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Αντί Ειςαγωγισ   

 
 

Ο Οδθγόσ Σπουδϊν ενςωματϊνει όλεσ τισ αποφάςεισ των κεςμικϊν οργάνων του Τμιματοσ 
Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Α.Ρ.Θ. εναρμονιςμζνεσ με αυτζσ τθσ Κοςμθτείασ τθσ 
Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν, τθσ Συγκλιτου του ΑΡΘ κακϊσ και του νομικοφ πλαιςίου που 
κακορίηεται από τισ αποφάςεισ τθσ Βουλισ των Ελλινων, τθσ εκάςτοτε Κυβζρνθςθσ και των 
αρμόδιων υπουργείων.  

Στον Οδθγό Σπουδϊν 2019-2020 υπάρχουν αλλαγζσ που προζκυψαν από τθν ςυςτθματικότερθ 
ζρευνά μασ ςτθν διδαςκαλία και το φόρτο εργαςίασ των φοιτθτϊν. Επιχειρείται επίςθσ θ 
κατοχφρωςθ του χαρακτιρα των εικαςτικϊν – καλλιτεχνικϊν ςπουδϊν και εναρμονίηεται με 
τθν εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ που ςυντελείται ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ.  

Με ζμφαςθ ςτον ςεβαςμό που οφείλουμε να ζχουμε ςτισ ευαιςκθςίεσ και τισ δθμιουργικζσ 
δυνατότθτεσ των νζων ανκρϊπων που είναι οι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ του Τμιματόσ μασ και 
που διανφουν τθν πρϊτθ εναςχόλθςι τουσ ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ, επιχειροφνται όλεσ οι 
αλλαγζσ με γνϊμονα τθν όςο το δυνατόν διαςφάλιςθ του υψθλοφ επιπζδου τθσ παρεχόμενθσ 
εικαςτικισ παιδείασ αντιμετωπίηοντασ τον απόθχο των πολφ δφςκολων ςυνκθκϊν οικονομικισ 
κρίςθσ, οι οποίεσ δυςχεραίνονται ακόμθ περιςςότερο με τθν επιδθμικι κρίςθ και δεδομζνου 
τθν ζλλειψθ αντίςτοιχων υποδομϊν, κακϊσ και τθ ςτζρθςθ ςτθ ςτελζχωςθ του εκπαιδευτικοφ 
και διοικθτικοφ προςωπικοφ.  

Σ’ αυτό το δφςβατο και άγνωςτο τοπίο που εξελίςςεται εξαιτίασ των ανωτζρω, μασ 
υποδεικνφεται ότι οι προςπάκειεσ όλων μασ πρζπει να υποςτθριχκοφν από υπομονι και 
αιςιοδοξία. Από πλευράσ του Τμιματοσ δεςμευόμαςτε να εργαςτοφμε κατ’ υπζρβαςθ 
προκειμζνου να εκτελεςτεί το απαιτοφμενο ζργο, χωρίσ αυτό όμωσ να ςθμαίνει ότι 
υπαναχωροφμε ςτο αναγκαίο αίτθμα τθσ τθσ ςτελζχωςθσ του Τμιματοσ από το απαραίτθτο 
προςωπικό ςε μζλθ ΔΕΡ και διοικθτικό προςωπικό που αφορά τθν λειτουργία των 
Εργαςτθρίων, τθσ Γραμματείασ και τθσ Βιβλιοκικθσ.  

Εκ μζρουσ του Τμιματοσ ευχαριςτοφμε τθν κυρία Στζλλα Λάββα αναπλθρϊτρια κακθγιτρια και 
τθν κυρία Λουΐηα Αυγιτα, επίκουρθ κακθγιτρια, για τθν ςφνταξθ και επιμζλεια τθσ υποβολισ 
Ρρόταςθσ Ριςτοποίθςθσ για τθν αξιολόγθςθ του Τμιματοσ, όπωσ και τθν κυρία Ραναγιϊτα 
Μαςτοροδιμου, προϊςταμζνθ τθσ Γραμματείασ, για τον ςυντονιςμό και τθν επιμζλεια τθσ 
ςυρραφισ των κειμζνων. 
 
 

Δθμιτριοσ Ηουροφδθσ 
Κακθγθτισ Ηωγραφικισ  

Ρρόεδροσ του Τμιματοσ  
Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Α.Ρ.Θ.  
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Συντομογραφίεσ 

 
Α/Α  Αφξων αρικμόσ 
Α.Ρ.Θ.  Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ  
ΔΡΜΣ  Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν  
Ε.Ε.Τ.  Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Α.Ρ.Θ.  
Ε.Κ.Λ.  Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Α.Ρ.Θ. 
Κ.Δ.  Κωδικόσ Διδάςκοντοσ 
ΚΜΚ  Καλλιτεχνικό Μάκθμα Κατεφκυνςθσ  
Κ.Μ.  Κωδικόσ Μακιματοσ 
Κ.Ξ.Γ.  Κζντρο Ξζνων Γλωςςϊν Α.Ρ.Θ.  
Μ.Δ.Ε.  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ  
Μ.Ε.  Μζςθ Εκπαίδευςθ 
Ρ.Δ.  Ρροεδρικό Διάταγμα 
Ρ.Ε.08    Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ 08 (Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων) =  

κλάδοσ εκπαιδευτικϊν Μζςθσ Εκπαίδευςθσ, αποφοίτων του 
Τμιματοσ 

Ρ.Ρ.Ε.  Ριςτοποιθτικό Ραιδαγωγικισ Επάρκειασ 
Ρ.Ρ.Σ.  Ρροπτυχιακό Ρρόγραμμα Σπουδϊν  
Φ.Ε.Κ.  Φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ  

          Υ.Α.  Υπουργικι Απόφαςθ 
 



Οδθγόσ Σπουδϊν Ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2019-2020 
Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Α.Ρ.Θ. 

 

 

 

9 

 
          Α. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ρ.Θ.  

 

Το Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, είναι το παλαιότερο από τα τζςςερα 
Τμιματα τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν του Α.Ρ.Θ. Ιδρφκθκε με το Ρ.Δ. 169/84 (ΦΕΚ 57 
τ.Α’/3.5.1984) με ταυτόχρονθ ίδρυςθ των τριϊν τμθμάτων1 τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν και 
λειτουργεί από το πανεπιςτθμιακό ζτοσ 1984-1985. 

 

Α.1. Κδρυςθ και αποςτολι: Θ αποςτολι του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν 
τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν Α.Ρ.Θ. ςφμφωνα με το άρκρο 2 του Ρ.Δ.169/1984/Φ.Ε.Κ.57 τ.Α’, 
3.5.1984):  
 
1. να καλλιεργεί και να προάγει τισ τζχνεσ με τθν ακαδθμαϊκι και τθν εφαρμοςμζνθ   
    διδαςκαλία, ζρευνα και καλλιτεχνικι αναηιτθςθ  
2. Να παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ τουσ τα απαραίτθτα εφόδια που εξαςφαλίηουν άρτια 
    κατάρτιςθ για τθν καλλιτεχνικι ςταδιοδρομία και εξζλιξι τουσ  
3. Να ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ αιςκθτικισ αγωγισ και αντίλθψθσ του λαοφ  
     και ςτθ ςυνειδθτοποίθςι του για το ρόλο και τθ ςθμαςία τθσ τζχνθσ ςτθ ηωι 
4. Να ςυμβάλλει ποικιλότροπα ςτθν ανάπτυξθ του πολιτιςτικοφ επιπζδου του τόπου 
    αναλαμβάνοντασ πρωτοβουλίεσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι.  
 
Το Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Α.Ρ.Θ. είναι ζνα αμιγϊσ καλλιτεχνικό τμιμα 
με κακαρά εργαςτθριακό χαρακτιρα. Θ εκπαιδευτικι φιλοςοφία του Τμιματοσ ςυνδυάηει τθν 
πράξθ με τθ κεωρία ενϊ το πενταετζσ προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν του υποςτθρίηει 
εξίςου τζςςερεισ καλλιτεχνικζσ κατευκφνςεισ (Ηωγραφικι, Γλυπτικι, Χαρακτικι, Νζα Μζςα 
Εικαςτικϊν Τεχνϊν) που κεραπεφονται, ωσ προσ το διδακτικό – ερευνθτικό τουσ ζργο, μζςα 
από οκτϊ (8) κεςμοκετθμζνα εργαςτιρια, επτά (7) για τισ Κατευκφνςεισ Ηωγραφικι, Γλυπτικι 
και Χαρακτικι, πρβλ. Φ.Ε.Κ.253 τ.Α’/23.10.2001 και ζνα για τθν Κατεφκυνςθ Νζα Μζςα 
Εικαςτικϊν Τεχνϊν, πρβλ. ΦΕΚ 4067 τ.Β’/19.12.2016. 
   
Στθ μζχρι τοφδε υπερ-35ετι λειτουργία του το Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν 
Α.Ρ.Θ. εκπαιδεφει τθν 4θ χιλιάδα εικαςτικϊν καλλιτεχνϊν, πολλοί εκ των οποίων διακζτουν 
αξιόλογο εγχϊριο και διεκνζσ εικαςτικό ζργο. Σιμερα ζχει είκοςι δφο (22) 
Κακθγθτζσ/Κακθγιτριεσ όλων των βακμίδων, πζντε (5) μζλθ ΕΔΙΡ, δεκαπζντε (15) μζλθ ΕΕΡ και 
δφο (2) μζλθ ΕΤΕΡ κακϊσ και 1164 εγγεγραμμζνουσ/εσ και 780 ενεργοφσ/ζσ φοιτιτριεσ/τθτζσ.   
 
Α.2. Επιτροπι Ρρογράμματοσ Σπουδϊν  
Με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ (αρ. 259/24-3-2020) θ Επιτροπι Ρρογράμματοσ 
Σπουδϊν ςυγκροτείται από: 
- τον Ρρόεδρο και τον Αναπλθρωτι Ρρόεδρο, 
- ζνα μζλοσ και τον αναπλθρωτι του από κάκε Κατεφκυνςθ (Ηωγραφικι, Γλυπτικι Χαρακτικι, 
Νζα Μζςα ςτισ Εικαςτικζσ Τζχνεσ), 
- ζνα μζλοσ και τον αναπλθρωτι του από Γενικά Μακιματα, 

                                                      

 
1
 Το Τμιμα Μουςικϊν Σπουδϊν Α.Ρ.Θ (Ρ.Δ. 169/1984) πρωτολειτοφργθςε από το 1985 – 1986, 

το Τμιμα Θεάτρου Α.Ρ.Θ. (Ρ.Δ. 169/1984) από το 1992-1993 και το Τμιμα Κινθματογράφου 
Α.Ρ.Θ. από το 2004-2005 (Ν. 3225/2004) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGTNzPxpnvztndtvSoClrL8KoqaERu8wDDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBM4Ghzgt2BVMTrl_l9JBPuHpVMFP0Nn1v1dMMUUVoqI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGTNzPxpnvztndtvSoClrL8KoqaERu8wDDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBM4Ghzgt2BVMTrl_l9JBPuHpVMFP0Nn1v1dMMUUVoqI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHgzIpqlooT4HdtvSoClrL8r8vpvR2eNoN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQtrlLJk8hrmQmJ1p1VoUn0CTh650dMvncPZGaB4TR17
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8X9Cg1XiGJKX3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbT_w2MgQzwmpZW2W4c5k2StzytzffiSF4Se2mchCZn1
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- ζνα μζλοσ ΕΔΙΡ, 
- ζνα μζλοσ ΕΕΡ. 
Ο Ρρόεδροσ ορίηει τα μζλθ τθσ Επιτροπισ. Ο ρόλοσ τθσ είναι ενδιάμεςοσ του Ρροζδρου και τθσ 
Συνζλευςθσ του Τμιματοσ. Θ ιδιότθτά τθσ είναι ειςθγθτικι ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ και οι 
αποφάςεισ επικυρϊνονται από τθν Συνζλευςθ του Τμιματοσ. Θ Επιτροπι Ρρογράμματοσ 
Σπουδϊν ςυνεδριάηει κάκε χρόνο πριν τθ λιξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Σε περίπτωςθ που 
προκφψει επείγον κζμα ειςθγείται ο Ρρόεδροσ ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ.  
 
Α.3. Ρροςφερόμενα προγράμματα ςπουδϊν:  
Α.3.1. Το Ρρόγραμμα Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΡΡΣ) είναι πενταετζσ. Το απονεμόμενο πτυχίο 
με αναγραφι τθσ Κατεφκυνςθσ (Ηωγραφικι, Γλυπτικι, Χαρακτικι, Νζα Μζςα Εικαςτικϊν 
Τεχνϊν) αντιςτοιχεί ςε ενιαίο και αδιάςπαςτο τίτλο ςπουδϊν μεταπτυχιακοφ επιπζδου 
(Integrated Master) επιπζδου 7 του Εκνικοφ και Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων. Τα 
κεςμοκετθμζνα καλλιτεχνικά εργαςτιρια είναι τα εξισ: πζντε (5) Εργαςτιρια Ηωγραφικισ, ζνα 
(1) Εργαςτιριο Γλυπτικισ ζνα (1) Εργαςτιριο Χαρακτικισ και ζνα (1) Εργαςτιριο Νζων Μζςων 
Εικαςτικϊν Τεχνϊν. 
 
Α.3.2. Μακθςιακά αποτελζςματα του ΡΡΣ: Μετά τθν ανακεϊρθςθ του ΡΡΣ κατά το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014 – 2015 πλθροί τουσ Δείκτεσ Επιπζδου 7 Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου 
Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ. 
 
Eιδικότερα, μετά τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ του πενταετοφσ 
προγράμματοσ προπτυχιακϊν ςπουδϊν ο/θ φοιτθτισ/τρια αναμζνεται να: 
1. Λάβει υψθλισ ςτάκμθσ εργαςτθριακι και κεωρθτικι καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ ςτθ βάςθ 
διεκνϊν κριτθρίων, ζτςι ϊςτε να διακζτει το απαραίτθτο κεωρθτικό και καλλιτεχνικό 
υπόβακρο για τθν κατανόθςθ, τθ διδαςκαλία και τθ διάδοςθ τθσ Τζχνθσ.  
2. Εξοικειωκεί με τισ βαςικζσ ζννοιεσ, τισ τεχνικζσ και τθν πρακτικι των προςφερόμενων 
καλλιτεχνικϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων, με τρόπο ϊςτε να ζρκει ςε επαφι με ποικίλεσ 
αντιλιψεισ για τθν τζχνθ, ςτθ βάςθ τθσ πολυφωνίασ όςον αφορά τισ καλλιτεχνικζσ 
προςεγγίςεισ, τισ ερευνθτικζσ μεκοδολογίεσ και τισ ςυναφείσ δράςεισ που προςφζρονται.  
3. Αναπτφξει δεξιοτεχνίεσ και πρωτότυπεσ καλλιτεχνικζσ προςεγγίςεισ ςε ςυντονιςμό με τισ 
τρζχουςεσ καλλιτεχνικζσ εξελίξεισ και ςε διαλεκτικι ςχζςθ με τα ηθτιματα που τίκενται ςτο 
πεδίο τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ ςε διεκνζσ επίπεδο.  
4. Αποκτιςει επαγγελματικι, καλλιτεχνικι, εκκεςιακι και εκπαιδευτικι εμπειρία και να 
αναπτφξει δεξιότθτεσ που αφοροφν τθ ςυμμετοχι του/τθσ ςε καλλιτεχνικζσ διοργανϊςεισ 
εκνικισ και διεκνοφσ εμβζλειασ και ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ.  
5. Συμμετζχει ςτθ διάχυςθ τθσ καλλιτεχνικισ εργαςτθριακισ και κεωρθτικισ εργαςίασ του 
Τμιματοσ εκτόσ ακαδθμαϊκοφ περιβάλλοντοσ με ςκοπό τθ ςφνδεςθ με τθν κοινωνία.  
 
Α.3.3. Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: Το Τμιμα Εικαςτικϊν και 
Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Α.Ρ.Θ. ωσ επιςπεφδον ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Ρολιτικϊν 
Επιςτθμϊν Α.Ρ.Θ. ίδρυςαν το ΔΡΜΣ Τζχνθ και Δθμόςια Σφαίρα,  διάρκειασ τεςςάρων (4) 
εξαμινων, το οποίο άρχιςε να λειτουργεί από το 2019-2020. Αντικείμενο του ΔΡΜΣ είναι θ 
ενίςχυςθ τθσ επιςτθμονικισ και καλλιτεχνικισ ζρευνασ και θ παραγωγι νζασ διεπιςτθμονικισ 
γνϊςθσ ςτο πεδίο «Τζχνθ και Δθμόςια Σφαίρα». Το ΔΡΜΣ ζχει δφο (2) ειδικότθτεσ:   
1. «Kαλλιτεχνικζσ δράςεισ και πρακτικζσ» (καλλιτεχνικι ειδικότθτα) και  
2. «Ιςτορικι, πολιτικι και ερμθνευτικι διερεφνθςθ τθσ τζχνθσ» (κεωρθτικι ειδικότθτα). 
Αναλυτικά πρβλ. Φ.Ε.Κ. 5232 τ.Β’/22.11.2018 και Φ.Ε.Κ. 367 τ.Β’/12.2.2019. Το ΔΡΜΣ διζπεται 

https://www.vis.auth.gr/spoudes/metaptyxiakes
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8UMqqWVeSLvnnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaBwNFjn5rv-VgXUKgJt1cl2MagXRrN6L8N6VAM8n7MW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8OFUYFqQYJVF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubfY4FNb6t_Cyt36vBF0wujz9G_fIcwSbeoD_jwyAm7k
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από Κανονιςμό Λειτουργίασ και δζχεται υποψθφίουσ/υποψιφιεσ κάκε δφο (2) χρόνια.   
 
Α.3.4. Διδακτορικζσ ςπουδζσ: Το Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν παρζχει τθ  
δυνατότθτα εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ ςε κεωρθτικζσ ςπουδζσ τζχνθσ. Σκοπόσ των 
διδακτορικϊν ςπουδϊν είναι θ παραγωγι πρωτότυπθσ ζρευνασ ςτα κεωρθτικά γνωςτικά 
αντικείμενα που προςφζρονται από το Τμιμα. Ειδικότερα, ςτόχοσ είναι θ εκπόνθςθ 
ερευνθτικοφ ζργου υψθλϊν προδιαγραφϊν που κα διευρφνει τον επιςτθμονικό διάλογο ςτα 
ηθτιματα που κζτει θ ζρευνα ςτα γνωςτικά αυτά αντικείμενα ςε διεκνζσ επίπεδο. Ρροςωρινό 
Κανονιςμό τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ ζωσ τθ δθμοςίευςθ του Νζου Κανονιςμοφ κα βρείτε 
ςτον Οδθγό Σπουδϊν 2005-2006, ςελ. 116.   
 
Α.4. Επίτιμοι Διδάκτορεσ: Kατά τθν τελευταία πενταετία (2015-2020) το Τμιμα Εικαςτικϊν και 
Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Α.Ρ.Θ. είχε τθν τιμι να ανακθρφξει επίτιμουσ διδάκτορεσ τουσ κκ.Linda 
Benglis (2016), Richard Noyce (2019), Franz Erhart Walther (2019) και Δθμιτριο Αλθκεινό (2020). 

https://www.vis.auth.gr/attachments/article/36/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%94%CE%A0%CE%9C%CE%A3.pdf
https://www.vis.auth.gr/downloads/odigos_spoudon_2005_2006.doc
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Β. ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ρ.Θ. 
 

Β.1. Καλλιτεχνικά Εργαςτιρια  
 
Το Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν ςτεγάηεται ςτα παρακάτω κτιριακά 
ςυγκροτιματα2:  
 
Στθν Ρανεπιςτθμιοφπολθ Α.Ρ.Θ. Θζρμθσ (5ο χιλιόμετρο Χαριλάου Θζρμθσ, οδόσ καπετάν 
Χάψα, απζναντι από τον οικιςμό Λιδα-Μαρία) ςτεγάηονται: To Eργαςτιριο Χαρακτικισ, το 1ο, 
3ο και 5ο Εργαςτιρια Ηωγραφικισ, θ αίκουςα Α’ Θεωρθτικϊν μακθμάτων, ο εργαςτθριακόσ 
χϊροσ καταςκευϊν ξφλου και τα γραφεία των Κακθγθτϊν.  
Το κτιριακό ςυγκρότθμα είναι προςβάςιμο με τισ λεωφορειακζσ γραμμζσ 10 (Σιδθροδρομικόσ 
Στακμόσ ζωσ τζρμα Χαριλάου) και 66 (Τζρμα Χαριλάου ζωσ Θζρμθ) και βρίςκεται ςτθ ςτάςθ 
«Λιδα Μαρία».  
 
1.Θζρμθ, 4ο χιλιόμετρο Χαριλάου Θζρμθσ, οδόσ Σ. Καηαντηίδθ, κτίριο Thomas. Στο κτίριο αυτό 
ςτεγάηονται: το Εργαςτιριο Γλυπτικισ, το 1ο, 2ο και 4ο Εργαςτιρια Ηωγραφικισ, θ βιβλιοκικθ, 
ο εργαςτθριακόσ χϊροσ τθσ Φωτογραφίασ, ο εργαςτθριακόσ χϊροσ του Βιομθχανικοφ 
Σχεδιαςμοφ και θ Νθςίδα Υπολογιςτϊν-εργαςτθριακόσ χϊροσ Ψθφιακισ Εικόνασ και θ Αίκουςα 
Θεωρθτικϊν Β’.  
Το κτιριακό ςυγκρότθμα είναι προςβάςιμο με τισ λεωφορειακζσ γραμμζσ 10 (Σιδθροδρομικόσ 
Στακμόσ ζωσ τζρμα Χαριλάου) και 66 (Τζρμα Χαριλάου ζωσ Θζρμθ) και βρίςκεται ςτθ ςτάςθ 
«Άςυλο».  
 
2. Σταυροφπολθ, οδόσ Ικονίου 1. Στο κτίριο αυτό ςτεγάηονται: χϊροι εργαςίασ και 
παρουςίαςθσ πτυχιακϊν εργαςιϊν, ο χϊροσ για τθ διενζργεια των ειςιτθρίων εξετάςεων και ο 
εργαςτθριακόσ χϊροσ καταςκευϊν μετάλλου και γραφεία κακθγθτϊν. 
Το κτιριακό ςυγκρότθμα είναι προςβάςιμο με τισ λεωφορειακζσ γραμμζσ 34 (Αφετθρία: 
Ρλατεία Αριςτοτζλουσ ζωσ Άνω Θλιοφπολθ) και 27 (Αφετθρία: Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ ζωσ 
Σταυροφπολθ), ςτάςθ «Καπνομάγαηα».  
 
3. Ρανεπιςτθμιοφπολθ Α.Ρ.Θ. , ςτο κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ, κτίριο Διοίκθςθσ – πρϊτοσ 
όροφοσ εδρεφει θ Γραμματεία του Τμιματοσ. Θ Ρανεπιςτθμιοφπολθ είναι εφκολα προςβάςιμθ 
με τα λεωφορεία τθσ γραμμισ τθσ Εγνατίασ και τθσ Β.Πλγασ-Τςιμιςκι.   
 

 

                                                      
2
  Για τθ Θζρμθ, οι γραμμζσ των λεωφορείων είναι: 10 και ςτθ ςυνζχεια 66 και για τθ 

Σταυροφπολθ οι γραμμζσ 27 και 34. Πλα τα λεωφορεία διζρχονται από τθν οδό Εγνατία.  
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Β.2. ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΡΘ 

 
 
Θ Βιβλιοκικθ του Τμιματοσ μασ είναι μζροσ του ςυςτιματοσ Βιβλιοκθκϊν  του ΑΡΘ που 
περιλαμβάνει τθν Κεντρικι Βιβλιοκικθ, τισ Θεματικζσ  Βιβλιοκικεσ και τισ Βιβλιοκικεσ των 
Τμθμάτων με τίτλο «Βιβλιοκικθ και  Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ ΑΡΘ».  
 
Θ Βιβλιοκικθ του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ 
τον Νοζμβριο του 1990. Στεγάηεται από τον Μάιο του 2011 ςτο  Κτίριο «Thomas» (4ο χλμ. 
Χαριλάου-Θζρμθσ, οδόσ Σ. Καηαντηίδθ, ςτάςθ «Άςυλο» κι είναι προςβάςιμθ με τισ λεωφοριακζσ 
γραμμζσ 10►66).  
 
Θ Βιβλιοκικθ ςιμερα απαςχολεί τρείσ μόνιμουσ Βιβλιοκθκονόμουσ (Διμθτρα Ραπαδοποφλου, 
Ε.ΔΙ.Ρ./Σταυροφλα Βελϊνθ, Ε.ΔΙ.Ρ./Σοφία Καμπανίδου, Δ.Υ.).  Τθλζφωνα επικοινωνίασ : 2310 
991095 και 991096.  
 
Θ λειτουργία τθσ κακορίηεται από τον  Κανονιςμό Λειτουργίασ ο οποίοσ ςυντάχκθκε από τθν 
Επιτροπι Εποπτείασ  Βιβλιοκθκϊν του ΑΡΘ και εγκρίκθκε από τθ Σφγκλθτο το 
2010. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθ ςελίδα www.lib.auth.gr 
 
Εξυπθρετεί όλα τα μζλθ του Τμιματοσ (φοιτθτζσ/τριεσ προπτυχιακοφσ, διδακτορικοφσ, 
φοιτθτζσ/τριεσ από ανταλλαγζσ (Erasmus κοκ), μζλθ ΔΕΡ και όλεσ τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ 
προςωπικοφ), το ςφνολο των μελϊν των υπόλοιπων Σχολϊν και Τμθμάτων του ΑΡΘ αλλά και 
άλλων Ρανεπιςτθμίων και όλουσ όςουσ ενδιαφζρονται για τισ εικαςτικζσ τζχνεσ. 
 
Οι ϊρεσ λειτουργίασ τθσ είναι Δευτζρα και Ρζμπτθ 9.00-18.00, Τρίτθ και Τετάρτθ 9.00-16.00 
και Ραραςκευι 9.00-14.00. 
 
Θ Βιβλιοκικθ ςιμερα απαςχολεί τρείσ μόνιμουσ Βιβλιοκθκονόμουσ. 
Χωρίηεται ςτα παρακάτω τμιματα: 
 

• Τμιμα κφριασ ςυλλογισ αποτελείται από: 
 

• Βιβλία και ζντυπο υλικό:  

• βιβλία 

• φακζλουσ των καλλιτεχνϊν (αποκόμματα  εφθμερίδων, δθμοςιεφματα,  

   φωτογραφίεσ) 

• αρχείο αφιςϊν (εν μζρθ ψθφιοποιθμζνο) 

• αρχείο προςκλιςεων εικαςτικϊν εκδθλϊςεων, από το 1991 ζωσ ςιμερα (μερικϊσ 

ψθφιοποιθμζνο) 

http://www.lib.auth.gr/
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 • Ρεριοδικζσ εκδόςεισ: 

 

    • Τρζχοντα περιοδικά, ξενόγλωςςα και ελλθνικά, τα παλαιότερα τα οποία είναι 

 δεμζνα ςε τόμουσ και τισ εφθμερίδεσ 

 

• Οπτικοακουςτικό υλικό 

• Βιντεοκαςζτεσ, καςζτεσ ιχου, cd, dvd και slides, τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

ςτουσ χϊρουσ τθσ Βιβλιοκικθσ 

•   Δανειςμόσ επίςθσ ςε μζλθ ΔΕΡ για τισ ανάγκεσ των μακθμάτων  

 

• Τμιμα επεξεργαςίασ και οργάνωςθσ υλικοφ  

• Ρροετοιμάηει τισ παραγγελίεσ του ζντυπου και μθ υλικοφ 

• Ραραλαμβάνει και επεξεργάηεται το νεοειςερχόμενο υλικό και τισ δωρεζσ 

• Ραραλαμβάνει και επεξεργάηεται τα περιοδικά 

• Μεριμνά για τθ ςυντιρθςθ και τθ βιβλιοδεςία 

• Εκτελεί όλεσ τισ διοικθτικζσ εργαςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ 

• Δζχεται τισ επιςτροφζσ των διδακτικϊν ςυγγραμμάτων μζςα από το ςφςτθμα    

  Εφδοξοσ, φροντίηει για τθν αναδιανομι τουσ και επιμελείται τισ παραγγελίεσ των   

  αντιτφπων των διδακτικϊν ςυγγραμμάτων του Ευδόξου. 

  • Διενεργεί ετιςια απογραφι 

    

•Τμιμα δανειςμοφ-διαδανειςμοφ-πλθροφοριακισ εξυπθρζτθςθσ    
 

• Υπθρεςίεσ δανειςμοφ - ενεργοποιεί τισ ακαδθμαϊκζσ ταυτότθτεσ ωσ κάρτεσ δανειςμοφ και 

εκδίδει κάρτεσ δανειςμοφ για τουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ, εκδίδει βεβαιϊςεισ για τθν 

λιψθ πτυχίου και τισ μετεγγραφζσ. 

• Υπθρεςίεσ διαδανειςμοφ - Σε ςυνεργαςία με τθν Κεντρικι Βιβλιοκικθ θ Βιβλιοκικθ  
   του Τμιματοσ δζχεται αιτιματα διαδανειςμοφ  από άλλα ελλθνικά Ρανεπιςτιμια  
   και Ιδρφματα. 

• Υπθρεςίεσ πλθροφοριακισ εξυπθρζτθςθσ - Ραρζχει βοικεια ςτα μζλθ ςτθν αναηιτθςθ 
ζντυπου υλικοφ (βιβλία, άρκρα περιοδικϊν) και θλεκτρονικϊν πθγϊν 

 
Άλλεσ  υπθρεςίεσ: 
 

 Διαρκζσ εκπαιδευτικό πρόγραμμα βιβλιοκικθσ με τίτλο «Σεμινάρια Ρλθροφορικισ 

Ραιδείασ» το οποίο απευκφνεται ςε: 

 πρωτοετείσ φοιτθτζσ/τριεσ 

 ομάδεσ φοιτθτϊν/τριϊν οργανωμζνων ανά εργαςτιριο  ςυνοδευόμενουσ από τον 
επιβλζποντα του εργαςτθρίου τουσ 

 φοιτθτζσ/τριεσ από το πρόγραμμα Erasmus 

 τελειόφοιτουσ/τεσ
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• Τμιμα δθμοςίων ςχζςεων 

Συνεργάηεται με:    

• Μουςεία, Γκαλερί και φορείσ τθσ Ελλάδασ  ςτα πλαίςια των ανταλλαγϊν και  

δωρεϊν εικαςτικϊν τεκμθρίων 

• Με το Διεκνζσ Ρανεπιςτιμιο τθσ Ελλάδοσ ςτθν Θεςςαλονίκθ  παρζχοντασ κζςεισ 

πρακτικισ άςκθςθσ ςε κζματα πτυχιακϊν εργαςιϊν που αφοροφν τισ εικαςτικζσ 

τζχνεσ και το υλικό ανικει ςτθ ςυλλογι τθσ Βιβλιοκικθσ.    

 
Άλλεσ  υπθρεςίεσ: 

 Διαρκζσ εκπαιδευτικό πρόγραμμα βιβλιοκικθσ με τίτλο «Σεμινάρια 

Ρλθροφορικισ Ραιδείασ» το οποίο απευκφνεται ςε: 

• πρωτοετείσ φοιτθτζσ/τριεσ 

•ομάδεσ φοιτθτϊν/τριϊν οργανωμζνων ανά εργαςτιριο  
ςυνοδευόμενουσ   από τον επιβλζποντα του εργαςτθρίου τουσ 

          •φοιτθτζσ/τριεσ από το πρόγραμμα Erasmus 

          •τελειόφοιτουσ/τεσ 
 
Τμιμα δθμοςίων ςχζςεων 

Συνεργάηεται με:    

• Μουςεία, Γκαλερί και φορείσ τθσ Ελλάδασ  ςτα πλαίςια των ανταλλαγϊν και  δωρεϊν 

εικαςτικϊν τεκμθρίων 

• Με το Διεκνζσ Ρανεπιςτιμιο τθσ Ελλάδοσ ςτθν Θεςςαλονίκθ  παρζχοντασ κζςεισ 

πρακτικισ άςκθςθσ ςε κζματα πτυχιακϊν εργαςιϊν που αφοροφν τισ εικαςτικζσ τζχνεσ και 

το υλικό ανικει ςτθ ςυλλογι τθσ Βιβλιοκικθσ. 
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Γ. ΤΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ ΣΤΟ ΤΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
Α.Ρ.Θ. 
 
