåùñßá ôùí ÷õìþí" ùò ôçí
áõãÞ ôçò íåüôåñçò åðï÷Þò ("Everyone out of his humour"). Ç èõìéêÞ âÜóç ôïõ ÷éïýìïñ: èåùñßåò ôïõ
÷éïýìïñ ùò áìöéèõìéêÞò æåýîçò áíôéèÝôùí —ç êñÜóç ìå ôç ìåëáã÷ïëßá, ôçí åðéèåôéêüôçôá, ôïí
"õðïâéâáóìü" (Hobbes, Freud, Bakhtin, ê.á.). ×éïýìïñ êáé çèéêïëïãßá, ÷éïýìïñ êáé ðïëåìéêÞ. 
Ç Ýííïéá ôïõ óáôéñéêïý óêßôóïõ, ôçò "êáñéêáôïýñáò" êáé ôçò "ãåëïéïãñáößáò". Ôï óáôéñéêü óêßôóï ùò
éäéüôõðç "ìßìçóéò". "×áñáêôÞñåò": ç äéáñêÞò åðéññïÞ ôïõ Èåüöñáóôïõ. Ãåëïéïãñáößá êáé ôåñáôïìïñößá.
Ãåëïéïãñáößá êáé äáéìïíïìïñößá. Óêéáãñáößá ôçò éóôïñéêÞò äéáäñïìÞò ôïõ óáôéñéêïý óêßôóïõ (Ðñïúóôïñßá
êáé ðñùôï-éóôïñßá ôïõ óáôéñéêïý óêßôóïõ, ÁíáãÝííçóç- Ìåôáññýèìéóç, 18ïò, 19ïò áéþíáò, 20ïò
áéþíáò êáé óýã÷ñïíç åðï÷Þ. Áðü ôç ãåëïéïãñáößá óôá comics). 

ÔÏÉ×ÏÃñÁÖÉÁ
Ç ôïé÷ïãñáößá åßíáé áðü ôéò ðñþôåò ìïñöÝò åéêáóôéêÞò ðñÜîçò, êáé åßíáé êõñßáñ÷ç ç éäÝá üôé, óå áíôßèåóç
ìå ôéò öïñçôÝò åéêüíåò, ðñÝðåé íá ðñïóáñìüæåôáé óôçí áñ÷éôåêôïíéêÞ ôïõ ÷þñïõ, ôüóï óõíèåôéêÜ üóï
êáé ÷ñùìáôéêÜ. Óôçí éóôïñßá ôçò ôÝ÷íçò, ôï æùãñáöéêü Ýñãï áðü áíáðüóðáóôï ôìÞìá ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò
êáôáóêåõÞò áñ÷ßæåé óéãÜ-óéãÜ íá áõôïíïìåßôáé êáé íá áðïôåëåß áõèýðáñêôç ïíôüôçôá, êáé ìÜëéóôá óå
êÜðïéåò ðåñéðôþóåéò íá áðïôåëåß ôï ßäéï ÷þñï êáé íá åðåêôåßíåôáé óôéò ôñåéò äéáóôÜóåéò. Áñ÷éêÜ ìå ôïõò
éìðñåóéïíéóôÝò, ðïõ æùãñÜöéæáí ôï ðëáúíü ôïõ ôåëÜñïõ õðïäçëþíïíôáò ôçí ôÜóç íá åîáðëùèåß áõôü óôï
÷þñï, áñãüôåñá ìå ôïí Malevich, ðïõ ìå ôçí Ýêèåóç 0.10 óôçí Ðåôñïýðïëç ôï 1915, óðÜåé ôá ðëÜãéá
üñéá ôïõ æùãñáöéêïý åðßðåäïõ êåñìáôßæïíôáò ôï ðëáßóéï êáé åðéôõã÷Üíåé ôç äéÜ÷õóç ôùí Ýñãùí óôï ÷þñï
(ôïß÷ïõò), ìå ôïõò êõâéóôÝò êáé ôá collages ôïõò íá áêïëïõèïýí, áêüìç ìå ôïõò Constantin Brancusi,
Umberto Boccioni êáé Fontana áíáêïéíþíåôáé ç ôïìÞ ìå ôéò äýï äéáóôÜóåéò êáé äçëþíåôáé ìéá ãåíéêüôåñç
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Ýíôïíç ôÜóç äéáöïñïðïßçóçò áðü ôï æùãñáöéêü êáé ôï ãëõðôéêü óýìðáí êáé ç áíÜãêç ôçò «óõíåñãáóßáò»
ôïõ èåáôÞ óôï Ýñãï. ÌÝóá áðü ôçí éóôïñéêÞ áíáöïñÜ óôïõò ðáñÜãïíôåò (óôç óõãêõñßá éäåþí, íïçìÜôùí
êáé ðåñéå÷ïìÝíùí êáé êáëëéôå÷íéêþí áíáæçôÞóåùí) ðïõ ïäÞãçóáí óôç äéåýñõíóç êáé åðÝêôáóç ôçò
åéêáóôéêÞò äñÜóçò óôï ÷þñï ãßíåôáé åéóáãùãÞ óôçí Ýííïéá ôçò åãêáôÜóôáóçò (installation) óôï ÷þñï ùò
íÝá ìïñöÞ Ýêöñáóçò êáé óôçí èåùñßá ôïõ åíäïãåíïýò êáé åîùãåíïýò ðáñáôçñçôÞ. 
Æçôåßôáé ç ìåôáãñáöÞ êáé åñìçíåßá ôïõ äéóäéÜóôáôïõ åéêáóôéêïý ÷þñïõ, ç «÷ñÞóç ôïõ ÷þñïõ óáí
ôåëÜñï» ãéá íá ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü ôïí ÷ñÞóôç-èåáôÞ ìå Ýíá óõãêåêñéìÝíï ôñüðï. Áõôü
ðïõ ôïðïèåôåßôáé ùò æÞôçìá ãéá ôï åêöñáóôéêü ìÝóï êáé ôçí ðñáêôéêÞ ôçò åãêáôÜóôáóçò åßíáé ìåí ï
ðñïâëçìáôéóìüò ó÷åôéêÜ ìå ôç äéáìüñöùóç ôïõ ôüðïõ. Ôçí áñ÷éôåêôïíéêÞ õðüóôáóç ôçò åãêáôÜóôáóçò,
ðïõ Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôçí ãíùñéìßá ôïõ ÷þñïõ, ìå ôçí äõíáôüôçôá ôçò óõëëïãÞò ðëçñïöïñßáò åê ôùí
Ýóù êáé ü÷é ìüíï áðü ôçí ïðôéêÜ äïóìÝíç äéÜôáîç ôùí áíôéêåéìÝíùí ðïõ ôïí êáôïéêïýí. Óáí ìéá
ôñéóäéÜóôáôç æùãñáöéêÞ óôçí ïðïßá êáíåßò äéåéóäýåé, óáí Ýíá ðñïåôïéìáóìÝíï óêçíéêü ìéáò ðñÜîçò
óôçí ïðïßá ï èåáôÞò êáëåßôáé íá óõììåôÜó÷åé.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ούσα

ÅÉÊÏÍÏÃñÁÖÇÓÇ - ÁÖÉÓÁ
A. Éóôïñßá êáé åîÝëéîç. ÌåëÝôç êáé åöáñìïãÞ áñ÷þí ó÷åäßáóçò ìå åéêïíïãñáöéêü ðñïóáíáôïëéóìü

(åêðáéäåõôéêü Þ åìðïñéêü) ðÜíù óå åðáããåëìáôéêÝò åöáñìïãÝò.
- ÅéêïíïãñÜöçóç ðáéäéêïý âéâëßïõ
- ÅðéóôçìïíéêÞ - åðéìïñöùôéêÞ åéêïíïãñÜöçóç
- Ãåëïéïãñáößá - êüìéê
Â. Éóôïñßá êáé åîÝëéîç. ÌåëÝôç êáé åöáñìïãÞ âáóéêþí áñ÷þí åðéêïéíùíßáò êáé áéóèçôéêÞò ôçò áößóáò.
- Ãíùñéìßá êáé ÷ñÞóç äéáöüñùí ôå÷íéêþí äçìéïõñãßáò áöéóþí
- Ó÷åäéáóìüò áöéóþí ãéá ôóßñêï êáé öåóôéâÜë êéíçìáôïãñÜöïõ- èåÜôñïõ.
- Ó÷åäéáóìüò áößóáò ìå öùôïãñáößá êáé ÷ñÞóç øçöéáêþí åöáñìïãþí.

