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Το έηορ 2013, ιδπύθηκε με ηο ςπ΄απιθμ. 71 Πποεδπικό Διάηαγμα (ΦΕΚ) ζηην
Ανώηαηη Σσολή Καλών Τεσνών, η Σσολή Καλών Τεσνών, η οποία ζςγκποηείηαι
από δύο Ακαδημαφκά Τμήμαηα: ηο Τμήμα Εικαζηικών Τεσνών και ηο Τμήμα
Θευπίαρ και Θζηοπίαρ ηηρ Τέσνηρ.
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΤΘΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Το Τμήμα Εικαζηικών Τεσνών αποηελείηαι από ηπειρ (3) Τομείρ:
Τομέαρ Ζυγπαθικήρ
Τομέαρ Γλςπηικήρ
Τομέαρ Χαπακηικήρ
Λόγυ ηος ιδιαίηεπος σαπακηήπα και ηηρ θύζηρ ηος καλλιηεσνικού ανηικειμένος
ηος Τμήμαηορ Εικαζηικών Τεσνών ηηρ Ανυηάηηρ Σσολήρ Καλών Τεσνών, οι
ειζιηήπιερ εξεηάζειρ δεν ςπάγονηαι ζηο γενικό ζύζηημα ηυν Πανελληνίυν
Εξεηάζευν. Το Τμήμα διενεπγεί ειδικέρ εξεηάζειρ ειζαγυγήρ.
Οι ειζιηήπιερ εξεηάζειρ διενεπγούνηαι από ηην Επιηποπή Ειζιηηπίυν
Εξεηάζευν. Οι ςποτήθιοι για ειζαγυγή ζηο Α΄ έηορ ζποςδών ηος Τμήμαηορ
εκηελούν εικαζηικά έπγα από διάθοπερ ζςνθέζειρ-ππόηςπα, έμτςσα ή άτςσα ή
και από ηα δύο.

Τμήμα Θευπίαρ και Θζηοπίαρ ηηρ Τέσνηρ
Η επιζηημονική αποζηολή και ο εκπαιδεςηικόρ ζηόσορ ηος Τμήμαηορ
ζςνίζηανηαι ζηην παποσή ηυν απαπαίηηηυν εθοδίυν για ηην άπηια καηάπηιζη
ηος ιζηοπικού και θευπηηικού ηηρ ηέσνηρ, ηος ηεσνοκπιηικού και ηος
επιζηημονικού επεςνηηή ο οποίορ απαζσολείηαι ζε Iδπύμαηα ζςναθή με ηον
πολιηιζμό και ηιρ ηέσνερ, καθώρ και όζυν επιθςμούν να ζηαδιοδπομήζοςν ζηη
δεςηεποβάθμια και ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη.
Οι κάηοσοι πηςσίος ηος Τμήμαηορ, αλλά και οι διδάκηοπερ και οι απόθοιηοι ηος
Ππογπάμμαηορ Mεηαπηςσιακών Σποςδών με ηίηλο «Θευπία και Θζηοπία ηηρ
Τέσνηρ» (ΜΕΘΘΣΤΕ) µποπούν να πποζθέποςν ηιρ γνώζειρ και ηην επιζηηµονική
ηοςρ πείπα ζε μοςζεία, πινακοθήκερ, καλλιηεσνικά ιδπύμαηα, πολιηιζηικά
κένηπα, επεςνηηικά ινζηιηούηα, ζε εξειδικεςμένα ή γενικού πποζαναηολιζμού
μέζα ενημέπυζηρ, καθώρ και ζηη μέζη εκπαίδεςζη και ηον σώπο ηηρ ανώηαηηρ
παιδείαρ.
Ο Ενημεπυηικόρ Οδηγόρ Σποςδών ηος Τμήμαηορ πεπιγπάθει αναλςηικά ηο
ιζσύον Ππόγπαμμα Πποπηςσιακών Σποςδών ώζηε ηο πεπιεσόμενό ηος να
καθίζηαηαι πποζιηό και καηανοηηό και να παπέσονηαι ζε κάθε ενδιαθεπόμενο
λεπηομεπείρ πληποθοπίερ για όλα ηα επιμέποςρ αςηοηελή εκπαιδεςηικά
ζςζηαηικά ζηοισεία και δπαζηηπιόηηηερ πος ηο ζςνθέηοςν.

Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ
Σσολή Καλών Τεσνών
Τμήμα Εικαζηικών και Εθαπμοζμένυν Τεσνών
Πληποθοπίερ: https://www.vis.auth.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΙΙΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο:
α) Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ηίηινπ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ ή επηαηαμίνπ ή νθηαηαμίνπ
Γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ Σρνιείνπ Μέζεο Εθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή
εμσηεξηθνχ.
β) Σε πνζνζηφ κέρξη 8% επί ηνπ εθάζηνηε νξηδφκελνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ νη θάηνρνη
απνιπηεξίνπ ηξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή ελδεηθηηθνχ πξναγσγήο απφ αληίζηνηρε ηάμε
εμαηαμίνπ ή επηαηαμίνπ ή νθηαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ Σρνιείνπ Μέζεο
Εθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ.
Χπόνορ διενέπγειαρ ηων εξεηάζεων: Οη εηζηηήξηεο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ην κήλα
Σεπηέκβξην.
Ειζιηήπιερ δοκιμαζίερ:
1. Οη ππνςήθηνη γηα εηζαγσγή ζην Α΄ έηνο ζπνπδψλ εθηεινχλ έξγα εηθαζηηθά
απφ δηάθνξα πξφηππα, έκςπρα ή άςπρα ή θαη απφ ηα δχν. Τα πξφηππα είλαη
ηνπιάρηζηνλ δχν (2).
Τα έξγα ηα νπνία εθηεινχλ νη ππνςήθηνη είλαη:
α) Σρέδηα ζε θχιιν ραξηηνχ κε κνιχβη, θάξβνπλν ή κειάλη.
β) Χξψκα ζε ραξηφλη κε ηέκπεξα, αθνπαξέια, αθξπιηθά ή παζηέι.
Απφ ην ζχλνιν ησλ έξγσλ πνπ εθηειεί θάζε ππνςήθηνο επηιέγεη θαη παξαδίδεη ζηελ
επηηξνπή παξαιαβήο ησλ έξγσλ ηελ ηειεπηαία εκέξα ησλ εμεηάζεσλ:
α) Έλα κέρξη δχν (1−2) ζρέδηα απφ ην αλαινγηθφ ζρέδην εθ ηνπ θπζηθνχ (καχξν−
άζπξν απφ ην γχςηλν εθκαγείν) πνπ εθπφλεζε ν ππνςήθηνο ηελ 1ε θαη 2ε εκέξα ησλ
εμεηάζεσλ.
β) Έλα κέρξη δχν (1−2) έξγα κε ρξψκα απφ ηελ άζθεζε ρξψκαηνο εθ ηνπ θπζηθνχ−
ζχλζεζε, πνπ εθπφλεζε ν ππνςήθηνο ηελ 3ε εκέξα ησλ εμεηάζεσλ.
γ) Μηα άζθεζε κε ζέκα ην νπνίν θιεξψλεηαη κεηαμχ ηξηψλ (3) ζεκάησλ πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί απφ ηελ Επηηξνπή ηελ ίδηα κέξα θαη ψξα ησλ εμεηάζεσλ

δ) κηα άζθεζε κε ειεχζεξν ζέκα, ην νπνίν επηιέγεη ν θάζε ππνςήθηνο θαη
αληηκεησπίδεηαη ειεχζεξα.
https://www.vis.auth.gr/
Τμήμα Εικαζηικών και Εθαπμοζμένυν Τεσνών με έδπα ηη Φλώπινα
Πληποθοπίερ: https://eetf.uowm.gr/
Τν Τκήκα ηδξχζεθε κε ην Π.Δ.181/31 Απγνχζηνπ 2006. Η έλαξμε ηεο εθπαηδεπηηθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Τκήκαηνο θαη ε εηζαγσγή ησλ πξψησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ νξίδεηαη απφ
ην αθαδεκατθφ έηνο 2006-2007. Η ειάρηζηε ππνρξεσηηθή δηάξθεηα θνίηεζεο ζην
Τκήκα γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ νξίδεηαη ζε δέθα (10) εμάκελα ζπνπδψλ. Οη
εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ Τκήκαηνο δεν ππάγνληαη ζην ζχζηεκα ησλ Παλειιελίσλ
Εμεηάζεσλ θαη δηελεξγνχληαη κε εηδηθέο εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πφιε
ηεο Φιψξηλαο. Τα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη θάζε ρξφλν ζηε
γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο απφ 1 κέρξη θαη 10 Σεπηεκβξίνπ. Οη ππνςήθηνη/εο γηα ηελ
εηζαγσγή ζην Α’ έηνο ζπνπδψλ ησλ Σρνιψλ απηψλ εθηεινχλ έξγα εηθαζηηθά απφ
δηάθνξα πξφηππα, έκςπρα ή άςπρα ή θαη απφ ηα δχν. Τα πξφηππα είλαη ηνπιάρηζηνλ
δχν (2). Οη πηπρηνχρνη ηνπ Τκήκαηνο Εηθαζηηθψλ θαη Εθαξκνζκέλσλ Τερλψλ κε
βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο
ελαζρφιεζεο ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίνη έρνπλ σο
αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ ηέρλε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεπζχλζεηο ή
εηδηθεχζεηο απφ απηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Τκήκα. Αθφκε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
ελαζρφιεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ή θαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Γηα ηνλ δηνξηζκφ
ζηελ εθπαίδεπζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εθηφο ηνπ πηπρίνπ είλαη θαη ε θαηνρή
πηζηνπνηεηηθνχ ζεσξεηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζπνπδψλ, ην νπνίν ρνξεγείηαη ζχκθσλα
κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην πξφγξακκα θαη ζηνλ θαλνληζκφ ζπνπδψλ
ηνπ Τκήκαηνο.
https://eetf.uowm.gr/