Θ ειςαγωγι ςτο Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Α.Ρ.Θ. μπορεί να γίνει με 
τζςςερισ (4) τρόπουσ:  
Γ.1. Ειςιτιριεσ εξετάςεισ: Oι ειςιτιριεσ εξετάςεισ διενεργοφνται ετθςίωσ με βάςθ όςα 
προβλζπει θ κείμενθ νομοκεςία και ειδικότερα θ Υ.Α. με αρικμό Φ.151/116946/Β6/11-10-2011 
(ΦΕΚ2438/τ.Βϋ/2-11-2011).  
Οι ειςιτιριεσ εξετάςεισ του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Α.Ρ.Θ.:  
1.1. Ρροκθρφςςονται από τθν Ρρυτανεία μετά από απόφαςθ Συγκλιτου με θμερομθνία 
υποβολισ δικαιολογθτικϊν από 25 ζωσ 31 εκάςτου ζτουσ και αναρτϊνται ςτο διαδικτυακό 
τόπο του Α.Ρ.Θ. και του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Α.Ρ.Θ.  
Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά είναι: 
1. Aίτθςθ ςυμμετοχισ 
2. Τίτλοσ ςπουδϊν  
3. Δφο (2) μικρζσ φωτογραφίεσ τθσ/του υποψθφίασ/ίου 
Ο χϊροσ παραλαβισ των δικαιολογθτικϊν από τθν/τον υποψιφια/υποψιφιο ι νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο είναι θ Γραμματεία του Τμιματοσ.  
1.2. Διενεργοφνται το μινα Σεπτζμβριο κάκε ζτουσ ςτα μακιματα Ηωγραφικι Ι (Σχζδιο) και 
Ηωγραφικι ΙΙ (Χρϊμα) και διαρκοφν πζντε (5) θμζρεσ. Το λεπτομερζσ πρόγραμμα, θ διάρκεια 
των εξετάςεων και οι προαιρετικζσ ι υποχρεωτικζσ δοκιμαςίεσ των υποψθφίων, κακορίηονται 
με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ειςιτθρίων Εξετάςεων που αποτελείται από πζντε (5) μζλθ ΔΕΡ 
καλλιτεχνικϊν μακθμάτων του Τμιματοσ και γνωςτοποιοφνται το αργότερο είκοςι (20) θμζρεσ 
πριν από τθν ζναρξθ των εξετάςεων με ανάρτθςθ ςχετικισ ανακοίνωςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του 
Α.Ρ.Θ. (www.auth.gr) ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν 
τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν του Α.Ρ.Θ. (www.vis.auth.gr)   
1.3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ ειςιτιριεσ εξετάςεισ για τθν ειςαγωγι ςπουδαςτϊν ςτο τμιμα 
Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν, του Α.Ρ.Θ. ζχουν οι κάτοχοι 
απολυτθρίου τίτλου Λυκείου ι εξαταξίου ι επταταξίου ι οκταταξίου Γυμναςίου ι ιςότιμου 
τίτλου Σχολείου Μζςθσ Εκπαίδευςθσ του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ. 
1.4. Οι ομογενείσ από τθν Κφπρο, ανεξάρτθτα από τθν υπθκοότθτα τουσ και τον τόπο κατοικίασ 
ι διαμονισ τουσ, ειςάγονται ςτο τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν τθσ Σχολισ 
Καλϊν Τεχνϊν, του Α.Ρ.Θ. και ςε ποςοςτό 5% επιπλζον του οριηόμενου κάκε χρόνο αρικμοφ 
ειςακτζων, κατόπιν εξετάςεων οι οποίεσ διενεργοφνται ςτθν Κφπρο, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ.  
1.5. Για τθν εγγραφι των αποφοίτων Λυκείου του εξωτερικοφ απαιτείται θ προςκόμιςθ 
βεβαίωςθσ του Διδαςκαλείου Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ι του 
Σχολείου Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ ι πιςτοποιθτικό 
του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ, θ οποία να πιςτοποιεί τθ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 
επιπζδου τουλάχιςτον Β 2 (πρϊθν Γ’). Θ ανωτζρω βεβαίωςθ μπορεί να προςκομιςτεί και τον 
αμζςωσ επόμενο χρόνο από τθν ειςαγωγι τουσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ ο/θ ειςαγόμενοσ/θ 
χάνει το δικαίωμα εγγραφισ του. Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ και 
ςτο ΦΕΚ2438/τ.Βϋ/2-11-2011. 

http://www.auth.gr/
http://www.vis.auth.gr/
https://www.vis.auth.gr/anakoinoseis/grammateia/genika/1509-2019-05-21-10-05-12
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL88wJO3U0cWHPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUWWl75JDC-ddnDKwbxqFGd3rwLVDsEeSUdVjzSGSX2_
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Γ.2. Άτομα με ιδιαίτερθ καλλιτεχνικι προδιάκεςθ (ταλζντα) ςε ποςοςτό ζωσ 8%: 
Oι ειςιτιριεσ εξετάςεισ για τα άτομα με ιδιαίτερθ καλλιτεχνικι προδιάκεςθ (ταλζντα) 
διενεργοφνται ςε ποςοςτό ζωσ 8% ετθςίωσ με βάςθ όςα προβλζπει θ κείμενθ νομοκεςία και 
ειδικότερα θ Υ.Α. με αρικμό Φ.151/116946/Β6/11-10-2011 (ΦΕΚ 2438/τ.Βϋ/2-11-2011). 
Οι ειςιτιριεσ εξετάςεισ είναι κοινζσ για τα άτομα με ιδιαίτερθ καλλιτεχνικι προδιάκεςθ 
(ταλζντα) και τουσ αποφοίτουσ Λυκείου.  
2.1. Ρροκθρφςςονται από τθν Ρρυτανεία μετά από απόφαςθ Συγκλιτου με θμερομθνία 
υποβολισ δικαιολογθτικϊν από 1 ζωσ 10 Ιουνίου εκάςτου ζτουσ. Ο χϊροσ παραλαβισ των 
δικαιολογθτικϊν από τον/τθν υποψιφιο/α ι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο είναι θ 
Γραμματεία του Τμιματοσ.  
2.2. Εκτόσ των άλλων δικαιολογθτικϊν απαιτείται φάκελοσ με ζργα των υποψθφίων, ο οποίοσ 
εξετάηεται από τθν αρμόδια επιτροπι προκειμζνου να μπορζςουν οι υποψιφιοι να 
ςυμμετάςχουν ςτισ ειςιτιριεσ εξετάςεισ του Τμιματοσ το μινα Σεπτζμβριο.  
2.3. Οι εξετάςεισ για τα άτομα με ιδιαίτερθ καλλιτεχνικι προδιάκεςθ (ταλζντα)  διενεργοφνται 
το μινα Σεπτζμβριο κάκε ζτουσ ςτο πλαίςιο των ειςιτθρίων εξετάςεων του Τμιματοσ και 
διαρκοφν πζντε (5) θμζρεσ. Εξεταηόμενα μακιματα είναι θ Ηωγραφικι Ι (Σχζδιο) και Ηωγραφικι 
ΙΙ (Χρϊμα). Το λεπτομερζσ πρόγραμμα, θ διάρκεια των εξετάςεων και οι προαιρετικζσ ι 
υποχρεωτικζσ δοκιμαςίεσ των υποψθφίων, κακορίηονται με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 
Ειςιτθρίων Εξετάςεων που αποτελείται από πζντε (5) μζλθ ΔΕΡ καλλιτεχνικϊν μακθμάτων του 
Τμιματοσ και γνωςτοποιοφνται το αργότερο είκοςι (20) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ των 
εξετάςεων με ανάρτθςθ ςχετικισ ανακοίνωςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Α.Ρ.Θ. (www.auth.gr) και 
ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν τθσ Σχολισ Καλϊν 
Τεχνϊν του Α.Ρ.Θ. (www.vis.auth.gr)   
2.4. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι απόφοιτοι τριτάξιου Γυμναςίου ι ιςότιμου Σχολείου Μζςθσ 
Εκπαίδευςθσ του εςωτερικοφ. Για τουσ κατοίκουσ του εξωτερικοφ πρβλ. Άρκρο 2.1.3 και 2.1.5.   
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ και ςτο ΦΕΚ2438/τ.Βϋ/2-11-2011.  
 

Γ.3. Kατατακτιριεσ εξετάςεισ ςε ποςοςτό ζωσ 12%:  
3.1. Οι κατατακτιριεσ εξετάςεισ διενεργοφνται με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία για όλα τα 
πανεπιςτθμιακά τμιματα τθσ χϊρασ και ειδικότερα θ Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185 
τ.Β’/16.12.2013).    
3.2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ ζχουν οι πτυχιοφχοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΑΕΙ 
και ΑΤΕΙ ι ιςοτίμων προσ αυτά, Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε., τθσ Ελλάδοσ ι του εξωτερικοφ (αναγνωριςμζνα 
από το ΔΟΑΤΑΡ) κακϊσ και των κατόχων πτυχίων ανωτζρων Σχολϊν υπερδιετοφσ και διετοφσ 
κφκλου ςπουδϊν αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και άλλων 
Υπουργείων. Το ποςοςτό των καταταςςομζνων ορίηεται ςε ποςοςτό 12% επί του αρικμοφ των 
ειςακτζων κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ.  
3.3. H θμερομθνία κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν είναι 1-15 Νοεμβρίου του εκάςτοτε ζτουσ και 
γίνεται ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ.  

http://www.auth.gr/
http://www.vis.auth.gr/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL88wJO3U0cWHPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUWWl75JDC-ddnDKwbxqFGd3rwLVDsEeSUdVjzSGSX2_
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3.4. Ο χρόνοσ διενζργειασ των εξετάςεων είναι 1-20 Δεκεμβρίου ςτουσ χϊρουσ του Τμιματοσ. 
3.5.  Με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν τα 
εξεταηόμενα μακιματα για τισ κατατακτιριεσ εξετάςεισ είναι: Ηωγραφικι Ι (Σχζδιο), Ηωγραφικι 
ΙΙ (Χρϊμα) και Ιςτορία τθσ Τζχνθσ. Θ φλθ ανακοινϊνεται ζωσ τθ 30θ Απριλίου του τρζχοντοσ 
ζτουσ ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ.  
3.6. Με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ (αρ. 259/24-3-2020) παρζχεται θ δυνατότθτα 
ςτουσ πτυχιοφχουσ του Τμιματοσ να ειςαχκοφν με κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςτο 5ο εξάμθνο 
ςπουδϊν ςε διαφορετικι Κατεφκυνςθ απ’ αυτι που αποφοίτθςαν. 
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςτον διαδικτυακό τόπο του Τμιματοσ και ςτο ΦΕΚ 3185 
τ.Β’/16.12.2013.  
 
Γ.4.  Άτομα που πάςχουν από ςοβαρζσ πακιςεισ ςε ποςοςτό ζωσ 5%: 
4.1. Οι υποψιφιοι τθσ ειδικισ αυτισ κατθγορίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 35 του 
Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 24 του άρκρου 39 του Ν. 
4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), με τθν παρ. 2 του άρκρου ζκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), 
με το άρκρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), κακϊσ και με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 13 
του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Αϋ), μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτισ ειδικζσ εξετάςεισ που 
διενεργεί το Τμιμα αφοφ υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
1. Αίτθςθ 
2. Απoλυτιριo τίτλου Λυκείου ι ιςότιμου αναγνωριςμζνου τίτλου τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. 
3. Ριςτoπoιθτικό διαπίςτωςθσ πάκθςθσ από τισ Επταμελείσ επιτροπζσ ζκδοςθσ 
πιςτοποιθτικϊν διαπίςτωςθσ πάκθςθσ για τθν ειςαγωγι ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ που 
ζχουν ςυςτακεί ςε ςυγκεκριμζνα Δθμόςια θ Ρανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία όπωσ αυτζσ 
ορίηονται κάκε φορά με υπουργικι απόφαςθ. 
4. Επικυρωμζνο αντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
5. Δφo (2) φωτoγραφίεσ (τφπου αςτυνομικισ ταυτότθτασ). 
4.2. Οι υποψιφιοι για ειςαγωγι ςτο αϋ εξάμθνο ςπουδϊν του Τμιματοσ Εικαςτικϊν Τεχνϊν και 
Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν, του Α.Ρ.Θ. εκτελοφν και παραδίδουν τθν 
τελευταία θμζρα των εξετάςεων δφο (2) εικαςτικά ζργα αςπρόμαυρα ςε φφλλο χαρτιοφ 
διαςτάςεων 50Χ70 εκατοςτϊν, με μολφβι, κάρβουνο ι μελάνι ι ζνα (1) εικαςτικό ζργο 
αςπρόμαυρο ςε φφλλο χαρτιοφ διαςτάςεων 50Χ70 εκατοςτϊν, με μολφβι, κάρβουνο ι μελάνι 
και ζνα (1) εικαςτικό ζργο ςε φφλλο χαρτιοφ διαςτάςεων 50Χ70 εκατοςτϊν, με χρϊμα εκτόσ 
από χρωςτικζσ λαδιοφ ι ζνα απτικό ζργο με πθλό από πρότυπο που τοποκετείται προσ 
ςχεδίαςθ ι παραγωγι, επιπροςκζτωσ προςκομίηουν φάκελο με εργαςίεσ. Ο αρικμόσ των 
ζργων του φακζλου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 ζργα ςε ςχζδιο και χρϊμα. 
4.3. Επί των ζργων δεν αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του υποψιφιου. 
4.4. Οι υποψιφιοι με μειωμζνθ οπτικι οξφτθτα με ποςοςτό αναπθρίασ από 80% και άνω 
πρζπει να παραδϊςουν απτικά ζργα από διάφορα υλικά. 
4.5. Τα απαιτοφμενα υλικά μολφβι, κάρβουνο ι μελάνι χρϊματα- τα υλικά των απτικϊν ζργων 
για τουσ τυφλοφσ με μειωμζνθ οπτικι οξφτθτα, προςκομίηονται από τον υποψιφιο. 
 Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςτον διαδικτυακό τόπο του Τμιματοσ και ςτθ ςχετικι εγκφκλιο του 
Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων.   

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8i6liwgyJoRIliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUwbKovXGA5VCXn6wCBYsxWmsEZwPYp6eFdWtmmfDeqx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8i6liwgyJoRIliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUwbKovXGA5VCXn6wCBYsxWmsEZwPYp6eFdWtmmfDeqx
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2019/78%CE%9D%CE%9E46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A6%CE%9F%CE%9C_ANAKOINOPOIHSH_EGKYKLIOU_LEITOYRGIAS_EPTAMELON_2019.pdf
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Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 
 

Δ.1.Εκπαιδευτικό Ζργο και Ρανεπιςτθμιακό Θμερολόγιο: 

1. Το ακαδθμαϊκό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ Σεπτεμβρίου και τελειϊνει τθν 31θ Αυγοφςτου του 

επόμενου ζτουσ.  

2. Το εκπαιδευτικό ζργο διαρκρϊνεται χρονικά ςε δφο (2) ακαδθμαϊκά εξάμθνα, το χειμερινό 

και το εαρινό, που αντιςτοιχοφν τουλάχιςτον ςε δεκατρείσ (13) πλιρεισ εβδομάδεσ 

διδαςκαλίασ για τα Α.Ε.Ι. (Ν.4009, άρκρο 33, παρ.5). Θ αρχι και το τζλοσ κάκε εξαμινου 

εξειδικεφονται με απόφαςθ Συγκλιτου. Αν, για οποιονδιποτε λόγο, ο αρικμόσ των 

εβδομάδων διδαςκαλίασ που πραγματοποιικθκαν ςε ζνα μάκθμα είναι μικρότεροσ από 

δεκατρείσ (13), το μάκθμα κεωρείται ότι δε διδάχκθκε και δεν εξετάηεται. Τυχόν δε εξζταςι 

του είναι άκυρθ και ο βακμόσ δεν υπολογίηεται ςτθν απονομι του πτυχίου (ο.π., παρ.7). 

3. Τα μακιματα διακόπτονται από τθν παραμονι των Χριςτουγζννων (24.12.) ζωσ και τθν 
επομζνθ των Θεοφανίων (7.1.), από τθν Ρζμπτθ τθσ Τυροφάγου ζωσ και τθν επομζνθ τθσ 
Κακαρισ Δευτζρασ και από τθν Μεγάλθ Δευτζρα ζωσ και τθν Κυριακι του Θωμά. 
4.  Μακιματα και εξετάςεισ δε γίνονται τα Σαββατοκφριακα και ςτισ παρακάτω γιορτζσ και 
επετείουσ:  
 Του Αγίου Δθμθτρίου (26 Οκτωβρίου) 
 Τθν Eκνικι Εορτι τθσ 28θσ Οκτωβρίου 
 Τθν Eπζτειο τθσ εξζγερςθσ του Ρολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου) 
 Των Τριϊν Ιεραρχϊν (30 Ιανουαρίου) 
 Του Ευαγγελιςμοφ και Εκνικισ Εορτισ (25 Μαρτίου) 
 Τθν 1θ Μαΐου 
 Του Αγίου Ρνεφματοσ (κινθτι εορτι) 

 
Δ.2. Εγγραφζσ Ρρωτοετϊν 

 
1. Σφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν ζκδοςθ των 
αποτελεςμάτων, θ Ρρυτανεία του Α.Ρ.Θ. υποβάλλει ςτο Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου 
Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων ονομαςτικό πίνακα των ειςαχκζντων ςτο α’ εξάμθνο του 
Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Α.Ρ.Θ. Ραράλλθλα δθμοςιεφει τα 
αποτελζςματα  καλϊντασ τισ/τουσ επιτυχοφςεσ/όντεσ να προςζλκουν μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ 
από τθν επόμενθ τθσ δθμοςίευςθσ ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ για τθν εγγραφι τουσ.  
2. Μετά τθν διαδικαςία ταυτοποίθςθσ ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ 
παραλαμβάνουν κωδικοφσ μζςω sms με τουσ οποίουσ δθμιουργοφν τθ φοιτθτικι θλεκτρονικι 
τθσ διεφκυνςθ και ζχουν πρόςβαςθ ςτα θλεκτρονικά ςτοιχεία τθσ μερίδασ τουσ.  
3. Με τθν ενεργοποίθςθ του θλεκτρονικοφ λογαριαςμοφ τουσ ζχουν πρόςβαςθ ςτισ παρακάτω 
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ: 

 Υπθρεςίεσ Θλεκτρονικισ Γραμματείασ ΑΡΘ https://sis.auth.gr/  

Θλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων «Εφδοξοσ» 
https://eudoxus.gr 

Θλεκτρονικι Υπθρεςία Απόκτθςθσ Ακαδθμαϊκισ Ταυτότθτασ https://submit-
academicid.minedu.gov.gr/  

 Υπθρεςία Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Μακθμάτων https://elearning.auth.gr/  

 Υπθρεςία Θλεκτρονικοφ Ταχυδρομείου Α.Ρ.Θ. https://webmail.auth.gr/ 

 

https://sis.auth.gr/
https://eudoxus.gr/
https://submit-academicid.minedu.gov.gr/
https://submit-academicid.minedu.gov.gr/
https://elearning.auth.gr/auth/saml/login.php
https://webmail.auth.gr/login.php
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Δ.3. Επιλογι Κατεφκυνςθσ και Εργαςτθρίου 
 

Με τθν εγγραφι τουσ ςτο Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Α.Ρ.Θ. οι 
φοιτθτζσ/τριεσ οφείλουν να επιλζξουν και να δθλϊςουν ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ 
Κατεφκυνςθ και Εργαςτιριο. Τα οκτϊ (8) κεςμοκετθμζνα καλλιτεχνικά Εργαςτιρια είναι 
αυτόνομεσ μονάδεσ διδαςκαλίασ και ζρευνασ μζςα από τα οποία διεξάγεται όλο το πρόγραμμα 
του ΡΡΣ ςε ότι αφορά το Καλλιτεχνικό Μάκθμα Κατεφκυνςθσ.  
 
1. Kατευκφνςεισ 
Το Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Α.Ρ.Θ. είναι ζνα καλλιτεχνικό Τμιμα με 
εργαςτθριακό χαρακτιρα. Θ εκπαιδευτικι φιλοςοφία του ςυνδυάηει τθν πράξθ με τθ κεωρία 
ενϊ το πενταετζσ πρόγραμμα ςπουδϊν υποςτθρίηει εξίςου τζςςερεισ καλλιτεχνικζσ 
κατευκφνςεισ που εξειδικεφουν το ενιαίο πτυχίο και ςυγκεκριμζνα:  
1. Κατεφκυνςθ Ηωγραφικισ             (Ρ.Δ.169/1984/Φ.Ε.Κ.57 τ.Α’, 3.5.1984) 
2. Κατεφκυνςθ Γλυπτικισ             (Ρ.Δ.169/1984/Φ.Ε.Κ.57 τ.Α’, 3.5.1984) 
3. Κατεφκυνςθ Χαρακτικισ             (Ρ.Δ.332/1991 (ΦΕΚ 118 τ.Α’/29.7.1991)  
4. Κατεφκυνςθ Νζα Μζςα Εικαςτικϊν Τεχνϊν  (Φ.Ε.Κ. 1938 τ.Β’/ 29.5.2019) 
 
2. Εργαςτιρια   
Το Καλλιτεχνικό Μάκθμα Κατεφκυνςθσ (ΚΜΚ) διδάςκεται μζςα από οκτϊ (8) κεςμοκετθμζνα 
Εργαςτιρια. Σε αυτζσ τισ αυτόνομεσ διδακτικζσ- ερευνθτικζσ μονάδεσ οι φοιτθτζσ/τριεσ 
διδάςκονται όλα τα ςχετικά με τθν ζννοια και τθν πρακτικι τθσ Τζχνθσ που μακαίνουν. Εκτόσ 
από το τεχνικό μζροσ ο διδάςκων/ουςα μεταφζρει μια οριςμζνθ αντίλθψθ για τθν τζχνθ. Θ 
αντίλθψθ αυτι ενδζχεται να ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με μιαν άλλθ, εξίςου κεμιτι αντίλθψθ 
άλλου/θσ διδάςκοντοσ/ουςασ ςτο ίδιο καλλιτεχνικό γνωςτικό αντικείμενο. Θ ζλλειψθ 
μονότροπθσ και δογματικισ διδαςκαλίασ αποτελεί βαςικό ςτοιχείο ςτθ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ 
ςε ζνα καλλιτεχνικό τμιμα. 

Τα καλλιτεχνικά Εργαςτιρια είναι οκτϊ (8):  
• Ρζντε (5) για τθν Κατεφκυνςθ τθσ Ηωγραφικισ 
• Ζνα (1) για τθν Κατεφκυνςθ τθσ Γλυπτικισ 
• Ζνα (1) για τθν Κατεφκυνςθ τθσ Χαρακτικισ  
• Ζνα (1) για τθν Κατεφκυνςθ Νζων Μζςων Εικαςτικϊν Τεχνϊν 
 
Για τθν αποςτολι, τθ δομι και τθν οργάνωςθ των καλλιτεχνικϊν Εργαςτθρίων ωσ αυτόνομων 
διδακτικϊν και ερευνθτικϊν μονάδων ωσ προσ το ΚΜΚ πρβλ. τθν κείμενθ νομοκεςία και τον 
Κανονιςμό του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων, ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ.  
 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGTNzPxpnvztndtvSoClrL8KoqaERu8wDDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBM4Ghzgt2BVMTrl_l9JBPuHpVMFP0Nn1v1dMMUUVoqI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGTNzPxpnvztndtvSoClrL8KoqaERu8wDDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBM4Ghzgt2BVMTrl_l9JBPuHpVMFP0Nn1v1dMMUUVoqI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGVo0BSic6eqXdtvSoClrL870ttxUrqL015MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIud3hUsE5ImbSRcg-DAdl_mrO5tf9J9bhWJYQa0up_Kis
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8u_IHzLbdDJHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUY99QsNiowOzoWpB_wcNUHYgUi_GtV3v5I6N44y8Dw-
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Δ.3.1. Ρρογράμματα Σπουδϊν Εργαςτθρίων 

Κατεφκυνςθ Ηωγραφικισ 

Εργαςτιριο Ηωγραφικισ 1  
(ΡΔ.384/Φ.Ε.Κ.253 τ.Α’/23.10.2001, ςτ.3525) 
Διευκυντισ: Δθμιτριοσ Ηουροφδθσ 
Διδακτικό Ερευνθτικό Ρροςωπικό (ΔΕΡ): Δθμιτριοσ Ηουροφδθσ, Κακθγθτισ 
Εργαςτθριακό Διδακτικό Ρροςωπικό (ΕΔΙΡ): Τριαντάφυλλοσ Τρανόσ (ςυνζργεια) 
Διδάςκον του ΡΔ 407/80: Κωνςταντίνοσ Γκουρτηισ. 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό (ΕΕΡ): Ραναγιϊτα Ανδριάκαινα, Ελζνθ Θεοφυλάκτου  
Ειδικό Τεχνικό Εργαςτθριακό Ρροςωπικό: Ευκφμιοσ Σκριάπασ, Γεϊργιοσ Γιαννουχαθλίδθσ 
 