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÌÁñÌÁñÏÕ É
Óêïðüò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé íá åîïéêåéùèïýí ïé öïéôçôÝò/ôñéåò ìå ôá õëéêÜ (ìÜñìáñï, êëð), ôéò
ðïéüôçôåò, ôç ÷ñÞóç ôïõò êáé ôéò ôå÷íéêÝò (ðáñáäïóéáêÝò êáé óýã÷ñïíåò) êáé íá áðïêôÞóïõí ôá
ìåèïäïëïãéêÜ åñãáëåßá ðïõ èá ôïõò åðéôñÝøïõí áöåíüò ìåí íá êáôáíïÞóïõí ôéò åêöñáóôéêÝò
äõíáôüôçôåò ðïõ ôïõò ðáñÝ÷åé ôï õëéêü, áöåôÝñïõ äå íá ôï åíôÜîïõí óå Ýíá åõñýôåñï óýã÷ñïíï
ðëáóôéêü ëåîéëüãéï.
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ÓÔ' ÅÎÁÌÇÍÏ 

ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÅÉÊÁÓÔÉÊÙÍ

Ç ÔÅ×ÍÇ ÔÏÕ 19ïõ ÁÉÙÍÁ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ ÓÔ’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÆÙÃñÁÖÉÊÇ VI
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Å’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÉÊÁÓÔÉÊÙÍ

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÃËÕÐÔÉÊÇ VI
Ôï ìÜèçìá óõíßóôáôáé óôç èåùñçôéêÞ êáé  ðñáêôéêÞ ðñïóÝããéóç æçôçìÜôùí ôïõ ÷þñïõ, ìå áóêÞóåéò
ðïõ óôï÷åýïõí óôçí êáôáíüçóç ôùí ó÷Ýóåùí ìåôáîý Ýñãïõ êáé ðåñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ. ÌÝóá áðü ôç
äéáäéêáóßá ôçò áðáëïéöÞò ôçò âÜóçò ãßíåôáé åéóáãùãÞ óôéò êáôáóêåõÝò óôï ÷þñï üðùò êáé óôéò
ìåèüäïõò êáé ôá óõóôÞìáôá áíáðáñÜóôáóçò ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôçí ðáñáðÜíù äéáäéêáóßá, äßíïíôáò
Ýìöáóç óôéò ìåôáôïðßóåéò ðïõ õößóôáôáé ç Ýííïéá ôïõ ÷þñïõ.
¸÷ïíôáò ùò áöåôçñßá ôéò âáóéêÝò áñ÷Ýò ôçò ãëõðôéêÞò ðñáêôéêÞò êáé ôéò èåùñçôéêÝò ðñïóåããßóåéò
ôïõ ýóôåñïõ ìïíôåñíéóìïý êáé êõñßùò äßíïíôáò Ýìöáóç óôç ãëõðôéêÞ ùò ìéá äéåõñõìÝíç åéêáóôéêÞ
ðñáêôéêÞ, åðé÷åéñåßôáé Ýíáò åðáíáðñïóäéïñéóìüò ôùí üñùí åðáíáöÝñïíôáò óå äéáðñáãìÜôåõóç ôá
ßäéá ôá óõóôÞìáôá áíáðáñÜóôáóçò.
Ç åêðáéäåõôéêÞ äéáäéêáóßá ðåñéëáìâÜíåé äéáëÝîåéò, åêðüíçóç åñãáóéþí êáôÜ ïìÜäåò, áôïìéêÝò áóêÞóåéò
êáé äñáóôçñéüôçôåò ðïõ Ý÷ïõí óôü÷ï ôç ìåèüäåõóç êáé äéáìüñöùóç ìéáò ðñïóùðéêÞò åéêáóôéêÞò
óêÝøçò.

ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ É - ÄÉÅÕñÕÌÅÍÅÓ ÌÏñÖÅÓ ÅÉÊÁÓÔÉÊÇÓ ÅÊÖñÁÓÇÓ
Ôï ìÜèçìá, ùò ìéá åíäéÜìåóç êáé áõôüíïìç ðëáôöüñìá åéêáóôéêÞò ðñáêôéêÞò, óõíßóôáôáé óôç
èåùñçôéêÞ/êñéôéêÞ, ðñáêôéêÞ ðñïóÝããéóç æçôçìÜôùí ôïõ ÷þñïõ ìå áóêÞóåéò ðïõ óôï÷åýïõí óôçí
êáôáíüçóç ôùí ó÷Ýóåùí ìåôáîý Ýñãïõ êáé ðåñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ. Áíáëýïíôáé æçôÞìáôá, ìÝèïäïé êáé
óõóôÞìáôá áíáðáñÜóôáóçò ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôçí ðáñáðÜíù äéáäéêáóßá, üðùò ôÝ÷íç êáé äçìüóéïò
÷þñïò, ç Ýííïéá ôïõ åöÞìåñïõ, åéêáóôéêÝò ðáñåìâÜóåéò, In situ åãêáôáóôÜóåéò óôï ÷þñï êëð. ÌÝóá
áðü ôçí éóôïñéêÞ áíáöïñÜ óôïõò ðñùôïðüñïõò (Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, Alan Kaprow,
Joseph Buyes, êëð) ðïõ ïäÞãçóáí óôç äéåýñõíóç êáé åðÝêôáóç ôçò åéêáóôéêÞò ðñÜîçò óôï ÷þñï
ãßíåôáé åéóáãùãÞ óôçí Ýííïéá ôçò åãêáôÜóôáóçò (installation) óôï ÷þñï. Ïé áóêÞóåéò óôï÷åýïõí óôçí
áðïäüìçóç ôïõ ïñßïõ áíÜìåóá óôï èåáôÞ êáé ôï Ýñãï ôÝ÷íçò êáé óôçí åíåñãïðïßçóç ôïõ ðáñáôçñçôÞ
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ùò äïìéêü óôïé÷åßï ôçò åéêáóôéêÞò ðñÜîçò, åðáíáðñïóäéïñßæïíôáò ôéò ðáñáðÜíù ó÷Ýóåéò êáé
åðáíáöÝñïíôáò óå äéáðñáãìÜôåõóç ôá ßäéá ôá óõóôÞìáôá áíáðáñÜóôáóçò.

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÖÙÔÏÃñÁÖÉÁÓ ÉÉ 
Áíß÷íåõóç, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôç öùôïãñáößá ùò ìÝóï, ðñïâëçìáôéóìþí åéêáóôéêïý êáé öéëïóïöéêïý
ðåñéå÷ïìÝíïõ. ̧ ÷ïíôáò åîïéêåéùèåß ìå ôçí ôå÷íéêÞ, êáëïýíôáé ïé öïéôçôÝò íá áðáíôÞóïõí öùôïãñáöéêÜ
óå åñùôÞìáôá ðïõ áöïñïýí ôéò ó÷Ýóåéò áíÜìåóá óôï öùò êáé ôç óêéÜ, ôçí åéêüíá êáé ôï ëüãï, ôï ùñáßï
êáé ôï Üó÷çìï, ôçí ðáñáóôáôéêÞ åéêüíá êáé ôçí áöáßñåóç, ôï ðïñôñáßôï, ôçí ðüæá, ôçí áíáðáñÜóôáóç
ôïõ óþìáôïò, ôç öùôïãñáöéêÞ áöÞãçóç. Åíèáññýíåôáé ç äçìéïõñãéêüôçôá, ï ðåéñáìáôéóìüò, ç
áõôïðáñáôÞñçóç êáé ç êñéôéêÞ ðñïóÝããéóç ôùí ðáñáãüìåíùí åéêüíùí. 

ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΗ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΙΙΙ
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ØÇÖÉÁÊÙÍ ÌÏñÖÙÍ ÔÅ×ÍÇÓ ÉÉ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Å’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÉÊÁÓÔÉÊÙÍ

Ó×ÏËÉÊÇ ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÇ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ ΣΤ’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ÔÅ×ÍÇ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁ ÔÏÕ ØÇÖÉÁÊÏÕ ÊÏÓÌÏÕ ÉÉ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ ÓÔ’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ÊÉÍÏÕÌÅÍÏ Ó×ÅÄÉÏ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ ÓÔ’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ÃñÁÖÉÓÔÉÊÅÓ ÅÖÁñÌÏÃÅÓ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ ÓÔ’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÌÁñÌÁñÏÕ ÉÉ
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ÉÉ
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ουσα.
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Æ' ÅÎÁÌÇÍÏ 

ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÅÉÊÁÓÔÉÊÙÍ

Ç ÔÅ×ÍÇ ÔÏÕ 20ïõ ÁÉÙÍÁ É
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Æ’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ÄÉÄÁÊÔÉÊÇ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Æ’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÆÙÃñÁÖÉÊÇ VII
Ôï åñãáóôÞñéï áðïôåëåß óõíÝ÷åéá ôùí åñãáóôçñßùí åéêáóôéêþí ôå÷íþí ôùí ðñïçãïýìåíùí åîáìÞíùí
êáé üðùò ó' åêåßíá äßíåôáé éäéáßôåñç óçìáóßá óôç äéáìüñöùóç ôçò åéêáóôéêÞò óêÝøçò êáé óôçí ùñßìáíóç
ôçò ðñïóùðéêÞò Ýêöñáóçò. Ç åéêáóôéêÞ ðñÜîç ðñïóåããßæåôáé ìÝóá áðü ôçí áñ÷éêÞ áíáöïñÜ, ôï èÝìá,
ôï êßíçôñï, ôï ó÷åäéáóìü êáé ôéò óôñáôçãéêÝò, êáé ôá ìïíôÝëá äñÜóçò ðïõ èá áêïëïõèçèïýí, þóôå ç
öüñìá íá ãßíåôáé öïñÝáò ôïõ íïÞìáôïò. Ôï åñãáóôÞñéï, ìÝóá áðü ôçí áíÜðôõîç åéäéêþí èåìáôéêþí,
áíïßãåôáé óå ðåéñáìáôéóìïýò êáé ðñïâëçìáôéóìïýò áíáöïñéêÜ ìå ôç äçìéïõñãéêÞ äéáäéêáóßá êáé ìå
æçôÞìáôá ôçò óýã÷ñïíçò ôÝ÷íçò. ÐáñÜëëçëá áðïôåëåß âÜóç ãéá ôçí åêðüíçóç ôçò ðôõ÷éáêÞò åñãáóßáò
ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé áðü ôïõò öïéôçôÝò êáôÜ ôï Æ´ êáé Ç´ åîÜìçíï ôùí óðïõäþí. 

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÃËÕÐÔÉÊÇ VII
Δίνεται έμφαση στην παραγωγή και κριτική προσέγγιση του εικαστικού έργου όπως και στην ανάπτυξη
μιας προσωπικής εικαστικής γλώσσας μέσα από την ανάπτυξη ειδικών θεματικών και πρακτικές που
στοχεύουν στην απόκτηση μιας μεθοδολογίας απαραίτητο εργαλείο για όσους πρόκειται να εκπονήσουν
πτυχιακή εργασία.

ÈÅÌÁÔÁ ÅÃñÁÓÔÇñÉÏÕ ÊÁÔÅÕÈÕÍΣÇÓ: ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ÉÉ - ÄÉÅÕñÕÌÅÍÅÓ ÌÏñÖÅÓ ÅÉÊÁÓÔÉÊÇÓ
ÅÊÖñÁÓÇÓ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ ÓÔ’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÉÊÁÓÔÉÊÙÍ

ÈÅÙñÉÁ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ II
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Æ’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ
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EñÃÁÓÔÇñÉÏ ÖÙÔÏÃñÁÖÉÁÓ ÉÉÉ 
Åîïéêåßùóç ìå ôç öùôïãñáößá Studio, ÷ñÞóç öëáò óå åîùôåñéêïýò êáé åóùôåñéêïýò ÷þñïõò ìå óêïðü,
áö'åíüò ìåí ôçí ðåñáéôÝñù âåëôßùóç ôçò ôå÷íéêÞò, áö'åôÝñïõ äå ôçí áñôéüôåñç áéóèçôéêÞ êáôÜñôéóç.
Ïé öïéôçôÝò êáëïýíôáé íá áðáíôÞóïõí, ìÝóù öùôïãñáöéêþí áóêÞóåùí, óå åñùôÞìáôá ðïõ áöïñïýí
ôéò äéáëåêôéêÝò ó÷Ýóåéò áíÜìåóá óôï õðïêåéìåíéêü êáé ôï áíôéêåéìåíéêü, ôçí ðáñÜóôáóç êáé ôçí áíá-
ðáñÜóôáóç, ôï ̧ íá êáé ôï ðïëëáðëü, ôï ïñáôü êáé ôï áüñáôï, ôçí üñáóç êáé ôçí áöÞ, ôç öùôïãñáößá
ùò ðáñÜèõñï óôïí êüóìï ç ùò êáèñÝðôçò ôïõ êáëëéôÝ÷íç. ÔÝ÷íç, ôå÷íéêÞ êáé ðíåýìá Ýñåõíáò
óõíäéáëÝãïíôáé ÷Üñéí üëï êáé õøçëüôåñïõ áéóèçôéêïý áðïôåëÝóìáôïò.

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ×ÁñÁÊÔÉÊÇÓ ÉÉΙ
Ïîõãñáößá - aquatinta (óõíäéáóìüò ôå÷íéêþí ôçò âáèõôõðßáò).

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ØÇÖÉÁÊÙÍ ÌÏñÖÙÍ ÔÅ×ÍÇÓ III
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ ÓÔ’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÉÊÁÓÔÉÊÙÍ

ÔñÉÓÄÉÁÓÔÁÔÏ ÊÉÍÏÕÌÅÍÏ Ó×ÅÄÉÏ
¸íá ðïëý ìåãÜëï ìÝñïò ôçò ðáñáãùãÞò ôïõ óýã÷ñïíïõ êéíïõìÝíïõ ó÷åäßïõ êáé åéäéêÜ áõôü ôï ïðïßï
ðñïïñßæåôáé ãéá ôç âéïìç÷áíßá ôçò øõ÷áãùãßáò ìÝóù çëåêôñïíéêþí ðáé÷íéäéþí (video games)
êáôáóêåõÜæåôáé ìå øçöéáêü ôñüðï êáé áðïóêïðåß óôï ìåãáëýôåñï äõíáôü "öùôïñåáëéóìü". Ôï
åñãáóôçñéáêü áõôü ìÜèçìá åéóÜãåé ôï öïéôçôÞ óôï ôñéóäéÜóôáôï êéíïýìåíï ó÷Ýäéï ("3D animation)
ìÝóù ôçò ìåèïäéêÞò ÷ñÞóçò êÜðïéïõ ó÷åôéêïý øçöéáêïý ðñïãñÜììáôïò (3D Max).

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Ε’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ÐÏËÕÌÅÓÉÊÅÓ ÅÖÁñÌÏÃÅÓ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Æ’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ Ι
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Æ’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ
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Ç' ÅÎÁÌÇÍÏ

ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ ÅÉÊÁÓÔÉÊÙÍ

Ç ÔÅ×ÍÇ ÔÏÕ 20ïõ ÁÉÙÍÁ ÉÉ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Ç’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÆÙÃñÁÖÉÊÇ VIII
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Æ’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÉÊÁÓÔÉÊÙÍ

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÃËÕÐÔÉÊÇ VIII
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Æ - ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÃËÕÐÔÉÊÇ VIÉ.

ÅñÃÁÓÔÇñÉÏ ×ÁñÁÊÔÉÊÇÓ IV
ÐáñáãùãÞ ÷áñáêôéêïý Ýñãïõ ìå óõíäõáóìü äéáöüñùí ìåèüäùí ôçò ÷áñáêôéêÞò (óôÝíóéë, ÷áñáêôéêÞ
óå ÷áñôüíé, áíÜãëõöç ÷áñáêôéêÞ, embossed), óõíäõáóìüò ôå÷íéêþí ôçò ëéèïãñáößáò ìå ôå÷íéêÝò
âáèõôõðßáò êáé îõëïãñáößá êáèþò êáé óõíäõáóìüò æùãñáöéêÞò êáé ÷áñáêôéêÞò.

ÓÕÃ×ñÏÍÅÓ ÌÏñÖÅÓ ÅÉÊÁÓÔÉÊÙÍ ÔÅ×ÍÙÍ
Óôï ìÜèçìá äéäÜóêåôáé ç ÷ñÞóç ôùí íÝùí ìÝóùí êáé ôçò ôå÷íïëïãßáò, êáèþò êáé íÝùí ìåèüäùí
ðñïóÝããéóçò êáé åðåîåñãáóßáò ãéá ôçí ðáñáãùãÞ åéêáóôéêïý Ýñãïõ. Ïé äõíáôüôçôåò ðïõ ðñïóöÝñïõí
ôá íÝá ìÝóá åîåëßóóïõí ôçí ó÷Ýóç èåáôÞ-Ýñãïõ, êáèþò ðëÝïí ç åéêüíá ìåôáëëÜóóåé ôçí ðáñáäïóéáêÞ
ôçò õðüóôáóç êáé õðüâáèñï êáé áíïßãåé íÝåò ïðôéêÝò ðñùôüôõðåò áéóèçôéêÝò áîßåò êáé íÝïõò äñüìïõò
åðéêïéíùíßáò. Ç óýã÷ñïíç ôÝ÷íç, áíôáíáêëþíôáò êáé ïñßæïíôáò ôéò íÝåò äéáíïçôéêÝò èÝóåéò ðåñß
áíáðáñÜóôáóçò, ðñïóáíáôïëßæåôáé óå áõîçìÝíç äéáäñáóôéêüôçôá ìå ôïí èåáôÞ, êáé äçìéïõñãåß
ðåñéâÜëëïíôá êáé åãêáôáóôÜóåéò -óå óõíåñãáóßá ìå ìç÷áíéêïýò êáé ðñïãñáììáôéóôÝò- ðïõ ôïí
ðåñéëáìâÜíïõí êáé ðïõ ëåéôïõñãïýí ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ, ðñïóäßäïíôáò íÝåò ïðôéêÝò êáé áíôéëçðôéêÝò
èÝóåéò. Ôáõôü÷ñïíá ìå ôç óðïõäÞ ôçò èåùñçôéêÞò âÜóçò, ó÷åôéêÜ ìå ôç öýóç êáé ëåéôïõñãßá ôùí íÝùí
ìÝóùí, óôü÷ïé åßíáé ç åêðáßäåõóç óôá ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá êáé ç ìýçóç ôùí öïéôçôþí óôï êüóìï ôùí íÝùí
åéêüíùí, óôç ëåéôïõñãßá êáé ôïí ðëáóôéêü ðåéñáìáôéóìü, êáé ç äéåñåýíçóç ôçò ìïñöÞò êáé ôïõ
ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõ êáëëéôå÷íéêïý Ýñãïõ.

EñÃÁÓÔÇñÉÏ ÖÙÔÏÃñÁÖÉÁÓ ÉV
ÅñùôÞìáôá óå ó÷Ýóç ìå ôï ðïñôñáßôï, ôï åãþ êáé ôçí åéêüíá ôïõ, ôï öáéíüìåíï êáé ôçí ïõóßá, ôïí
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êáëëéôÝ÷íç êáé ôï èÝìá ç ôá èÝìáôÜ ôïõ, ôïí ìïíïìáíéáêü êáé ôïí ðïëõìáíéáêü ôýðï ôïõ êáëëéôÝ÷íç.
ÁíÜëõóç ôçò ðïéçôéêÞò ôïõ öùôïãñáöéêïý Ýñãïõ óýã÷ñïíùí êáëëéôå÷íþí. ÐñïâïëÝò âßíôåï, óå
óõíäõáóìü ìå ôéò ðñïôåéíüìåíåò áóêÞóåéò, üðïõ êáôáîéùìÝíïé öùôïãñÜöïé áíáëýïõí ôç ìÝèïäï
åñãáóßáò ôïõs. ÐñïóÝããéóç ôçò åìâñõïëïãßáò ôïõ Ýñãïõ. Ó÷Ýóåéò êáé óõìâïëÞ ôçò öùôïãñáößáò óôç
óýã÷ñïíç ôÝ÷íç.

ÓÕÃ×ñÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÔÅ×ÍÇ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Ç’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ÓÊÇÍÏÃñÁÖÉÁ
Ôï ìÜèçìá ôçò óêçíïãñáößáò êéíåßôáé óå äõï Üîïíåò óôïí èåùñçôéêü üðïõ ðáñïõóéÜæåôáé ç éóôïñéêÞ
åîÝëéîç, ïé óôáèìïß êáé ç äéáìüñöùóç ôùí èåáôñéêþí ÷þñùí, êáèþò êáé ç ó÷Ýóç ôçò ìå ôéò Üëëåò
ôÝ÷íåò ôçò óêçíéêÞò ëåéôïõñãßáò. Êáé óôï ðñáêôéêü êïììÜôé óôï ïðïßï ïé öïéôçôÝò êáëïýíôáé íá
åðåîåñãáóôïýí Ýíá èåáôñéêü êåßìåíï êáé íá ðáñïõóéÜóïõí ôçí éäÝá ôïõò óå ìáêÝôåò ôùí óêçíéêþí
ãéá Ýíá õðáñêôü èÝáôñï õðü êëßìáêá, åí åßäç ïëïêëçñùìÝíçò óêçíïãñáöéêÞò ðñüôáóçò êáé ìåëÝôçò
åöáñìïãÞò.

ÐËÇñÏÖÏñÉÊÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÔÅ×ÍÇ
üðùò ÅÎÁÌÇÍÏ Ç’ - ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÉÓÔÏñÉÁÓ ÊÁÉ ÈÅÙñÉÁÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ

ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ
Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον/την διδάσκοντα/ουσα.
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Ð Ô Õ × É Á Ê Ç  Å ñ Ã Á Ó É Á

    
Á. ÃåíéêÜ
1. H εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) σε θέματα ειδίκευσης προσφέρεται στο Η’ Εξάμηνο.

Είναι προαιρετική για την Κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης και αντιστοιχεί σε 6
διδακτικές μονάδες και 8 ECTS. Είναι υποχρεωτικό μάθημα για την Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
και αντιστοιχεί σε 6 διδακτικές μονάδες και 8 ECTS.

2. Ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, ΠΕ έχουν δικαίωμα να εκπονήσουν οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν
επτά εξάμηνα φοίτησης και δεν χρωστούν πάνω από τρία μαθήματα.

3. Ειδικά για την Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών, εκτός των ανωτέρω, οι φοιτητές για να αναλάβουν
ΠΕ οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον τριετή κύκλο μαθημάτων των βασικών
εργαστηρίων Ζωγραφικής ή Γλυπτικής.

4. Η ΠΕ πρέπει να εκπονείται σε πεδίο που αφορά στην Kατεύθυνση στην οποία εντάσσεται ο φοιτητής.
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΠΕ ο φοιτητής συνεργάζεται με έναν επόπτη και δύο εξεταστές.

