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Σφμφωνα με τον Κανονιςμό του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, το 
Τμιμα Πλαςτικϊν Τεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, 
κα προβεί ςτθν πρόςλθψθ δζκα (10) μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν για το ακαδθμαϊκό 
ζτοσ 2015-2016, όπωσ ορίηεται ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 
159937/Β7/2014(ΦΕΚ 2731/13-10-2014 τ.Β’), για τθν απόκτθςθ Μεταπτυχιακοφ 
Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ) ςτθν κατεφκυνςθ: «Εικαςτικζσ Τζχνεσ».  

Η κατεφκυνςθ εξειδικεφεται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ ςτο κεματικό 
άξονα «Τζχνη και δημόςιοσ χώροσ». 

 Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι  των Τμθμάτων Πλαςτικϊν Τεχνϊν και 
Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ, Καλϊν Τεχνϊν, Εικαςτικϊν Σπουδϊν, Οπτικοακουςτικϊν 
Τεχνϊν, Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, Αρχιτεκτονικισ και Τ.Ε.Ι. ςυναφϊν Τμθμάτων τθσ 
θμεδαπισ, ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ 
Πλαςτικϊν Τεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ (Μεταβατικό Κτίριο 
Πανεπιςτθμιοφπολθ, Ιωάννινα - 45110), μζχρι τθν Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015 
(σφραγίδα Ταχυδρομείου), τα εξισ δικαιολογθτικά:  

    1. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ (ςε ζντυπθ μορφι από τθ Γραμματεία ι από τθν 
ιςτοςελίδα του Τμιματοσ). 

2.  Βιογραφικό ςθμείωμα. 

3. Αντίγραφο πτυχίου.  

4.  Πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ. 

5.  Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ. 

6.  Αποδεικτικά ςτοιχεία τυχόν ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ. 

7.  Portfolio (ςε ψθφιακι ι ζντυπθ μορφι).  

8. Κείμενο κεωρθτικισ υποςτιριξθσ του ςυνολικοφ ζργου τουσ (ζως 3 σελίδες).  

9.  Φωτοτυπία ταυτότθτασ. 

10. Αποδεικτικό γνϊςθσ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ (Αγγλικισ, Γαλλικισ, Γερμανικισ και 
Ιταλικισ). Όςοι είναι κάτοχοι πτυχίου επιπζδου Proficiency για τθν Αγγλικι, 
Sorbonne για τθ Γαλλικι, Oberstufe για τθ Γερμανικι και Diploma Superiore για 



τθν Ιταλικι, απαλλάςςονται τθσ εξζταςθσ. Όταν δεν υπάρχει αποδεικτικό, οι 
υποψιφιοι εξετάηονται ςε ξενόγλωςςο κείμενο ςυναφζσ προσ τισ ειδικεφςεισ 
του Προγράμματοσ.  

   Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ςτθν προκιρυξθ αυτι ζχουν και οι φοιτθτζσ 
προπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν οι οποίοι κα ςυμμετζχουν ςτθν εξεταςτικι 
περίοδο του προςεχοφσ Σεπτεμβρίου, με τθν προχπόκεςθ ότι ςτο τζλοσ τθσ 
εξεταςτικισ περιόδου κα προςκομίςουν  ζγκαιρα ςχετικι βεβαίωςθ για τθν 
περάτωςθ των ςπουδϊν τουσ.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κα 
γνωςτοποιθκοφν οι ακριβείσ θμερομθνίεσ των εξετάςεων και κα ειδοποιθκοφν οι 
υποψιφιοι. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τθν 
ιςτοςελίδα του Τμιματοσ http://arts.uoi.gr.  

  

Ο Πρόεδροσ του Τμιματοσ 
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