Ρρόγραμμα Σπουδϊν 1ου Εργαςτθρίου 
Το Εργαςτιριο Ηωγραφικισ 1 αςχολείται εξαντλθτικά, αλλά όχι περιοριςτικά, με τθ Ηωγραφικι 
ωσ το ιςτορικά προνομιακό μζςο για να εξερευνιςουν αποτελεςματικά οι φοιτθτζσ/-τριεσ τισ 
προχποκζςεισ τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ καλλιτεχνικισ και προςωπικισ ζκφραςθσ, αλλά και 
τθν ευκταία πρόςλθψθ και επεξεργαςία των ςφνκετων αιςκθτθριακϊν δεδομζνων. Ρροτείνει, 
πλζον αυτϊν, ωσ αποφαςιςτικό μζςο καλλιτεχνικισ ωρίμανςθσ, τθν ζρευνα για τον 
υπερδομθμζνο και τεχνολογικά υπερπροςδιοριςμζνο ςφγχρονο κόςμο. Ο παιδαγωγικόσ ςτόχοσ 
είναι να αναπτφξουν οι φοιτθτζσ/-τριεσ υψθλοφ επιπζδου επικοινωνιακζσ, αναλυτικζσ και 
εκφραςτικζσ δεξιότθτεσ μζςα από τθν κακθμερινι διαδικαςία καλλιτεχνικισ παραγωγισ ςτο 
εργαςτιριο. Οι ακόλουκοι τρεισ διατομεακοί άξονεσ προςανατολιςμοφ πλθροφν τισ απαιτιςεισ 
τθσ γενικισ και ειδικισ εκπαίδευςθσ που πρζπει να παρζχει ζνα Εργαςτιριο και ικανοποιοφν τθ 
ςχζςθ τθσ Ηωγραφικισ με τισ υπόλοιπεσ κατευκφνςεισ αλλά και τισ κεωρθτικζσ και γνωςτικζσ 
απαιτιςεισ του Τμιματοσ. Συνοπτικά, αυτοί οι άξονεσ τείνουν ςτθν κατ’ αρχάσ εξοικείωςθ των 
φοιτθτϊν/-τριϊν με τα βαςικά ςτοιχεία που ςυγκροτοφν αυτό που κα ονομάηαμε Κακολικι 
Οπτικι Γλϊςςα και επιδιϊκουν να ςυςχετίςουν τζςςερεισ κατευκφνςεισ αναηιτθςθσ: τισ 
Εικόνεσ, τα Αντικείμενα, τισ τρεισ διαςτάςεισ του Χϊρου και τθν ιδζα του Χρόνου. 
Το Εργαςτιριο ειςάγει επιπλζον τθν ιδζα τθσ επαρκοφσ διαχείριςθσ τθσ ικανότθτασ οπτικισ 
επικοινωνίασ μζςω τθσ εξοικείωςθσ των φοιτθτϊν/τριϊν με όςο το δυνατόν περιςςότερα 
παραδοςιακά και μθ παραδοςιακά καλλιτεχνικά αλλά και «αλλότρια», μθ καλλιτεχνικά υλικά. 
Ενκαρρφνει τουσ φοιτθτζσ/τριεσ ϊςτε να χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά τισ αρχζσ τθσ οπτικισ 
γλϊςςασ, ενϊ ταυτόχρονα τονίηει τθ ςχζςθ μεταξφ μορφισ και νοιματοσ. Ενκαρρφνει δθμόςιεσ 
αναγνϊςεισ κειμζνων και επιςκζψεισ ςε μουςεία και γκαλερί, εδϊ και ςτο εξωτερικό. 
Ανάμεςα ςτισ διατμθματικζσ δραςτθριότθτεσ του Εργαςτθρίου περιλαμβάνονται θμιδομθμζνεσ 
ςυνεντεφξεισ καλλιτεχνϊν και μικρζσ διαλζξεισ ειδικϊν επιςτθμόνων ι ςυναδζλφων 
διδαςκόντων που αφοροφν άλλα μζςα ζκφραςθσ, αλλά και τεχνικζσ δεξιότθτεσ που αυτά 
απαιτοφν και οι οποίεσ κα παρζχουν ζνα αρχικό εννοιολογικό πλαίςιο απαραίτθτο για τθ 
μελλοντικι εργαςία των φοιτθτϊν/τριϊν με αυτά τα μζςα (π.χ. χαρακτικι, φωτογραφία, 
γλυπτικι, βίντεο, ςχεδιαςμό αντικειμζνων). Ρεριλαμβάνονται επίςθσ ςτο πρόγραμμα του 
Εργαςτθρίου εξελιγμζνα ειδικά πρότηεκτ, ςχεδιαςμζνα να διερευνιςουν τθ μεγάλθ γκάμα των 
αντικειμζνων, χϊρων και ιδεϊν που ενςωματϊνονται ςτο ςφγχρονο καλλιτεχνικό τοπίο. 
Το πρόγραμμα ςτο Εργαςτιριο απευκφνεται ςε φοιτθτζσ/τριεσ που ενδιαφζρονται ενεργά για 
τθν πρακτικι αλλά και για τθν ενδελεχι μελζτθ τθσ Τζχνθσ. Θ ςυνεργαςία με τισ υπόλοιπεσ 
Κατευκφνςεισ του Τμιματοσ Εικαςτικϊν αλλά και με τα υπόλοιπα Τμιματα που αποτελοφν τθ 
Σχολι Καλϊν Τεχνϊν είναι κατά τθ γνϊμθ του Διευκυντι του Εργαςτθρίου απαραίτθτθ. Θ 
Σχολι ςυνολικά πλαιςιϊνεται από ζναν ευρφ κφκλο καλλιτεχνϊν και άλλων ειδθμόνων που 
ενδιαφζρονται και για τθν πόλθ που φιλοξενεί το Τμιμα και για τθν τζχνθ γενικότερα. Το 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHgzIpqlooT4HdtvSoClrL8r8vpvR2eNoN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQtrlLJk8hrmQmJ1p1VoUn0CTh650dMvncPZGaB4TR17
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απαιτθτικό πρόγραμμα του Εργαςτιριου επιδιϊκει να ενκαρρφνει τθν κατανόθςθ τθσ τζχνθσ 
από διάφορεσ οπτικζσ γωνίεσ: τθν πρακτικι και τθν πρόκεςθ του δθμιουργοφ, τισ οπτικζσ 
ςυμβάςεισ που χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ και που ςυμβάλουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ αντίλθψθσ 
και τθν κριτικι υποδοχι του κοινοφ και τθν ανάπτυξθ πολλαπλϊν δεςμϊν με τθν πόλθ τθσ 
Θεςςαλονίκθσ και τουσ κεςμοφσ τθσ. Εκτόσ από τθν εργαςία για τθ Ηωγραφικι μζςα και ζξω 
από τουσ χϊρουσ του Εργαςτθρίου, αυτοί οι ςτόχοι, για να εκπλθρωκοφν ςε ικανοποιθτικό 
βακμό, απαιτοφν τθν εντατικι μελζτθ από τουσ φοιτθτζσ/τριεσ ςτο πλαίςιο πολλϊν γνωςτικϊν 
πεδίων, ςυμπεριλαμβανομζνων -αλλά όχι περιοριςτικά- τθσ Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ, τθσ τοπικισ 
Ιςτορίασ, τθσ Αρχιτεκτονικισ, τθσ Κριτικισ και τθσ Αιςκθτικισ. 
Αϋ ζτοσ 
Πλοι/εσ οι φοιτθτζσ/τριεσ εντάςςονται ςε αρχικι διετι εκπαίδευςθ ϊςτε να αναπλαιςιϊςουν 
κετικά τισ δεξιότθτεσ που απζκτθςαν από το ςτάδιο τθσ προετοιμαςίασ για τθν ειςαγωγι και 
ταυτόχρονα να ξεπεράςουν τισ ενδεχόμενεσ ςκλθρφνςεισ του ιςχφοντοσ ατομικιςτικοφ και 
ανταγωνιςτικοφ καλλιτεχνικοφ παραδείγματοσ. 
Σχζδιο Ι & ΙΙ: Θεωρία και εμπειρία. Ιςτορικό και Εννοιολογικό Σχζδιο. 
Ρότε ζνα ςχζδιο γίνεται αντικείμενο πλζον και όχι εικόνα; 
Ρϊσ μπορεί μια γραμμι να εγκαταλείψει το χαρτί και να γίνει "δράςθ"; 
Μπορεί ζνα ςχζδιο να πει μια ιςτορία; 
Αυτά τα ερωτιματα και πολλά άλλα κα κακοδθγιςουν τθν πορεία των εργαςιϊν των 
φοιτθτϊν/τριϊν. Ο κφκλοσ των δραςτθριοτιτων για το ςχζδιο ςτοχεφει ςτθν κατανόθςθ τθσ 
ιςτορίασ του ςχεδίου ωσ κεμελίου τθσ καλλιτεχνικισ και όχι μόνο εκπαίδευςθσ ςτθ 
νεωτερικότθτα, αλλά και τθσ ςφγχρονθσ κατάςταςισ του ωσ τθσ δυνατότθτασ παρουςίαςθσ 
προςωπικϊν ιδεϊν και καινοτόμων νζων μορφϊν. Τα ιςτορικά παραδείγματα τθσ τζχνθσ, ο 
«εγκυκλοπαιδιςμόσ» των παραπροϊόντων του ςχεδίου, θ τυπογραφία και τα μθ ιςότιμα με τθν 
τζχνθ μορφότυπα όπωσ είναι οι χάρτεσ, τα εκπαιδευτικά διαγράμματα, τα γραφικά των 
υπολογιςτϊν κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ αςτικά ςχιματα και μορφότυπα (ςιματα-κϊδικεσ) 
κα ειςαχκοφν ωσ πρότυπα για εβδομαδιαίεσ ανακζςεισ και μεςοπρόκεςμεσ εργαςίεσ. 
Χρώμα: Θεωρία και εμπειρία. 
Σε ειδικό ςεμινάριο το εργαςτιριο προτείνει μια πρακτικι και κεωρθτικι ζρευνα ςχετικά με 
τον τρόπο που βιϊνουμε το χρϊμα ςτον κόςμο και ςτθ δουλειά μασ. Οι φοιτθτζσ/τριεσ κα 
ζχουν τθν ευκαιρία να μελετιςουν μια ςειρά προςεγγίςεων ςτο χρϊμα, όπωσ είναι: θ “οπτικι” 
και θ "απτικι" αντίλθψθ του χρϊματοσ, ςυμβολικζσ/πνευματικζσ κεωρίεσ χρϊματοσ, κακϊσ και 
ευρφτερα γνωςτζσ κεωρίεσ "του οπτικοφ χρϊματοσ". Στο ςτοφντιο, κα αφιερϊςουν χρόνο ςε 
μια ςειρά αςκιςεων που κα διαςαφθνίηουν τισ εκφραςτικζσ, ςυμβολικζσ, επιςτθμονικζσ και 
πολιτιςτικζσ πτυχζσ τθσ αντίλθψθσ του χρϊματοσ χρθςιμοποιϊντασ κυρίωσ χαρτί, καμβά 
ακρυλικι χρωςτικι ουςία αλλά και τεχνθτό φωσ. Διαλζξεισ, εκδρομζσ επί του πεδίου και 
προςκεκλθμζνοι ομιλθτζσ κα διευρφνουν τθ ςυηιτθςθ για το χρϊμα. 
Ειςαγωγή ςτη Ζωγραφική I-II. Σεμινάρια 
Αυτό το ςεμινάριο ειςάγει τουσ φοιτθτζσ/τριεσ ςτα κεμελιϊδθ ςτοιχεία τθσ ηωγραφικισ (ωσ 
ειδικισ πλζον "γλϊςςασ" με ςυναφείσ μεκοδολογίεσ), κακϊσ και ςτουσ τρόπουσ να μακαίνουν 
πϊσ να ξεκινιςουν και να αναπτφςςουν μια εξατομικευμζνθ ζρευνα ςχετικά με το κζμα των 
εργαςιϊν (προτηεκτ) που επιλζγουν αλλά και το νόθμα που κζλουν να επενδφςουν ςτισ 
εργαςίεσ τουσ. Αυτό το μάκθμα-ςεμινάριο δίνει ζμφαςθ ςτισ ομαδικζσ κριτικζσ και τθ 
ςυηιτθςθ. 
Βϋ ζτοσ: Ηωγραφικι IΙI & ΙV 
Δεν υπάρχει διακζςιμθ περιγραφι ανάλυςθσ των αντικειμζνων του επειδι αποτελεί δυναμικι 
εργαςία εν προόδω του διετοφσ προγράμματοσ. Εςτιάηει ςτθν ςχζςθ διαμεςολαβθμζνων 
"γεγονότων τζχνθσ" και κριτικισ γραφισ. 
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, αλλά όχι αργότερα από τθν αρχι του χειμερινοφ 
εξαμινου του 3ου ζτουσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ ςυναντϊνται με τον Διευκυντι του Εργαςτιριου 
(και τουσ διδάςκοντεσ του εργαςτθρίου) για τον ςχεδιαςμό του υπόλοιπου προγράμματοσ που 
τουσ αφορά το επόμενο ζτοσ. 
Γϋ ζτοσ: Τζχνθ και Θεωρία 
Οι ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ ςυνδζονται με τα πρότηεκτ, εξετάηουν τουσ "τόπουσ" τθσ 
καλλιτεχνικισ πρακτικισ ςτον ςφγχρονο πολιτιςμό αλλά και τθ ρθτορικι των εικόνων. Ζμφαςθ 
δίνεται ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ, αλλά δεν αποκλείονται οι άλλεσ τζχνεσ (κινθματογράφοσ, 
κζατρο, μουςικι, χορόσ). Εξετάηονται, με τθ ςυνζργεια των διδαςκόντων, τα κεωρθτικά 
μακιματα, κακϊσ και το μάκθμα τθσ επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ του καλλιτεχνικοφ ζργου, 
κζματα όπωσ είναι θ αξία χριςθσ, θ λατρευτικι αξία και θ εκκετικι αξία ςτα ζργα τζχνθσ, θ 
διαμόρφωςθ του υποκειμενικοφ και του ςυλλογικοφ γοφςτου, θ ςχζςθ μεταξφ ατομικισ 
παραγωγισ και κεςμικϊν πρακτικϊν, ο ρόλοσ τθσ ατομικισ πρόκεςθσ (προκετικότθτασ ) ςτθν 
καταςκευι του νοιματοσ του ζργου τζχνθσ, θ επίδραςθ των πθγϊν «ζμπνευςθσ» 
(υψθλι/χαμθλι, αφελισ, πρωτόγονθ, εξωτερικι) και θ αντίκεςθ ι ςυνάφεια του ζργου τζχνθσ 
με αυτζσ, θ ςχζςθ μεταξφ τθσ αλικειασ και τθσ αυκεντικότθτασ και οι ετερόνομεσ χριςεισ τθσ 
τζχνθσ (π.χ. υπερβατικότθτα, διακόςμθςθ, ακτιβιςμόσ), θ λειτουργία και θ διατιρθςθ των 
κατθγορικϊν διακρίςεων που χαρακτθρίηουν τα ζργα τζχνθσ ςε άλλα πεδία (εκπαίδευςθ, 
κεραπεία, παιχνίδι) ςε αντίκεςθ ι ςε ςυμφωνία με τισ αυςτθρά τεχνικζσ, ενδοςυςτθμικζσ 
πτυχζσ του ιδίου του μζςου τθσ ηωγραφικισ.   
Οι ςπουδαςτζσ αςχολοφνται με δφο κφριεσ δραςτθριότθτεσ: 
(Α) Με μια ςειρά από ζργα που γίνονται ςτο ςτοφντιο και που προκαλοφν τθ φανταςία και 
διευρφνουν τισ επίςθμα αποδεκτζσ ορκοδοξίεσ. 
(Β) Με τθν ειςαγωγι ςτον κόςμο τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ μζςω επιλεγμζνων αναγνϊςεων, 
διαλζξεων, προςεκτικισ ανάλυςθσ και καταγραφισ τθσ πρόταςισ τουσ, όπωσ και αυτισ άλλων 
καλλιτεχνϊν, με τουσ οποίουσ τουσ ςυνδζει ςυνάφεια και αναλογικότθτα. 
Ζωγραφική V 
Οι πρακτικζσ δεξιότθτεσ ςτο ςτοφντιο αναπτφςςονται και ελζγχονται ενϊ αντιπαρατίκενται ςτο 
κακικον τθσ ςυνεποφσ άρκρωςθσ καλλιτεχνικϊν ιδεϊν. Επιςκζψεισ ςε μουςεία, γκαλερί και 
άλλουσ πολιτιςτικοφσ και εμπορικοφσ χϊρουσ απαιτοφνται, όπωσ και θ ςυμμετοχι ςε 
κακοριςμζνεσ εκδθλϊςεισ ςυνεργατικοφ και ςυμμετοχικοφ χαρακτιρα. 
Τουλάχιςτον 4 μικρά πρότηεκτ, ατομικά και ςυλλογικά, υλοποιοφνται ςτο τρίτο ζτοσ, πζρα από 
τθν απαίτθςθ τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ ςτθ Ηωγραφικι, και αυτά πρζπει να προκφπτουν από 
τθν ςυναπόφαςθ διδαςκόντων και φοιτθτι/τριασ. 
Ζωγραφική VI 
Κατά τθ διάρκεια του εξαμινου, με γνϊμονα τθν παραγωγι και εξζλιξθ του ατομικοφ τουσ 
ζργου, οι φοιτθτζσ/τριεσ υποςτθρίηονται, κατόπιν επιλογισ και κρίςθσ εκ μζρουσ των 
διδαςκόντων,  ςτθν παραγωγι ζργου βαςιςμζνου ςε πειραματικζσ καλλιτεχνικζσ προςεγγίςεισ, 
και προτείνονται να το παρουςιάςουν κυρίωσ ςτου χϊρουσ του εργαςτθρίου ι εναλλακτικά ςε 
άλλουσ εκκεςιακοφσ χϊρουσ, ενϊ παροτρφνονται να διοργανϊςουν ομαδικζσ ςυνεργατικζσ 
εκκζςεισ.  
Στο τζλοσ τθσ περιόδου οι φοιτθτζσ/τριεσ μποροφν να επιλζξουν εάν κζλουν να υποβάλουν 
αίτθςθ για εκτεταμζνο χϊρο ςτο ςτοφντιο εικαςτικϊν τεχνϊν. Οι διακζςιμοι χϊροι ςτα 
ςτοφντιο είναι περιοριςμζνοι. Οι υποψιφιοι/εσ κα επανεξεταςτοφν από επιτροπι διδαςκόντων 
ςτο τζλοσ του τρίτου ζτουσ και οι αποφάςεισ ςχετικά με τουσ χϊρουσ ςτοφντιο που κα 
διατεκοφν ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ κα ανακοινωκοφν πριν από τθν ζναρξθ του 5ου εξάμθνου (ςτο 
τρίτο ζτοσ ςπουδϊν). Οι ςπουδαςτζσ/τριεσ που παραμζνουν ςτο κοινό ςτοφντιο παρουςιάηουν 
το ζργο τουσ ςε μια ζκκεςθ και μπορεί να είναι επιλζξιμοι για να λάβουν εκτεταμζνο χϊρο ςτα 
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ςτοφντιο κατά τθ διάρκεια του τετάρτου ζτουσ. 
Δϋ ζτοσ: Ρροθγμζνθ Ηωγραφικι VII & VIII ( Senior Project) 
Ο ςτόχοσ αυτοφ του κφκλου δραςτθριοτιτων είναι να επεκτείνουν οι φοιτθτζσ/τριεσ τθν 
πρακτικι αλλά και τον οριςμό τθσ ηωγραφικισ τουσ προσ τθν κατεφκυνςθ του 
επαγγελματιςμοφ. Μζςα από μια ςειρά ζργων ςτοφντιο, κα εξετάςουμε κεμελιϊδθ ηθτιματα 
γφρω από τθ ηωγραφικι του 20ου και του 21ου αιϊνα που ανακφπτουν με ανανεωμζνθ ζνταςθ 
ςιμερα, όπωσ είναι: θ διχοτομία παράςταςθσ/αφαίρεςθσ, το ςϊμα και θ αυτοζκφραςθ , θ 
ψθφιακι/αναλογικι εικόνα και, κυρίωσ, θ ςχζςθ τθσ ηωγραφικισ με τθν κλθρονομιά τθσ και τα 
άλλα εκφραςτικά μζςα. Στο ςτοφντιο κα αςκθκοφν οι φοιτθτζσ/τριεσ ςε αντιπαράκεςθ με 
πρότυπα από άλλα διςδιάςτατα (2-D) τριςδιάςτατα (3-D) και τετραδιάςτατα ( 4-D) εκφραςτικά 
μζςα, εξετάηοντασ τισ δυνατότθτεσ όλων αυτϊν ϊςτε να αποκτιςουν εποπτεία των μζςων, να 
εκφράςουν και να διαχειριςτοφν τισ πραγματικζσ φυςικζσ ιδιότθτεσ του υλικοφ τουσ και τθσ 
ηωγραφικισ φλθσ εν γζνει. Ζνα τελικό προτηεκτ κα χρθςιμεφςει ωσ κορυφαία επαγγελματικι 
εμπειρία και κα εγκαινιάςει ταυτόχρονα ωσ πρόπλαςμα και μοντζλο τον κφκλο των 
διπλωματικϊν τουσ εργαςιϊν . 
Οι φοιτθτζσ/τριεσ ςτα ανεξάρτθτα ςτοφντιο υποχρεοφνται να παρακολουκιςουν ζνα πρόςκετο 
ςεμινάριο, το Senior Project, το οποίο χρθςιμεφει ωσ ζνα κρίςιμο φόρουμ για τθν προετοιμαςία 
και τθν υποςτιριξθ τθσ ζκκεςθσ τθσ διπλωματικισ τουσ εργαςίασ το επόμενο ζτοσ. 
Ρρόκειται για ζνα ςεμινάριο ενίςχυςθσ τθσ κριτικισ τουσ ικανότθτασ και τθσ ικανότθτασ 
αυτοπαρουςίαςθσ και επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ του καλλιτεχνικοφ τουσ ζργου που 
χρθςιμοποιεί ωσ εργαλεία τόςο τθν ομαδικι ςυηιτθςθ αλλά και τθν ατομικι κακοδιγθςθ των 
τελειόφοιτων ςτθν υπθρεςία τθσ προαγωγισ τθσ πρακτικισ πλευράσ τθσ τζχνθσ τουσ. Ζμφαςθ 
δίνεται ςτθ ςυνεχι ανάπτυξθ τθσ ιδζασ για τθν καλλιτεχνικι παραγωγι του ζργου τουσ που 
ξεκίνθςε ιδθ ςτο προθγοφμενο διάςτθμα των ςπουδϊν. Απαιτοφνται τόςο ανάπτυξθ τθσ 
κριτικισ ικανότθτασ ανάγνωςθσ των ζργων τουσ, όςο και γραπτζσ απαντιςεισ που αναρτϊνται 
ςε μεικτι θλεκτρονικι πλατφόρμα. Εκτόσ από τισ εργαςίεσ ςτο ςτοφντιο, απαιτοφνται 
επιςκζψεισ ςε μουςεία και γκαλερί. 
Το Senior Project δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ να ςυμμετάςχουν ςε μια ςυνεχι και 
ζντονθ ανάπτυξθ τθσ καλλιτεχνικισ τουσ πρακτικισ που βαςίηεται ςε εβδομαδιαίεσ 
ςυναντιςεισ ςε όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ με τθ ςυνεργαςία των διδαςκόντων αλλά και των 
κεωρθτικϊν με ςτόχο τθν επαρκζςτερθ δυνατι προετοιμαςία τθσ τεκμθριωμζνθσ υποςτιριξθσ 
του καλλιτεχνικοφ ζργου από τουσ ίδιουσ. 
Εϋ ζτοσ: Ρροετοιμαςία πτυχιακισ εργαςίασ - πτυχιακι εργαςία 
Κατά τθ διάρκεια του τελευταίου ζτουσ των ςπουδϊν τουσ οι φοιτθτζσ/τριεσ προετοιμάηουν το 
υπό εξζλιξθ ζργο και δζχονται τισ υποδεικνυόμενεσ από του διδάςκοντεσ παρατθριςεισ. Στο 
τζλοσ αυτισ τθσ ζντονθσ από κάκε άποψθ περιόδου οι φοιτθτζσ/τριεσ πρζπει να ζχουν 
ςχθματίςει ζνα portfolio ζργων ηωγραφικισ εξαιρετικισ ποιότθτασ, ι εναλλακτικά μια πλιρωσ 
υλοποιιςιμθ πρόταςθ ςε άλλο μζςο ι μζςα για να προτακοφν από τον Διευκυντι του 
Εργαςτθρίου ϊςτε να αποφοιτιςουν. 
Γενικά Μαθήματα κατά την διάρκεια του ζτουσ: 
Κατά τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ διενεργοφνται διαλζξεισ από τουσ διδάςκοντεσ του 
εργαςτθρίου, προςκεκλθμζνουσ καλλιτζχνεσ ι ειδικοφσ εκπαιδευτικοφσ με ελεφκερο 
ακροατιριο απευκυνόμενεσ ςε όλα τα ζτθ ςπουδϊν. 
Θζματα ςυνεργειϊν και διαλζξεων: 
Συνοπτικά Μακιματα για τθν Οπτικι Γλϊςςα. 
Ιςτορικότθτα του Σχεδίου. 
Χρϊμα: Θεωρία και εμπειρία. 
Ειςαγωγι ςτισ φωτομθχανικζσ/ψθφιακζσ αναπαραγωγζσ και μονοτυπίεσ. 
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Ειςαγωγι ςτισ χωροπλαςτικζσ αναπτφξεισ. 
Ειςαγωγι ςτθν κινθματογραφικι γλϊςςα - ανάλυςθ δομικϊν ςτοιχείων. 
Ο χϊροσ, ο χρόνοσ και θ διαδοχικι εικόνα. 
Νζεσ απεικονιςτικζσ μζκοδοι και θ χριςθ τουσ ςτθν Τζχνθ. 
Ρειραματικι Γραφι/Γράφοντασ κείμενα για Performances. 
Ακτιβιςμόσ και τζχνθ. 
Αρχειακό υλικό. 
 
Εργαςτιριο Ηωγραφικισ 2  
(ΡΔ.384/Φ.Ε.Κ.253 τ.Α’/23.10.2001, ςτ.3525) 
Διευκυντισ: Στυλιανόσ Κουπζγκοσ, 
Διδακτικό Ερευνθτικό Ρροςωπικό (ΔΕΡ): Στυλιανόσ Κουπζγκοσ, Κακθγθτισ, Ευαγγελία Νομίδου, 
Επίκουρθ Κακθγιτρια 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό (ΕΕΡ): Σωτιριοσ Ρανουςάκθσ, Ηωγράφοσ Βαςίλειοσ 
Ειδικό Τεχνικό Εργαςτθριακό Ρροςωπικό (ΕΤΕΡ): Ευκφμιοσ Σκριάπασ, 
Γεϊργιοσ Γιαννουχαθλίδθσ 
 
Ρρόγραμμα Σπουδϊν 2ου Εργαςτθρίου 

Αϋ εξάμθνο 
Επαναπροςδιοριςμόσ του όρου ςχζδιο για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζννοιασ του από τουσ 
πρωτοετείσ με αντικείμενο, «Θ μία φόρμα δίπλα ςτθν άλλθ ςε ςχζςθ με τθν αρχιτεκτονικι 
αντίλθψθ του ςυνόλου». Γυμνό μοντζλο, ςπουδι υπαίκρου και γνωριμία με το χρϊμα. 
Βϋ εξάμθνο 
Ραραμζνει θ αρχι μία φόρμα δίπλα ςτθν άλλθ ςε ςχζςθ με το ςφνολο» και περιςςότερο 
επιμονι ςτο χρϊμα. 
Γϋ εξάμθνο 
Ραραμζνει θ αρχι «μία φόρμα δίπλα ςτθν άλλθ ςε ςχζςθ με το ςφνολο» και επιπλζον αςκιςεισ 
από μνιμθσ και αςκιςεισ παρατθρϊντασ τθ φφςθ. 
Δϋ εξάμθνο 
Ρροςπάκεια αναγωγισ τθσ ςπουδισ ςε μζςο ζκφραςθσ. Ρροςκικθ ετερόκλθτων υλικϊν 
(γνωριμία με τθν φλθ). 
Εϋ- ΣΤϋ εξάμθνα 
Ανίχνευςθ ςτθν παραγωγι και ςφμφωνα με τισ τάςεισ του ςπουδαςτι. Δθμιουργία ευκαιρίασ 
για επαφι και με άλλα μζςα ζκφραςθσ, video, performance, photo, happening, εγκατάςταςθ, 
καταςκευζσ, ψθφιακά μζςα. 
Ηϋ εξάμθνο 
Ανατροφοδότθςθ τθσ εμπειρίασ “μία φόρμα δίπλα ςτθν άλλθ ςε ςχζςθ με το ςφνολο" με τθν 
προςκικθ των νζων υλικϊν και μζςων ζκφραςθσ. Αποποίθςθ από κάκε προκατάλθψθ και 
ταμποφ (πολιτικά, κρθςκευτικά και πολιτιςτικά δόγματα) βαςιηόμενοι ςτθν αρχι ότι ελευκερία 
και ςυνείδθςθ αποκλείονται αμοιβαία με ςτόχο τθν ενδελζχεια τθσ εικόνασ. 
Θϋ εξάμθνο 
Ρρϊτο ςτάδιο τθσ προετοιμαςίασ του πτυχίου. Χαλάρωςθ τθσ εποπτείασ ςτισ πλαςτικζσ αξίεσ 
για να μθ χακεί αυτό που υπαινίςςεται θ εικόνα κάτω από το βάροσ τθσ ηωγραφικισ, 
αποφεφγοντασ ζτςι τθν επικράτθςθ τθσ φόρμασ πάνω ςτο περιεχόμενο. 
Θϋ εξάμθνο 
Ρροετοιμαςία του πτυχίου. Ρυροδοτοφμε ζνα ςυναίςκθμα όπου το κζμα γίνεται αρωγόσ και 
εμφανίηει τθν ανάγκθ του υποψιφιου να επιτφχει τθ ςυμφιλίωςθ ανάμεςα ςτθν φλθ και το 
περιεχόμενο με το τελετουργικό τθσ δθμιουργίασ. 
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Ιϋ εξάμθνο 
Θεωρθτικι κάλυψθ ςε κάκε παραγωγι ζργου οποιαςδιποτε μορφισ και ςυγκζντρωςθ ζργων 
για το πτυχίο. 

 
Εργαςτιριο Ηωγραφικισ 3  
(ΡΔ.384/Φ.Ε.Κ.253 τ.Α’/23.10.2001, ςτ.3525) 
Διευκυντισ: Γεϊργιοσ Τςακίρθσ 
Διδακτικό Ερευνθτικό Ρροςωπικό (ΔΕΡ): Γεϊργιοσ Τςακίρθσ, Κακθγθτισ 
Βαςίλειοσ Βαςιλακάκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό (ΕΕΡ): Σταφροσ Ραναγιωτάκθσ, Κεραμάρθσ Χριςτοσ 
Ειδικό Τεχνικό Εργαςτθριακό Ρροςωπικό (ΕΤΕΡ): Ευκφμιοσ Σκριάπασ, Γεϊργιοσ 
Γιαννουχαθλίδθσ 
 

Ρρόγραμμα Σπουδϊν 3ου Εργαςτθρίου 
Στο «Εργαςτιριο Ηωγραφικισ 3» διδάςκεται θ Εικαςτικι ζκφραςθ, τα ςυνδυαςτικά μζςα και θ 
ςχζςθ των τεχνϊν μεταξφ τουσ. Το ςχζδιο και θ ςφνκεςθ είναι μια διαρκισ αναηιτθςθ από τουσ 
ςπουδαςτζσ, με όποια μορφι επιλζγουν από το πρϊτο εξάμθνο μζχρι το τελευταίο. Ζνα βαςικό 
ςτοιχείο τθσ διδαςκαλίασ ςτο «Εργαςτιριο Ηωγραφικισ 3» είναι οι ανοιχτζσ ςυηθτιςεισ ςε όλα 
τα ζτθ με κζματα που επιλζγουν οι κακθγθτζσ ςε ςυνεργαςία με τουσ φοιτθτζσ/τριεσ και το 
αντίκετο. Θ ελεφκερθ επιλογι αςκιςεων από το πρϊτο εξάμθνο ζχει τα όρια που παρατίκενται 
ωσ εξισ: βαςικό ςχζδιο, ςφνκεςθ, χρϊμα, ρυκμόσ, κλίμακα, πλιρθ και κενά, οικονομία μζςων, 
μνιμθ, ταφτιςθ, αποςταςιοποίθςθ, εικαςτικι γραφι και αυτόματθ γραφι, τα ςτοιχεία που 
υπάρχουν ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ εικαςτικισ ζκφραςθσ. Θ διδαςκαλία των ςυνδυαςτικϊν 
μζςων γίνεται ςε όλα τα ζτθ και αφορά τθ ηωγραφικι, τθν κίνθςθ, τα ψθφιακά μζςα, τθ 
φωτογραφία και τισ εγκαταςτάςεισ. 
 
Αϋ-Βϋ- Γϋ- Δϋ εξάμθνα 
Αςκιςεισ ςχεδίου από φυςικό πρότυπο (γυμνό μοντζλο) με διάφορα υλικά (κάρβουνο, μελάνι, 
ακρυλικά, μολφβι κ.τ.λ.) αςκιςεισ χρϊματοσ από φυςικό πρότυπο, διευρυμζνθ ζννοια του 
ςχεδίου, αςκιςεισ χρϊματοσ από φυςικό πρότυπο, ειδικζσ αςκιςεισ των τριϊν βαςικϊν 
χρωμάτων και του γκρίηου, αςκιςεισ με ςινικι μελάνθ, ακουαρζλα γραφίτεσ. Το ςχζδιο και θ 
ςφνκεςθ είναι μια διαρκισ αναηιτθςθ από τουσ ςπουδαςτζσ. Εννοιολογικι προςζγγιςθ μζςω 
φωτογραφίασ από αςτικό κοινωνικό περιβάλλον (Θεςςαλονίκθ) και αςκιςεισ γνωριμίασ 
υλικϊν, προςζγγιςθ κεμάτων από τθν ιςτορία τθσ τζχνθσ. 
Εϋ-ΣΤϋ εξάμθνα 
Αυτό το ζτοσ είναι κρίςιμο για τθ ςυνζχιςθ των ςπουδϊν. Εδϊ αρχίηουν να εμβακφνουν οι 
ςπουδαςτζσ καταςταλάηοντασ ςε κάποιουσ τρόπουσ ζχοντασ επιλζξει από τα άπειρα μζςα, 
αυτά που τουσ ταιριάηουν. Είναι ταυτόχρονα και το ςθμείο που μπορεί να ονειρευτεί κανείσ 
ακόμα και το αντίκετο από αυτό που κάνει, μπορεί να αλλάξει τελείωσ υλικά, κζματα, 
ςυνδυαςμοφσ τεχνϊν, μπορεί να αφοςιωκεί, να ταυτιςτεί, να ανατρζψει, να πειραματιςτεί 
ςχεδόν απόλυτα, να αποφαςίςει να μπει ςτον ςτίβο τθσ πραγματικότθτασ. Το «Εργαςτιριο 
Ηωγραφικισ 3» ζχει τον τεχνολογικό εξοπλιςμό να υποςτθρίξει πολλζσ επιλογζσ, θ διδαςκαλία 
των ςυνδυαςτικϊν μζςων υποςτθρίηεται αυτόνομα αλλά και από το εργαςτιριο τθσ 
Χαρακτικισ, τθ φωτογραφία και ζνα πρόγραμμα ςυνεργαςίασ με διδάςκοντεσ ςε εργαςτθριακά 
και κεωρθτικά μακιματα, διαλζξεισ από εξωτερικοφσ επιςκζπτεσ και διαλζξεισ από 
ςπουδαςτζσ του εργαςτθρίου που επικυμοφν να παρουςιάηουν δικά τουσ projects. Οι 
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ςπουδαςτζσ είναι ελεφκεροι να δείχνουν τθ δουλειά τουσ εάν το επικυμοφν ςε διδάςκοντεσ 
άλλων εργαςτθρίων, προςδοκϊντασ ποικιλία απόψεων. 
Ηϋ-Θϋ εξάμθνο 

Στθν ουςία αυτό το ζτοσ είναι θ ςυνζχεια του τρίτου ζτουσ αλλά και θ προετοιμαςία για το 
πτυχιακό ζτοσ. Θ εμπζδωςθ τθσ όποιασ επιλογισ υποςτθρίηεται με όλουσ τουσ τρόπουσ και θ 
διδαςκαλία είναι πιο εξειδικευμζνθ με ζμφαςθ ςτο προςωπικό πρόγραμμα κάκε ςπουδαςτι. 

Θϋ-Ιϋ εξάμθνα 

Αυτό είναι το ζτοσ του πτυχίου. Εδϊ ςυγκεντρϊνεται όλθ θ ενζργεια ςτο επιλεγμζνο κζμα που 
καλοφνται να εκτελζςουν, να παρουςιάςουν και να υποςτθρίξουν οι υποψιφιοι. Θ ςυνεργαςία 
είναι και ςτα τρία αυτά επίπεδα. Δίνουμε μεγάλθ ςθμαςία ςτο ζργο που κα παρουςιαςτεί αλλά 
και ςτθν εκτζλεςθ-παρουςίαςθ. Θ υποςτιριξθ είναι άλλθ μία ελεφκερθ επιλογι των 
ςπουδαςτϊν, μπορεί να είναι ςυνοδευτικι του πτυχίου ι να ζχει τθ μορφι διάλεξθσ. Το πτυχίο 
δεν είναι θ ταυτότθτα του καλλιτζχνθ, είναι θ ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ ενόσ project με τθν 
πεικαρχία που χρειάηεται. 

 

Εργαςτιριο Ηωγραφικισ 4  

(ΡΔ.384/Φ.Ε.Κ.253 τ.Α’/23.10.2001, ςτ.3525) 
Διευκυντισ: Ευάγγελοσ Ρλοιαρίδθσ 
Διδακτικό Ερευνθτικό Ρροςωπικό (ΔΕΡ): Ευάγγελοσ Ρλοιαρίδθσ, Κακθγθτισ 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό (ΕΕΡ): Βαςίλειοσ Αβραμίδθσ 
Ειδικό Τεχνικό Εργαςτθριακό Ρροςωπικό (ΕΤΕΡ): Ευκφμιοσ Σκριάπασ, Γεϊργιοσ 
Γιαννουχαθλίδθσ 
 
Ρρόγραμμα Σπουδϊν 4ου Εργαςτθρίου 
Το «Εργαςτιριο Ηωγραφικισ 4» επιδιϊκει τθ ςυνολικι καλλιζργεια του φοιτθτι/τριασ κζτοντασ 
ςα βαςικό άξονα τθ ηωγραφικι του αναηιτθςθ και τθν εικαςτικι του ζρευνα. Μζςα από τθν 
κακθμερινι εργαςία του εργαςτθρίου, με πολλά ςεμινάρια που προςεγγίηουν τον παλμό τθσ 
ςφγχρονθσ εικαςτικισ δθμιουργίασ, με επιςκζψεισ ςε Μουςεία και Γκαλερί τθσ Ελλάδασ και του 
εξωτερικοφ, αλλά και με ομιλίεσ και επιςκζψεισ ςε εργαςτιρια ςθμαντικϊν καλλιτεχνϊν, οι 
φοιτθτζσ/τριεσ καλοφνται να εργαςτοφν και να προτείνουν ζργα, τα οποία αποπνζουν με 
ςαφινεια, πρωτοτυπία και ποιότθτα μείηονα και ζντονα ερωτιματα του ςιμερα. Ενϊ δίνεται 
ζμφαςθ ςτθ ηωγραφικι, δεν αποκλείονται άλλα μζςα και τομείσ ζρευνασ υπογραμμίηοντασ τθν 
ανοικτι και γόνιμθ ςυνφπαρξθ πολλϊν διαφορετικϊν τάςεων και μζςων. Ταυτόχρονα, υπό 
μορφι ςεμιναρίων, δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε κζματα επαγγελματικισ πρακτικισ 
(δθμιουργία Portfolio, διοργάνωςθ εκκζςεων κτλ.), με ςκοπό τθν πλιρθ κατανόθςθ του 
φοιτθτι/τριασ, των προβλθμάτων, αλλά και των δυνατοτιτων του μζςα ςτον καλλιτεχνικό, 
επαγγελματικό χϊρο. Συγκεκριμζνα: 
Α'- Β' - Γ' - Δ' εξάμθνα 
Αςκιςεισ ςχεδίου ςε φυςικό πρότυπο (γυμνό μοντζλο) με διάφορα υλικά (κάρβουνο, μελάνι, 
ακρυλικά, μολφβι κ.τ.λ.). Αςκιςεισ χρϊματοσ ςε φυςικό και μθ φυςικό πρότυπο (γυμνό 
μοντζλο, νεκρι φφςθ) με λάδι, ακρυλικό μελάνι, ακουαρζλα με ζμφαςθ ςτθ φυςικι διάςταςθ 
του κζματοσ. Εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με τεχνικζσ και μεκόδουσ προετοιμαςίασ 
τελάρων, ςεμινάρια με κζμα τθν τεχνολογία υλικϊν και κάλυψθ άλλων κεμάτων γφρω από τθν 
τεχνικι πλευρά τθσ ηωγραφικισ εργαςίασ. 
Ε' - ΣΤ' εξάμθνα 
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Εποπτευόμενθ προςωπικι καλλιτεχνικι εργαςία με ζμφαςθ ςτθ μετάβαςθ του φοιτθτι/τριασ 
από τισ αςκιςεισ με δεδομζνο κζμα (γυμνό μοντζλο, νεκρι φφςθ, φωτογραφία) ςε προςωπικι 
ζρευνα και δθμιουργία πρόταςθσ ςε ατομικά εργαςτιρια (personal studio). Επεξεργαςία τθσ 
πρόταςθσ με ζρευνα γφρω από καλλιτζχνεσ και κινιματα τθσ τζχνθσ, με τα οποία θ εργαςία 
ζχει κοινά χαρακτθριςτικά και δθμιουργία μεκόδου και ςτρατθγικισ επεξεργαςίασ αυτϊν των 
ζργων. 
Η'-Θ' εξάμθνα 
Εποπτευόμενθ καλλιτεχνικι εργαςία με περιςςότερθ ζμφαςθ ςτθ δθμιουργία προςωπικοφ 
λεξιλογίου και διερεφνθςθ του ζργου τζχνθσ με παράλλθλθ ζρευνα μζςα από τθ Σφγχρονθ 
Ιςτορία τθσ Τζχνθσ και Αιςκθτικισ. Εξερεφνθςθ και ανάλυςθ των κεμάτων (ταυτότθτα, 
βιωματικι εμπειρία, εξωτερικόσ κόςμοσ, πολιτικι τζχνθ, μελζτθ τθσ τζχνθσ των 30 τελευταίων 
χρόνων. 
Θ'- Ιϋ εξάμθνα 
Μελζτθ και προετοιμαςία τθσ πτυχιακισ εργαςίασ. 
 