5. Η ΠΕ είναι πρωτότυπη, δηλαδή ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της αποτελούν προσωπική σύνθεση
του συγγραφέα της. Σκοπός της ΠΕ είναι να μυήσει τον φοιτητή στη μεθοδολογία της έρευνας
και να τον εξοικειώσει με τη βιβλιογραφία του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο αυτή εντάσσεται.
Το θέμα της ΠΕ αναφέρεται σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα (Υ. ή ΥΕ.) του εκάστοτε ισχύοντος
προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Β. Επιλογή του θέματος και εποπτεία της Πτυχιακής Εργασίας.
1. Επόπτες ΠΕ μπορούν να είναι όλοι οι διδάσκοντες στο Τμήμα (Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων

Τμημάτων και συμβασιούχοι).
2. Κατάλογος θεμάτων ανακοινώνεται από τους διδάσκοντες με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους

(μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου). Το θέμα της ΠΕ μπορεί επίσης να προταθεί από τον φοιτητή, σε
συνεννόηση με έναν από τους διδάσκοντες του Τμήματος ο οποίος θα είναι ο Επόπτης της ΠΕ.
Στη δεύτερη περίπτωση η έγκριση του θέματος βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του Επόπτη. 

3. Ο Επόπτης αναλαμβάνει την ευθύνη παρακολούθησης της ΠΕ κατά την εκπόνησή της. Εάν
ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στη συνεργασία Επόπτη - φοιτητή, το ζήτημα παραπέμπεται στην
Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών. 

4. Οι διδάσκοντες του Τμήματος (Δ.Ε.Π. και οι συμβασιούχοι) είναι υποχρεωμένοι, στο βαθμό που
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υποβληθούν σχετικές αιτήσεις και συναινέσουν στα προτεινόμενα θέματα, να αποδεχθούν την
εποπτεία τουλάχιστον πέντε (5) ΠΕ. Εάν οι αιτήσεις είναι περισσότερες από πέντε (5) απόκειται
στη διακριτική ευχέρεια των διδασκόντων να τις αποδεχθούν. 

Γ. Διαδικασία εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας.
1. Κάθε φοιτητής μπορεί να αρχίσει την ΠΕ από την έναρξη του Η' εξαμήνου και υπό την προϋπόθεση

ότι δεν χρωστά πάνω από τρία μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων και έχει περάσει το
μάθημα στο οποίο θα εκπονήσει την πτυχιακή εργασία. Ο φοιτητής επιλέγει το θέμα της ΠΕ και
τον Επόπτη. Αφού προσδιορισθούν το θέμα της ΠΕ και ο Επόπτης, ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση
στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, δια της Γραμματείας, για την κατοχύρωση του θέματος.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 1.10 έως 30.11 κάθε έτους. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκτός
των παραπάνω προθεσμιών δεν γίνονται δεκτές. Η δήλωση του θέματος της ερευνητικής εργασίας
περιέχει τον (προσωρινό) τίτλο της εργασίας και το όνομα του Επόπτη.

2. Η Γραμματεία εξακριβώνει ότι δεν έχει εκπονηθεί ούτε βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη ΠΕ με το ίδιο
θέμα και δίνει εγγράφως την έγκρισή της. 

3. Μετά τη δήλωση του θέματος αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο μετά από αιτιολόγηση του φοιτητή και
έγκριση του Επόπτη. Αλλαγή του Επόπτη μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του φοιτητή εξ' αιτίας
αλλαγής του θέματος της ΠΕ ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η αίτηση απευθύνεται στην Επιτροπή
Προγράμματος Σπουδών, δια της Γραμματείας. Τυχόν αλλαγή στο θέμα της ΠΕ ή στον Επόπτη
υποχρεώνει τον φοιτητή να ακολουθήσει και πάλι την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό διαδικασία
για την εκπόνηση ΠΕ. Η συνεργασία φοιτητή και Επόπτη γίνεται με διαδοχικές συναντήσεις. Στις
πρώτες συναντήσεις προσδιορίζεται το υλικό στο οποίο θα στηριχθεί η εργασία, καθορίζεται η
μεθοδολογία της και παραδίδεται στον Επόπτη ένα διάγραμμα της ΠΕ. Η επίβλεψη και οι διορθώσεις
γίνονται σε διακριτά ενδιάμεσα στάδια της εργασίας.

4. Όταν ο φοιτητής λάβει την άδεια να υποστηρίξει την εργασία του, καταθέτει ένα δεύτερο αντίτυπο
καθώς και την εργασία σε ηλεκτρονική μορφή στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος και λαμβάνει σχετική
βεβαίωση, την οποία προσκομίζει στον Επόπτη. Επίσης, καταθέτει ένα τρίτο αντίτυπο στη Γραμματεία,
προκειμένου να δοθεί στο δεύτερο μέλος της επιτροπής αξιολόγησης. 

5. Η κατάθεση της ΠΕ γίνεται πριν από την έναρξη κάθε εξεταστικής περιόδου και μέχρι το τέλος
των μαθημάτων κάθε εξαμήνου.



82

Δ. Μορφή και έκταση της Πτυχιακής Εργασίας.
1. Η έκταση της ΠΕ για την Κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης είναι περίπου 70 σελίδες

και το κυρίως κείμενο περιλαμβάνει περίπου 20.000 λέξεις ή 130.000 χαρακτήρες. Η πραγμάτευση
του θέματος (πρόλογος, εισαγωγή, κύριο σώμα, συμπεράσματα) ανέρχεται τουλάχιστον σε 50
σελίδες, ενώ οι υπόλοιπες 20 σελίδες καλύπτουν τη βιβλιογραφία, τα περιεχόμενα και ενδεχομένως
το παράρτημα και τα ευρετήρια. 

2. Η ΠΕ στα εικαστικά μαθήματα περιλαμβάνει κείμενο υποστήριξης και καλλιτεχνικό έργο. Ιδιαίτερο
αριθμό σελίδων καταλαμβάνει η φωτογραφική τεκμηρίωση.

3. Η ΠΕ είναι δακτυλογραφημένη και εκτυπωμένη σε χαρτί Α4. Το κείμενο της ΠΕ παραδίδεται στην
τελική του μορφή, υποχρεωτικά, και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Η/Υ). Η δομή της ΠΕ έχει ως
εξής α) πρόλογος, β) εισαγωγή, γ) κύριο σώμα, δ) συμπεράσματα, ε) παράρτημα (μη υποχρεωτικό),
στ) βιβλιογραφία, ζ) ευρετήρια (μη υποχρεωτικό), η) περιεχόμενα, θ) πίνακες φωτογραφιών. 

Ε. Υποστήριξη της Πτυχιακής Εργασίας.
1. Η υποστήριξη της ΠΕ γίνεται μετά από άδεια του Επόπτη ενώπιον τριμελούς επιτροπής, του ιδίου

και δύο διδασκόντων του Τμήματος, τους οποίους επιλέγει ο Επόπτης. 
2. Η υποστήριξη της ΠΕ ορίζεται περίπου ένα μήνα μετά την κατάθεση του τελικού κειμένου στον

Επόπτη και κατά προτίμηση σε εξεταστική περίοδο. 
3. Ο φοιτητής παρουσιάζει την εργασία του και απαντά σε ερωτήσεις. Στο τέλος της υποστήριξης

τα τρία μέλη της Επιτροπής βαθμολογούν την ΠΕ. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας ανακοινώνεται
αμέσως στον υποψήφιο και κοινοποιείται εγγράφως στη Γραμματεία.

4. Στην τελική εκτίμηση-βαθμολόγηση της πτυχιακής εργασίας λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 
α. η καλή και σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας, β. η επαρκής γνώση και ορθή χρήση της
συναφούς βιβλιογραφίας, γ. η συστηματική οργάνωση του χρησιμοποιούμενου υλικού, δ. η
τεκμηρίωση και η κριτική αξιολόγηση των δεδομένων, ε. η πρωτότυπη σκέψη καθώς και η πιθανή
πρωτοτυπία του ύφους.

5. Μετά το τέλος της διαδικασίας υποστήριξης ο φάκελος της ΠΕ κατατίθεται στη Γραμματεία. Η
Κεντρική Βιβλιοθήκη τηρεί αλφαβητικούς καταλόγους συγγραφέων και θεμάτων ΠΕ που έχουν
υποστηριχθεί. Οι ΠΕ δεν δανείζονται, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης.
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Ì Å Ô Á Ð Ô Õ × É Á Ê Å Ó  Ó Ð Ï Õ Ä Å Ó

Στο Τμήμα λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2006-07, το οποίο
εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση αρ. πρ. 16726/Β7/19-4-06, ΦΕΚ 573/8-5-2006 και το οποίο
αντικαταστάθηκε με την Υπουργική Απόφαση 159937/Β7/6-10-14, ΦΕΚ2731Β/13-10-2014. 

