
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

 Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Καλών Τεχνών, η οποία ως μονοτμηματική Σχολή  

ασκεί και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών 

Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στη συνεδρία της αριθμ.68/14-05-2019, αφού 

έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 τεύχος Ά), του 

άρθρου 74 παρ.3 του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114/4-08-2017 τεύχος Α΄) και τη Υ.Α. αριθμ. 

Φ1/192329/Β3/16-12-2013 (ΦΕΚ 3185 τεύχος Β΄) «Διαδικασία κατάταξης 

πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Αποφάσισε: 

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες 

εξετάσεις που διενεργεί το Τμήμα μας θα  διαγωνιστούν: 

Α. Σε άσκηση σχεδίου -Ζωγραφική Ι 

Β.  Σε άσκηση με χρώμα -Ζωγραφική ΙΙ 

Γ. Οφείλουν να προσκομίσουν φάκελο με 10-15 (το ανώτερο) έργα τους (χρώμα-

σύνθεση-σχέδιο) χωρίς να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους, την τελευταία 

μέρα των εξετάσεων. 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών 

και Επιστημών της Τέχνης (Μεταβατικό Κτίριο, 1ος όροφος) ή αποστέλλονται 

ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της 

Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων [Κτήριο Διοίκησης 

Μεταβατικό κτίριο, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη 45110, Ιωάννινα],  από 1-15 

Νοεμβρίου 2019  και είναι τα εξής: 

1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από το Τμήμα (επισυνάπτεται και 

ηλεκτρονικά) 

2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. 

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση 

ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 

3. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου 

4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας 

5. Δύο Φωτογραφίες τύπου ταυτότητας 

Το ποσοστό εισαγωγής ανέρχεται στο 12% επί του αριθμού των εισακτέων. 

Επισημαίνεται ότι οι πτυχιούχοι ομοειδών Τμημάτων θα κατατάσσονται στο Ε΄ 

εξάμηνο σπουδών, ενώ οι πτυχιούχοι μη ομοειδών Τμημάτων θα κατατάσσονται 

στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών. 

 



 

 

Ύλη των εξετάσεων: 

Για το μάθημα της Ζωγραφικής Ι (Σχέδιο), είναι σχετική με θέμα που τοποθετείται 

και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν και να παραδώσουν ένα (1) 

σχέδιο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50 επί 70 εκατοστών με μολύβι, κάρβουνο ή 

μελάνι. Για το μάθημα της Ζωγραφικής ΙΙ (Χρώμα), είναι σχετική με θέμα που 

τοποθετείται και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν και να 

παραδώσουν ένα (1) Ζωγραφικό έργο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50 επί 70 

εκατοστών με χρώμα, εκτός χρωστικές λαδιού. 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου και το 

λεπτομερές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της υποβολής 

δικαιολογητικών. 

 