Εργαςτιριο Ηωγραφικισ 5 
(ΡΔ.384/Φ.Ε.Κ.253 τ.Α’/23.10.2001, ςτ.3525) 
Διευκυντισ: Γεϊργιοσ Διβάρθσ 
Διδακτικό Ερευνθτικό Ρροςωπικό (ΔΕΡ): Γεϊργιοσ Διβάρθσ, Κακθγθτισ, 
Λάμπροσ Ψυρράκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
Εργαςτθριακό Διδακτικό Ρροςωπικό (ΕΔΙΡ): Αλίκθ Μαρτηοποφλου 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό (ΕΕΡ): Χριςτοσ Βενζτθσ, Βοηαλι Μαρία 
Ειδικό Τεχνικό Εργαςτθριακό Ρροςωπικό (ΕΤΕΡ): Ευκφμιοσ Σκριάπασ, Γεϊργιοσ 
Γιαννουχαθλίδθσ 
 
Ρρόγραμμα Σπουδϊν 5ου Εργαςτθρίου 
Το 5o Εργαςτιριο Ηωγραφικισ επικεντρϊνεται ςτθν διδαςκαλία και τθν ελεφκερθ καλλιτεχνικι-
εργαςτθριακι ζρευνα τθσ ηωγραφικισ με τθν πιο διευρυμζνθ μορφι τθσ. Συνδυάηει τθν 
παράδοςθ τθσ καλλιτεχνικισ πρακτικισ με τισ ςφγχρονεσ και πολφμορφεσ αντιλιψεισ ςτον 
τομζα των εικαςτικϊν τεχνϊν. Διδαςκαλία και ζρευνα ςχετικά με τθν υποδομι τθσ "εικαςτικισ 
γλϊςςασ". Θ καλλιτεχνικι πρακτικι με τθν χριςθ του ςχεδίου ι γενικότερα τθσ οργάνωςθσ και 
τθσ ςφνκεςθσ του ηωγραφικοφ χϊρου. 
Αϋ-Δϋ εξάμθνα 
Αςκιςεισ ςφνκεςθσ και ςχεδίου από φυςικό και μθ φυςικό πρότυπο, διευρυμζνθ ζννοια του 
ςχεδίου, αςκιςεισ ςφνκεςθσ χρϊματοσ και "βαςικοφ" ςχεδίου (Bauhaus), ςχζδιο με 
φωτοςκίαςθ, ςχζδιο με επιπεδόμορφθ φόρμα, ηωγραφικι με χριςθ τθσ φωτογραφίασ. Χριςθ 
υλικϊν του ςχεδίου και τθσ ηωγραφικισ, γραφίτεσ, ςινικι μελάνθ, ακριλικά και ελαιο-χρϊματα, 
ακουαρζλεσ. Διευρυμζνεσ μορφζσ τθσ ηωγραφικισ όπωσ κολάη, φωτογραφία, ςυνκζςεισ με 
"εξω-ηωγραφικά" υλικά κ.α. 
Εϋ-ΣΤϋ εξάμθνα 
Εποπτευόμενθ προςωπικι καλλιτεχνικι ζρευνα, και αςκιςεισ εξειδικευμζνων τεχνικϊν και 
μορφοπλαςτικϊν γνϊςεων των υλικϊν (ματιζρεσ, φλεσ, καταςκευζσ κτλ.), Δυνατότθτα χριςθσ 
μεμονωμζνων ι ςυνδυαςτικϊν εικαςτικϊν μζςων, όπωσ ηωγραφικισ, καταςκευϊν, ψθφιακισ 
εικόνασ, πολυμζςων, κλπ. Εννοιολογικι και κεωρθτικι ζρευνα που προκφπτει από τθν 
καλλιτεχνικι - εργαςτθριακι πρακτικι. Ειςαγωγι ωσ προσ τθν ζκκεςθ και παρουςίαςθ του 
καλλιτεχνικοφ ζργου.  
Ηϋ-Θϋ εξάμθνα 
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Εποπτευόμενθ προςωπικι καλλιτεχνικι ζρευνα, και αςκιςεισ εξειδικευμζνων τεχνικϊν και 
μορφο-πλαςτικϊν γνϊςεων των υλικϊν (ματιζρεσ, φλεσ, καταςκευζσ κτλ.), Δυνατότθτα χριςθσ 
μεμονωμζνων ι ςυνδυαςτικϊν εικαςτικϊν μζςων, όπωσ ηωγραφικισ, καταςκευϊν, ψθφιακισ 
εικόνασ, πολυμζςων, κλπ. Εννοιολογικι και κεωρθτικι ζρευνα που προκφπτει από τθν 
καλλιτεχνικι - εργαςτθριακι πρακτικι. Ζρευνα και πρακτικι ωσ προσ τθν ζκκεςθ και τθν 
παρουςίαςθ του καλλιτεχνικοφ ζργου. Ρρογραμματιςμόσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. 
Θϋ-Ιϋ εξάμθνα  
Εποπτευόμενθ προςωπικι καλλιτεχνικι ζρευνα για τθν προετοιμαςία και τθν εκπόνθςθ τθσ 
διπλωματικισ εργαςίασ. Ζρευνα και εργαςτθριακι πρακτικι ωσ προσ τθν ζκκεςθ και τθν 
παρουςίαςθ του καλλιτεχνικοφ ζργου. 
Κατά τη ςυνολική διάρκεια των ςπουδών των 10 εξαμήνων πραγματοποιοφνται: 
• διαλζξεισ προςκεκλθμζνων καλλιτεχνϊν και κεωρθτικϊν τθσ τζχνθσ. 
• ςυνεργαςίεσ με άλλα εργαςτιρια και κατευκφνςεισ του Τμιματοσ, και με άλλα τμιματα τθσ 

Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν και του ΑΡΘ. 
• εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ ι επιςκζψεισ ςε μεγάλεσ εικαςτικζσ διοργανϊςεισ, μουςεία και 

γκαλερί. 
• ςυνεργαςία με πολιτιςτικοφσ οργανιςμοφσ και φορείσ, όπωσ, μουςεία και αίκουςεσ τζχνθσ, ι 

και Σχολζσ Καλϊν Τεχνϊν άλλων πανεπιςτθμίων. 
• ςυμμετοχι των φοιτθτϊν/τριϊν του εργαςτθρίου ςε εικαςτικζσ εκκζςεισ ςτθν Ελλάδα και το 

εξωτερικό 
 
 
Κατεφκυνςθ Γλυπτικισ 
Εργαςτιριο Γλυπτικισ  
(ΡΔ.384/Φ.Ε.Κ.253 τ.Α’/23.10.2001, ςτ.3525) 
Διευκυντισ: Άρθσ Κατςιλάκθσ 
Διδακτικό Ερευνθτικό Ρροςωπικό (ΔΕΡ): Άρθσ Κατςιλάκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ 
Εργαςτθριακό Διδακτικό Ρροςωπικό (ΕΔΙΡ): Μαρία Χαλβατηι 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό (ΕΕΡ): Ρανανάκθσ Γεϊργιοσ, Ακαναςοποφλου Ηαφειρία 
Ειδικό Τεχνικό Εργαςτθριακό Ρροςωπικό (ΕΤΕΡ): Γεϊργιοσ Γιαννουχαθλίδθσ 
 
Ρρόγραμμα Σπουδϊν Εργαςτθρίου Γλυπτικισ 
Το Εργαςτιριο Γλυπτικισ λειτουργεί από το 1984-85, οπότε και ιδρφκθκε παράλλθλα με τθν 
ίδρυςθ τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν και του Τμιματοσ Εικαςτικϊν & Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Τα 
επιμζρουσ πεδία ςτθ Γλυπτικι ςιμερα είναι ποικίλα, μιασ και το αντικείμενο τθσ Γλυπτικισ και 
τθσ Τζχνθσ γενικότερα είναι ιδιαίτερα διευρυμζνο και διακεματικό. 
Θ διδαςκαλία τθσ Γλυπτικισ αναπτφςςεται ςε κεωρθτικό και πρακτικό επίπεδο. Το κεωρθτικό 
μζροσ (ωσ πλθροφορία, γνϊςθ, κριτικι ςκζψθ) δεν περιορίηεται μόνο ςτο χϊρο τθσ Γλυπτικισ, 
αλλά και μζςα από όλα τα δθμιουργικά πεδία τθσ ανκρϊπινθσ ζκφραςθσ-δθμιουργίασ και το 
φυςικό περιβάλλον. 
Με ςυςτθματικζσ παρουςιάςεισ καλλιτεχνϊν από τουσ διδάςκοντεσ, τονίηεται θ ςχζςθ μεταξφ 
μορφισ και νοιματοσ και αναπτφςςεται ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ θ ζννοια τθσ προςωπικισ 
εικαςτικισ ζκφραςθσ και αναηιτθςθσ με ςκοπό τθν εξοικείωςθ τουσ, με τθν εικαςτικι γλϊςςα, 
τθν ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ, τθν ζρευνα και τον πειραματιςμό μζςα από ζνα ευρφ φάςμα 
δυνατοτιτων που παρζχουν τα νζα μζςα και υλικά, ϊςτε να αποκτιςουν τθ δυνατότθτα 
παραγωγισ ενόσ προςωπικοφ ζργου. 
Οι φοιτθτζσ/τριεσ του ΕΓ ενθμερϊνονται ςτθν αρχι του εξαμινου για το πρόγραμμα και τα 
χρονοδιαγράμματα των εργαςιϊν που προτείνονται από το Εργαςτιριο. Θ ανάπτυξθ-εξζλιξθ 
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του ζργου (ιδζα, ςχζδιο, πρόπλαςμα, υλικό, μζγεκοσ, τεχνικι, κτλ.) παρακολουκείται μζχρι τθν 
τελικι του παρουςίαςθ. 
Το ΕΓ επιδιϊκει τθ ςυνεργαςία και ανταλλαγι με τα άλλα Εργαςτιρια του Τμιματοσ, των 
Σχολϊν Καλϊν Τεχνϊν, αλλά και με άλλεσ Σχολζσ του ΑΡΘ και ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων τθσ 
θμεδαπισ και αλλοδαπισ. 
Στο πλαίςιο του εργαςτθρίου Γλυπτικισ, λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά Εργαςτιρια 
(μαρμάρου, γυψοτεχνίασ, κεραμικισ, μεταλλοτεχνίασ, ςχεδίου, πλαςτικϊν ςκίτςων) δίνοντασ 
ςτον/ςτθν φοιτθτι/τρια, τθ δυνατότθτα, ζρευνασ και εμβάκυνςθσ ςτα πλαςτικά μζςα 
εικαςτικισ δθμιουργίασ. 
Ωσ Εργαςτιριο Τζχνθσ αναπτφςςει δίκτυα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με πολιτιςτικοφσ 
φορείσ εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ και παρζχει υπθρεςίεσ ςε επίπεδο ςυμβουλευτικό, 
εκπαιδευτικό και εφαρμογϊν που αφοροφν τθ Γλυπτικι και τθν Τζχνθ γενικότερα. 
Θ τιρθςθ του Κϊδικα Ακαδθμαϊκισ Δεοντολογίασ, ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ του Εργαςτθρίου 
Γλυπτικισ, θ τιρθςθ των οδθγιϊν ορκισ και αςφαλοφσ χριςθσ των εργαλείων και του 
εξοπλιςμοφ αλλά και θ γενικότερθ ςυμμετοχι ςτθν οργάνωςθ-λειτουργία ενόσ εργαςτθρίου με 
ιδιαιτερότθτεσ και απαιτιςεισ αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθ λειτουργία του και 
ςυμβάλλει ςτθ ςυνεργαςία μεταξφ διδαςκόντων-διδαςκομζνων. 
Αϋ- Βϋ εξάμθνα 

Με ςτόχο τθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με τθν εικαςτικι γλϊςςα, από το Αϋ ζωσ το Θϋ 
εξάμθνο δίδονται αςκιςεισ ςχεδίου από φυςικό πρότυπο (μοντζλο, ςυνκζςεισ) με διάφορα 
υλικά (κάρβουνο, μελάνι, ακρυλικά, μολφβι κ.τ.λ.) και αςκιςεισ πλαςτικισ με βάςθ τθν 
παρατιρθςθ τθσ αντικειμενικισ πραγματικότθτασ, (μοντζλο, φυςικό περιβάλλον), ελεφκεροι 
πειραματιςμοί προςωπικισ αναηιτθςθσ και εικαςτικισ ζρευνασ, αλλά και ςυνδυαςτικζσ 
αςκιςεισ ποικίλων κεματικϊν, με πολλαπλά μζςα και υλικά (πθλόσ, γφψοσ, μάρμαρο, υλικά 
κεραμικισ, μζταλλο, ρθτίνεσ, ανακυκλϊςιμα υλικά, κεριά κ.α.) 

Στο Αϋ και Βϋ εξάμθνο οι φοιτθτζσ/τριεσ προςεγγίηουν τισ δυνατότθτεσ των υλικϊν και 
διδάςκονται τον ςχεδιαςμό (καταςκευαςτικό ςχζδιο, μακζτα) και τον τρόπο υλοποίθςθσ του 
προςωπικοφ τουσ ζργου (επιλογι υλικοφ, τεχνικι προςζγγιςθ, εφαρμογι). Με αναφορά ςτθ 
κεματικι που επιλζγεται και παρουςιάηεται ςτο Εργαςτιριο από τουσ διδάςκοντεσ (κεωρθτικι 
προςζγγιςθ, προβολι κεματικισ και παρουςίαςι τθσ, ανάλυςθ του ζργου άλλων καλλιτεχνϊν ι 
κινθμάτων), οι φοιτθτζσ/τριεσ του εργαςτθρίου παρουςιάηουν τθν προςωπικι τουσ ζρευνα, τα 
προςχζδια τουσ, τισ ιδζεσ τουσ και αναλφεται/ςυηθτείται θ ςχζςθ μεταξφ μορφισ και νοιματοσ 
και ο τρόποσ τεχνικισ καταςκευισ ι υλοποίθςθσ του ζργου τουσ. Οι φοιτθτζσ/τριεσ 
παρουςιάηουν και υποςτθρίηουν ςτο τζλοσ του εξαμινου, ςτο Εργαςτιριο, τισ προςωπικζσ τουσ 
εικαςτικζσ αναηθτιςεισ και τισ εργαςίεσ που ζχουν περατϊςει, και ακολουκεί ςυηιτθςθ με τουσ 
διδάςκοντεσ και με το ςφνολο των φοιτθτϊν/τριϊν του εργαςτθρίου. Επίςθσ οργανϊνονται 
καλλιτεχνικζσ δράςεισ ςυνεργατικοφ χαρακτιρα με κοινωνικοφσ και εκπαιδευτικοφσ φορείσ, οι 
οποίεσ ενιςχφουν τθν εκπαιδευτικι τουσ εμπειρία. 

Γϋ - Δϋ εξάμθνα 

Στο Γϋ και Δϋ εξάμθνο δίδονται ςυνδυαςτικζσ αςκιςεισ οι οποίεσ προςεγγίηονται από τουσ 
φοιτθτζσ/τριεσ με ποικίλα μζςα και υλικά, ςυνδζοντασ τθν κριτικι ςκζψθ με τθ δθμιουργικι 
πράξθ. Μελετοφν και εμβακφνουν ςτθ ςχζςθ μορφισ–περιεχομζνου. Αναπτφςςεται θ 
προςωπικι καλλιτεχνικι ζρευνα με ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ που παρουςιάηουν οι 
φοιτθτζσ/τριεσ ςτο Εργαςτιριο, προτείνοντασ ζναν εποικοδομθτικό διάλογο με όλουσ τουσ 
φοιτθτζσ/τριεσ και τουσ διδάςκοντεσ του Εργαςτθρίου. Διδάςκονται οι βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
κλαςικισ γλυπτικισ (μζςω τθσ παρατιρθςθσ και απόδοςθσ του μοντζλου εκ του φυςικοφ, και 
τθσ άςκθςθσ πάνω ςτθν κλίμακα και τθ χρυςι τομι). Επιδιϊκεται θ αναηιτθςθ και ενίςχυςθ τθσ 
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προςωπικισ εικαςτικισ ζκφραςθσ μζςω τθσ μελζτθσ των διαφόρων καλλιτεχνικϊν πρακτικϊν 
ςτθ ςφγχρονθ τζχνθ και μζςω ςυςτθματικϊν παρουςιάςεων καλλιτεχνϊν και καλλιτεχνικϊν 
ρευμάτων από τουσ διδάςκοντεσ. Οργανϊνονται καλλιτεχνικζσ δράςεισ ςυνεργατικοφ 
χαρακτιρα με κοινωνικοφσ και εκπαιδευτικοφσ φορείσ, οι οποίεσ ενιςχφουν τθν εκπαιδευτικι 
τουσ εμπειρία. 

Εϋ - ΣΤϋ εξάμθνα 

Στο Εϋ και ΣΤϋ εξάμθνο δίδονται ςυνδυαςτικζσ αςκιςεισ, οι οποίεσ προςεγγίηονται από τουσ 
φοιτθτζσ/τριεσ με ποικίλα μζςα και υλικά, ςυνδζοντασ τθν κριτικι ςκζψθ με τθν δθμιουργικι 
πράξθ. Μελετοφν και εμβακφνουν ςτθ ςχζςθ μορφισ–περιεχομζνου. Αναπτφςςεται θ 
προςωπικι καλλιτεχνικι ζρευνα με ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ που παρουςιάηουν οι 
φοιτθτζσ/τριεσ ςτο Εργαςτιριο, προτείνοντασ ζναν εποικοδομθτικό διάλογο με όλουσ τουσ 
φοιτθτζσ/τριεσ και τουσ διδάςκοντεσ του Εργαςτθρίου. Διδάςκονται οι βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
κλαςικισ γλυπτικισ (μζςω τθσ παρατιρθςθσ και απόδοςθσ του μοντζλου εκ του φυςικοφ. 
Άςκθςθ πάνω ςτθν κλίμακα, και τθ χρυςι τομι). Επιδιϊκεται θ αναηιτθςθ και ενίςχυςθ τθσ 
προςωπικισ εικαςτικισ ζκφραςθσ μζςω τθσ μελζτθσ των διαφόρων καλλιτεχνικϊν πρακτικϊν 
ςτθ ςφγχρονθ τζχνθ και μζςω ςυςτθματικϊν παρουςιάςεων καλλιτεχνϊν και καλλιτεχνικϊν 
ρευμάτων από τουσ διδάςκοντεσ. Οργανϊνονται καλλιτεχνικζσ δράςεισ ςυνεργατικοφ 
χαρακτιρα με κοινωνικοφσ και εκπαιδευτικοφσ φορείσ, οι οποίεσ ενιςχφουν τθν εκπαιδευτικι 
τουσ εμπειρία. 

Ηϋ- Θϋ εξάμθνο 

Οι φοιτθτζσ/τριεσ μελετοφν/εμβακφνουν ςτθ ςχζςθ μορφισ–περιεχομζνου και παρουςιάηουν 
τισ προςωπικζσ τουσ εικαςτικζσ αναηθτιςεισ (ζργα, ςυνκζςεισ με ελεφκερθ επιλογι κεματικϊν) 
ςτουσ διδάςκοντεσ και ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ του Εργαςτιριου, προτείνοντασ ζναν 
εποικοδομθτικό διάλογο. Επιδιϊκεται θ αναηιτθςθ και ενίςχυςθ τθσ προςωπικισ εικαςτικισ 
ζκφραςθσ μζςω τθσ μελζτθσ των διαφόρων καλλιτεχνικϊν πρακτικϊν ςτθ ςφγχρονθ τζχνθ, και 
μζςω ςυςτθματικϊν παρουςιάςεων καλλιτεχνϊν και καλλιτεχνικϊν ρευμάτων από τουσ 
διδάςκοντεσ. Οργανϊνονται καλλιτεχνικζσ δράςεισ ςυνεργατικοφ χαρακτιρα με κοινωνικοφσ 
και εκπαιδευτικοφσ φορείσ, οι οποίεσ ενιςχφουν τθν εκπαιδευτικι τουσ εμπειρία. 

Θϋ- Ιϋ εξάμθνα 

Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, βαςιςμζνθσ ςτθ κεωρθτικι ζρευνα και 
τθν πρακτικι εξάςκθςθ. Επίβλεψθ και κακοδιγθςθ των τελειόφοιτων από τουσ διδάςκοντεσ, 
για τθν υποςτιριξθ τθσ πτυχιακισ τουσ εργαςίασ. Συηθτείται ο ςχεδιαςμόσ, το μζςο και ο 
τρόποσ παρουςίαςθσ τθσ τελικισ τουσ προςωπικισ εικαςτικισ προςζγγιςθσ, ςτθ κεματικι που 
ζχουν επιλζξει. 

 
 Κατεφκυνςθ Χαρακτικισ 
 
Εργαςτιριο Χαρακτικισ  
(ΡΔ.384/Φ.Ε.Κ.253 τ.Α’/23.10.2001, ςτ.3525) 
Διευκυντισ: Εμμανουιλ Γιανναδάκθσ 
Διδακτικό Ερευνθτικό Ρροςωπικό (ΔΕΡ): Ξενοφϊν Σαχίνθσ, Κακθγθτισ, Α' - Ι' Εξάμθνα, με 
χωριςμό ακροατθρίου, Εμμανουιλ Γιανναδάκθσ, Κακθγθτισ, Α' - Ι' Εξάμθνα, με χωριςμό 
ακροατθρίου 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό (ΕΕΡ): Φραγκουλίδου Ουρανία, Θλιοποφλου Χριςτιάνα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHgzIpqlooT4HdtvSoClrL8r8vpvR2eNoN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQtrlLJk8hrmQmJ1p1VoUn0CTh650dMvncPZGaB4TR17
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Ειδικό Τεχνικό Εργαςτθριακό Ρροςωπικό (ΕΤΕΡ): Ευκφμιοσ Σκριάπασ, Γεϊργιοσ 
Γιαννουχαθλίδθσ 
  
Ρρόγραμμα Σπουδϊν Εργαςτθρίου Χαρακτικισ 
Θ διδακτικι δραςτθριότθτα ενόσ Εργαςτθρίου Τζχνθσ είναι απόλυτα ςυνδεδεμζνθ με τα 
πιςτεφω των δαςκάλων που υπθρετοφν ςτον ςυγκεκριμζνο χϊρο. Οι ιδζεσ των κακθγθτϊν 
μοιραία επθρεάηουν τθν πορεία των νζων καλλιτεχνϊν, τουλάχιςτον ςτθν αρχι τθσ 
δθμιουργικισ τουσ πορείασ. Από τα πρϊτα βιματα που κάνει κανείσ ςτο χϊρο τθσ Τζχνθσ και 
ιδιαίτερα τθσ χαρακτικισ πρζπει να αποφφγει τον κίνδυνο που κρφβεται ςτθ μανιζρα τθσ 
τεχνικισ. Οφείλουμε να βροφμε τθ χρυςι τομι ςτθν εικαςτικι ςκζψθ ανάμεςα ςτθν εφαρμογι 
τθσ τεχνικισ και τθν ζμπνευςθ. Ζνα μθ εμπνευςμζνο άπταιςτο τεχνικά ζργο μασ αφινει εξίςου 
αδιάφορουσ με ζνα ζργο που θ τεχνικι του πραγμάτωςθ ιταν ατελισ. Ακολουκϊντασ αυτι τθ 
γραμμι το Εργαςτιριο Χαρακτικισ του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν του 
Α.Ρ.Θ. προςπακεί να μυιςει τουσ φοιτθτζσ/τριζσ του ςτα μυςτικά αυτισ τθσ αρμονίασ ανάμεςα 
ςτθν τεχνικι και τθ δθμιουργό ςκζψθ. Οι φοιτθτζσ/τριεσ διδάςκονται, ακολουκϊντασ το 
πρόγραμμα ςπουδϊν, όλεσ τισ τεχνικζσ χάραξθσ και εκτφπωςθσ. Ζτςι θ επιλογι τθσ τεχνικισ 
είναι πρόβλθμα των διδαςκομζνων. Επιλζγουν τθν ορκότερθ τεχνικι για να εκφραςτοφν 
πλθρζςτερα. Οι δάςκαλοι του Εργαςτθρίου προτείνουν και μζςα από διάλογο οι διδαςκόμενοι 
επιλζγουν. Θ βαρφτθτα δίνεται ςτθν προςωπικι ζκφραςθ ζτςι ϊςτε να καλλιεργθκεί ο 
καλλιτεχνικόσ χαρακτιρασ του κάκε φοιτθτι/τριασ που είναι μια ξεχωριςτι οντότθτα. Αυτόσ 
είναι ο λόγοσ που ςτισ τακτικζσ εκκζςεισ των φοιτθτϊν/τριϊν του Εργαςτθρίου υπάρχει μια 
πλθκϊρα τεχνικϊν από τθν πιο κλαςικι ζωσ τθν πιο ςφγχρονθ. Από τισ αναλογικζσ τεχνικζσ 
χάραξθσ ζωσ τισ ψθφιακζσ εικαςτικζσ εκτυπϊςεισ. Θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν προςπάκεια 
άρκρωςθσ του προςωπικοφ εικαςτικοφ λόγου. 
Αϋ- Βϋ εξάμθνα 
Εκμάκθςθ του ςχεδίου μζςω τθσ μελζτθσ του γυμνοφ μοντζλου. Μφθςθ ςτισ τεχνικζσ τθσ 
ανάγλυφθσ χάραξθσ. Εμπζδωςθ τθσ γνϊςθσ όλων των τεχνικϊν τθσ αναλογικισ χαρακτικισ 
όπωσ και των ψθφιακϊν εκτυπϊςεων. Συνειδθτοποίθςθ των φοιτθτϊν/τριϊν απζναντι ςτισ 
ιδιαιτερότθτεσ του «χαρακτικοφ βλζμματοσ». Χρθςιμοποίθςθ των εγγενϊν πλαςτικϊν αξιϊν 
τθσ Χαρακτικισ με ςτόχο τθν παραγωγι ενόσ καινοφριου αιςκθτικοφ αποτελζςματοσ πζρα από 
τθν εικόνα. 
Γϋ εξάμθνο 
Εμβάκυνςθ ςτισ τεχνικζσ τθσ βακυτυπίασ, εφαρμογι ςτισ αςκιςεισ του μοντζλου  
Δϋ-Εϋ εξάμθνα 
Ειςαγωγι ςτισ μεικτζσ τεχνικζσ και ςτθ λικογραφία. 
ΣΤϋ εξάμθνο 
Ανάγλυφθ και βακιά χάραξθ, λικογραφία, ςχζςθ των τεχνικϊν αυτϊν με τθ φωτοχάραξθ και με 
Θ/Υ. 
Ηϋ εξάμθνο 
Εμβάκυνςθ των μεικτϊν τεχνικϊν ειςαγωγι ςτθ χριςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογία ςτθ φάςθ τθσ 
εκτφπωςθσ, οικολογικζσ τεχνικζσ, τεχνικι του image on. 
Θϋ εξάμθνο 
Εμβάκυνςθ των μεικτϊν τεχνικϊν ςτον H/Y, φωτοχάραξθ και τεχνικι του image on. 
Θϋ εξάμθνο 
Σχζςεισ τθσ κλαςικισ χαρακτικισ με τισ ψθφιακζσ εικαςτικζσ εκτυπϊςεισ. Εκπόνθςθ τθσ 
διπλωματικισ εργαςίασ. 
Ιϋ εξάμθνο 
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Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, εφαρμογι των τεχνικϊν που 
διδάχτθκαν ωσ ςφνολο για τθν παραγωγι αυτόνομου εικαςτικοφ ζργου. 
 
Κατεφκυνςθ Νζων Μζςων ςτισ Εικαςτικζσ Τζχνεσ  
 
Εργαςτιριο Νζων Μζςων ςτισ Εικαςτικζσ Τζχνεσ  
(ΦΕΚ 4067 τ.Β’/19.12.2016) 
Διευκυντισ: Γεϊργιοσ Κατςάγγελοσ 
Διδακτικό Ερευνθτικό Ρροςωπικό (ΔΕΡ): Γεϊργιοσ Κατςάγγελοσ, Κακθγθτισ, Ακανάςιοσ 
Ράλλασ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Χαράλαμποσ Βενετόπουλοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ 
Στυλιανόσ Ντεξισ, Επίκουροσ Κακθγθτισ 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό (ΕΕΡ): Γεϊργιοσ Δρόςοσ, Μπουντοφρογλου Φανι 
Ειδικό Τεχνικό Εργαςτθριακό Ρροςωπικό (ΕΤΕΡ): Ευκφμιοσ Σκριάπασ Γεϊργιοσ Γιαννουχαθλίδθσ 
 
Ρρόγραμμα Σπουδϊν Εργαςτθρίου Νζων Μζςων ςτισ Εικαςτικζσ Τζχνεσ 
Οι εξελίξεισ ςτον τομζα των Νζων Μζςων είναι ταχφτατεσ. Τα Νζα Μζςα καταλαμβάνουν μία 
ςθμαντικι περιοχι ςτον χϊρο τθσ ςφγχρονθσ καλλιτεχνικισ πρακτικισ παγκοςμίωσ. Ο 
ςυνδυαςμόσ με τθν ανάγκθ τθσ αγοράσ για εξειδικευμζνουσ επαγγελματίεσ όςον αφορά τθν 
παραγωγι οπτικοακουαςτικϊν και εικαςτικϊν ζργων για ενθμερωτικι, εκπαιδευτικι και 
ψυχαγωγικι χριςθ ςτον κινθματογράφο, τθν τθλεόραςθ και το διαδίκτυο ζχει οδθγιςει ςτθν 
δθμιουργία και προςφορά πολλϊν προγραμμάτων ςπουδϊν ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο 
πνεφμα αυτό το Εργαςτιριο Νζων Μζςων ςτισ Εικαςτικζσ Τζχνεσ αρκρϊνει ζνα πρόγραμμα που 
ενϊ ακολουκεί τισ βαςικζσ αρχζσ του προγράμματοσ ςπουδϊν του Εικαςτικοφ Τμιματοσ 
ενςωματϊνει τισ νζεσ εξελίξεισ των τεχνολογικϊν επιτευγμάτων.  
Αϋ ζτοσ 
 Δίδεται ζμφαςθ ςτο ςχζδιο και το χρϊμα με αναλογικά και ψθφιακά μζςα, ςτο ςχζδιο εκ του 
φυςικοφ και ςτο βαςικό ςχζδιο. Διδάςκονται οι βαςικζσ δεξιότθτεσ τθσ επεξεργαςίασ εικόνασ 
ςτατικισ και κινοφμενθσ. 
 Βϋ ζτοσ 
Ψθφιακόσ κόςμοσ. Με βάςθ τθν ψθφιακι ςχεδίαςθ και τθν ψυχοκίνθςθ, γίνεται εμβάκυνςθ 
ςτισ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ τθσ παραγωγισ κινοφμενθσ εικόνασ κακϊσ και ψθφιακϊν 
τεχνικϊν ςτθν αφιγθςθ. Θ φωτογραφία ωσ ψθφιακό εργαλείο αναλφεται κεωρθτικά και 
πρακτικά. 
Γϋ ζτοσ 
 Στο ζτοσ αυτό διδάςκονται τα τριςδιάςτατα γραφικά και θ επαναςφνκεςθ τθσ κινοφμενθσ 
εικόνασ. Δίδεται ιδιαίτερο βάροσ ςτα οπτικά φαινόμενα ςτο ςφνολό τουσ και ςτισ οπτικζσ 
εγκαταςτάςεισ. Το μθ αφθγθματικό βίντεο αποτελεί ςθμαντικό κζμα για τουσ φοιτθτζσ ενόσ 
εικαςτικοφ τμιματοσ και διδάςκεται αναλυτικά 
Δϋ ζτοσ 
Εςτιάηεται θ διδαςκαλία όπωσ ϊςτε να προκφψουν εικαςτικζσ προτάςεισ από πλευράσ των 
φοιτθτϊν μα τα ςφγχρονα ψθφιακά εργαλεία. Αναλφονται οι χριςεισ των  ψθφιακϊν 
εργαλείων με παραδείγματα των διεκνϊν εικαςτικϊν ρευμάτων που ζχουν ωσ υλικό τουσ τον 
ψθφιακό κόςμο. Στον χρόνο αυτό πραγματοποιείται ζνα εξάμθνο πρακτικισ άςκθςθσ των 
φοιτθτϊν. 
Εϋ ζτοσ 
Οι φοιτθτζσ με τθν αρωγι και κακοδιγθςθ των διδαςκόντων επιλζγουν το αντικείμενο των 
διπλωματικϊν τουσ εργαςιϊν και εργάηονται πάνω ςε αυτι. Σκοπόσ είναι να περαιϊςουν τθν 
διπλωματικι του εργαςία με τθν λιξθ του Εϋ ζτουσ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8X9Cg1XiGJKX3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbT_w2MgQzwmpZW2W4c5k2StzytzffiSF4Se2mchCZn1
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Δ.4. Ανανζωςθ  Εγγραφισ 
 

Σφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία όλοι οι φοιτθτζσ/τριεσ υποχρεοφνται να κάνουν 
θλεκτρονικά τθν ανανζωςθ τθσ εγγραφισ τουσ ςτθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ εξαμινου ςε 
θμερομθνίεσ που ορίηονται από το Κδρυμα και ανακοινϊνονται από το Κζντρο Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ (ΚΘΔ) και τθ Γραμματεία. Θ ανανζωςθ εγγραφισ είναι υποχρεωτικι και 
ανεξάρτθτθ από τισ δθλϊςεισ μακθμάτων. Αν δεν γίνει εγγραφι ςε δφο (2) ςυνεχόμενα 
εξάμθνα, ο/θ φοιτθτισ/τρια διαγράφεται αυτοδικαίωσ από τθ Σχολι. Για τθ διαγραφι 
εκδίδεται διαπιςτωτικι πράξθ από τον Κοςμιτορα τθσ Σχολισ.  
 