1. Σκοπός και Δομή των Μεταπτυχιακών Σπουδών 

1.1. Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι οι Εικαστικές Τέχνες και η Επιμέλεια
Εκθέσεων, όπως αυτές αναπτύσσονται και εξελίσσονται στη σύγχρονη εποχή. Σκοπός των
Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Τέχνης και των Επιστημών της
Τέχνης σε ένα περιβάλλον ταχείας μεταβαλλόμενης τεχνολογίας. 
Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται: α) με την παρακολούθηση κύκλου οργανωμένων μεταπτυχιακών
μαθημάτων και σεμιναρίων, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, τα οποία θα εμπεδώνουν
σε βάθος και ευρύτητα την έρευνα στις Εικαστικές Τέχνες και στην Επιμέλεια Εκθέσεων και β)
με την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, υπό την επίβλεψη έμπειρων ακαδημαϊκών ερευνητών,
έτσι ώστε να αποδεικνύεται η δυνατότητα εκτέλεσης από τον υποψήφιο ερευνητικού έργου, το
οποίο προάγει τη γνώση και την πρακτική στις Τέχνες και στις επιστήμες που σχετίζονται με τις
Τέχνες. 

1.2. Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης απονέμει:
Ι. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:
α) Εικαστικές Τέχνες
β) Επιμέλεια Εκθέσεων
ΙΙ. Διδακτορικό Δίπλωμα.

2. Οργάνωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών

2.1. Για την οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι τα εξής:
α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Π.Τ.Ε.Τ., η οποία απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης του Τμήματος
και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια
για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον καθορισμό του περιεχομένου του
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Π.Μ.Σ., την κατάρτιση εγκαίρως και πάντως πριν από τη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους του
προγράμματος μαθημάτων του Π.Μ.Σ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, την ανάθεση σε μέλη
Δ.Ε.Π. της διδασκαλίας των μαθημάτων, τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών,
των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων,
τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών,
καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. 
β) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,
τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία
ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας
του προγράμματος.
γ) Ο Διευθυντής για κάθε Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με
μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του
Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο εσωτερικός κανονισμός του Τμήματος Π.Τ.Ε.Τ. 
Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέμα που αφορά στην
αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.
δ) Ο Αντιπρύτανης ή ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
έχει την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών,σε επίπεδο Ιδρύματος.

2.2. Το έργο της Γ.Σ.Ε.Σ. υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου τηρείται Αρχείο
Μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος, το οποίο περιλαμβάνει:
α) Βιβλίο Μητρώου
β) Δελτία ατομικών στοιχείων και προόδου
γ) Βιβλίο Διπλωματούχων και
δ) Βιβλίο Διδακτόρων

3. Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. – Διαδικασία επιλογής

3.1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών της Τέχνης και Πλαστικών Τεχνών, και
άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην κατεύθυνση «Εικαστικών τεχνών» γίνεται με αξιολόγηση
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του φακέλου (portfolio), του κειμένου θεωρητικής υποστήριξης του έργου, της προφορικής
συνέντευξης και με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου, τη βαθμολογία
στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., την επίδοση σε
διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχόν ερευνητική
δραστηριότητα του υποψηφίου. 
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην κατεύθυνση «Επιμέλεια εκθέσεων» γίνεται με γραπτή
εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα, αξιολόγηση προφορικής συνέντευξης και με συνεκτίμηση
των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα
που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή
προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

3.2. Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος,
που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

3.3. Σε κάθε Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών
εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του
Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί
να αυξάνεται.

4. Eπιλoγή Mεταπτυχιακών Φοιτητών

4.1. Στα Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή
κατόχων αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής κατά τα οριζόμενα από το άρθρο
4 του Ν. 3685/2008. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ιδίων τμημάτων οι οποίοι με
το πέρας του ακαδημαϊκού έτους, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου,
θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους. Ύστερα από απόφαση του Σ.Ε.Μ.Σ. μπορεί
κατ` εξαίρεση να γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων.

4.2. Η πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών σε κάθε Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται με προκήρυξη συγκεκριμένου
αριθμού θέσεων από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος μετά από εισήγηση της αρμόδιας Σ.Ε.Μ.Σ. Η
απόφαση για την προκήρυξη νέων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνεται σε συνεδρία της
Γ.Σ.Ε.Σ. του Tμήματος κατά μήνα Μάιο κάθε έτους. Μετά από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ ενός Π.Μ.Σ
είναι δυνατή η προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών εκτάκτως, αν τούτο κριθεί σκόπιμο
από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Με μέριμνα του Προέδρου του Τμήματος, η Γραμματεία του
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Τμήματος αναλαμβάνει τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης νέων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών
κατά το προσφορότερο τρόπο.

4.3. Οι υποψήφιοι για ένταξη σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει μέσα σε προθεσμία
τριάντα ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της προκήρυξης, να υποβάλλουν σχετική
αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο
χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού).
3. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Δύο συστατικές επιστολές.
5. Αποδεικτικό γνώσης μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής). Όσοι
είναι κάτοχοι πτυχίου επιπέδου Proficiency για την Αγγλική, Sorbonne για τη Γαλλική, Oberstufe
για τη Γερμανική και Diploma Superiore για την Ιταλική, απαλλάσσονται της εξέτασης. Όταν δεν
υπάρχει αποδεικτικό, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ξενόγλωσσο κείμενο συναφές προς τις
ειδικεύσεις του Προγράμματος. 
6. Αποδεικτικά στοιχεία τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας.
7. Portfolio (σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή). (Μόνο για την κατεύθυνση των Εικαστικών Τεχνών).
8. Κείμενο θεωρητικής υποστήριξης του συνολικού έργου τους (έως 3 σελίδες). 
(Μόνο για την κατεύθυνση των Εικαστικών Τεχνών).
9. Φωτοτυπία ταυτότητας.

4.4. Η επιλογή των υποψηφίων για την κατεύθυνση «Εικαστικές Τέχνες» γίνεται με αξιολόγηση του
portfolio του υποψήφιου και προφορική συνέντευξη. Στην τελική αξιολόγηση των υποψηφίων θα
λαμβάνεται επίσης υπόψη ο βαθμός πτυχίου και τυχόν δημοσιευμένο ερευνητικό έργο.

4.5. Η επιλογή των υποψηφίων για την κατεύθυνση «Επιμέλεια Εκθέσεων» γίνεται μετά από γραπτές
εξετάσεις (σε μαθήματα που καθορίζονται και ανακοινώνονται έγκαιρα από την αρμόδια Συντονιστική
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών) και προφορική συνέντευξη. Στην τελική αξιολόγηση των
υποψηφίων θα λαμβάνεται επίσης υπόψη ο βαθμός πτυχίου και τυχόν δημοσιευμένο ερευνητικό
έργο. 

4.6. Η Γ.Σ.Ε.Σ. έχει την ευχέρεια να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές,
διπλωματούχους άλλων σχολών καθορίζοντας κατά περίπτωση τα μαθήματα στα οποία θα
εξετάζονται. Οι υποψήφιοι εξετάζονται επιπλέον γραπτά στη γνώση μιας ξένης γλώσσας. Τις
εξετάσεις για κάθε Π.Μ.Σ. διοργανώνει Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία συγκροτείται επί τούτου
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με πράξη της Γ.Σ.Ε.Σ. Η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος μετά από εισήγηση της αρμόδιας Συντονιστικής Eπιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

4.7. Μετά από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. είναι δυνατόν να επιλεγούν άνευ εξετάσεων:
α) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί ως υπότροφοι κατόπι εξετάσεων σε Ερευνητικά
Ιδρύματα της ημεδαπής (ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών κτλ). Οι υποψήφιοι της
κατηγορίας αυτής γίνονται δεκτοί κατόπιν συνεντεύξεως, μετά από θετική εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ.
και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., σε πρόγραμμα συναφές με την ερευνητική κατεύθυνση στην οποία
έχει εγκριθεί η υποτροφία τους.
β) Κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς επίσης και κάτοχοι
αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών της αλλοδαπής.
γ) Ομογενείς ή αλλοδαποί υποψήφιοι, οι οποίοι κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως είναι
μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. 

