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21-06-2017 

Ανακοίνωση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ, ΝΑ ΤΑ 

ΠΑΡΟΥΝ ΟΛΑ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ.  

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ 

ΑΔΕΙΟΙ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.  

ΟΤΙ ΕΡΓΟ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΒΡΕΘΕΙ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ, ΘΑ 

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ.  

ΑΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ, 

ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.  

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ  

ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΠΗΤΣΙΚΑΣ  
 
07-06-2017 

Ανακοίνωση – Προφορικές εξετάσεις 

Το ΕΤΥ701: «Η τέχνη του 20ου αιώνα Ι» θα εξετασθεί προφορικά την Τετάρτη 14 

Ιουνίου 2017, στo γραφείο της κ. Αδαμοπούλου (250), ως εξής: 

10:00-11:00 Οι φοιτητές των οποίων το επίθετο ξεκινά από Α έως Ζ 

11:00-12:30 Οι φοιτητές των οποίων το επίθετο ξεκινά από Η έως Μ 

12:30-13:30 Οι φοιτητές των οποίων το επίθετο ξεκινά από Ν έως Χ 

 

Το ΕΤΥ801: «Η τέχνη του 20ου αιώνα ΙΙ» θα εξετασθεί προφορικά την Τρίτη 13 

Ιουνίου 2017, στo γραφείο της κ. Αδαμοπούλου (250), ως εξής: 

09:30-10:30 Οι φοιτητές των οποίων το επίθετο ξεκινά από Α έως Γ  

10:30-11:30 Οι φοιτητές των οποίων το επίθετο ξεκινά από Δ έως Θ  

11:30-13:00 Οι φοιτητές των οποίων το επίθετο ξεκινά από Κ  

13:00-14:30 Οι φοιτητές των οποίων το επίθετο ξεκινά από Λ έως Μ  

14:30-16:00 Οι φοιτητές των οποίων το επίθετο ξεκινά από Ν έως Π  

16:00-17:30 Οι φοιτητές των οποίων το επίθετο ξεκινά από Ρ έως Σ  

17:30-19:00 Οι φοιτητές των οποίων το επίθετο ξεκινά από Τ έως Ψ  
 

 

06-06-2017 

Ανακοίνωση 

Θέματα  Α΄  έτους – Β΄εξαμήνου               

Εξεταστική περίοδος  Ιουνίου  2016-2017 
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Οι φοιτητές του Α΄ έτους για την εξεταστική Ιουνίου υποχρεούνται να παρουσιάσουν  τα 

παρακάτω  

-Χρωματικές σπουδές παρατήρησης εκ του φυσικού.  

 Σπουδή   τριών χρωμάτων (άσπρο –μαύρο και ένα χρώμα ) από συνθέσεις του 

εργαστηρίου . 

Αριθμός  4 , και μέγεθος  όχι μικρότερο του 35χ50. 

 Χρωματικές σπουδές, από συνθέσεις του εργαστηρίου . 

 Αριθμός  4 , και μέγεθος  όχι μικρότερο του 35χ50. 

  Σχέδια και χρώματα από τις ασκήσεις με Μοντέλο .διαστάσεις  όχι μικρότερες από 

35χ50. 

- Ασκήσεις  που δόθηκαν κατά την διάρκεια του εξαμήνου. 

  Πορτραίτο – Αυτοπορτραίτο ,δύο  (2)σχέδια και ένα (1) χρώμα , διαστάσεις όχι 

μικρότερες από 35χ50 . υλικά  της επιλογής σας . 

  Με αφορμή την χρωματική παλέτα ενός έργου  τέχνης της αρεσκείας σας  να  

δημιουργήσετε  μια δικιά σας χρωματική σύνθεση ,υλικά και διάσταση της επιλογής 

σας. 

Οι εργασίες είναι υποχρεωτικές .Ο αριθμός  τους  μπορεί  να μεταβληθεί ανά εργασία  

αρκεί να αναπληρωθεί από κάποια άλλη  από τις παραπάνω ,και να συμφωνεί με το 

συνολικό αριθμό των προς παράδοση εργασιών.  

                                                                                                                  Ο διδάσκων  

                                                                                                              Γκόκας Ευάγγελος 
  

 
01-06-2017 

Ανακοίνωση 

Τα μαθήματα «Αγγλικά ΙΙΙ» και «Αγγλικά IV», θα εξεταστούν την Παρασκευή 16-6-2017, 

ώρα 10-12 π.μ. 

  

 

31-05-2017 

Ανακοίνωση 

Πληροφορική: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και την Τεχνολογία των Υπολογιστών  

Εξεταστική Ιουνίου 2017  

(ΜΟΝΟ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ)  

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται στο εργαστήριο με χρήση του διδαχθέντος περιβάλλοντος 

προγραμματισμού Processing και μέσω του συστήματος ecourse του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων.  

Η εξέταση διάρκειας 90 λεπτών θα γίνει σε δύο τμήματα την Τετάρτη 28/06/2017, 15.00-16.30 

και 16.30-18.00.  
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Όσοι επί πτυχίω φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα και επιθυμούν να εξεταστούν θα 

πρέπει να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα στο afoka@cc.uoi.gr αναφέροντας όνομα, 

επώνυμο, Α.Μ. και email με το οποίο έχουν λογαριασμό στο ecourse ώστε να τους εγγράψει 

ως χρήστες του μαθήματος για να αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος και να 

τοποθετηθούν σε ένα από τα δύο τμήματα.  

Η εξέταση περιλαμβάνει ασκήσεις οι οποίες απαιτούν τη μερική συμπλήρωση εντολών για 

τη δημιουργία γραφικών όπως αυτά δίνονται στην εκφώνηση με τη μορφή εικόνας.  

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης επιτρέπεται η χρήση των εργαστηριακών φυλλαδίων που 

είναι αναρτημένα στο ecourse, σημειώσεων, του περιβάλλοντος Processing και του Processing 

Reference.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εξέταση θα γίνει μέσω του συστήματος ecourse του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Φροντίστε να γνωρίζετε το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που έχετε στο ecourse. Αν δεν 

μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας δεν θα μπορείτε να εξεταστείτε. 

 