Δ.5. Επιλογι Μακθμάτων   
 

1. Στο 1ο  και 2ο  εξάμθνο του ενδεικτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν όλα τα μακιματα είναι 
υποχρεωτικά.  

2. Στα εξάμθνα 3ο , 4ο , 5ο , 6ο , 7ο και 8ο , ςτα υποχρεωτικά μακιματα προςτίκενται και τα κατ’ 
επιλογιν υποχρεωτικά μακιματα. 
3. Στο 9ο και 10ο εξάμθνο του ενδεικτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν ςτο Καλλιτεχνικό Μάκθμα 
Κατεφκυνςθσ (KMK: Ηωγραφικι, Γλυπτικι, Χαρακτικι, Νζα Μζςα Εικαςτικϊν Τεχνϊν 
πραγματοποιείται θ Διπλωματικι Εργαςία (Ρροετοιμαςία), και εκπονείται θ Διπλωματικι 
Εργαςία (Μελζτθ και Εκπόνθςθ) αντίςτοιχα. 
Οι τίτλοι των μακθμάτων για τισ επιμζρουσ Κατευκφνςεισ και οι πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS) που 
τουσ αντιςτοιχοφν βρίςκονται ςτουσ πίνακεσ που είναι αναρτθμζνοι ςτθν ιςτοςελίδα του 
Τμιματοσ.  
 

Δ.6. Διλωςθ Μακθμάτων 

 

1. Δθλϊςεισ μακθμάτων γίνονται ςτθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ εξαμινου, ςε προκεςμίεσ που 
ανακοινϊνονται από τθ Γραμματεία φςτερα από απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ.  
2. Οι φοιτθτζσ/τριεσ οφείλουν να υποβάλουν θλεκτρονικι διλωςθ που περιζχει τα μακιματα 
του προγράμματοσ ςπουδϊν (υποχρεωτικά ι/και επιλογισ), τα οποία πρόκειται να 
παρακολουκιςουν το ςυγκεκριμζνο εξάμθνο και να εξεταςτοφν ςε αυτά. Τροποποίθςθ ςε 
δθλϊςεισ μακθμάτων από φοιτθτζσ/τριεσ είναι δυνατι ζωσ και τθν τελευταία θμζρα των 
δθλϊςεων. Μετά το πζρασ αυτοφ του χρονικοφ διαςτιματοσ ο/θ φοιτθτισ/τρια δεν δφναται να 
δθλϊςει μακιματα. 
3. Αποκλείεται θ ςυμμετοχι ςτθν εξζταςθ μακιματοσ το οποίο δεν ζχει δθλωκεί για το τρζχον 
εξάμθνο.  
4. Θ διλωςθ γίνεται κάκε εξάμθνο θλεκτρονικά ςε μακιματα και όχι ςτο εξάμθνο, ςαν ςφνολο. 
Οι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν και μακιματα ανϊτερων εξαμινων εκτόσ 
των περιπτϊςεων μακθμάτων με προαπαιτοφμενα (Ν.3549/2007, άρκρο 14 παρ.2/4009), όπωσ 
αυτά ζχουν οριςτεί φςτερα από πρόταςθ των διδαςκόντων/ουςϊν ςτθν Επιτροπι 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ των Συνελεφςεων του Τμιματοσ (126/27-
6- 2008, 23/8.6.1999 και 193/4-9-2015).  
5. Σε κάκε εξάμθνο οι φοιτθτζσ/τριεσ μποροφν να δθλϊςουν ζωσ και δϊδεκα (12) μακιματα 
και δφο (2) εξάμθνα ξζνθσ γλϊςςασ από τα μακιματα του αντίςτοιχου εξαμινου φοίτθςθσ και 
όςα οφείλουν από προθγοφμενα εξάμθνα. 
6. Οι δθλϊςεισ των μακθμάτων υποβάλλονται μζςω τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ Υπθρεςίεσ 
Θλεκτρονικισ Γραμματείασ ΑΡΘ https://sis.auth.gr  

https://www.vis.auth.gr/spoudes/proptyxiakes/mathimata-ects
https://www.vis.auth.gr/spoudes/proptyxiakes/mathimata-ects
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7. Μζςα από τθν θλεκτρονικι Γραμματεία, οι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν, επίςθσ, τθ δυνατότθτα να 
παρακολουκοφν τθν βακμολόγθςθ των μακθμάτων που ζχουν δθλϊςει, κακϊσ και να 
υποβάλλουν αιτιςεισ για πιςτοποιθτικό ςπουδϊν και αναλυτικισ βακμολογίασ.  
8. Οι φοιτθτζσ/τριεσ, που ζχουν βακμολογθκεί με βακμό πζντε (5) και άνω ςε ζνα μάκθμα, δεν 
ζχουν δικαίωμα να το δθλϊςουν ξανά και να εξεταςτοφν εκ νζου ςτο ίδιο μάκθμα.  
9. Στθν  επαναλθπτικι εξεταςτικι περίοδο του Σεπτεμβρίου οι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν δικαίωμα 
ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ των μακθμάτων που διλωςαν κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμθνο 
του εκάςτοτε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και οφείλουν, χωρίσ να  χρειάηεται να υποβάλλουν διλωςθ 
εκ νζου. 
Σθμαντικό: Mετά τθν υποβολι τθσ διλωςισ τουσ οι φοιτθτζσ/τριεσ οφείλουν  να εκτυπϊνουν 
το αποδεικτικό υποβολισ, το οποίο πρζπει να διαφυλάςςουν μζχρι το πζρασ του εξαμινου για 
το οποίο υποβάλλεται θ διλωςθ. 
 

Δ.7. Ρροαπαιτοφμενα Μακιματα του ΡΡΣ 
 
Οι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν και μακιματα ανϊτερων εξαμινων εκτόσ 
των περιπτϊςεων μακθμάτων με προαπαιτοφμενα (Ν.3549/2007, άρκρο 14 παρ.2/4009), όπωσ 
αυτά ζχουν οριςτεί φςτερα από πρόταςθ των διδαςκόντων/ουςϊν ςτθν Επιτροπι 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ των Συνελεφςεων του Τμιματοσ (126/27-6- 
2008, 23/8.6.1999 και 193/4-9-2015). 

Α. Τα Καλλιτεχνικά Μακιματα Κατεφκυνςθσ (ΚΜΚ):  

1. Ηωγραφικι, Γλυπτικι, Χαρακτικι (Μακιματα Ρρωϊνισ Ηϊνθσ).  

Ειδικότερα: 

1. Για το υποχρεωτικό ΚΜΚ 3 (Ηωγραφικι 3, Γλυπτικι 3, Χαρακτικι 3, Νζα Μζςα Εικαςτικϊν 
Τεχνϊν 3), προαπαιτοφμενα είναι τα ΚΜΚ 1 και 2 (Ηωγραφικι 1 και 2/ Γλυπτικι 1 και 2, 
Χαρακτικι 1 και 2, Νζα Μζςα Εικαςτικϊν Τεχνϊν 1 και 2). 

2. Για το υποχρεωτικό ΚΜΚ 5 (Ηωγραφικι 5, Γλυπτικι 5, Χαρακτικι 5,) προαπαιτοφμενα είναι τα 
ΚΜΚ 3 και 4 (Ηωγραφικι 3 και 4/Γλυπτικι 3 και 4 Χαρακτικι 3 και 4/Νζα Μζςα Εικαςτικϊν 
Τεχνϊν 1 και 2). 

3. Για το υποχρεωτικό ΚΜΚ 7 (Ηωγραφικι 7, Γλυπτικι 7, Χαρακτικι 7,) προαπαιτοφμενα είναι 
τα ΚΜΚ 5 και 6 (Ηωγραφικι 5 και 6/ Γλυπτικι 5 και 6, Χαρακτικι 5 και 6/Νζα Μζςα Εικαςτικϊν 
Τεχνϊν 1 και 2). 

4. Για το υποχρεωτικό ΚΜΚ 9 (Ηωγραφικι 9 - Διπλωματικι Εργαςία (προετοιμαςία) Γλυπτικι 9 - 
Διπλωματικι Εργαςία (προετοιμαςία), Χαρακτικι 9 - Διπλωματικι Εργαςία (προετοιμαςία), 
προαπαιτοφμενα είναι τα ΚΜΚ 7 και 8 (Ηωγραφικι 7 και 8 /Γλυπτικι 7 και 8 / Χαρακτικι 7 και 
8/Νζα Μζςα Εικαςτικϊν Τεχνϊν 7 και 8). Ο επιβλζπων Κακθγθτισ ανακοινϊνει χωρίσ 
βακμολογία ποιοι και ποιεσ φοιτθτζσ/τριεσ περάτωςαν επαρκϊσ και ζχουν τθν δυνατότθτα να 
παρακολουκιςουν και να εκπονιςουν τθν Διπλωματικι Εργαςία). Επίςθσ προαπαιτοφμενο για 
το 9ο Εξάμθνο είναι θ περάτωςθ όλων των μακθμάτων του Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ. 
5. Για το υποχρεωτικό ΚΜΚ 10 (Ηωγραφικι 10 Διπλωματικι Εργαςία (Μελζτθ και εκπόνθςθ), 
Γλυπτικι 10 Διπλωματικι Εργαςία (Μελζτθ και εκπόνθςθ), Χαρακτικι 10 Διπλωματικι Εργαςία 
(Μελζτθ και εκπόνθςθ), απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ περάτωςθ όλων των υπολοίπων 
μακθμάτων του προγράμματοσ ςπουδϊν. 
2. Θ νζα Κατεφκυνςθ Νζων Μζςων Εικαςτικϊν Τεχνϊν λειτοφργθςε  για πρϊτθ   
φορά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020. Tα προαπαιτοφμενα και επαναλαμβανόμενα μακιματα 
κα εξειδικευτοφν μζςα από τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ (Επιτροπι Ρρογράμματοσ Σπουδϊν με 
ειςιγθςθ ςτθ Συνζλευςθ Τμιματοσ) για το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ (2020-2021). 
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Β. Καλλιτεχνικά Μακιματα προςφερόμενα από τα Εργαςτιρια ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ 
όλων των Κατευκφνςεων:  
7. Τα υποχρεωτικά μακιματα Στοιχεία Χαρακτικισ 1 (1ο Εξάμθνο) και Στοιχεία Χαρακτικισ 2 (2ο 
Εξάμθνο) είναι προαπαιτοφμενα για τα επιλεγόμενα μακιματα Χαρακτικι 1 (3ο Εξάμθνο) 
Χαρακτικι 2 (4ο Εξάμθνο), Χαρακτικι 3 (5ο Εξάμθνο) και Χαρακτικι 4 (6ο Εξάμθνο). 
8. Το υποχρεωτικό μάκθμα Φωτογραφία Οπτικι Επικοινωνία 1 (3ο Εξάμθνο) και Φωτογραφία 
Οπτικι Επικοινωνία 2 (4 Εξάμθνο) είναι προαπαιτοφμενα για τα επιλεγόμενα μακιματα Ειδικά 
Θζματα Φωτογραφίασ και Φωτογραφικι Αφιγθςθ 1 (5ο Εξάμθνο) και Ειδικά Θζματα 
Φωτογραφίασ 2 (6ο Εξάμθνο). 
9.  Τα υποχρεωτικά μακιματα Στοιχεία Ηωγραφικισ είναι προαπαιτοφμενα για τα επιλεγόμενα 
μακιματα Ηωγραφικι 1 (3ο Εξάμθνο), Ηωγραφικι 2 (4ο Εξάμθνο), Ηωγραφικι 3 (5ο Εξάμθνο) και 
Ηωγραφικι 4 (6ο Εξάμθνο). 
 
Β. Τα Θεωρθτικά Μακιματα 
1.  Τα υποχρεωτικό μάκθμα Ιςτορία Τζχνθσ 1- Αρχαιότθτα (1ο Εξάμθνο) είναι προαπαιτοφμενο 
για τα επιλεγόμενα μακιματα Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 2α (7ο Εξάμθνο) και Ειδικά 
Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 2β (8ο Εξάμθνο) 
2.  Το υποχρεωτικό μάκθμα Ιςτορία Τζχνθσ 2- Βυηάντιο (2ο Εξάμθνο), είναι προαπαιτοφμενο για 
τα επιλεγόμενα μακιματα Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 3α  (7ο Εξάμθνο) και Ειδικά 
Θζματα Βυηαντινισ Τζχνθσ 3β (8ο Εξάμθνο). 
2. Τα υποχρεωτικά μακιματα Ιςτορία τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ Τζχνθσ 1 – 4 (3ο - 6ο Εξάμθνο) 
είναι προαπαιτοφμενα για τα επιλεγόμενα μακιματα Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Νεότερθσ και 
Σφγχρονθσ Τζχνθσ 1α  και 1β  (7ο Εξάμθνο) και Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Νεότερθσ και 
Σφγχρονθσ Τζχνθσ 2α και 2β (8ο Εξάμθνο). 
3. Τα υποχρεωτικά μακιματα Αιςκθτικι 1 (5ο Εξάμθνο) και Αιςκθτικι 2 (6ο Εξάμθνο) είναι 
προαπαιτοφμενα για τα επιλεγόμενα μακιματα Ειδικά Θζματα Θεωρίασ τθσ Τζχνθσ 1 (7ο 
Εξάμθνο) και Ειδικά Θζματα Θεωρίασ τθσ Τζχνθσ 2 (8ο Εξάμθνο). 
 

                        Δ.8. Επαναλαμβανόμενα Μακιματα του ΡΡΣ 
 
Ωσ επαναλαμβανόμενα μακιματα ζχουν οριςτεί από τισ Συνελεφςεισ του Τμιματοσ 
23/8.6.1999, 126/27-6-2008, 193/4-9- 2015 και διδάςκονται: 
1. Τα ΚΜΚ των Κατευκφνςεων Ηωγραφικισ, Γλυπτικισ, Χαρακτικισ (1ο - 10ο εξάμθνο) για όλα 
τα επόμενα, μονά ι ηυγά εξάμθνα. 
2. Καλλιτεχνικά Μακιματα προςφερόμενα από τα Εργαςτιρια ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ 
όλων των Κατευκφνςεων: 
2.1.Κατεφκυνςθ Ηωγραφικισ και Χαρακτικισ:  
2.1.1. Το υποχρεωτικό μάκθμα Σχζδιο 1 (1ο εξάμθνο) είναι επαναλαμβανόμενο ςτο 2ο εξάμθνο. 
Το υποχρεωτικό μάκθμα «Σχζδιο 2» (2ο εξάμθνο, εαρινό) είναι επαναλαμβανόμενο ςτο 
χειμερινό εξάμθνο για τθν Κατεφκυνςθ Ηωγραφικισ, Χαρακτικισ. 
2.1.2. Το υποχρεωτικό μάκθμα «Στοιχεία Γλυπτικισ» (για τθν Κατεφκυνςθ  Ηωγραφικισ και 
Χαρακτικισ) του 1ου εξαμινου είναι επαναλαμβανόμενο ςτο 2ο εξάμθνο. 
 
2.2.Κατεφκυνςθ Γλυπτικισ:  

2.2.1.Το υποχρεωτικό μάκθμα «Σχζδιο-Ρλαςτικά Σκίτςα 1» (1ου εξάμθνο, χειμερινό) είναι 
επαναλαμβανόμενο ςτο 2ο εξάμθνο.  Το υποχρεωτικό μάκθμα «Σχζδιο-Ρλαςτικά Σκίτςα 2» (2ο 
εξάμθνο, εαρινό) είναι επαναλαμβανόμενο χειμερινό εξάμθνο για τθν Κατεφκυνςθ Γλυπτικισ. 
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2.3.Κατεφκυνςθ Νζα Μζςα Εικαςτικϊν Τεχνϊν:  
Το υποχρεωτικό μάκθμα Σχζδιο με αναλογικά και ψθφιακά μζςα 1 του 1ου εξαμινου είναι 
επαναλαμβανόμενο ςτο 2ο εξάμθνο και Σχζδιο με αναλογικά και ψθφιακά μζςα 2 είναι 
επαναλαμβανόμενο ςτο 1ο εξάμθνο  
2.4. Θεωρθτικά μακιματα:  
2.4.1.: Τα υποχρεωτικά μακιματα Αιςκθτικι 1 (5ο εξάμθνο) είναι επαναλαμβανόμενο ςτο 6ο 
εξάμθνο και Αιςκθτικι 2 (6ο εξάμθνο) είναι επαναλαμβανόμενο ςτο 5ο εξάμθνο είναι 
προαπαιτοφμενα για τα επιλεγόμενα μακιματα Ειδικά Θζματα Θεωρίασ τθσ Τζχνθσ 1 (7ο 
εξάμθνο) είναι επαναλαμβανόμενο ςτο (8ο εξάμθνο) και Ειδικά Θζματα Θεωρίασ τθσ Τζχνθσ 2 (8ο 
εξάμθνο) είναι επαναλαμβανόμενο ςτο (7ο εξάμθνο) για όλα τα επόμενα, μονά ι ηυγά εξάμθνα. 
 

 
Δ. 9. Ελεφκερεσ επιλογζσ από άλλα Τμιματα και αναγραφι τουσ ςτο  

Ραράρτθμα Διπλϊματοσ (Supplement Diploma) 
 
Μακιματα άλλων Τμθμάτων μποροφν να επιλεγοφν ωσ ελεφκερεσ επιλογζσ χωρίσ να 
προςμετροφνται ςτθ βακμολογία του πτυχίου τουσ λόγω μθ ςυςτθματικισ αντιςτοίχθςθσ 
διδακτικϊν μονάδων με τισ διδακτικζσ μονάδεσ των προςφερομζνων κατ’ επιλογιν 
υποχρεωτικϊν μακθμάτων ςτο Τμιμα. Οι ελεφκερεσ επιλογζσ από άλλα Τμιματα 
αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα Διπλϊματοσ (Supplement Diploma). Στο Ραράρτθμα 
Διπλϊματοσ γράφονται και τα μακιματα από ξζνα πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα που ζχουν 
παρακολουκιςει και αξιολογθκεί ςε αυτά οι φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ. Για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ, βλ. εδϊ   
 
 

Δ.10. Οργάνωςθ τθσ Διδαςκαλίασ – Ωρολόγιο Ρρόγραμμα  

Θ διδαςκαλία των εργαςτθριακϊν και κεωρθτικϊν μακθμάτων του προγράμματοσ 
προπτυχιακϊν ςπουδϊν γίνεται ςφμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίηεται από τθ 
Γραμματεία του Τμιματοσ με ευκφνθ του Ρροζδρου ζτςι ϊςτε θ ροι τθσ διδαςκαλίασ να είναι 
ςυνεχισ. Ρροσ διευκόλυνςθ των εργαηόμενων φοιτθτϊν/τριϊν λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε να 
μθν υπάρχουν κενά ςτο πρόγραμμα. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τθν κατανομι των 
ωρϊν διδαςκαλίασ των μακθμάτων μζςα ςτισ πζντε εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ εβδομάδεσ, τουσ/τισ 
διδάςκοντεσ/ουςεσ και τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και ανακοινϊνεται από τθ Γραμματεία 
εγκαίρωσ. Δείγμα ωρολογίου προγράμματοσ κα βρείτε εδϊ. 
 
 

Δ.11. Ραρακολοφκθςθ τθσ Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ  

Θ παρακολοφκθςθ των εργαςτθριακϊν και κεωρθτικϊν μακθμάτων του προπτυχιακοφ 
προγράμματοσ ςπουδϊν μπορεί να είναι υποχρεωτικι με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του 
Τμιματοσ μετά από ειςιγθςθ των οικείων Τομζων.  
Οι φοιτθτζσ/τριεσ οφείλουν να παρακολουκοφν τα εργαςτθριακά και κεωρθτικά μακιματα, 
φροντιςτιρια, αςκιςεισ κοκ. ςφμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμιματοσ. Δικαιοφνται 
προσ τοφτο, τόςο ςε προπτυχιακό όςο και μεταπτυχιακό επίπεδο, να χρθςιμοποιοφν τισ 
εργαςτθριακζσ εγκαταςτάςεισ, τθ βιβλιοκικθ του Τμιματοσ κακϊσ και τον λοιπό εξοπλιςμό.  
 
 
 

https://www.auth.gr/diploma_supplement
https://www.vis.auth.gr/spoudes/proptyxiakes/orologio-programma
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Δ.12. Συγγράμματα και Βοθκιματα 
 
α. Θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ, μετά από ειςιγθςθ των διδαςκουςϊν/όντων, κακορίηει, για 
κάκε μάκθμα, κατάλογο ςυγγραμμάτων τα οποία καταχωρίηονται με ευκφνθ τθσ Γραμματείασ 
ςτθν Θλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων «Εφδοξοσ» 
https://eudoxus.gr/.  
β. Οι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν τθ δυνατότθτα ςε κάκε εξάμθνο να ειςζλκουν ςτο ςφςτθμα του 
«Εφδοξοσ», ςε θμερομθνίεσ που ορίηονται από τθ Γραμματεία, να ενθμερωκοφν για τα 
ςυγγράμματα που προτείνουν οι διδάςκοντεσ/ουςεσ των μακθμάτων και να δθλϊςουν τα 
ςυγγράμματα που επικυμοφν. Επιπλζον, ζχουν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ για τον τρόπο 
παραλαβισ των δθλωκζντων ςυγγραμμάτων.  
γ. Οι φοιτθτζσ/τριεσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία δικαιοφνται ζνα ςφγγραμμα για κάκε 
μάκθμα του ενδεικτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν. Σε κάκε ακαδθμαϊκό εξάμθνο οι 
φοιτθτζσ/τριεσ δθλϊνουν ζνα από τα προτεινόμενα ςυγγράμματα για κάκε μάκθμα που ζχουν 
ςυμπεριλάβει ςτθ διλωςθ μακθμάτων τουσ.   
 

Δ.13. Υποτροφίεσ και δάνεια 

Οι υποτροφίεσ και τα δάνεια ενίςχυςθσ των προπτυχιακϊν και των μεταπτυχιακϊν 
φοιτθτϊν/τριϊν χορθγοφνται ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ του Νόμου και το ςχετικό 
Κανονιςμό του Ιδρφματοσ Κρατικϊν Υποτροφιϊν (I.K.Y.). H επιλογι των υποτρόφων κακϊσ και 
όςων δικαιοφνται δανείων ενίςχυςθσ γίνεται με φροντίδα τθσ Γραμματείασ και με απόφαςθ τθσ 
Συνζλευςθσ του Τμιματοσ, θ οποία ελζγχει τθν τιρθςθ των νομίμων προχποκζςεων.  
 

Δ.14. Αξιολόγθςθ Διδαςκόντων/ουςϊν  
 

Οι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν τθ δυνατότθτα και τθν υποχρζωςθ να αξιολογοφν τουσ/τισ 
διδάςκοντεσ/ουςεσ μζςω ερωτθματολογίων που τουσ ςτζλνονται θλεκτρονικά ι με sms ςε 
θμερομθνίεσ που ορίηονται από το ΚΘΔ και τθ Γραμματεία.  
 

Δ.15. Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Μεταφοράσ και Συςςϊρευςθσ Ριςτωτικϊν Μονάδων (ECTS) 
 
Το πρόγραμμα ςπουδϊν ακολουκεί το Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Μεταφοράσ-Συςςϊρευςθσ 
Ριςτωτικϊν Μονάδων (European Credit Transfer System, ECTS/Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ 
Νομοκεςίασ με τθν ευρωπαϊκι πρβλ. Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466 τ.Β’/2007/β, άρκρο 1-3). Ο 
φόρτοσ εργαςίασ ενόσ εξαμινου αντιςτοιχεί ςε 30 πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS. Για ζνα 
ακαδθμαϊκό ζτοσ (δφο εξάμθνα) οι πιςτωτικζσ μονάδεσ είναι 60. Για τθ λιψθ πτυχίου 
απαιτείται ςυγκζντρωςθ 300 πιςτωτικϊν μονάδων (ECTS).  
 

Δ.16. Συμμετοχι ςε Ρρογράμματα Ανταλλαγισ  

Κατά τθ διάρκεια των προπτυχιακϊν τουσ ςπουδϊν οι φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ ζχουν 
δικαίωμα να αιτθκοφν τθ ςυμμετοχι τουσ ςε προγράμματα ανταλλαγισ (Erasmus, διμερείσ 
ςυμφωνίεσ). Θ επιλογι γίνεται με κριτιρια που ορίηονται από το Κδρυμα και τθ Συνζλευςθ του 
Τμιματοσ. Κατά τθ διάρκεια του/των εξαμινου/ων εξωτερικοφ ο/θ φοιτθτισ/τρια χάνουν όςα 
δικαιϊματα τουσ εξαςφαλίηονται μζςω τθσ Φοιτθτικισ Mζριμνασ). Αντιςτοίχωσ τα αποκτοφν οι 
ξζνοι/εσ φοιτθτζσ/τριεσ  που ζρχονται να φοιτιςουν ςτο Κδρυμα μζςω τθσ πανεπιςτθμιακισ 
ανταλλαγισ. Για τισ δυνατότθτεσ ανταλλαγισ μζςω των ςυμφωνιϊν του Τμιματοσ με Ιδρφματα 
του εξωτερικοφ βλζπε εδϊ. 

https://eudoxus.gr/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8NFVwjN9oWbYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXtbs1wEP3YEx-6Q95LJjqF0_VpI7yG5vVJk6DVEUogO
https://eurep.auth.gr/el/agreementsform/viewall
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 Δ.17. Διενζργεια Εκπαιδευτικϊν Εκδρομϊν – Αςκιςεων  

Θ διενζργεια εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν – αςκιςεων προβλζπεται από τον Εςωτερικό Κανονιςμό 
του Ιδρφματοσ εφόςον το Τμιμα βεβαιϊςει τον εκπαιδευτικό τουσ χαρακτιρα και ορίςει ζναν ι 
περιςςοτζρουσ εκπροςϊπουσ ΔΕΡ για τθν πραγμάτωςι τουσ ωσ ςυνοδοφσ και άλλα μζλθ 
κατθγοριϊν προςωπικοφ ωσ βοθκοφσ ςυνοδϊν. Το φψοσ τθσ επιχοριγθςθσ ορίηεται από το 
Ρρυτανικό Συμβοφλιο.  
 
 

Δ.18. Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ – Σφμβουλοι Σπουδϊν   
 
Με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ ανατίκενται εκ περιτροπισ, κακικοντα Συμβοφλου 
Σπουδϊν ςε μζλθ Δ.Ε.Ρ. ι Ε.Ρ. για ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ. Ζργο των Συμβοφλων ςπουδϊν είναι θ 
κακοδιγθςθ και θ παροχι κατευκφνςεων και ςυμβουλϊν ςτουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ και 
ςπουδαςτζσ/τριεσ για τθν πρόοδο και τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ. Ειδικότερα 
ο/θ Σφμβουλοσ Σπουδϊν παρζχει ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςτουσ/τισ πρωτοετείσ 
φοιτθτζσ/τριεσ για τθν ομαλι μετάβαςθ από τθ δευτεροβάκμια ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, 
τθν υποςτιριξθ φοιτθτϊν/τριϊν με αναπθρία ι φοιτθτϊν/τριϊν που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ 
ςτθν επιτυχι περάτωςθ των ςπουδϊν τουσ. 
  
Τα μζλθ Δ.Ε.Ρ ι Ε.Ρ. υποχρεοφνται να ςυνδράμουν τουσ Συμβοφλουσ ςπουδϊν ςτο ζργο τουσ. 
Στθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ οι Σφμβουλοι Σπουδϊν διευκολφνονται ςτθν άςκθςθ των 
κακθκόντων τουσ με απαλλαγι ι περιοριςμό από διοικθτικά κακικοντα.  
Θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ ζχει ορίςει τον κφριο Λάμπρο Ψυρράκθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι ωσ 
Σφμβουλο Σπουδϊν για τα καλλιτεχνικά μακιματα και τθν κυρία Στζλλα Λάββα, Αναπλθρϊτρια 
Κακθγιτρια ωσ Σφμβουλο Σπουδϊν για τα κεωρθτικά μακιματα.  
 

 

Δ.19. Ριςτοποιθτικό Ραιδαγωγικισ Επάρκειασ  (ΡΡΕ) 
 
1. Οι πτυχιοφχοι του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν τθσ Σχολισ Καλϊν 
Τεχνϊν του Α.Ρ.Θ. ζχουν τισ προχποκζςεισ διδαςκαλίασ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ ωσ ΡΕ 
08 Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων εφόςον είναι απόφοιτοι Λυκείου και (από το 2003 και εξισ) 
κάτοχοι Ριςτοποιθτικοφ Ραιδαγωγικισ Επάρκειασ (Ρ.Ρ.Ε.). Αυτό ιςχφει και για εκείνουσ, που 
ειςιχκθςαν με απολυτιριο τριταξίου Γυμναςίου (ωσ ταλζντα), εφόςον προςκομίςουν 
Απολυτιριο Λυκείου κατά τθ διάρκεια των προπτυχιακϊν ςπουδϊν τουσ. 
2. Το Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν του 
Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ ςτθ Συνζλευςι του (αρικμ. ςυνεδρίαςθσ 191/10-
7-2015) ςφμφωνα με τθ διάταξθ του νόμου 3848/2010, άρκρο 2, παράγραφοσ 3, περίπτωςθ β' 
(ΦΕΚ τ. Α' 71/19.05.2010) ςε ςυνδυαςμό με το νόμο 4186/2013, άρκρο 36, παράγραφοσ 22, 
περ. β' και ε' (ΦΕΚ τ. Α' 193/17.09.2013) αποφάςιςε το Ριςτοποιθτικό Ραιδαγωγικισ Επάρκειασ 
να αποκτάται ςτο Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν ΑΡΘ με τθν επιτυχι 
αξιολόγθςθ ςτα παιδαγωγικά μακιματα που περιλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν. 
 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8xnlx3_1FgALtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijEJ4WKRnqF766_i1Gse_c-zVw7x7JTGGGAaigRIXBmnu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8u_IHzLbdDJF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXMySaiRj20Cv0lSXppjOMTZdZEwEm2IGk2nb4j_TmQI
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Δ.20. Ρρακτικι Άςκθςθ 

 

Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν παρζχει τθ 
δυνατότθτα, ςτο όγδοο εξάμθνο, του μακιματοσ ελεφκερθσ επιλογισ με τίτλο «Ρρακτικι 
Άςκθςθ», ςυμμετζχοντασ μζςω του γραφείου Ρρακτικισ άςκθςθσ του ΑΡΘ, ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δία Βίου Μάκθςθ». Στο πρόγραμμα μποροφν να ςυμμετζχουν 
προπτυχιακοί φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ. Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να βρίςκονται ςτα 
τελευταία εξάμθνα ςπουδϊν μζχρι και το 14ο εξάμθνο και να ζχουν αποκτιςει επαρκείσ 
γνϊςεισ για τα αντικείμενα ςτα οποία κα αςκθκοφν. Τα επιπλζον κριτιρια επιλογισ των 
Φοιτθτϊν για ςυμμετοχι ςτο Ρρόγραμμα κακορίηονται από το Τμιμα. Θ πρακτικι άςκθςθ δίνει 
ςτον/τθν φοιτθτι/τρια τθ δυνατότθτα μιασ πρϊτθσ επαφισ με τον επαγγελματικό χϊρο και τθν 
απόκτθςθ τθσ απαραίτθτθσ εξωςτρζφειασ, τθ δυνατότθτα εφαρμογισ των πανεπιςτθμιακϊν 
γνϊςεων ςτθν πράξθ, τθ γνωριμία με διάφορα αντικείμενα των ςπουδϊν του/τθσ ϊςτε να 
μπορζςει να κάνει τθ ςωςτι επιλογι και μια πρϊτθ γνωριμία με τισ τάςεισ τθσ αγοράσ. Θ 
πρακτικι άςκθςθ μπορεί να είναι επί πλθρωμι ι για τθ ςυλλογι εργαςιακισ εμπειρίασ.   