4.8. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί Π.Μ.Σ. που απονέμει Μ.Δ.Ε., ορίζεται
από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένα μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ως επιβλέπων.
Η Σ.Ε. και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των
σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. 

5. Οικονομική Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Φoιτητών

5.1. Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και το υπόλοιπο από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.

5.2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος ενισχύονται οικονομικά με:
α) Υποτροφίες που χορηγούνται για πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών (E.Μ.Υ).
β) Υποτροφίες άλλων Ιδρυμάτων (I.K.Υ. κλπ).

5.3. Μετά από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. ενός Π.Μ.Σ., η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος είναι δυνατόν να προσλάβει
άμισθους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι μόλις εξευρεθούν νέοι πόροι είναι δυνατόν να
μεταπηδήσουν σε μια από τις κατηγορίες της παραγράφου 5.2.

5.4. Ο τρόπος χρηματoδοτήσεως ή η μη χρηματοδότηση ενός μεταπτυχιακού φοιτητή δεν επηρεάζει
τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του, όπως αυτά προσδιορίζονται  από τον παρόντα Κανονισμό
και τα αρμόδια όργανα του Τμήματος.
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6. Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Μαθημάτων

6.1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος οφείλουν να παρακολουθήσουν και να περατώσουν
επιτυχώς κύκλο μεταπτυχιακών μαθημάτων τριών διδακτικών εξαμήνων σύμφωνα με το πρόγραμμα
μαθημάτων. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και διδάσκονται τρεις ώρες εβδομαδιαίως. 
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα. Ήτοι τρία φοίτησης στο πρόγραμμα
και ένα εξάμηνο για τη σύνταξη της μεταπτυχιακής εργασίας. Στη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου
προβλέπεται η κατ` επιλογήν πρακτική άσκηση σε Μουσεία, Πινακοθήκες ή συναφή Ιδρύματα
(π.χ. πολιτιστικοί τομείς Οργανισμών) – Σύνδεση και με το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των
Φοιτητών. Η φοίτηση στα σεμινάρια είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές συμμετέχουν και στις
δραστηριότητες του μεταπτυχιακού προγράμματος. 
Το σύνολο των μαθημάτων είναι επτά (7) για την κατεύθυνση «Εικαστικές τέχνες» και οκτώ (8)
για την κατεύθυνση «Επιμέλεια εκθέσεων.

6.2. Τυχόν αποτυχία σε ένα μάθημα συνεπάγεται την επανάληψη του μαθήματος.
6.3. Η επιτυχής περάτωση του κύκλου μεταπτυχιακών μαθημάτων πρέπει να συντελεστεί το πολύ

μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) εξαμήνων από την πρώτη εγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή
σε μεταπτυχιακό μάθημα. Αν μετά την παρέλευση της προηγούμενης προθεσμίας ο μεταπτυχιακός
φοιτητής δεν έχει περατώσει επιτυχώς όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα, κρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
του Τμήματος μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Σ.Ε.Μ.Σ. με ερώτημα τη συνέχιση ή μη
των μεταπτυχιακών του σπουδών. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει
παράταση ενός εξαμήνου για την επιτυχή περάτωση του προβλεπόμενου κύκλου μαθημάτων. Αν
και μετά την παρέλευση της εν λόγω παρατάσεως, ο μεταπτυχιακός φoιτητής δεν έχει περατώσει
επιτυχώς όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα, χάνει αυτομάτως την ιδιότητα του μεταπτυχιακού
φοιτητή.

6.4. Η ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή χάνεται αυτομάτως σε oπoιαδήπoτε χρονική στιγμή μετά
από διαπίστωση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ότι ο εναπομένων χρόνος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον παρόντα κανονισμό, δεν επαρκεί για την επιτυχή περάτωση των προβλεπόμενων μαθημάτων.

6.5. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Mαθημάτων είναι δυνατόν να αναμορφώνεται κατά μήνα Μάϊο
κάθε έτους μετά από εισήγηση της αρμόδιας Συντoνιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.του Τμήματος.

6.6. Μεταπτυχιακός φοιτητής είναι δυνατόν, με απόφαση της αρμόδιας Συντονιστικής Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών να απαλλαγεί από ένα μάθημα αν τεκμηριώνεται ότι έχει παρακολουθήσει
επιτυχώς ισοδύναμο μάθημα σε άλλο Ίδρυμα.
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7. Διδακτικό Προσωπικό

7.1. Η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων ανατίθεται σε μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή άλλων Πανεπιστημίων της χώρας από τη Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, μετά από εισηγήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. και με βάση τα κριτήρια του άρθρου 5 του Ν. 3086/2008.

7.2. Κατ’ εξαίρεση και με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., είναι δυνατόν υποψήφιοι διδάκτορες να προσφέρουν
επικουρικό διδακτικό έργο, σύμφωνα με το αρ. 9, παρ. δ του Ν. 3068/2008. Σε καμία περίπτωση
η ανάθεση δεν συνιστά αυτοδύναμη διδασκαλία.

8. Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης – Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

8.1. Μετά την επιτυχή περάτωση του κύκλου μεταπτυχιακών μαθημάτων κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής
εκτελεί, υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου Επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, έρευνα σε θέμα, το οποίο
υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια Σ.Ε.Μ.Σ., το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την
περάτωση των μαθημάτων. Η εν λόγω έρευνα οδηγεί στη συγγραφή Διπλωματικής Μεταπτυχιακής
Εργασίας. Η Διπλωματική Εργασία μπορεί να είναι πρωτότυπη ή και εκτενής ανασκόπηση,
βασισμένη σε βιβλιογραφική έρευνα και κριτική επεξεργασία.

8.2. Όπως ορίζεται από το αρ. 5, παρ. 4 του Ν. 3086/2008, για την εξέταση της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην οποία
συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν
την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

8.3. Ο υποψήφιος αναπτύσσει την εργασία του δημόσια ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία
στη συνέχεια κρίνει την επιστημονική ορθότητα και αρτιότητα της εργασίας και το αν αποτελεί
συμβολή στην επιστήμη και την τέχνη. Για την έγκριση της Διπλωματικής Διατριβής απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη δύο (2) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.

8.4. Η απονομή του μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνεται σε Γενική Συνέλευση του Τμήματος
ενώπιοv του Πρυτάνεως ή ενός των Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος. Κατά την απονομή ο υποψήφιος
καθομολογεί τον νενομισμένο όρκο και στη συνέχεια του απονέμεται από τον Πρύτανη το
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

8.5. Ο ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος, μέσα στον οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί το ερευνητικό έργο
για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ορίζεται σε τέσσερα (4) και οκτώ (8)
διδακτικά εξάμηνα, αντίστοιχα.
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9. Διδακτορικό Δίπλωμα

9.1. α) Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική
αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο ενδιαφέρεται να εκπονήσει τη διδακτορική
διατριβή, προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές το αντικείμενό της. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος
εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με
βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μ.Δ.Ε. 

9.2. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για την
επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία μετέχουν ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου
Τμήματος της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, ως
επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή άλλου Τμήματος
του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου
ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές
των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην
οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του.
Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες.

9.3. α) Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα καθορίζει το
θέμα της διδακτορικής διατριβής.
β) Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής. Ο μέγιστος χρόνος σε κάθε περίπτωση ορίζεται σε δώδεκα (12)
εξάμηνα.
Με σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να προβλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση και
επιτυχής περάτωση οργανωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλες συναφείς δραστηριότητες.
γ) Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει εκπαιδευτικές
υπηρεσίες στο Τμήμα.
ε) Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους διδάκτορες
η επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ιδρύματος.



