
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄φάσης υποψηφίων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα» 2021-22 

 

Προς τους υποψηφίους του ΔΠΜΣ 

Για την κατεύθυνση 
"Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης" 

 Οι εισαγωγικές εξετάσεις για το ΔΠΜΣ «Τέχνη και δημόσια σφαίρα», στην κατεύθυνση 

"Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης" θα διεξαχθούν το Σάββατο 10 

Απριλίου 2021, στις 11:00 πμ. 

 Η εξέταση θα γίνει γραπτώς μέσω συνδέσμου zoom. Θα συνδεθείτε στις 11:00. Μετά την 

ταυτοποίηση των υποψηφίων, θα σας δοθεί ένα θέμα, το οποίο θα αναπτύξετε στον 

υπολογιστή σας ή ιδιοχείρως και θα αποστείλετε την απάντηση στο τέλος της εξέτασης, σε 

μορφή word ή pdf ή φωτογραφίας, στο εξής μέιλ: stilianu@polsci.auth.gr 

  Η εξέταση θα διαρκέσει 1,5 ώρα. 

 Τα βιβλία μπορεί να είναι ανοιχτά σε όλη την διάρκεια της εξέτασης. Η απλή αναπαραγωγή 

κειμένου από βιβλία και άλλες πηγές δεν θα είναι αρκετή για την επιτυχή βαθμολόγηση. 

 Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με email για την ώρα και τον τρόπο σύνδεσης μέσω zoom. 

Οι υποψήφιοι που θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις είναι οι κάτωθι με τον αριθμό ταυτότητας: 

α/α Ταυτότητα 

1 ΑΗ737547 

2 ΑΒ704662 

3 ΑΙ478586 

4 Χ253271 

5 ΑΝ181991 

6 ΑΚ855348 

7 ΑΑ237091 

8 ΑΙ638645 

9 ΑΟ532034 

10 ΑΖ003898 

11 AI137238 

12 ΑΙ988639 

13 ΑΝ207686 

14 ΑΚ317760 

15 Χ794746 

16 ΑΖ656187 

17 ΑΜ663401 

18 ΑΟ036960 

Οι παρακάτω υποψήφιοι απορρίπτονται: 

1 Αρ. Ταυτ. ΑΒ673788 Ο φάκελος που κατέθεσε ήταν ελλιπής και απορρίπτεται 

2 Αρ. πρωτ. 4658/28-1-2021 Ο φάκελος που κατέθεσε ήταν ελλιπής και απορρίπτεται 
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Για την κατεύθυνση 

Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές 

Οι συνεντεύξεις για το ΔΠΜΣ «Τέχνη και δημόσια σφαίρα», στην κατεύθυνση 

"Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές" θα διεξαχθούν το Σάββατο 10 και 11 Απριλίου 

2021. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με email για την ώρα και τον τρόπο σύνδεσης μέσω 

zoom. 

Οι υποψήφιοι που θα πάρουν μέρος στη συνέντευξη είναι οι κάτωθι με τον αριθμό ταυτότητας: 

α/α Ταυτότητα MO βαθμολογίας A' σταδίου 

1 ΑΖ833072 6,5 

2 ΑΗ743502 8,75 

3 ΑΖ620129 7,5 

4 ΑΚ901888 7,75 

5 ΑΖ332514 8,75 

6 ΑΔΤ Κύπρου 0000894010 10 

7 ΑΝ702187 9 

8 ΑΟ211981 8,5 

9 ΑΑ229618 7,75 

10 AO770290 8,5 

11 ΑΝ711177 9,25 

12 ΑΕ286880 8,75 

13 AZ794121 7,5 

14 AZ691859 8 

15 AO208855 9,5 

16 ΑΜ698514 8 

17 Π789060 6,5 

18 AN355756 8 

19 AB692324 7,75 

20 ΑΜ301931 9 

21 ΑΜ061020 9,75 

22 ΑΝ694028 8,75 

23 ΑΗ188858 7 

24 Χ234710 8,75 

25 ΑΟ248701 7 

26 ΑΙ868008 7 

27 ΑΕ578075 5,5 

28 ΑΝ727471 6 

 

Από τη διαδικασία απορρίπτονται οι κάτωθι: 

1 Π424533 

Αποκλείστηκε λόγω βαθμού  πτυχίου και διότι το υποβαλλόμενο έργο 
της υποψήφιας δεν τεκμηριώνει υψηλό βαθμό γνώσης των εικαστικών 

τεχνών, ιδιαίτερη καλλιτεχνική ποιότητα και συνάφεια προς την 
ειδίκευση του ΔΠΜΣ. 



2 ΑΒ186496 
Αποκλείστηκε λόγω βαθμού πτυχίου και διότι το υποβαλλόμενο δεν 
τεκμηριώνει υψηλό βαθμό γνώσης των εικαστικών τεχνών, ιδιαίτερη 
καλλιτεχνική ποιότητα και συνάφεια προς την ειδίκευση του ΔΠΜΣ. 

3 Δ.Τ.A. 257813034 
Αποκλείστηκε διότι το υποβαλλόμενο έργο δεν τεκμηριώνει υψηλό 

βαθμό γνώσης των εικαστικών τεχνών και συνάφεια προς την ειδίκευση 
του ΔΠΜΣ. 

4 ΑΕ302901 
Αποκλείστηκε λόγω βαθμού  πτυχίου και διότι το υποβαλλόμενο έργο 

δεν τεκμηριώνει υψηλό βαθμό γνώσης των εικαστικών τεχνών, ιδιαίτερη 
καλλιτεχνική ποιότητα και συνάφεια προς την ειδίκευση του ΔΠΜΣ. 

5 AZ821696 
Αποκλείστηκε διότι το υποβαλλόμενο έργο δεν τεκμηριώνει υψηλό 

βαθμό γνώσης των εικαστικών τεχνών, ιδιαίτερη καλλιτεχνική ποιότητα 
και συνάφεια προς την ειδίκευση του ΔΠΜΣ. 

 

 

 

 