Επ. Υπεφκυνοσ: Βαςιλακάκθσ Βαςίλειοσ, Επ. Κακθγθτισ 

Επικοινωνία: 2310 - 992469, e-mail: vvasilak@vis.auth.gr 

Υποςτιριξθ Φορζων Υποδοχισ - φοιτθτϊν: απτοποφλου Χαρά, 2310 
997178, hraptop@auth.gr[1] 

Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν Ρρακτικι Άςκθςθ, βλ. εδϊ. 

 
Δ. 21. Ζλεγχοσ γνϊςεων – Βακμολογία   

 
1. Θ αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ γίνεται με βάςθ τθν τελικι εξζταςθ, γραπτι ι και προφορικι ι 
με απαλλακτικι εργαςία μετά τθ λιξθ του εξαμινου. Ο/Θ διδάςκων/ουςα δικαιοφται να 
απαλλάξει τουσ φοιτθτζσ/τριεσ από τθν τελικι εξζταςθ, εφόςον ζχει προθγθκεί επαρκισ 
διαδοχικόσ ζλεγχοσ κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και με τθν προχπόκεςθ ότι δε 
διαταράςςεται θ εφρυκμθ λειτουργία του Τμιματοσ. Ειδικι μζριμνα λαμβάνεται για τθν 
προφορικι εξζταςθ φοιτθτϊν/τριϊν με αποδεδειγμζνθ πριν από τθν ειςαγωγι τουσ ςτο 
ίδρυμα δυςλεξία ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  
2. Θ επίδοςθ ςτα μακιματα εκτιμάται με βακμοφσ που δίνονται κατά τθ διαδικαςία ελζγχου 
των γνϊςεων. Κάκε εργαςτθριακό και κεωρθτικό μάκθμα όπωσ και θ διπλωματικι εργαςία 
βακμολογοφνται ςε ακζραιεσ ι μιςζσ μονάδεσ. Θ βακμολογικι κλίμακα, ςτθ ςυνολικι επίδοςθ 
του/τθσ φοιτθτι/τριασ ορίηεται από το μθδζν ωσ το δζκα: με ‘άριςτα’ από 8.5 ζωσ 10, με ‘λίαν 
καλϊσ’ από 6.5 ζωσ 8.5 (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου) και με ‘καλϊσ’ από 5 ζωσ 6.5. (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου, μετρίωσ (4,3,2) και κακϊσ (μονάδα ι μθδζν). Ρροβιβάςιμοσ βακμόσ 
είναι το πζντε (5) και οι μεγαλφτεροί του.   
Θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ προςδιορίηει το πρόγραμμα των γραπτϊν εξετάςεων ςτθν αρχι 
κάκε εξαμινου. 
 

     Δ.22.1. Διπλωματικι Εργαςία – Υπολογιςμόσ βακμοφ πτυχίου – Νζο Ρρόγραμμα 
Σπουδϊν - Μεταβατικζσ Διατάξεισ 

 
Δ.22.1. Σφμφωνα με το νζο νομοκετικό πλαίςιο αλλάηει ο υπολογιςμόσ του  βακμοφ του 
πτυχίου, του οποίου ο υπολογιςμόσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των γινομζνων των 
βακμολογιϊν του κάκε μακιματοσ επί των πιςτωτικϊν του μονάδων (ECTS). Με τθν νζα αυτι 
ρφκμιςθ θ βακμολογία τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ αναλογεί ςτο 20% του βακμοφ του πτυχίου, 

mailto:vvasilak@vis.auth.gr
mailto:hraptop@auth.gr[1
https://www.auth.gr/training
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τα καλλιτεχνικά μακιματα ςτο 65% και τα κεωρθτικά ςτο 15%. Τα μακιματα των τριϊν 
κατευκφνςεων του 9ου και 10ου εξαμινου (Ηωγραφικι 9 και 10, Γλυπτικι 9 και 10, Χαρακτικι 
9 και 10) μετονομάηονται αντιςτοίχωσ ςτο 9ο εξάμθνο ςε: ‘Διπλωματικι Εργαςία 
(προετοιμαςία)’ και ςτο 10ο εξάμθνο ‘Διπλωματικι Εργαςία (μελζτθ και εκπόνθςθ)’. Θ 
Διπλωματικι Εργαςία βακμολογείται μόνο ςτο τζλοσ τθσ περάτωςθσ του 10ου Εξαμινου από 
τθν Επιτροπι Εξετάςεων τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ και θ οποία απαρτίηεται όπωσ και 
παλαιότερα από τον Επιβλζποντα Κακθγθτι με ςυμμετοχι τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ (50%) 
και τουσ υπολοίπουσ καλλιτζχνεσ κακθγθτζσ με επιμεριςμζνθ ςυμμετοχι του υπολοίπου 50% 
τθσ βακμολογίασ. Στο 9ο Εξάμθνο ο Επιβλζπων Κακθγθτισ ανακοινϊνει χωρίσ βακμολογία ποιοι 
και ποιεσ φοιτθτζσ/τριεσ περάτωςαν επαρκϊσ και ζχουν τθν δυνατότθτα να παρακολουκιςουν 
το 10ο Εξάμθνο ϊςτε να εκπονιςουν τθν Διπλωματικι Εργαςία. Επιπροςκζτωσ για να δθλϊςει 
κάποιοσ φοιτθτισ ι φοιτιτρια το 10ο εξάμθνο κα πρζπει να ζχει περάςει όλα τα μακιματα που 
υποχρεοφται των προθγοφμενων εξαμινων.  

 
 

       Δ.22.2. Για τουσ/τισ ειςαχκζντεσ/είςεσ φοιτθτζσ/τριεσ από το 2013-14 και 
παλαιότερα ιςχφουν τα εξισ: 

 
Ο βακμόσ του Ρτυχίου κα υπολογίηεται ςφμφωνα με τθν παλαιότερθ Υ.Α. όπου ζκετε 
ποςοςτϊςεισ (50% Διπλωματικι Εργαςία, 35% Καλλιτεχνικά Μακιματα, 15% Θεωρθτικά 
Μακιματα). Θ μεταβατικι αυτι διάταξθ κα ιςχφει ζωσ τθν εξεταςτικι του Φεβρουαρίου του 
2019. Από τθν εξεταςτικι του Ιουνίου του 2019 και μετά κα ιςχφει ο νζοσ τρόποσ υπολογιςμοφ 
του πτυχίου ςφμφωνα με το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν.  

 
Θ διπλωματικι εργαςία κα βακμολογείται από το ςφνολο των καλλιτεχνϊν κακθγθτϊν. Το 
πτυχίο πιςτοποιεί τθν επιτυχι αποπεράτωςθ των ςπουδϊν και αναγράφει το βακμό 
αποφοίτθςθσ με ακρίβεια δφο δεκαδικϊν ψθφίων. Ο βακμόσ αυτόσ κλιμακϊνεται ςε: άριςτα 
από 8,50 μζχρι 10, λίαν καλϊσ από 6,50 ζωσ 8,50 (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου) και καλϊσ από 5 
ζωσ 6,50 (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου) Οδθγόσ Σπουδϊν Ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2015-2016 
Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Α.Ρ.Θ.  
 
 

            Δ.23. Ενιαίοσ κι αδιάςπαςτοσ Τίτλοσ Σπουδϊν (Integrated Master) 
 
Θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν, που οργανϊνεται ςτο Τμιμα 
Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν του Αριςτοτελείου 
Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, οδθγεί ςτθν απονομι ενιαίου και αδιάςπαςτου τίτλου ςπουδϊν 
μεταπτυχιακοφ επιπζδου (integrated master), ςτθν ειδικότθτα του Τμιματοσ, επιπζδου 7 του 
Εκνικοφ και Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων (ΦΕΚ 496 τ.Β’/20.2.2019, ςτ.6589). 
 

 

Δ.24. Ορκωμοςία   

1. Φοιτθτισ/τρια που ολοκλιρωςε επιτυχϊσ τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ του ορκίηεται ενϊπιον 
του Κοςμιτορα, ωσ εκπροςϊπου του Ρρφτανθ και του Ρροζδρου του Τμιματοσ με 
κρθςκευτικό ει, εφόςον το επικυμεί, με πολιτικό όρκο. Θ ορκωμοςία γίνεται ςε τελετι, με 
απαραίτθτθ τθν παρουςία των αποφοίτων, ςε θμερομθνία που ορίηεται από τθν/τον 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8ZQVCM56CA7d5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYt0FfSBn7NrRTrSsYaZkuAcV2RHfuxr2ojhaaxmxj2D
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Κοςμιτορα ςε ςυνεννόθςθ με τον/τθν Ρρόεδρο, τρεισ φορζσ το χρόνο μετά από τθν εξεταςτικι 
του Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.  

2. Το πτυχίο (μεμβάνθ) υπογράφεται από τον Ρρφτανθ, τον Ρρόεδρο και τθ/το Γραμματζα του 
Τμιματοσ και ςφραγίηεται με τθ ςφραγίδα του Ρανεπιςτθμίου. Δίδεται, μετά από αίτθςθ, 
ςτον/ςτθν φοιτθτι/τρια που ζχει κατακζςει ςτθ Γραμματεία και το ςχετικό παράβολο τθσ 
Οικονομικισ Υπθρεςίασ, οριηόμενο από το Ρρυτανικό Συμβοφλιο. Κάκε πτυχιοφχοσ δικαιοφται 
να λάβει δωρεάν δφο πιςτοποιθτικά πτυχίου.  
3. Θ ορκωμοςία δεν αποτελεί ςυςτατικό τφπο τθσ επιτυχοφσ αποπεράτωςθσ των ςπουδϊν, 
είναι όμωσ αναγκαία προχπόκεςθ για τθ χοριγθςθ του εγγράφου πτυχιακοφ τίτλου. Ρριν από 
τθν ορκωμοςία μπορεί να δίνεται ςτισ/ςτουσ αποφοίτουσ ςχετικι βεβαίωςθ για τθν επιτυχι 
αποπεράτωςθ των ςπουδϊν τουσ. Για το κείμενο του όρκου των πτυχιοφχων του Τμιματοσ 
δείτε ςτον Οδθγό Σπουδϊν 2015-16 ςελ.21. 

https://www.vis.auth.gr/downloads/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D%202015%20-%202016.pdf
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Ε. Ρίνακασ Μακθμάτων και ECTS ανά Κατεφκυνςθ και ανά Εξάμθνο 
 

Ε.1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ 
Ε.1.1. Ρίνακασ Μακθμάτων και ECTS ςτθν Κατεφκυνςθ Ηωγραφικισ και 
ενδεικτικό πρόγραμμα προπτυχιακϊν  ςπουδϊν  
 

Ρρϊτο Εξάμθνο (I) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΗΩ1 Ηωγραφικι 1 12 

2. ΥΚΣΧ1 Σχζδιο 1 5 

3. ΥΚΧΑ1 Στοιχεία Χαρακτικισ 1 3 

4. ΥΚΣΓ1 Στοιχεία Γλυπτικισ 3 

5. ΥΘΑ1 Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 1 - Αρχαιότθτα 2 

6. ΥΘΘΧ1 
Θεωρία του Χϊρου - Ιςτορία τθσ 
Αρχιτεκτονικισ 1 

2 

7. ΥKΓΑ1 
Γεωμετρικζσ Απεικονίςεισ του Χϊρου 
– Γραμμικό Σχζδιο 1 

3 

   

ΣΥΝΟΛΟ                     30 

 
Δεφτερο Εξάμθνο (IΙ) 

Υποχρεωτικά Μακιματα 
 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΗΩ2 Ηωγραφικι 2 13 

2. ΥΚΣΧ2 Σχζδιο 2 5 

3. ΥΚΧΑ2 Στοιχεία Χαρακτικισ 2 3 

4. ΥΘΒ2 Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 2 - Βυηάντιο 2 

5. ΥΘΘΧ2 
Θεωρία του Χϊρου - Ιςτορία τθσ 
Αρχιτεκτονικισ 2 

2 

6. ΥΚΓΑ2 
Γεωμετρικζσ Απεικονίςεισ του Χϊρου 
- Γραμμικό Σχζδιο 2 

3 

7. ΥΘΑΞ Γ1, ΥΘΒΞ Γ1, ΥΘΓΞ Γ1 
Ξζνθ Γλϊςςα-Ορολογία  
(Αγγλικά ι Γαλλικά ι Γερμανικά) 1 

2 

   

ΣΥΝΟΛΟ  30 



Οδθγόσ Σπουδϊν Ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2019-2020 
Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Α.Ρ.Θ. 

 

 

 

44 

Τρίτο Εξάμθνο (IΙI) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

ΚΚωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΗΩ3 Ηωγραφικι 3 17 

2. ΥΚΣΝΜ1 
Στοιχεία Νζων Μζςων ςτισ Εικαςτικζσ 
Τζχνεσ 1 

3 

3. ΥΘΝΣΤ1 
Ιςτορία τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ 
Τζχνθσ 1 

3 

4. ΥΘΘΧ3 
Θεωρία του Χϊρου - Ιςτορία τθσ 
Αρχιτεκτονικισ 3 

2 

5. ΥΘΑΞ Γ2, ΥΘΒΞ Γ2, ΥΘΓΞ Γ2 
Ξζνθ Γλϊςςα - Ορολογία  
(Αγγλικά ι Γαλλικά ι Γερμανικά) 2 

2 

   

ΣΥΝΟΛΟ  30 

 

Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 3) 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΚΧ3 Χαρακτικι 1 3 

2. ΕΚΣΚ3 Σκθνογραφία 1 3 

3. ΕΚΒΣ3 Βιομθχανικόσ Σχεδιαςμόσ 1 3 

   

ΣΥΝΟΛΟ  30 

Τζταρτο Εξάμθνο (IV) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΗΩ4 Ηωγραφικι 4 19 

2. ΥΚΣΝΜ2 Στοιχεία Νζων Μζςων ςτισ Εικαςτικζσ 
Τζχνεσ 2 

3 

3. ΥΘΝΣΤ2 Ιςτορία τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ 
Τζχνθσ 2 

3 

4. ΥΘΘΧ4 Θεωρία του Χϊρου - Ιςτορία τθσ 
Αρχιτεκτονικισ 4 

2 
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Μακιματα Επιλογισ (1 από 3) 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΚΧ4 Χαρακτικι 2 3 

2. ΕΚΒΣ4 Βιομθχανικόσ Σχεδιαςμόσ 2 3 

3. ΕΚΣΚ4 Σκθνογραφία 2 3 

   

ΣΥΝΟΛΟ  30 

Ρζμπτο Εξάμθνο (V) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΗΩ5 Ηωγραφικι 5 22 

2. ΥΘΝΣΤ3 Ιςτορία τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ 
Τζχνθσ 3 

3 

3. ΥΘΑΙ5 Αιςκθτικι 1 (επαναλαμβανόμενο) 2 

Μακιματα Επιλογισ (1 από 6) 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΚΧ5 Χαρακτικι 3 3 

2. ΕΚΣΚ5 Σκθνογραφία 3 3 

4. ΕΚΒΣ5 Βιομθχανικόσ Σχεδιαςμόσ 3 3 

5. ΕΚΣΨΕ5 Στοιχεία Ψθφιακισ Εικόνασ 1 3 

6. ΕΚΑΡΕΕ1 Αιςκθτικζσ προςεγγίςεισ του 
παραγόμενου εικαςτικοφ ζργου 5 

3 

   

ΣΥΝΟΛΟ  30 

Ζκτο Εξάμθνο (VI) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΗΩ6 Ηωγραφικι 6 22 

2. ΥΘΝΣΤ4 Ιςτορία τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ 
Τζχνθσ 4 

3 

3. ΥΘΑΙ6 Αιςκθτικι 2 (επαναλαμβανόμενο) 2 
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Μακιματα Επιλογισ (1 από 7) 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΚΧ6 Χαρακτικι 4 3 

2. ΕΚΣΚ6 Σκθνογραφία 4 3 

4. ΕΚΒΣ6 Βιομθχανικόσ Σχεδιαςμόσ 4 3 

5. ΕΚΣΨΕ6 Στοιχεία Ψθφιακισ Εικόνασ 2 3 

6. ΕΚΓΣΕΑ 2  Γενεαλογία του ςϊματοσ ωσ εικαςτικοφ 
αντικειμζνου ςτθν performance ι εικαςτικι 
γενεαλογία τθσ performance 6 

3 

7. ΕΚΑΡΕΕ 2  Αιςκθτικζσ προςεγγίςεισ του παραγόμενου 
εικαςτικοφ ζργου 6 

3 

   

ΣΥΝΟΛΟ  30 

 
Ζβδομο Εξάμθνο (VII) 

Υποχρεωτικά Μακιματα 
 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΗΩ7 Ηωγραφικι 7 22 

2. ΥΘΨΥ7 Ψυχολογία τθσ Εκπαίδευςθσ 1 2 

3. ΥΘΚΝ7 Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ 1 2 

4. ΥΘΔΤ7 Ειδικι Διδακτικι τθσ Τζχνθσ 1 2 

Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 10) 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΘΙΤ71α 
Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1α  -
Ιςτορία τθσ Σφγχρονθσ Τζχνθσ (1970 -ςιμερα) 

2 

2. ΕΘΙΤ71γ 
Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1γ : 
Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ 

2 

3. ΕΘΙΤ71ε 
Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1ε : 
Σθμαντικζσ εκκζςεισ που κακόριςαν τον χϊρο 
τθσ Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ ςτον 20ο αι. 

2 

4. ΕΘΙΤ72 Ειδικά κζματα Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 2α 2 

5. ΕΘΙΤ73 Ειδικά κζματα Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 3α 2 

6. ΕΘΘΤ7 
Ειδικά Θζματα Θεωρίασ τθσ Τζχνθσ 1 
(επαναλαμβανόμενο) 

2 

7. ΕΘΤΔΡΙ 1 Τζχνθ και Δίκαιο Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ 2 

8. ΕΘΗΑΣΕ1 
Ηθτιματα αντίλθψθσ του ςφγχρονου ζργου 
τζχνθσ (από τθν πρόςλθψθ ςτθν ερμθνεία)1 

2 

9. ΕΘΜΜΔΡ1 
Μουςειολογία, Μουςειοπαιδαγωγικι, 
Διαχείριςθ Ρολιτιςμοφ και νζεσ τεχνολογίεσ 

2 

10. ΕΘΑΞΓ3, ΕΘΒΞΓ3, Ξζνθ Γλϊςςα - Ορολογία  2 
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ΕΘΓΞΓ3 (Αγγλικά ι Γαλλικά ι Γερμανικά) 3 

ΣΥΝΟΛΟ  30  

Πγδοο Εξάμθνο (VIII) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΗΩ8 Ηωγραφικι 8 25 

2. ΥΘΔΤ8 
Ειδικι Διδακτικι τθσ Τζχνθσ 2 (πρακτικι 
άςκθςθ) 

3 

Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 11) 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΘΙΤ81β Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1β: 
Διεκνείσ διοργανϊςεισ τζχνθσ, κεςμικόσ 
λόγοσ και ςφγχρονεσ επιμελθτικζσ πρακτικζσ 

2 

2. ΕΘΙΤ81δ Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1δ: 
Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ Τζχνθσ (19οσ -20οσ 
αι.) 

2 

3. ΕΘΙΤ81ςτ Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1ςτ: 
Σθμαντικζσ εκκζςεισ που κακόριςαν τον χϊρο 
τθσ Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ ςτον 20ο αι. 

2 

4. ΕΘΙΤ82 Ειδικά κζματα Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 2β 2 

5. ΕΘΙΤ83 Ειδικά κζματα Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 3β 2 

6. ΕΘΘΤ8 Ειδικά Θζματα Θεωρίασ τθσ Τζχνθσ 2 
(επαναλαμβανόμενο) 

2 

7. ΕΘΡΔΘ2 Ρολιτιςτικι Διαχείριςθ και Θεςμοί - 
Ρολιτιςτικι Ρολιτικι ςτθ Σφγχρονθ Ελλάδα 
19οσ - 20οσ αιϊνασ 

2 

8. ΕΘΑΣΤ ΨΜ2 Αιςκθτικι Διάςταςθ ςτθ Σφγχρονθ Τζχνθ και 
τα Ψθφιακά Μζςα. Μορφζσ Τζχνθσ ςτον 
Ιδιωτικό και Δθμόςιο Χϊρο 2 

2 

9. ΕΘΑΤΨ 2 Τζχνθ και Ψυχανάλυςθ 2 2 

10. ΕΘΑΡΕΕ 2 Αιςκθτικζσ προςεγγίςεισ του παραγόμενου 
εικαςτικοφ ζργου 2 

2 

11. ΕΘΑΞΓ4, ΕΘΒΞΓ4, 
ΕΘΓΞΓ4 

Ξζνθ Γλϊςςα - Ορολογία  
(Αγγλικά ι Γαλλικά ι Γερμανικά) 4 

2 
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Ζνατο Εξάμθνο (IX) 
Υποχρεωτικό Μάκθμα 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΗΩ9 Διπλωματικι Εργαςία (Ρροετοιμαςία)(*) 30 

Δζκατο Εξάμθνο (X) 
Υποχρεωτικό Μάκθμα 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΗΩ0 Διπλωματικι Εργαςία (Μελζτθ και 
Εκπόνθςθ)(*) 

30 

 
Ε.1.2. Ρεριγραφι Μακθμάτων  
 

Θ αναλυτικι περιγραφι του κάκε μακιματοσ θ οποία ακολουκεί τα πρότυπα τθσ 
ΜΟΔΙΡ δίνεται ςτο περίγραμμά του. Μεταξφ άλλων περιλαμβάνει : 
 

•  τουσ τίτλουσ και το περιεχόμενο των υποχρεωτικϊν, των κατ’ επιλογιν 
υποχρεωτικϊν και των προαιρετικϊν μακθμάτων  

•   τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται το  
 κάκε μορφισ επιτελοφμενο διδακτικό ζργο  

•   τθ χρονικι αλλθλουχία  ι αλλθλεξάρτθςθ των μακθμάτων   

•   τα μακθςιακά αποτελζςματα και τα προςόντα που αποκτϊνται από το 
ςφνολο του προγράμματοσ ςπουδϊν κακϊσ και από κάκε επιμζρουσ 
μάκθμα ι εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα ι πρακτικι άςκθςθ που 

περιλαμβάνεται ςε αυτό .   

Το ςφνολο των περιγραμμάτων όλων των μακθμάτων του Ρροπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ του 
Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν είναι διακζςιμο ωσ αρχείο PDF ςτθ 
διεφκυνςθ: https://qa.auth.gr/el/studyguide/600000063/current 

Ε.1.3. Κατεφκυνςθ Ηωγραφικισ: Εργαςτιρια  

•Θ Κατεφκυνςθ Ηωγραφικισ (Ρ.Δ.169/1984, (ΦΕΚ 57 τ.Α’/3.5.1984) υποςτθρίηεται από πζντε 
(5) κεςμοκετθμζνα Εργαςτιρια (ΡΔ.384/Φ.Ε.Κ.253 τ.Α’/23.10.2001, ςτ.3525) 

•1ο Εργαςτιριο Ηωγραφικισ: (Κτίριο Α 2, Οδόσ Καπετάν Χάψα, ζναντι του οικιςμοφ ‘Λιδα 
Μαρία’ (ςτάςθ «Λιδα-Μαρία») 
Διεφκυνςθ: Δθμιτριοσ Ηουροφδθσ, Κακθγθτισ 

Επιςτθμονικό – διδακτικό προςωπικό 

Ηουροφδθσ Δθμιτριοσ, Κακθγθτισ  2310 99 1093 dzour@vis.auth.gr 

Αδριάκαινα Ραναγιϊτα, Ε.Ε.Ρ. 2310 991093 adriakaina@vis.auth.gr 

Θεοφυλάκτου Ελζνθ, Ε.Ε.Ρ. 2310 991093  theofy@vis.auth.gr 

•2ο Εργαςτιριο Ηωγραφικισ: Κτίριο ‘Thomas’, Oδόσ Σ.Καηαντηίδθ (ςτάςθ «Άςυλο») 

https://qa.auth.gr/el/studyguide/600000063/current
mailto:dzour@vis.auth.gr
mailto:adriakaina@vis.auth.gr
mailto:theofy@vis.auth.gr
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•5ο Εργαςτιριο Ηωγραφικισ: (Κτίριο Α 1, Οδόσ Καπετάν Χάψα, ζναντι του οικιςμοφ ‘Λιδα 
Μαρία’ (ςτάςθ «Λιδα-Μαρία») 
Διεφκυνςθ: Γεϊργιοσ Διβάρθσ, Κακθγθτισ 

Επιςτθμονικό – διδακτικό προςωπικό 

Ψυρράκθσ Λάμπροσ, 
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 

2310992465 lpsyrrakis@vis.auth.gr 

Μαρτηοποφλου Αλίκθ, Ε.ΔΙ.Ρ. 2310 992465 mmar@vis.auth.gr 

Βενζτθσ Χριςτοσ, Ε.Ε.Ρ. 2310 992465 chvenetis@vis.auth.gr 
Βοηαλι Μαρία, Ε.Ε.Ρ. 2310 992465 mvozali@vis.auth.gr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεφκυνςθ: Στυλιανόσ Κουπζγκοσ, Κακθγθτισ 

Επιςτθμονικό – διδακτικό προςωπικό 

Νομίδου Ευαγγελία, Επίκουρθ 
Κακθγιτρια  

2310 991945 enomidou@vis.auth.gr  

Ηωγράφοσ Βαςίλειοσ, Ε.Ε.Ρ. 2310 991093 vazografos@vis.auth.gr 

Ρανουςάκθσ Σωτιριοσ, Ε.Ε.Ρ 2310 991093  spanousakis@vis.auth.gr  

•3ο Εργαςτιριο Ηωγραφικισ: (Κτίριο Α 1, Οδόσ Καπετάν Χάψα, ζναντι του οικιςμοφ ‘Λιδα 
Μαρία’ (ςτάςθ «Λιδα-Μαρία») 

Διεφκυνςθ: Γεϊργιοσ Τςακίρθσ, Κακθγθτισ 

Επιςτθμονικό – διδακτικό προςωπικό 

Βαςιλακάκθσ Βαςίλειοσ, 
Επίκουροσ Κακθγθτισ 

2310 992469 vvasilak@vis.auth.gr 

Κεραμάρθσ Χριςτοσ 2310 992469 xkeram@vis.auth.gr 

Ραναγιωτάκθσ Σταφροσ 2310 991947 panagiotakis@vis.auth.gr 

•4ο Εργαςτιριο Ηωγραφικισ: Κτίριο ‘Thomas’, Oδόσ Σ.Καηαντηίδθ (ςτάςθ «Άςυλο») 

Διεφκυνςθ: Ευάγγελοσ Ρλοιαρίδθσ, Κακθγθτισ 

Επιςτθμονικό – διδακτικό προςωπικό 

Αβραμίδθσ Βαςίλειοσ 2310 995043 avramidv@vis.auth.gr 

mailto:lpsyrrakis@vis.auth.gr
mailto:mmar@vis.auth.gr
mailto:chvenetis@vis.auth.gr
mailto:mvozali@vis.auth.gr
mailto:enomidou@vis.auth.gr
mailto:vazografos@vis.auth.gr
mailto:spanousakis@vis.auth.gr
mailto:vvasilak@vis.auth.gr
mailto:xkeram@vis.auth.gr
mailto:panagiotakis@vis.auth.gr
mailto:avramidv@vis.auth.gr
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Ε.2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘ ΓΛΥΡΤΙΚΘΣ 
 
Ε.2.1.Ρίνακασ Μακθμάτων και ECTS ςτθν Κατεφκυνςθ Γλυπτικισ  -  
Ενδεικτικό πρόγραμμα προπτυχιακϊν ςπουδϊν  

Ρρϊτο Εξάμθνο (I) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΓΛ1 Γλυπτικι 1 8 

2. ΥΚΓΜΑ1 Γλυπτικι - Μαρμαροτεχνία 1 2 

3. ΥΚΓΓΤ1 Γλυπτικι – Γυψοτεχνία 1 2 

4. ΥΚΡΛΣ1 Σχζδιο - Ρλαςτικά Σκίτςα 1 2 

5. ΥΚΧΑ1 Στοιχεία Χαρακτικισ 1 3 

6. ΥΚΣΗ1 Στοιχεία Ηωγραφικισ 1 3 

5. ΥΘΑ1 Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 1 - Αρχαιότθτα 2 

6. ΥΘΘΧ1 
Θεωρία του Χϊρου - Ιςτορία τθσ 
Αρχιτεκτονικισ 1 

2 

7. ΥKΓΑ1 
Γεωμετρικζσ Απεικονίςεισ του Χϊρου – 
Γραμμικό Σχζδιο 1 

3 

   

ΣΥΝΟΛΟ                         
30 

Δεφτερο Εξάμθνο (II) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΓΛ2 Γλυπτικι 2 9 

2. ΥΚΓΜΑ2 Γλυπτικι - Μαρμαροτεχνία 2 2 

3. ΥΚΓΓΤ2 Γλυπτικι – Γυψοτεχνία 2 2 

4. ΥΚΡΛΣ2 Σχζδιο - Ρλαςτικά Σκίτςα 2 2 

5. ΥΚΧΑ2 Στοιχεία Χαρακτικισ 2 3 

6. ΥΘΒ2 Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 2 - Βυηάντιο 2 

7. ΥΘΘΧ 2 
Θεωρία του Χϊρου - Ιςτορία τθσ 
Αρχιτεκτονικισ 2 

2 

8. ΥKΓΑ 2 
Γεωμετρικζσ Απεικονίςεισ του Χϊρου – 
Γραμμικό Σχζδιο 2 

3 

9. ΥΘΑΞΓ1, ΥΘΒΞΓ1, ΥΘΓΞΓ1 
Ξζνθ Γλϊςςα-Ορολογία  
(Αγγλικά ι Γαλλικά ι Γερμανικά) 1 

 

   

ΣΥΝΟΛΟ                         
30 
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Τρίτο Εξάμθνο (IΙI) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΓΛ3 Γλυπτικι 3 13 

2. ΥΚΓΜΑ3 Γλυπτικι - Μαρμαροτεχνία 3 2 

3. ΥΚΓΓΤ3 Γλυπτικι - Γυψοτεχνία 3 2 

4. ΥΚΣΝΜ1 
Στοιχεία Νζων Μζςων ςτισ Εικαςτικζσ 
Τζχνεσ 1 

3 

5. ΥΘΝΣΤ1 
Ιςτορία τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ 
Τζχνθσ 1 

3 

6. ΥΘΘΧ3 
Θεωρία του Χϊρου - Ιςτορία τθσ 
Αρχιτεκτονικισ 3 

2 

7. ΥΘΑΞΓ2, ΥΘΒΞΓ2, ΥΘΓΞΓ2 
Ξζνθ Γλϊςςα - Ορολογία  
(Αγγλικά ι Γαλλικά ι Γερμανικά) 2 

2 

Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 4) 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ μακιματοσ ΕCTS 

   

1. ΕΚΗΩ3 Ηωγραφικι 1                     3 

2. ΕΚΧ3 Χαρακτικι 1                     3 

3. ΕΚΣΚ3 Σκθνογραφία 1                     3 

4. ΕΚΒΣ3 Βιομθχανικόσ Σχεδιαςμόσ 1                     3 

                        3 

ΣΥΝΟΛΟ                         
30 

Τζταρτο Εξάμθνο (IV) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΓΛ 4 Γλυπτικι 4 15 

2. ΥΚΓΜΑ 4 Γλυπτικι - Μαρμαροτεχνία 4 2 

3. ΥΚΓΓΤ 4 Γλυπτικι - Γυψοτεχνία 4  2 

4. ΥΚΣΝΜ2 
Στοιχεία Νζων Μζςων ςτισ Εικαςτικζσ 
Τζχνεσ 2 

3 

5. ΥΘΝΣΤ2 
Ιςτορία τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ 
Τζχνθσ 2 

3 

6. ΥΘΘΧ 4  
Θεωρία του Χϊρου - Ιςτορία τθσ 
Αρχιτεκτονικισ 4 

2 
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Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 4) 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΚΗΩ4 Ηωγραφικι 2 3 

2. ΕΚΧ4 Χαρακτικι 2 3 

3. ΕΚΒΣ4 Βιομθχανικόσ Σχεδιαςμόσ 2 3 

4. ΕΚΣΚ4 Σκθνογραφία 2 3 

Ρζμπτο Εξάμθνο (V) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΓΛ5 Γλυπτικι 5 22 

2. ΥΘΝΣΤ3 
Ιςτορία τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ 
Τζχνθσ 3 

3 

3. ΥΘΑΙ5 Αιςκθτικι 1 (επαναλαμβανόμενο) 2 

Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 6) 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΚΗΩ5 Ηωγραφικι 3 3 

2. ΕΚΧ5 Χαρακτικι 3 3 

3. EKΣΨΕ5 Στοιχεία Ψθφιακισ Εικόνασ 1 3 

4. ΕΚΒΣ4 Βιομθχανικόσ Σχεδιαςμόσ 3 3 

5. ΕΚΣΚ5 Σκθνογραφία 3 3 

6. ΕΚΑΡΕΕ1 
Αιςκθτικζσ προςεγγίςεισ του 
παραγόμενου εικαςτικοφ ζργου 5 

 

   

ΣΥΝΟΛΟ  30 
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Ζκτο Εξάμθνο (VI) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΓΛ6 Γλυπτικι 6 22 

2. ΥΘΝΣΤ4 
Ιςτορία τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ 
Τζχνθσ 4 

3 

3. ΥΘΑΙ6 Αιςκθτικι 2 (επαναλαμβανόμενο) 2 

Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 7) 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΚΗΩ 6 Ηωγραφικι 4 3 

2. ΕΚΧ6 Χαρακτικι 4 3 

3. EKΣΨΕ6 Στοιχεία Ψθφιακισ Εικόνασ 2 3 

4. ΕΚΒΣ 6 Βιομθχανικόσ Σχεδιαςμόσ 4 3 

5. ΕΚΣΚ4 Σκθνογραφία 4 3 

6. ΕΚΓΣΕΑ2 
Γενεαλογία του ςϊματοσ ωσ εικαςτικοφ 
αντικειμζνου ςτθν performance ι 
εικαςτικι γενεαλογία τθσ performance 6 

3 

7. ΕΚΑΡΕΕ1 
Αιςκθτικζσ προςεγγίςεισ του 
παραγόμενου εικαςτικοφ ζργου 6 

3 

   

ΣΥΝΟΛΟ  30 

Ζβδομο Εξάμθνο (VII) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΓΛ7 Γλυπτικι 7 22 

2. ΥΘΨΕ7 Ψυχολογία τθσ Εκπαίδευςθσ 1 2 

3. ΥΘΚΝ7 Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ 1 2 

4. ΥΘΔΤ7 Ειδικι Διδακτικι τθσ Τζχνθσ 1 2 
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Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 10) 

1. ΕΘΙΤ71α 
Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1α  
Ιςτορία τθσ Σφγχρονθσ Τζχνθσ (1970-
ςιμερα) 

                    2 

2. ΕΘΙΤ71γ 
Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1γ : 
Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ 

                    2 

3. ΕΘΙΤ71ε 
Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1ε : 
Σθμαντικζσ εκκζςεισ που κακόριςαν τον 
χϊρο τθσ Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ ςτον 20ο αι. 