στ) Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει
έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της.

9.4. α) Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, μετά την
ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. επταμελής εξεταστική επιτροπή,
στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη
Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα
μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές
Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου
ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική
ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.
β) Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει τη διατριβή του, δημόσια, ενώπιον της επταμελούς
εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και κατά πόσον
αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η
αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Τα σχετικά με την αναγόρευση
καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

9.5. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται σε Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
ενώπιον του Πρυτάνεως ή ενός των  Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος. Κατά την αναγόρευση ο
υποψήφιος καθομολογεί τον όρκο, ο οποίος περιέχεται στο Παράρτημα Β του παρόντος κανονισμού
και στη συνέχεια του απονέμεται από τον Πρύτανη το Διδακτορικό Δίπλωμα, σύμφωνα με το
πρότυπο του Παραρτήματος Δ.

10. Μεταβατικές διατάξεις

10.1. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που ήδη έχουν γίνει δεκτοί στο Τμήμα πριν από την έγκριση του παρόντος
κανονισμού, εντάσσονται κατά περίπτωση στις διατάξεις αυτού ανάλογα με το στάδιο στο οποίο
ευρίσκονται, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως Ειδικής Σύνθεσης, μετά από εισήγηση της
Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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Á Í Á Ë Õ Ô É Ê Ï  Ð ñ Ï Ã ñ Á Ì Ì Á  Ì Á È Ç Ì Á Ô Ù Í
ÌÅÔÁÐÔÕ×ÉÁÊÏÕ ÄÉÐËÙÌÁÔÏÓ ÅÉÄÉÊÅÕÓÇÓ (ÌÄÅ)

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζονται ως εξής:

Ι. Κατεύθυνση «Εικαστικές Τέχνες»
Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της κατεύθυνσης «Εικαστικές Τέχνες» οργανώνεται σε μαθήματα
εργαστηριακού και θεωρητικού χαρακτήρα και με σεμινάρια−εργαστήρια. Για την ολοκλήρωση
του προγράμματος συνολικού αριθμού 120 ECTS και την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση τριών (3) μαθημάτων κορμού, δύο
(2) σεμιναρίων και δύο (2) μαθημάτων επιλογής, κατά τη διάρκεια τριών (3) εξαμήνων. Τα μαθήματα
επιλογής μπορεί να προέρχονται από τις 2 κατευθύνσεις του ΠΜΣ. Το 4ο εξάμηνο περιλαμβάνει
την εκπόνηση της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο

1. Θέματα χώρου και αναπαράστασης (10 ECTS) 
2. Σεμινάριο 1 (Αναπτύσσεται ως θεματική ενότητα στην περιοχή του μαθήματος Θέματα χώρου

και αναπαράστασης.) (10 ECTS)
3. Μάθημα επιλογής από τον κατάλογο (10 ECTS)
ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS 

Β΄ Εξάμηνο
1. Σύλληψη και διαδικασία στην εικαστική δημιουργία. (20 ECTS) 
2. Σεμινάριο 2 (Αναπτύσσεται ως περιεχόμενο στην περιοχή της εκάστοτε θεματικής του ΠΜΣ.)

(10 ECTS)
ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο
1. Συμβιώσεις παραδοσιακών και νέων μέσων εικαστικής έκφρασης (20 ECTS)
2. Μάθημα επιλογής από τον κατάλογο (10 ECTS)
ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS
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Δ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση και Υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 ECTS

Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής Α΄ & Γ΄ Εξαμήνου για την Κατεύθυνση
«Εικαστικές Τέχνες» (10 ECTS έκαστο)

Από τον παρακάτω κατάλογο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει 2 μαθήματα:
− Ιδέα και πρακτική του σχεδίου
− Σώμα, Χώρος και Αναπαράσταση.
− Η Γλυπτική και ο Δημόσιος χώρος.
− Γλυπτική και νέα μέσα.
− Αισθητική.
− Βιντεοτέχνη
− Βιντεοεγκαταστάσεις
− Κινούμενο Σχέδιο−Animation
− 3d animation
− Εφαρμογές πολυμέσων για την τέχνη
− Θεωρία και ιστορία του σατιρικού σκίτσου.
− Οπτικοακουστικές μορφές τέχνης
− Φωτογραφία: σύγχρονες πρακτικές και θεωρίες της φωτογραφίας
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ΙΙ. Κατεύθυνση «Επιμέλεια Εκθέσεων» [120 ECTS]
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικού αριθμού 120 ECTS και την απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ
(8) υποχρεωτικών μαθημάτων σε τρία (3) εξάμηνα και η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας
στο 4ο εξάμηνο.

Α΄ Εξάμηνο
1. Ιστορία των Συλλογών (10 ECTS)
2. Ιστορία των Εκθέσεων και των Εκθεσιακών Πρακτικών στον 19ο και 20 αιώνα (10 ECTS)
3. Μουσειολογία − Θεωρία μουσείων (10 ECTS)
ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο
4. Πολιτισμική Πολιτική και Διαχείριση (10 ECTS)
5. Μουσειογραφικός σχεδιασμός (10 ECTS)
6.Στρατηγικές επικοινωνίας μουσειακών και εκθεσιακών οργανισμών (10 ECTS)
ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο
7. Μουσεία εκθέσεις και νέες τεχνολογίες (10 ECTS) 
8. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκθεσιακού πρότζεκτ (20 ECTS)
ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Δ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση, Συγγραφή και Υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εξειδίκευσης
(30 ECTS)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 ECTS
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Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισθέν από ΔΟΑΤΑΠ) που θέλουν να καταταγούν στο Τμήμα,
υποβάλλονται από 1-15 Νοεμβρίου κάθε χρόνο στη Γραμματεία του Τμήματος.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2. Αντίγραφο πτυχίου
3. Αναλυτική βαθμολογία 

Προκειμένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου
σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Σύμφωνα με τον νόμο 4186/17-9-2013 (ΦΕΚ193) η επιλογή των υποψηφίων γίνεται αποκλειστικά με
γραπτές εξετάσεις.
Α. Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού

(αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), κατατάσσονται στο Τμήμα μας, ύστερα  από γραπτή
εξέταση στα εξής μαθήματα:
1) Ιστορία της Τέχνης από την Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση, 
2) Ελεύθερο Σχέδιο, 
3) Χρώμα και φάκελος με 10 έργα.
Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, πτυχιούχοι των Τμημάτων ΤΕΙ, όπως Γραφιστών, Τεχνολόγων
Εκτυπώσεων και Φωτομηχανικής των ΚΑΤΕΕ και όλων των Τμημάτων της Σχολής Γραφικών
Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών των ΤΕΙ (Γραφιστικής, Διακοσμητικής, Γραφικών Τεχνών,
Φωτογραφίας, Συντήρησης έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων) κατατάσσονται στο γ’ εξάμηνο
σπουδών.
Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων ΤΕΙ, η ισότιμων προς αυτά, όλων των Τμημάτων (εκτός αυτών που
συμπεριλαμβάνονται στην προηγούμενη παράγραφο κατατάσσονται στο α’ εξάμηνο σπουδών.

Β. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών
Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και οι απόφοιτοι των ομοειδών Σχολών που επιθυμούν να
καταταγούν στην Εικαστική Κατεύθυνση του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της
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Τέχνης, θα αξιολογούνται 
1) στο σχέδιο, 
2) το χρώμα και 
3) τη σύνθεση ατομικού τους portfolio. Η αξιολόγηση εκπορεύεται από τον χαρακτήρα της Σχολής
Καλών Τεχνών και αντιστοιχεί στις γραπτές εξετάσεις τριών μαθημάτων που ορίζει ο νόμος. 
Το εξάμηνο κατάταξης των ως άνω πτυχιούχων είναι το 5ο εξάμηνο.



T˘ÒıËÎÂ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi T˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô 
ÌÂ ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ.

¢È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜.


