
ΚΑΣΑΣΑΚΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014  

Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ζηε πλεδξίαζή ηεο αξηζκ 179/27-5-2014 αθνύ έιαβε 

ππόςε ηεο α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3404/2005 «Ρύζκηζε ζεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνύ θαη Σερλνινγηθνύ Σνκέα ηεο Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (Α'260), β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4009/2011 «Γνκή, ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε 

ηεο πνηόηεηαο ησλ ζπνπδώλ θαη δηεζλνπνίεζε ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηδξπκάησλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη (Α'195), γ) Σο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 

ηνπ λ. 4186/2013 «Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (Α' 193) , θαη ηελ Τ. Α. Αξηζ: Φ1/192329/Β3 /16-12-2013      

 (Β 3185/2013)  «Γηαδηθαζία θαηάηαμεο πηπρηνύρσλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», 

αποθάζιζε   

Οη πηπρηνύρνη (ΑΔΗ θαη ΣΔΗ) νη νπνίνη επηζπκνύλ λα εγγξαθνύλ ζην Σκήκα καο ζα 

εμεηαζζνύλ ζηα καζήκαηα α) Εσγξαθηθή Η – (ρέδην), β) Εσγξαθηθή ΗΗ (Υξώκα) θαη 

γ) Ηζηνξία ηεο Σέρλεο.  

Σα  δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη από 1-15 Νοεμβπίος 2014. θαη είλαη αίηεζε, 

αληίγξαθν πηπρίνπ κε αθξηβή βαζκνύ πηπρίνπ ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθό ηνπ, 

θαη πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο    

Σν πνζνζηό εηζαγσγήο αλέξρεηαη ζην 12% επί ηνπ αξηζκνύ ησλ εηζαθηέσλ( νη 

εηζαθηένη έρνπλ νξηζζεί ζηνπο 125) 

Ύλη καηαηακηηπίων εξεηάζεων πηςσιούσων.   

Για ηα μαθήμαηα Ζωγπαθική Ι και Ζωγπαθικήρ ΙΙ ζρεηίδεηαη κε ηελ απόδνζε 

ζέκαηνο πνπ «ζηήλεηαη». θαη νη ππνςήθηνη ζρεδηάδνπλ θαη ρξσκαηίδνπλ, έρνπλ δε ηελ 

ππνρξέσζε λα παξαδώζνπλ από 1-2 ζρέδηα κε κνιύβη ή κειάλη θαη κηα εξγαζία ζε 

ρξώκα. 

Για  ηο μαθήμα Ιζηοπία ηηρ Τέσνηρ; 

- Αξραία Διιεληθή Εσγξαθηθή 

- Βπδαληηλή Εσγξαθηθή 

- Ο 14
νο

 Αηώλαο- Ο 15
νο

 Αηώλαο ζηελ Ηηαιία θαη ζηηο ρώξεο ηνπ Βνξξά 

- Ο 16
νο

 Αηώλαο. Σνζθάλε, Ρώκε, Βελεηία 

- Ζ Γεξκαλία θαη νη Κάησ ρώξεο ζηνλ 16
ν
 αηώλα 

- Ζ θξίζε ζηελ ηέρλε ζην ηέινο ηνπ 16
νπ

 αηώλα 

- Ζ Καζνιηθή Δπξώπε θαη ε Οιιαλδία ζηνλ 17
ν
 θαη 18

ν
 αηώλα 

- Ο 19
νο

 αηώλαο ζηελ Δπξώπε 



- Ο ζξίακβνο ηνπ Μνληέξλνπ. Σα πξώηα 50 ρξόληα ηνπ 20
νπ

 αηώλα 

- Σα θηλήκαηα ηεο ζύγρξνλεο ηέρλεο από ηε ιήμε ηνπ Β. Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ κέρξη 

ην 1970. 

H Διιάδα από ηνλ όγδνν (8) σο ηνλ πέκπην (5) αηώλα π.Υ.: Γεσκεηξηθή - Αξρατθή-

Κιαζηθή πεξίνδνο. Ζ Διιάδα θαη ν ειιεληθόο θόζκνο από ηνλ ηέηαξην αηώλα π.Υ. σο 

ηνλ πξώην αηώλα κ.Υ.  Ζ Ρώκε θαη ην Βπδάληην από ηνλ πέκπην (5) έσο ηνλ δέθαην 

ηξίην (13) αηώλα 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1
α
 Μεγάιεο ζηηγκέο ηεο Διιεληθήο Αξραηνινγίαο (πιινγηθό έξγν), εθδόζεηο Καπόλ, 

Αζήλα 2007 θαη 

1β Γ. Κνθνξνύ – Αιεπξά, ε Σέρλε ηεο Αξραίαο Διιάδαο (1050- 50 π.Υ.) εθδόζεηο 

Καξδακίηζα Αζήλα 1995. 

Παλζειήλνπ – Κνπκπαξάθε, Βπδαληηλή Εσγξαθηθή. Βπδαληηλή Κνηλσλία θαη νη 

Δηθόλεο ηεο, «Καζηαληώηε Α.Δ. Αζήλα 1999». 

E. Gombrich, Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, Μνξθσηηθό Ίδξπκα. 

Herd Read, Ηζηνξία ηεο Μνληέξλαο Εσγξαθηθήο, εθδόζεηο Τπνδνκή, Αζήλα 1978 

Δ.Ζ.Gombrich, To Xξνληθό ηεο Σέρλεο, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1994 

Ζ.Read, Ζ κνληέξλα Εσγξαθηθή, «Γξάκκαηα», Αζήλα 1978 

Οι εξεηάζειρ θα είναι ενιαίερ για ηιρ δύο καηηγοπίερ πηςσιούσων ΑΕΙ   και 

πηςσιούσων ΤΕΙ .   

Οι εξεηάζειρ θα διενεπγηθούν ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος Τμήμαηορ ζηη Θέπμη με 

ηο παπακάηω ππόγπαμμα: 

Οη εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ  ζηελ 

αίζνπζα ζεσξεηηθώλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο ζηε Θέξκε  ηελ 1
α
  -12-2014 

εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10 π.κ. έσο 1κ.κ.. 

Οη εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ηεο Εσγξαθηθήο Η (ρέδην) ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ  ζε 

εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζηε Θέξκε, ηελ 2
ε 

-12-2014 εκέξα 

Σξίηε θαη ώξα 10 π.κ. έσο 3 κ.κ.. 

Οη εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ηεο Εσγξαθηθήο ΗΗ (Υξώκα), ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε 

εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο  ζηε Θέξκε, ηελ 3
ε
-12-2014 εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 10π.κ. έσο 3 κ.κ.. 

 