                    2 

4. ΕΘΙΤ72 Ειδικά κζματα Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 2α                     2 

5. ΕΘΙΤ73 Ειδικά κζματα Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 3α                     2 

6. ΕΘΘΤ7 
Ειδικά Θζματα Θεωρίασ τθσ Τζχνθσ 1 
(επαναλαμβανόμενο) 

                    2 

7. ΕΘΤΔΡΙ 1 Τζχνθ και Δίκαιο Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ                     2 

8. ΕΘΗΑΣΕ1 
Ηθτιματα αντίλθψθσ του ςφγχρονου 
ζργου τζχνθσ (από τθν πρόςλθψθ ςτθν 
ερμθνεία)1 

                    2 

9. ΕΘΜΜΔΡ1 
Μουςειολογία, Μουςειοπαιδαγωγικι, 
Διαχείριςθ Ρολιτιςμοφ και νζεσ 
τεχνολογίεσ 

                    2 

10. ΕΘΑΞΓ3, ΕΘΒΞΓ3, 
ΕΘΓΞΓ3 

Ξζνθ Γλϊςςα - Ορολογία  
(Αγγλικά ι Γαλλικά ι Γερμανικά) 3 

                    2                     

ΣΥΝΟΛΟ                   30  

Πγδοο Εξάμθνο (VIII) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΓΛ8 Γλυπτικι 8 25 

2. ΥΘΔΤ8 
Ειδικι Διδακτικι τθσ Τζχνθσ 2 (πρακτικι 
άςκθςθ) 

3 
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Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 11) 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΘΙΤ81β 

Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1β: 
Διεκνείσ διοργανϊςεισ τζχνθσ, κεςμικόσ 
λόγοσ και ςφγχρονεσ επιμελθτικζσ 
πρακτικζσ 

                    2 

2. ΕΘΙΤ81δ 
Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1δ: 
Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ Τζχνθσ (19οσ -
20οσ αι.) 

                    2 

3. ΕΘΙΤ81ςτ 

Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1ςτ: 
Σθμαντικζσ εκκζςεισ που κακόριςαν τον 
χϊρο τθσ Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ ςτον 20ο 
αι. 

                    2 

4. ΕΘΙΤ82 Ειδικά κζματα Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 2β                     2 

5. ΕΘΙΤ83 Ειδικά κζματα Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 3β                     2 

6. ΕΘΘΤ8 
Ειδικά Θζματα Θεωρίασ τθσ Τζχνθσ 2 
(επαναλαμβανόμενο) 

                    2 

7. ΕΘΡΔΘ2 
Ρολιτιςτικι Διαχείριςθ και Θεςμοί - 
Ρολιτιςτικι Ρολιτικι ςτθ Σφγχρονθ 
Ελλάδα 19οσ - 20οσ αιϊνασ 

                    2 

8. ΕΘΑΣΤ ΨΜ2 
Αιςκθτικι Διάςταςθ ςτθ Σφγχρονθ Τζχνθ 
και τα Ψθφιακά Μζςα. Μορφζσ Τζχνθσ 
ςτον Ιδιωτικό και Δθμόςιο Χϊρο 2 

                    2 

9. ΕΘΑΤΨ 2 Τζχνθ και Ψυχανάλυςθ 2 2 

10. ΕΘΑΡΕΕ2 
Αιςκθτικζσ προςεγγίςεισ του 
παραγόμενου εικαςτικοφ ζργου 2  

                    2 

11. ΕΘΑΞΓ 4, ΕΘΒΞΓ4, 
ΕΘΓΞΓ4 

Ξζνθ Γλϊςςα - Ορολογία  
(Αγγλικά ι Γαλλικά ι Γερμανικά) 4 

                    2                     

ΣΥΝΟΛΟ                   30  

Ζνατο Εξάμθνο (IX) 
Υποχρεωτικό Μάκθμα 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

1.ΥΚΓΛ9 Διπλωματικι Εργαςία (Ρροετοιμαςία)(*) 30 



Οδθγόσ Σπουδϊν Ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2019-2020 
Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Α.Ρ.Θ. 

 

 

 

56 

Δζκατο Εξάμθνο (X) 
Υποχρεωτικό Μάκθμα 

 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

1.ΥΚΓΛ0 Διπλωματικι Εργαςία (Μελζτθ και 
Εκπόνθςθ)(*) 

30 

 

Ε.2 .2. Ρεριγραφι Μακθμάτων  
 

Θ αναλυτικι περιγραφι του κάκε μακιματοσ θ οποία ακολουκεί τ α 
πρότυπα τθσ ΜΟΔΙΡ δίνεται ςτο περ ίγραμμά του. Μεταξφ άλλων 
περιλαμβάνει : 
 

•  τουσ τίτλουσ και το περιεχόμενο των υποχρεωτικϊν, των κατ’ 
επιλογιν υποχρεωτικϊν και των προαιρετικϊν μακθμάτων  

•  τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ, ςτισ οποίεσ περιλαμ -
βάνεται το  κάκε μορφισ επιτελοφμενο διδακτικό ζργο  

• τθ χρονικι αλλθλουχία  ι αλλθλεξάρτθςθ των μακθμάτων   

•  τα μακθςιακά αποτελζςματα και τα προςόντα που αποκτϊνται 
από το ςφνολο του προγράμματοσ ςπουδϊν κακϊσ και από κάκε 
επιμζρουσ μάκθμα ι εκπαιδευτικι δραςτθριό τθτα ι πρακτικι 

άςκθςθ που περιλαμβάνεται ςε αυτό .   

 

Το ςφνολο των περιγραμμάτων όλων των μακθμάτων του Ρροπτυχιακοφ 
Ρρογράμματοσ του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν 
είναι διακζςιμο ωσ αρχείο PDF ςτθ διεφκυνςθ : 
https://qa.auth.gr/el/studyguide/600000063/current 

E.2.3.: Κατεφκυνςθ Γλυπτικισ: Εργαςτιριο 

• Θ Κατεφκυνςθ Γλυπτικισ (Ρ.Δ.169/1984, (ΦΕΚ 57 τ.Α’/3.5.1984) υποςτθρίηεται από 
ζνα κεςμοκετθμζνο Εργαςτιριο (ΡΔ.384/Φ.Ε.Κ.253 τ.Α’/23.10.2001, ςτ.3525) 

• Εργαςτιριο Γλυπτικισ: Κτίριο ‘Thomas’, Oδόσ Σ.Καηαντηίδθ (ςτάςθ «Άςυλο») 

Διεφκυνςθ: Άρθσ Κατςιλάκθσ, Eπίκουροσ Κακθγθτισ 

Επιςτθμονικό – διδακτικό προςωπικό 

Άρθσ Κατςιλάκθσ, Eπίκουροσ 
Κακθγθτισ 

2310 995078 akatsilakis@vis.auth.gr  

Χαλβατηι Μαρία, Ε.ΔΙ.Ρ. 2310 995078 mchalvat@vis.auth.gr 

Ακαναςοποφλου Ηαφειρία, Ε.Ε.Ρ. 2310 995078 zefi@vis.auth.gr 

Ρανανάκθσ Γεϊργιοσ, Ε.Ε.Ρ. 2310 995078 gpananakis@vis.auth.gr 

 

https://qa.auth.gr/el/studyguide/600000063/current
mailto:akatsilakis@vis.auth.gr
mailto:mchalvat@vis.auth.gr
mailto:zefi@vis.auth.gr
mailto:gpananakis@vis.auth.gr
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Ε.3.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘ ΧΑΑΚΤΙΚΘΣ 
 
 
Ε.3.1. Ρίνακασ Μακθμάτων και ECTS ςτθν Κατεφκυνςθ Χαρακτικισ  
Ενδεικτικό πρόγραμμα προπτυχιακϊν  ςπουδϊν  

Ρρϊτο Εξάμθνο (I) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΧ1 Χαρακτικι 1 12 

2. ΥΚΣ1 Σχζδιο 1 5 

3. ΥΚΣΗ1 Στοιχεία Ηωγραφικισ 1 3 

4. ΥΚΣΓ1 Στοιχεία Γλυπτικισ 3 

5. ΥΘΑ1 Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 1 - Αρχαιότθτα 2 

6. ΥΘΘΧ1 Θεωρία του Χϊρου - Ιςτορία τθσ Αρχιτεκτονικισ 1 2 

7. ΥΚΓΑ1 
Γεωμετρικζσ Απεικονίςεισ του Χϊρου - Γραμμικό 
Σχζδιο 1 

3 

   

ΣΥΝΟΛΟ  30 

Δεφτερο Εξάμθνο (II) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΧ2 Χαρακτικι 2 13 

2. ΥΚΣΧ2 Σχζδιο 2 5 

3. ΥΚΣΗ2 Στοιχεία Ηωγραφικισ 2 3 

4. ΥΘΒ2 Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 2 - Βυηάντιο 2 

5. ΥΘΘΧ2 Θεωρία του Χϊρου - Ιςτορία τθσ Αρχιτεκτονικισ 2 2 

6. ΥΚΓΑ2 
Γεωμετρικζσ Απεικονίςεισ του Χϊρου - Γραμμικό 
Σχζδιο 2 

2 

7. ΥΘΑΞΓ1, ΥΘΒΞΓ1, 
ΥΘΓΞΓ1 

Ξζνθ Γλϊςςα - Ορολογία  
(Αγγλικά ι Γαλλικά ι Γερμανικά) 1 

3 

  30 

ΣΥΝΟΛΟ  13 
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Τρίτο Εξάμθνο (IΙI) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΧ3 Χαρακτικι 3 17 

2. ΥΚΣΝΜ1 Στοιχεία Νζων Μζςων ςτισ Εικαςτικζσ Τζχνεσ 1 3 

3. ΥΘΝΣΤ1 Ιςτορία τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ Τζχνθσ 1 3 

4. ΥΘΘΧ3 Θεωρία του Χϊρου - Ιςτορία τθσ Αρχιτεκτονικισ 3 2 

5. ΥΘΑΞΓ2, ΥΘΒΞΓ2, 
ΥΘΓΞΓ2 

Ξζνθ Γλϊςςα - Ορολογία  
(Αγγλικά ι Γαλλικά ι Γερμανικά) 2 

 2 

Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 3) 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΚΗΩ3 Ηωγραφικι 1 3 

2. ΕΚΣΚ3 Σκθνογραφία 1 3 

3. ΕΚΒΣ3 Βιομθχανικόσ Σχεδιαςμόσ 1 3 

   

ΣΥΝΟΛΟ  30 

Τζταρτο Εξάμθνο (IV) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΧ 4 Χαρακτικι 4 19 

2. ΥΚΣΝΜ 2 Στοιχεία Νζων Μζςων ςτισ Εικαςτικζσ Τζχνεσ 2 3 

3. ΥΘΝΣΤ2 Ιςτορία τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ Τζχνθσ 2 3 

4. ΥΘΘΧ 4 Θεωρία του Χϊρου - Ιςτορία τθσ Αρχιτεκτονικισ 4 2 

Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 3) 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΚΗΩ4 Ηωγραφικι 2 3 

2. ΕΚΒΣ4 Βιομθχανικόσ Σχεδιαςμόσ 2 3 

3. ΕΚΣΚ4 Σκθνογραφία 2 3 

  3 

ΣΥΝΟΛΟ  30 
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Ρζμπτο Εξάμθνο (V) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΧ5 Χαρακτικι 5 22 

2. ΥΘΝΣΤ3 Ιςτορία τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ Τζχνθσ 3 3 

3. ΥΘΑΙ5 Αιςκθτικι 1 (επαναλαμβανόμενο) 2 

Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 5) 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΚΗΩ5 Ηωγραφικι 3 3 

2. ΕΚΣΨΕ5 Στοιχεία Ψθφιακισ Εικόνασ 1 3 

3. ΕΚΣΚ5 Σκθνογραφία 3 3 

4. ΕΚΒΣ5 Βιομθχανικόσ Σχεδιαςμόσ 3 3 

5. ΕΚΑΡΕΕ1 
Αιςκθτικζσ προςεγγίςεισ του παραγόμενου 
εικαςτικοφ ζργου 5 

3 

ΣΥΝΟΛΟ  30 

Ζκτο Εξάμθνο (VI) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΧ6 Χαρακτικι 6 22 

2. ΥΘΝΣΤ4 Ιςτορία τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ Τζχνθσ 4 3 

3. ΥΘΑΙ6 Αιςκθτικι 2 (επαναλαμβανόμενο) 2 

Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 6) 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΚΗΩ 6 Ηωγραφικι 4 3 

2. ΕΚΣΨΕ 6 Στοιχεία Ψθφιακισ Εικόνασ 2 3 

3. ΕΚΣΚ 6 Σκθνογραφία 4 3 

4. ΕΚΒΣ 6 Βιομθχανικόσ Σχεδιαςμόσ 4 3 

5. ΕΚΑΡΕΕ 2 
Αιςκθτικζσ προςεγγίςεισ του παραγόμενου 
εικαςτικοφ ζργου 6 

3 

6. ΕΚΓΣΕΑ2 
Γενεαλογία του ςϊματοσ ωσ εικαςτικοφ 
αντικειμζνου ςτθν performance ι εικαςτικι 
γενεαλογία τθσ performance 6 

3 

ΣΥΝΟΛΟ  30 
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Ζβδομο Εξάμθνο (VII) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΧ7 Χαρακτικι 7 22 

2. ΥΘΨΥ7 Ψυχολογία τθσ Εκπαίδευςθσ 1 2 

3. ΥΘΚΝ7 Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ 1 2 

4. ΥΘΔΤ7 Ειδικι Διδακτικι τθσ Τζχνθσ 1 2 

Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 10)  

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΘΙΤ71α 
Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1α  Ιςτορία τθσ 
Σφγχρονθσ Τζχνθσ (1970-ςιμερα) 

2 

2. ΕΘΙΤ71γ 
Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1γ : Θεωρθτικζσ 
προςεγγίςεισ 

2 

3. ΕΘΙΤ71ε 
Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1ε : Σθμαντικζσ 
εκκζςεισ που κακόριςαν τον χϊρο τθσ Ιςτορίασ τθσ 
Τζχνθσ ςτον 20ο αι. 

2 

4. ΕΘΙΤ72 Ειδικά κζματα Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 2α 2 

5. ΕΘΙΤ73 Ειδικά κζματα Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 3α 2 

6. ΕΘΘΤ7 
Ειδικά Θζματα Θεωρίασ τθσ Τζχνθσ 1 
(επαναλαμβανόμενο) 

2 

7. ΕΘΤΔΡΙ 1 Τζχνθ και Δίκαιο Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ 2 

8. ΕΘΗΑΣΕ1 
Ηθτιματα αντίλθψθσ του ςφγχρονου ζργου τζχνθσ 
(από τθν πρόςλθψθ ςτθν ερμθνεία)1 

2 

9. ΕΘΜΜΔΡ1 
Μουςειολογία, Μουςειοπαιδαγωγικι, Διαχείριςθ 
Ρολιτιςμοφ και νζεσ τεχνολογίεσ 

2 

10. ΕΘΑΞΓ3, ΕΘΒΞΓ3, 
ΕΘΓΞΓ3 

Ξζνθ Γλϊςςα - Ορολογία  
(Αγγλικά ι Γαλλικά ι Γερμανικά) 3 

2 

   

ΣΥΝΟΛΟ  30  

Πγδοο εξάμθνο (VIIΙ) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΧ8 Χαρακτικι 8 25 

2. ΥΘΔΤ8 Ειδικι Διδακτικι τθσ Τζχνθσ 2 (πρακτικι άςκθςθ) 3 
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Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 11) 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΘΙΤ81β 
Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1β: Διεκνείσ 
διοργανϊςεισ τζχνθσ, κεςμικόσ λόγοσ και 
ςφγχρονεσ επιμελθτικζσ πρακτικζσ 

                    
2 

2. ΕΘΙΤ81δ 
Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1δ: Ιςτορία 
τθσ Νεοελλθνικισ Τζχνθσ (19οσ -20οσ αι.) 

                    
2 

3. ΕΘΙΤ81ςτ 
Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1ςτ: 
Σθμαντικζσ εκκζςεισ που κακόριςαν τον χϊρο 
τθσ Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ ςτον 20ο αι. 

                    
2 

4. ΕΘΙΤ82 Ειδικά κζματα Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 2β 
                    

2 

5. ΕΘΙΤ83 Ειδικά κζματα Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 3β 
                    

2 

6. ΕΘΘΤ8 
Ειδικά Θζματα Θεωρίασ τθσ Τζχνθσ 2 
(επαναλαμβανόμενο) 

                    
2 

7. ΕΘΡΔΘ2 
Ρολιτιςτικι Διαχείριςθ και Θεςμοί - Ρολιτιςτικι 
Ρολιτικι ςτθ Σφγχρονθ Ελλάδα 19οσ - 20οσ 
αιϊνασ 

                    
2 

8. ΕΘΑΣΤ ΨΜ2 
Αιςκθτικι Διάςταςθ ςτθ Σφγχρονθ Τζχνθ και τα 
Ψθφιακά Μζςα. Μορφζσ Τζχνθσ ςτον Ιδιωτικό 
και Δθμόςιο Χϊρο 2 

                    
2 

9. ΕΘΑΤΨ 2 Τζχνθ και Ψυχανάλυςθ 2   

10. ΕΘΑΡΕΕ2 
Αιςκθτικζσ προςεγγίςεισ του παραγόμενου 
εικαςτικοφ ζργου 2  

                    
2 

11. ΕΘΑΞΓ 4, ΕΘΒΞΓ4, 
ΕΘΓΞΓ4 

Ξζνθ Γλϊςςα - Ορολογία  
(Αγγλικά ι Γαλλικά ι Γερμανικά) 4 

                    
2                     

ΣΥΝΟΛΟ                   
30  

Ζνατο Εξάμθνο (IX) 
Υποχρεωτικό Μάκθμα 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

1. ΥΚΧ9 Διπλωματικι Εργαςία (Ρροετοιμαςία)(*) 30 

Δζκατο Εξάμθνο (X) 
Υποχρεωτικό Μάκθμα 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

1. ΥΚΧ0 Διπλωματικι Εργαςία (Μελζτθ και Εκπόνθςθ)(*) 30 
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Ε.3.2. Κατεφκυνςθ Χαρακτικισ : Ρεριγραφι Μακθμάτων  
 

Θ αναλυτικι περιγραφι του κάκε μακιματοσ θ οποία ακολουκεί τα πρότυπα τθσ 
ΜΟΔΙΡ δίνεται ςτο περίγραμμά του. Μεταξφ άλλων περιλαμβάνει : 
 

• τουσ τίτλουσ και το περιεχόμενο των υποχρεωτικϊν, των κατ’ επιλογιν 
υποχρεωτικϊν και των προαιρετικϊν μακθμάτων  
•   τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται το  
 κάκε μορφισ επιτελοφμενο διδακτικό ζργο  
•   τθ χρονικι αλλθλουχία ι αλλθλεξάρτθςθ των μακθμάτων  
•   τα μακθςιακά αποτελζςματα και τα προςόντα που αποκτϊνται από το 
ςφνολο του προγράμματοσ ςπουδϊν κακϊσ και από κάκε επιμζρουσ 
μάκθμα ι εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα ι πρακτικι άςκθςθ που 
περιλαμβάνεται ςε αυτό.  
 

Το ςφνολο των περιγραμμάτων όλων των μακθμάτων του Ρροπτυχιακοφ 
Ρρογράμματοσ του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν είναι 
διακζςιμο ωσ  αρχείο PDF ςτθ διεφκυνςθ :  
https://qa.auth.gr/el/studyguide/600000063/current 

Ε.3.3. Kατεφκυνςθ Χαρακτικισ: Εργαςτιριο   

Θ Κατεφκυνςθ Xαρακτικισ (Ρ.Δ.332/1991 (ΦΕΚ 118 τ.Α./29.7.1991) υποςτθρίηεται από ζνα 
κεςμοκετθμζνο Εργαςτιριο (ΡΔ.384/Φ.Ε.Κ.253 τ.Α’/23.10.2001, ςτ.3525)  

•Εργαςτιριο Χαρακτικισ: Κτίριο Β 2, Οδόσ Καπετάν Χάψα, ζναντι του οικιςμοφ ‘Λιδα Μαρία’ 
(ςτάςθ «Λιδα-Μαρία») 
Διεφκυνςθ: Μανϊλθσ Γιανναδάκθσ, Κακθγθτισ 

Επιςτθμονικό – διδακτικό προςωπικό 

Ξενοφϊν Σαχίνθσ, Κακθγθτισ 2310 992463 xenisax@vis.auth.gr  

Mπελθμπαςάκθσ Ιωάννθσ, 
Επίκουροσ Κακθγθτισ 

2310 992462 belimpasakis@vis.auth.gr 

Θλιοποφλου Xριςτιάνα 2310 992462 iliopoulou@vis.auth.gr 

Φραγκουλίδου Ουρανία 2310 992463 fragl@vis.auth.gr 
 

https://qa.auth.gr/el/studyguide/600000063/current
mailto:xenisax@vis.auth.gr
mailto:belimpasakis@vis.auth.gr
mailto:iliopoulou@vis.auth.gr
mailto:fragl@vis.auth.gr
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E.4.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘ ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
 

E.4.1. Ρίνακασ Μακθμάτων και ECTS ςτθν Κατεφκυνςθ Νζα Μζςα  
Εικαςτικϊν Τεχνϊν - Ενδεικτικό πρόγραμμα προπτυχιακϊν ςπουδϊν  
 

Ρρϊτο Εξάμθνο (I) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΧΨ1 Χρϊμα με αναλογικά και ψθφιακά μζςα 1 12 

2. ΥΚΒΣΧ Σχζδιο εκ του φυςικοφ – Βαςικό Σχζδιο 5 

3. ΥΚΣΗ1 Στοιχεία Ηωγραφικισ  1 3 

4. ΥΚΧΑ1 Στοιχεία Χαρακτικισ  1 3 

5. ΥΘΑ1 Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 1 - Αρχαιότθτα 2 

6. ΥΘΘΧ1 
Θεωρία του Χϊρου - Ιςτορία τθσ 
Αρχιτεκτονικισ 1 

2 

7. ΥKΓΑ1 
Γεωμετρικζσ Απεικονίςεισ του Χϊρου – 
Γραμμικό Σχζδιο 1 

3 

   

ΣΥΝΟΛΟ                     30 

 
Δεφτερο Εξάμθνο (IΙ) 

Υποχρεωτικά Μακιματα 
 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΧΨ2 Χρϊμα με αναλογικά και ψθφιακά μζςα 2 13 

2. ΥΚΣΧΤ Σχζδιο – Tags και Fonts 5 

3. ΥΚΣΓ1 Στοιχεία Γλυπτικισ 1 3 

4. ΥΘΑΤ2 Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 2 - Βυηάντιο 2 

5. ΥΘΘΧ2 
Θεωρία του Χϊρου - Ιςτορία τθσ 
Αρχιτεκτονικισ 2 

2 

6. ΥΚΓΑ2 
Γεωμετρικζσ Απεικονίςεισ του Χϊρου - 
Γραμμικό Σχζδιο 2 

3 

7. ΥΘΑΞ Γ1, ΥΘΒΞ Γ1, 
ΥΘΓΞ Γ1 

Ξζνθ Γλϊςςα-Ορολογία  
(Αγγλικά ι Γαλλικά ι Γερμανικά) 1 

2 

   

ΣΥΝΟΛΟ  30 
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Τρίτο Εξάμθνο (IΙI) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΨΣ1 Ψθφιακι Σχεδίαςθ 1 13 

2. ΥΚΣΚ1 Σχεδιοκίνθςθ 1 5 

3. ΥΚΡΚΕ1 Ραραγωγι Κινοφμενθσ Εικόνασ 1 3 

4. ΥΚΦΩ3 Φωτογραφία 1 2 

5. ΥΚΣΑΨ1 
Σχζδιο με αναλογικά και ψθφιακά μζςα – 
Εικονογράφθςθ και αφιγθςθ 1 

 

6. ΥΘΙΝ3 Ιςτορία τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ Τζχνθσ I  

7. ΥΘΘΧ3 
Θεωρία του Χϊρου - Ιςτορία τθσ 
Αρχιτεκτονικισ 3 

2 

8. ΑΞΓ2, ΒΞΓ2, ΓΞΓ2 
Ξζνθ Γλϊςςα – Ορολογία (Αγγλικά ι Γαλλικά 
ι Γερμανικά) 2 

2 

Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 4) 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΚΗΩ3 Ηωγραφικι I 3 

2. ΕΚΧ3 Χαρακτικι I 3 

3. ΕΚΣΚ3 Σκθνογραφία I 3 

4. ΕΚΒΣ3 Βιομθχανικόσ Σχεδιαςμόσ 1 3 

ΣΥΝΟΛΟ  30 

Τζταρτο Εξάμθνο (IV) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΨΣ2 Ψθφιακι Σχεδίαςθ 2 13 

2. ΥΚΣΚ2 Σχεδιοκίνθςθ 2 5 

3. ΥΚΡΚΕ2 Ραραγωγι Κινοφμενθσ Εικόνασ 2 3 

4. ΥΚΦΩ4 Φωτογραφία 2 2 

5. ΥΚΣΑΨ2 
Σχζδιο με αναλογικά και ψθφιακά μζςα – 
Εικονογράφθςθ και αφιγθςθ 2 

 

6. ΥΘΙΝ4 Ιςτορία τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ Τζχνθσ 2  

7. ΥΘΘΧ4 
Θεωρία του Χϊρου - Ιςτορία τθσ 
Αρχιτεκτονικισ 4 

2 
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Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 4) 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΚΗΩ4 Ηωγραφικι 2 3 

2. ΕΚΧ4 Χαρακτικι 2 3 

3. ΕΚΣΚ4 Σκθνογραφία 2 3 

4. ΕΚΒΣ4  Βιομθχανικόσ Σχεδιαςμόσ 2 3 

   

ΣΥΝΟΛΟ  30 

Ρζμπτο Εξάμθνο (V) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΤΓ1 Τριςδιάςτατα Γραφικά 1 4 

2. ΥΚΣΚ3 Σχεδιοκίνθςθ 3 3 

3. ΥΚΕΜ1 
Επαναςφνκεςθ και Μεταπαραγωγι 
Κινοφμενθσ Εικόνασ 1 

6 

4. ΥΚΣΦ1 Σφγχρονθ Φωτογραφία 1 5 

5. ΥΚΦΒ1 
Φαινόμενα – Μθ Αφθγθματικό Βίντεο για 
Οπτικοακουςτικζσ Εγκαταςτάςεισ 1 

4 

6. ΥΘΙΝ5 Ιςτορία τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ Τζχνθσ 3 3 

7. ΥΘΑΙ5 Αιςκθτικι 1 (επαναλαμβανόμενο) 2 

Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 4) 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΚΗΩ5 Ηωγραφικι 3 3 

2. ΕΚΧ5 Χαρακτικι 3 3 

3. ΕΚΣΚ5 Σκθνογραφία 3 3 

4. ΕΚΒΣ5  Βιομθχανικόσ Σχεδιαςμόσ 3 3 

   

ΣΥΝΟΛΟ  30 
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Ζκτο Εξάμθνο (VI) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΤΓ2 Τριςδιάςτατα Γραφικά 2 4 

2. ΥΚΣΚ4 Σχεδιοκίνθςθ 4 3 

3. ΥΚΕΜ2 
Επαναςφνκεςθ και Μεταπαραγωγι 
Κινοφμενθσ Εικόνασ 2 

6 

4. ΥΚΣΦ2 Σφγχρονθ Φωτογραφία 2 5 

5. ΥΚΦΒ2 
Φαινόμενα – Μθ Αφθγθματικό Βίντεο για 
Οπτικοακουςτικζσ Εγκαταςτάςεισ 2 

4 

6. ΥΘΙΝ6 Ιςτορία τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ Τζχνθσ 4 3 

7. ΥΘΑΙ6 Αιςκθτικι 2 (επαναλαμβανόμενο) 2 

Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 4) 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΚΗΩ6 Ηωγραφικι 4 3 

2. ΕΚΧ6 Χαρακτικι 4 3 

3. ΕΚΣΚ6 Σκθνογραφία 4 3 

4. ΕΚΒΣ6  Βιομθχανικόσ Σχεδιαςμόσ 4 3 

   

ΣΥΝΟΛΟ  30 

Ζβδομο Εξάμθνο (VII) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΕΡ1 
Εικαςτικζσ Ρροτάςεισ με Σφγχρονα Ψθφιακά 
Εργαλεία 1 

22 

2. ΥΘΨΥ7 Ψυχολογία τθσ Εκπαίδευςθσ 1 2 

3. ΥΘΚΝ7 Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ 1 2 

4. ΥΘΔΤ7 Ειδικι Διδακτικι τθσ Τζχνθσ 1 2 
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Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 10)  

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΘΙΤ71α 
Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1α  
Ιςτορία τθσ Σφγχρονθσ Τζχνθσ (1970-ςιμερα) 

2 

2. ΕΘΙΤ71γ 
Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1γ : 
Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ 

2 

3. ΕΘΙΤ71ε 
Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1ε : 
Σθμαντικζσ εκκζςεισ που κακόριςαν τον χϊρο 
τθσ Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ ςτον 20ο αι. 

2 

4. ΕΘΙΤ72 Ειδικά κζματα Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 2α 2 

5. ΕΘΙΤ73 Ειδικά κζματα Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 3α 2 

6. ΕΘΘΤ7 
Ειδικά Θζματα Θεωρίασ τθσ Τζχνθσ 1 
(επαναλαμβανόμενο) 

2 

7. ΕΘΤΔΡΙ 1 Τζχνθ και Δίκαιο Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ 2 

8. ΕΘΗΑΣΕ1 
Ηθτιματα αντίλθψθσ του ςφγχρονου ζργου 
τζχνθσ (από τθν πρόςλθψθ ςτθν ερμθνεία)1 

2 

9. ΕΘΜΜΔΡ1 
Μουςειολογία, Μουςειοπαιδαγωγικι, 
Διαχείριςθ Ρολιτιςμοφ και νζεσ τεχνολογίεσ 

2 

10. ΕΘΑΞΓ3, ΕΘΒΞΓ3, 
ΕΘΓΞΓ3 

Ξζνθ Γλϊςςα - Ορολογία  
(Αγγλικά ι Γαλλικά ι Γερμανικά) 3 

2 

ΣΥΝΟΛΟ  30  

Πγδοο Εξάμθνο  (VIII) 
Υποχρεωτικά Μακιματα 

 
 Μακιματα Επιλογισ (1 από τα 11) 
 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΕΘΙΤ81β Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1β: 
Διεκνείσ διοργανϊςεισ τζχνθσ, κεςμικόσ 
λόγοσ και ςφγχρονεσ επιμελθτικζσ πρακτικζσ 

2 

2. ΕΘΙΤ81δ Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1δ: 
Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ Τζχνθσ (19οσ -20οσ 
αι.) 

2 

3. ΕΘΙΤ81ςτ Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 1ςτ: 
Σθμαντικζσ εκκζςεισ που κακόριςαν τον χϊρο 
τθσ Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ ςτον 20ο αι. 

2 

4. ΕΘΙΤ82 Ειδικά κζματα Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 2β 2 

Κωδικόσ 
Μακιματοσ 

Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΕΡ1 
Εικαςτικζσ Ρροτάςεισ με Σφγχρονα Ψθφιακά 
Εργαλεία 1 

25 

2. ΥΘΔΤ 8 Ειδικι Διδακτικι τθσ Τζχνθσ 2 3 
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5. ΕΘΙΤ83 Ειδικά κζματα Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 3β 2 

6. ΕΘΘΤ8 Ειδικά Θζματα Θεωρίασ τθσ Τζχνθσ 2 
(επαναλαμβανόμενο) 

2 

7. ΕΘΡΔΘ2 Ρολιτιςτικι Διαχείριςθ και Θεςμοί - 
Ρολιτιςτικι Ρολιτικι ςτθ Σφγχρονθ Ελλάδα 
19οσ - 20οσ αιϊνασ 

2 

8. ΕΘΑΣΤΨΜ2 Αιςκθτικι Διάςταςθ ςτθ Σφγχρονθ Τζχνθ και 
τα Ψθφιακά Μζςα. Μορφζσ Τζχνθσ ςτον 
Ιδιωτικό και Δθμόςιο Χϊρο 2 

2 

9. ΕΘΑΤΨ2 Τζχνθ και Ψυχανάλυςθ 2 2 

10. ΕΘΑΡΕΕ2 
Αιςκθτικζσ προςεγγίςεισ του παραγόμενου 
εικαςτικοφ ζργου 2  

                    2 

11. ΕΘΑΞΓ4, ΕΘΒΞΓ4, 
ΕΘΓΞΓ4 

Ξζνθ Γλϊςςα - Ορολογία  
(Αγγλικά ι Γαλλικά ι Γερμανικά) 4 

2 

Ζνατο Εξάμθνο (IX) 
Υποχρεωτικό Μάκθμα 

 

Δζκατο Εξάμθνο (X) 
Υποχρεωτικό Μάκθμα 

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΝΜ2 
Νζα Μζςα ςτο Εικαςτικό Ρεριβάλλον 2 - 
Διπλωματικι Εργαςία (Μελζτθ και Εκπόνθςθ) 

30 

 
 

Ε.4.2. Κατεφκυνςθ ‘Νζα Μζςα Εικαςτικϊν Τεχνϊν’ :  Ρεριγραφι Μακθμάτων   
 

Θ αναλυτικι περιγραφι του κάκε μακιματοσ θ οποία ακολουκεί τα πρότυπα τθσ 
ΜΟΔΙΡ δίνεται ςτο περίγραμμά του. Μεταξφ άλλων περιλαμβάνει : 
 

• τουσ τίτλουσ και το περιεχόμενο των υποχρεωτικϊν, των κατ’  επιλογιν 
υποχρεωτικϊν και των προαιρετικϊν μακθμάτων  
•   τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται το  
 κάκε μορφισ επιτελοφμενο διδακτικό ζργο  
•   τθ χρονικι αλλθλουχία ι αλλθλεξάρτθςθ των μακθμάτων  
•   τα μακθςιακά αποτελζςματα και τ α προςόντα που αποκτϊνται από το 
ςφνολο του προγράμματοσ ςπουδϊν κακϊσ και από κάκε επιμζρουσ 
μάκθμα ι εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα ι πρακτικι άςκθςθ που 
περιλαμβάνεται ςε αυτό.  

Κωδικόσ Μακιματοσ Τίτλοσ Μακιματοσ ECTS 

   

1. ΥΚΝΜ1 
Νζα Μζςα ςτο Εικαςτικό Ρεριβάλλον 1 - 
Διπλωματικι Εργαςία (Ρροετοιμαςία) 

30 
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Το ςφνολο των περιγραμμάτων όλων των μακθμάτων του Ρροπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ του 
Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν είναι διακζςιμο ωσ αρχείο PDF ςτθ 
διεφκυνςθ: https://qa.auth.gr/el/studyguide/600000063/current 

Ε.4 .3 . Κατεφκυνςθ ‘Νζα Μζςα Εικαςτικϊν Τεχνϊν’ :  Εργαςτιριο  

Θ Κατεφκυνςθ ‘Nζα Μζςα Εικαςτικϊν Τεχνϊν’ υποςτθρίηεται από ζνα κεςμοκετθμζνο 
Εργαςτιριο  

• Εργαςτιριο Nζα Μζςα Εικαςτικϊν Τεχνϊν: Κτίριο ‘Thomas’, Oδόσ Σ.Καηαντηίδθ (ςτάςθ 
«Άςυλο») 
Διεφκυνςθ:  

Επιςτθμονικό – διδακτικό προςωπικό 

Γεϊργιοσ Κατςάγγελοσ, 
Κακθγθτισ 

2310 – 991941 katsag@vis.auth.gr 

Ράλλασ Ακανάςιοσ, Αναπλθρωτισ 
Κακθγθτισ  

2310 991942 pallas@vis.auth.gr 

Βενετόπουλοσ Χαράλαμποσ, 
Επίκουροσ Κακθγθτισ 

2310 991091 cvenetop@vis.auth.gr 

 

Nτεξισ Στυλιανόσ, Επίκουροσ 
Κακθγθτισ 

2310 991091 sdexis@vis.auth.gr 

Δρόςοσ Γεϊργιοσ, Ε.Ε.Ρ. 2310 991941 yiodro@vis.auth.gr 

Μπουντοφρογλου Φανι 2310 991941 fboudouroglou@vis.auth.gr  
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ΣΤ. ΜΕ ΕΡΙΚΕΝΤΟ ΤΟΝ/ΤΘ ΦΟΙΤΘΤΘ/ΤΙΑ: ΡΑΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΙΡΕΔΟ ΙΔΥΜΑΤΟΣ 
 

ΣΤ.1. Υγειονομικι περίκαλψθ 
 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του νζου νόμου 4452/15-02-2017 (Α’ 17), άρκρο 31, παρ. 3 «οι 
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ και οι υποψιφιοι διδάκτορεσ, που δεν ζχουν άλλθ 
ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ, δικαιοφνται πλιρθ ιατροφαρμακευτικι και 
νοςοκομειακι περίκαλψθ ςτο Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψθ των ςχετικϊν δαπανϊν 
από τον Εκνικό Οργανιςμό Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογθ εφαρμογι του 
άρκρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 83)» μόνο με τθν χριςθ του Α.Μ.Κ.Α. τουσ. 
Στισ εγκαταςτάςεισ τθσ Υγειονομικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Φοιτθτικισ μποροφν να 
προςζρχονται κακθμερινά κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ οι φοιτθτζσ που ζχουν ανάγκθ 
ιατρικισ περίκαλψθσ. Στα Ιατρεία τθσ Ρ.Φ.Λζςχθσ παρζχονται Α’ Βοικειεσ,  κλινικι εξζταςθ 
(χωρίσ τθν δυνατότθτα ςυνταγογράφθςθσ),  εμβολιαςμοί και ςυμβουλζσ ςε κζματα Αγωγισ 
Υγείασ. Επίςθσ, ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Υγειονομικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρ.Φ.Λζςχθσ υπάρχει Κζντρο 
Συμβουλευτικισ και Ψυχολογικισ Υποςτιριξθσ (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) που ςτελεχϊνεται από ψυχολόγουσ, 
ςτο οποίο ζχουν δικαίωμα δωρεάν προςζλευςθσ όλοι ανεξαιρζτωσ οι φοιτθτζσ. 
Ραράλλθλα, υπάρχει και θ δυνατότθτα υποςτιριξθσ από ψυχιάτρουσ,  ςε ςυγκεκριμζνεσ θμζρεσ 
και ϊρεσ (κατόπιν ραντεβοφ). 

ΣΤ.2. Στράτευςθ 
 
Κάκε φοιτθτισ/τρια που γράφτθκε ςε Ανϊτατθ  Σχολι και δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ 
του υποχρεϊςεισ πρζπει να προςκομίςει ςτο ςτρατολογικό γραφείο του τόπου του 
πιςτοποιθτικό ςπουδϊν το οποίο κα πάρει από τθ Γραμματεία τθσ Σχολισ του. 

 
ΣΤ.3. Υποτροφίεσ 
 
Οι υποτροφίεσ των προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν χορθγοφνται 
ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ του Νόμου και το ςχετικό κανονιςμό του Ιδρφματοσ Κρατικϊν 
Υποτροφιϊν. Θ επιλογι των υποτρόφων, γίνεται με φροντίδα τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ 
και με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Τμιματοσ, το οποίο ελζγχει τθν τιρθςθ των 
νόμιμων προχποκζςεων. 

 
ΣΤ.4.Ακαδθμαϊκι Ταυτότθτα- Δελτίο Φοιτθτικοφ Ειςιτθρίου (πάςο) 
 
Διευκολφνςεισ για τισ μετακινιςεισ των προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και 
φοιτθτριϊν. Στουσ προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ χορθγοφνται δελτία 
φοιτθτικοφ ειςιτθρίου ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ εκάςτοτε κείμενθσ νομοκεςίασ. Τζτοιο 
δελτίο χορθγείται και ςτουσ αλλοδαποφσ φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ, που επιςκζπτονται το 
Ρανεπιςτιμιο ςτο πλαίςιο των διεκνϊν προγραμμάτων ανταλλαγϊν και ςυνεργαςίασ. 
 

ΣΤ.5. Χριςθ εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ του Ρανεπιςτθμίου 
 
Θ χρθςιμοποίθςθ των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ του πανεπιςτθμίου από τουσ 
φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ γίνεται με ςκοπό τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν του προγράμματοσ 
ςπουδϊν, ςε ςυνεργαςία με το διδακτικό προςωπικό. Θ χρθςιμοποίθςθ των χϊρων, που 
υπάγονται ςτθν ευκφνθ τθσ Σχολισ, γίνεται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Τμιματοσ από τον οποίο 
ηθτοφνται οι χϊροι. 
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ΣΤ.6. Ρανεπιςτθμιακι Φοιτθτικι Λζςχθ Α.Ρ.Θ. 
 

Στο Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, θ φοιτθτικι μζριμνα παρζχεται από τθν 
Ρανεπιςτθμιακι Φοιτθτικι Λζςχθ ςε ιδιαίτερο κτίριο που βρίςκεται ςτον ανατολικό τομζα τθσ 
πανεπιςτθμιοφπολθσ. 
Θ Ρανεπιςτθμιακι Φοιτθτικι Λζςχθ είναι αυτοδιοικοφμενο παράρτθμα του Ρανεπιςτθμίου, 
επιφορτιςμζνο με τθ φροντίδα για τθ ςίτιςθ, τθ ςτζγαςθ, τθν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ 
των φοιτθτϊν/τριϊν, τθ διοργάνωςθ καλλιτεχνικϊν και ακλθτικϊν εκδθλϊςεων κ.α. Στο κτίριο 
τθσ Λζςχθσ λειτουργοφν εςτιατόρια, υγειονομικι υπθρεςία, αναγνωςτιριο, κυλικείο, 
κομμωτιριο με φοιτθτικζσ τιμζσ κ.α. Ρλθροφορίεσ τθλ. : 2310 992678. 
 
ΣΤ.7. Φοιτθτικζσ Εςτίεσ 
  
Για τθ ςτζγαςθ των φοιτθτϊν/τριϊν (κυρίωσ προερχόμενων από πολυμελείσ και χαμθλοφ 
ειςοδιματοσ οικογζνειεσ) λειτουργοφν ςτθ Θεςςαλονίκθ τρεισ Φοιτθτικζσ εςτίεσ ςτθν περιοχι 
των 40 Εκκλθςιϊν και ζνα παράρτθμα ςτο πρϊθν ξενοδοχείο «Εγνατία» (Λζοντοσ Σοφοφ 11). Θ 
ειςδοχι ςτισ Φοιτθτικζσ Εςτίεσ γίνεται με οριςμζνεσ προχποκζςεισ και μετά τθν υποβολι 
ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν. Λεπτομερείσ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτα αρμόδια γραφεία των 
Φοιτθτικϊν Εςτιϊν. Για τον Κανονιςμό βλ. εδϊ  Για το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. βλζπε www.ein.gr  

 

ΣΤ.8. Ενθμερωτικό Δελτίο τθσ Επιτροπισ Κοινωνικισ Ρολιτικισ (Ε.Κ.Ρ.) του Α.Ρ.Θ. 

 
Θ Επιτροπισ Κοινωνικισ Ρολιτικισ του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, θ οποία 
λειτουργεί από το 1997 ιδρφκθκε από το Ρρυτανικό Συμβοφλιο με ςτόχο τθ ςυμβολι ςτθν 
επίλυςθ προβλθμάτων που ενδεχομζνωσ αντιμετωπίηουν φοιτθτζσ/τριεσ του Ρανεπιςτθμίου 
μασ και τθν ενδυνάμωςθ τθσ εςωτερικισ ηωισ του Ρανεπιςτθμίου και τθ ςφνδεςθ του 
Ρανεπιςτθμίου με τθν ευρφτερθ κοινωνία. 
 
Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω ςτόχων, θ Επιτροπι Κοινωνικισ Ρολιτικισ ζχει αναπτφξει τισ 
παρακάτω δράςεισ: 

• Υποςτιριξθ ςε φοιτθτζσ/τριεσ με ειδικζσ ανάγκεσ 

• Διευκόλυνςθ ξζνων φοιτθτϊν/τριϊν ςτθν προςαρμογι τουσ ςτισ ςπουδζσ 

• Υποςτιριξθ τθσ πολιτιςτικισ ηωισ του Α.Ρ.Θ. μζςω ενιςχφςεων προσ τισ πολιτιςτικζσ ομάδεσ 
και τθσ διοργάνωςθσ τθσ Φοιτθτικισ Εβδομάδασ τθν άνοιξθ κάκε ζτουσ. 

• Ενθμζρωςθ ςε κζματα πρόλθψθσ και φροντίδασ υγείασ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ και ηωισ. 
Συμβουλευτικι ςε προςωπικά κζματα ςτο Κζντρο Συμβουλευτικισ και Ψυχολογικισ 
Υποςτιριξθσ ςτθ Φοιτθτικι Λζςχθ του Α.Ρ.Θ. 

•  Εκελοντικι αιμοδοςία για τισ ανάγκεσ των φοιτθτϊν/τριϊν, μελϊν Δ.Ε.Ρ. και διοικθτικϊν 
υπαλλιλων του Α.Ρ.Θ. 

•  Δραςτθριότθτεσ εκελοντικοφ χαρακτιρα. 

•  Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο γραφείο τθσ Επιτροπισ 
Κοινωνικισ Ρολιτικισ Α.Ρ.Θ. Τθλζφωνο: 2310 995360, 2310 995386 και ςτο γραφείο τθσ 
Φοιτθτικισ Λζςχθσ – Υγειονομικζσ Υπθρεςίεσ Τθλζφωνο: 2310 992443 

 

https://www.auth.gr/news/anouncements/19848
http://www.ein.gr/
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ΣΤ.9.  Τμιμα Σπουδϊν  
 

Στθν αρµοδιότθτα του Τµιµατοσ Σπουδϊν υπάγονται θ ςυγκζντρωςθ των κάκε φφςεωσ 
νοµοκετθµάτων, αποφάςεων και εγκυκλίων που αφοροφν ςτισ ςπουδζσ κακϊσ και ο 
ςυντονιςµόσ τθσ οµοιόµορφθσ εφαρµογισ τουσ. ∆ιεκπεραιϊνεται ακόµθ κάκε διαδικαςία που 
προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νοµοκεςία που αφορά ςτισ ςπουδζσ, ςτα κζµατα των Ειδικϊν 
Μεταπτυχιακϊν Υποτρόφων (Ε.Μ.Υ.) και ςτα κζµατα αλλοδαπϊν φοιτθτϊν/τριϊν. 
 
Ειδικότερα το Τµιµα Σπουδϊν: 
• Συγκεντρϊνει τα πάςθσ φφςεωσ νοµοκετιµατα, αποφάςεισ και εγκυκλίουσ που αφοροφν 

ςτισ προπτυχιακζσ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και ςυντονίηει τθν οµοιόµορφθ εφαρµογι 
τουσ από τα τµιµατα του Α.Ρ.Θ., διεκπεραιϊνει κάκε διαδικαςία που προβλζπεται από 
τθν ιςχφουςα νοµοκεςία που αφορά ςτισ ςπουδζσ και ςτα κζµατα αλλοδαπϊν 
φοιτθτϊν/τριϊν. 

• Συντονίηει το πρόγραµµα υποτροφιϊν του Α.Ρ.Θ. και διεκπεραιϊνει τθ διαδικαςία για τθν 
πρόςλθψθ των µεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριϊν ςε επικουρία µελϊν ∆.Ε.Ρ. 

• ∆ιατθρεί πλθροφοριακι βιβλιοκικθ µε ανακοινϊςεισ υποτροφιϊν, βραβείων, 
διαγωνιςµϊν, ςεµιναρίων, ςυνεδρίων, απαςχόλθςθσ φοιτθτϊν/τριϊν, µεταπτυχιακϊν 
προγραµµάτων, κερινϊν ςχολείων ςτο εξωτερικό, κ.λπ. 

• Συγκεντρϊνει ςτατιςτικά ςτοιχεία για: α) τουσ/τισ εγγραφζντεσ φοιτθτζσ/τριεσ όλων των 
κατθγοριϊν ανά ακαδθµαϊκό ζτοσ, β) τουσ/τισ αλλοδαποφσ φοιτθτζσ/τριεσ, γ) τουσ/τισ 
µεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ/τριεσ και τουσ/τισ υποψιφιουσ/εσ διδάκτορεσ. δ) τουσ/τισ 
καταταχκζντεσ/κείςεσ αποφοίτουσ/τεσ Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και ςχολϊν υπερδιετοφσ φοίτθςθσ και 
τουσ/τισ μετεγγραφζντεσ/είςεσ ςε τµιµατα του Α.Ρ.Θ., ςφµφωνα µε τα ςτοιχεία των 
τµθµάτων και ε) τουσ/τισ υποτρόφουσ του Α.Ρ.Θ., ςφµφωνα µε τα ςτοιχεία του Τµιµατοσ 
Σπουδϊν. Τα ςτοιχεία αυτά είναι ςτθ διάκεςθ των υπθρεςιϊν του Α.Ρ.Θ. και κάκε 
ενδιαφεροµζνου/νθσ, µετά από αίτθςι του/τθσ ςτο Τµιµα Σπουδϊν. 

• Συγκεντρϊνει προςφορζσ φοιτθτικισ ςτζγθσ από ιδιοκτιτεσ διαµεριςµάτων και 
φοιτθτικϊν studio τισ καταγράφει ςτθν ιςτοςελίδα του τµιµατοσ και διανζµει δωρεάν τθ 
ςχετικι λίςτα µαηί µε κατάςταςθ  των µεςιτϊν του νοµοφ Θεςςαλονίκθσ ςτουσ/ςτισ 
πρωτοετείσ φοιτθτζσ/τριεσ. Θ υπθρεςία αυτι προςφζρεται από 25 Αυγοφςτου ζωσ και 
τζλοσ Οκτωβρίου. 

• Ζχει τθν ευκφνθ τθσ ςφνταξθσ και εκτφπωςθσ όλων των εντφπων που διανζµονται 
ςτουσ/ςτισ πρωτοεγγραφόµενουσ/εσ φοιτθτζσ/τριεσ του Α.Ρ.Θ. 

• Εκπροςωπεί το Α.Ρ.Θ. ςε εκκζςεισ-παρουςιάςεισ πανεπιςτθµίων τθσ Ελλάδασ και του 
εξωτερικοφ. 

• Τθρεί αρχείο όλων των µεταπτυχιακϊν προγραµµάτων που λειτουργοφν ςτο Α.Ρ.Θ. και 
όλων των ςχετικϊν διατάξεων. 

• Υποδζχεται και ενθµερϊνει µακθτζσ/τριεσ ςχετικά µε ςπουδαςτικά κζµατα ςτο Α.Ρ.Θ. ςε 
οργανωµζνεσ επιςκζψεισ ςτο πλαίςιο του ςχολικοφ επαγγελµατικοφ προςανατολιςµοφ. 

• Ραρζχει πλθροφορίεσ για το Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιµιο Θεςςαλονίκθσ, τα τµιµατα, τισ 
υπθρεςίεσ και τα προγράµµατα ςπουδϊν του ςε Ζλλθνεσ και αλλοδαποφσ/εσ, 
προπτυχιακοφσ/ζσ και µεταπτυχιακοφσ/ζσ φοιτθτζσ/τριεσ µζςω του θλεκτρονικοφ 
ταχυδροµείου. 

 Ρλθροφορίεσ τθλ.: 2310/99-5132, 99-5142, 99-6743, 99-7283,  
 99-1372, -3,99-6771, http://dps.web.auth.gr 

http://dps.web.auth.gr/
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ΣΤ.10. Τμιμα Ευρωπαϊκϊν Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων 
 

Το Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιµιο Θεςςαλονίκθσ που µετείχε ενεργά και µε επιτυχία ςτθν πρϊτθ 
και δεφτερθ φάςθ του προγράµµατοσ ERASMUS, ςυνεχίηει τισ προςπάκειζσ του για καλφτερθ 
και ουςιαςτικότερθ ανάπτυξθ των ςυνεργαςιϊν µε ςτόχο τον Ευρωπαϊκό προςανατολιςµό του 
ςυµµετζχοντασ ςτο νζο πρόγραµµα «∆ιά βίου µάκθςθ (LLP) 2007-2013». Θ δράςθ ERASMUS του 
προγράµµατοσ LLP αφορά ςτθν Ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτον τοµζα τθσ τριτοβάκµιασ 
εκπαίδευςθσ και ειδικότερα περιλαµβάνει: οργανωµζνεσ ανταλλαγζσ φοιτθτϊν/τριϊν για 
αναγνωρίςιµεσ περιόδουσ ςπουδϊν, το ςφςτθµα µεταφοράσ ακαδθµαϊκϊν διδακτικϊν 
µονάδων (ECTS), πρακτικι άςκθςθ, κινθτικότθτα και ανταλλαγζσ διδακτικοφ προςωπικοφ, 
γλωςςικι προετοιµαςία φοιτθτϊν/τριϊν κ.ά. Στο πλαίςιο αυτό, το Τµιµα Ευρωπαϊκϊν 
Εκπαιδευτικϊν Ρρογραµµάτων κατευκφνει τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ που πρόκειται να διανφςουν 
µια περίοδο των ςπουδϊν τουσ ςε πανεπιςτιµιο του εξωτερικοφ, ςυγκεντρϊνει τισ αιτιςεισ 
τουσ και τισ διαβιβάηει ςτουσ εκπροςϊπουσ των τµθµάτων, οι οποίοι επιλζγουν τουσ/τισ 
φοιτθτζσ/τριεσ ςε ςυνεργαςία µε τουσ ακαδθµαϊκά υπεφκυνουσ, αλλθλογραφεί µε τα 
πανεπιςτιµια υποδοχισ όςον αφορά ςτθν αποδοχι των επιλεγζντων φοιτθτϊν/τριϊν και 
φροντίηει για τθ χοριγθςθ τθσ υποτροφίασ τουσ µζςω τθσ Εκνικισ Μονάδασ Συντονιςµοφ. 
Επίςθσ, κατευκφνει τουσ/τισ ξζνουσ/εσ φοιτθτζσ/τριεσ, αλλθλογραφεί και αποςτζλλει 
πλθροφορίεσ και ενθµερωτικό υλικό, φροντίηει για τθ ςτζγαςι τουσ, τθν εγγραφι τουσ ςτα 
τµιµατα και τθν αποςτολι τθσ βακµολογίασ τουσ ςτα πανεπιςτιµια προζλευςθσ µετά το πζρασ 
των ςπουδϊν τουσ ςτο Α.Ρ.Θ. Γενικά ζχει τθ φροντίδα για τθ ςωςτι εφαρµογι του 
προγράµµατοσ όςον αφορά ςτθν κινθτικότθτα. 
Ρλθροφορίεσ τθλ.: 2310/99-5169, 99-5306, 99-1605, 99-5289, 99-5293, 99-5291 
φαξ:2310/99-5292, θλεκτρ. διεφκ.: eurepdept@auth.gr/ Iςτοςελίδα://www.eurep.auth.gr 

 
ΣΤ.11. Ρανεπιςτθμιακζσ Καταςκθνϊςεισ 

Οι Ρανεπιςτθμιακζσ Καταςκθνϊςεισ λειτουργοφν ςτο Ροςείδι Χαλκιδικισ από το 1960. Θ 
ςυνεχϊσ αυξανόμενθ προςζλευςθ φοιτθτϊν/τριϊν και πανεπιςτθμιακϊν επζβαλε τθ 
δθμιουργία και τθ μετζπειτα βελτίωςθ μόνιμων εγκαταςτάςεων. Θ αναβάκμιςθ του χϊρου 
ζγινε τα τελευταία χρόνια με διάφορα ςθμαντικά ζργα που πραγματοποιικθκαν. Θ διάνοιξθ 
περιφερειακοφ δρόμου, θ δθμιουργία χϊρων άκλθςθσ και ψυχαγωγίασ, θ αφξθςθ των χϊρων 
υγιεινισ, θ ενίςχυςθ και ο πολλαπλαςιαςμόσ των θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων, θ καταςκευι 
πρόςκετων οικίςκων, θ ανανζωςθ του εξοπλιςμοφ των μαγειρείων και ο ευπρεπιςμόσ του 
εςτιατορίου και των οικίςκων κακιςτοφν τθ διαβίωςθ των καταςκθνωτϊν περιςςότερο άνετθ 
και ευχάριςτθ 
 
ΣΤ.12. Συμμετοχι ςτα Ρανεπιςτθμιακά Πργανα 

 
Κακόλθ τθ διάρκεια των προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν τουσ ςπουδϊν οι φοιτθτζσ/τριεσ  
ζχουν το δικαίωμα να ςυμμετζχουν ςτα πανεπιςτθμιακά όργανα μζςω των εκλεγμζνων 
αντιπροςϊπων τουσ ςφμφωνα με όςα προβλζπει ο Νόμοσ.    

 
Οι φοιτθτζσ/τριεσ όλων των Τµθµάτων δικαιοφνται να εγγράφονται µζλθ του φοιτθτικοφ 
ςυλλόγου του Τµιµατόσ τουσ, ο οποίοσ οφείλει να ζχει ςυγκροτθκεί ωσ νομικό πρόςωπο 
ιδιωτικοφ δικαίου. Μζλθ του φοιτθτικοφ ςυλλόγου μποροφν να είναι όλοι/εσ οι φοιτθτζσ/τριεσ 
του Τµιµατοσ, εκτόσ από εκείνουσ που ζχουν νοµίµωσ διαγραφεί. Οι φοιτθτικοί ςφλλογοι όλων 
των Τµθµάτων του Α.Ρ.Θ. υπάγονται ςτθ Φοιτθτικι Ζνωςθ Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθµίου 
Θεςςαλονίκθσ (Φ.Ε.Α.Ρ.Θ.). Θ Φ.Ε.Α.Ρ.Θ. ιδρφκθκε το 1960 µε ςκοπό το ςυντονιςμό του 

mailto:eurepdept@auth.gr/
http://www.eurep.auth.gr/
http://www.eurep.auth.gr/
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φοιτθτικοφ κινιματοσ. Αςχολείται µε ηθτιματα τόςο τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, όςο και 
των φοιτθτϊν/τριϊν, ςυµµετζχει ςε πανεπιςτθμιακζσ επιτροπζσ και ςυμβάλλει µε προτάςεισ 
τθσ ςτθν προςπάκεια αναβάκμιςθσ των ςπουδϊν των φοιτθτϊν/τριϊν. 

 
H ανάδειξθ των εκπροςϊπων των φοιτθτϊν/τριϊν ςτα πανεπιςτθμιακά όργανα γίνεται για 
ετιςια κθτεία από  το φοιτθτικό ςφλλογο κάκε Τµιµατοσ, ο οποίοσ λειτουργεί ωσ νομικό 
πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου. H εκλογι των τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν µελϊν του 
διοικθτικοφ ςυμβουλίου του ςυλλόγου γίνεται από τουσ φοιτθτζσ/τριεσ του Τµιµατοσ και µε 
βάςθ τον αρικμό των ψιφων που ςυγκζντρωςε κάκε ψθφοδζλτιο. 
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Στοιχεία μελϊν Δ.Ε.Ρ., Ε.ΔΙ.Ρ. και Ε.Ε.Ρ. του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και 

Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Α.Ρ.Θ. 
 

ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ ΤΘΛΕΦΩΝΟ Ε-ΜΑΙL 

   

Γιανναδάκθσ Εμμανουιλ  2310 992461 yianadak@vis.auth.gr 

Διβάρθσ Γεϊργιοσ 2310 992465 gdivaris@vis.auth.gr  

Ηουροφδθσ Δθμιτριοσ 2310 991093 dzour@vis.auth.gr  

Κατςάγγελοσ Γεϊργιοσ 2310 991941 katsag@vis.auth.gr  

Koυπζγκοσ Στυλιανόσ 2310 991945 koupegos@vis.auth.gr  

Mαντοποφλου Θάλεια 2310 238 167 thaliamp@vis.auth.gr  

Ρλοιαρίδθσ Ευάγγελοσ 2310 991948  eploiari@vis.auth.gr  

Σαχίνθσ Ξενοφϊν 2310 992463 xenisax@vis.auth.gr  

Tςακίρθσ Γεϊργιοσ 2310 991947 gtsakiri@vis.auth.gr  

   

ANΑΡΛΘΩΤΕΣ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ    

Αργυράκθ-Χριςτοδουλίδθ 
εγγίνα Μαρία  

2310 991095 reginar@vis.auth.gr,  
reginax9@gmail.com 

Λάββα Στζλλα   lavva@vis.auth.gr  

Λιαμάδθσ Γεϊργιοσ 2310 991944 liamadis@vis.auth.gr  

Ράλλασ Ακανάςιοσ 2310 991942 pallas@vis.auth.gr  

Ψυρράκθσ Λάμπροσ 2310 992465 lpsyrrakis@vis.auth.gr  

   

ΕΡΙΚΟΥΟΙ/ΕΣ 
ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ/ΤΙΕΣ  

  

Αυγιτα Λουΐηα  lavgita@vis.auth.gr  

Βαςιλακάκθσ Βαςίλθσ 2310 992469 vvasilak@vis.auth.gr  

Βενετόπουλοσ Χαράλαμποσ 2310 991091 sdexis@vis.auth.gr  

Κατςιλάκθσ Άρθσ 2310995078  akatsilakis@vis.auth.gr  

Νομίδου Ευαγγελία  enomidou@vis.auth.gr  

Μπελθμπαςάκθσ Ιωάννθσ 2310 992465 belimpasakis@vis.auth.gr  

Ντεξισ Στυλιανόσ 2310 991091 sdexis@auth.gr  

   

ΛΕΚΤΟΑΣ   

Ραπαδοποφλου Σοφία   saniapap@vis.auth.gr  
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Ε.ΔΙ.Ρ.   

Δαφιϊτθσ Ραναγιϊτθσ  dafiotis@vis.auth.gr  

Μαρτηοποφλου Αλίκθ 2310 992465 mmar@vis.auth.gr  

Ραπαγεωργίου Νικόλαοσ  npapageorgiou@vis.auth.gr 

Τρανόσ Τριαντάφυλλοσ  tritranos@vis.auth.gr  

Χαλβατηι Μαρία 2310 995078 mchalvat@vis.auth.gr  

   

Ε.Τ.Ε.Ρ.   

Γιανουχαθλίδθσ Γεϊργιοσ 2310 990524 ngianou@vis.auth.gr  

Σκριάπασ Ευκφμιοσ 2310 991824 skriapas@vis.auth.gr  

   

Ε.Ε.Ρ.   

Αβραμίδθσ Βαςίλειοσ 2310 995043 avramidv@vis.auth.gr 

Ακαναςοποφλου 
Ηαφειρία 

2310 995078 zefi@vis.auth.gr 

Ανδριάκαινα Ραναγιϊτα 2310 991093 andriakaina@vis.auth.gr 

Βενζτθσ Χριςτοσ 2310 992465 chvenetis@vis.auth.gr 

Βοηαλι Μαρία 2310 992465 mvozali@vis.auth.gr 

Δρόςοσ Γεϊργιοσ 2310 991941 yiodro@vis.auth.gr 

Ηωγράφοσ Βαςίλειοσ 2310 995909 vazografos@vis.auth.gr 

Θλιοποφλου Κριςτιάνα 2310 992465 iliopoulou@vis.auth.gr 

Θεοφυλάκτου Ελζνθ 2310 991093 theofy@vis.auth.gr 

Κεραμάρθσ Χριςτοσ 2310 992486 xkeram@vis.auth.gr 

Μπουντοφρογλου Φανι 2310 991941 fboudouroglou@vis.auth.gr 

Ραναγιωτάκθσ Σταφροσ 2310 992486 panagiotakis@vis.auth.gr 

Ρανανάκθσ Γεϊργιοσ 2310 995078 gpananakis@vis.auth.gr 

Ρανουςάκθσ Σωτιρθσ 2310 991945 spanousakis@vis.auth.gr 

Φραγκουλίδου Ουρανία 2310 992463 fragl@auth.gr 
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