ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Για την απονοµή του ∆ΜΣ απαιτείται η συγκέντρωση 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
µέσα από τη συµµετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων του Προγράµµατος, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο πρόγραµµα σπουδών.
Το σύνολο των 120 Πιστωτικών Μονάδων κατανέµεται ως εξής:
Τριάντα (30) στο πρώτο εξάµηνο, τριάντα (30) στο δεύτερο εξάµηνο, τριάντα(30)
στο
τρίτο εξάµηνο και τριάντα (30) στο τέταρτο εξάµηνο στο οποίο εκπονείται η διπλωµατική
µεταπτυχιακή εργασία.
Το πρόγραµµα των µαθηµάτων αποτελείται από σεµιναριακά µαθήµατα. Ως γλώσσα
διδασκαλίας των µαθηµάτων ορίζεται η ελληνική.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ) ο φοιτητής είναι
υποχρεωµένος:

1.
να συµµετάσχει επιτυχώς σε εννέα (9) µαθήµατα συνολικά κατά τα τρία (3) πρώτα
εξάµηνα σπουδών, ήτοι σε τρία (3) µαθήµατα ανά εξάµηνο σπουδών, καθώς σεμιναριακά
μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου και την Διδακτική εμπειρία του Γ΄ εξαμήνου και
2.
να εκπονήσει και να εκθέσει µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία που απαρτίζεται από
την δηµιουργία εικαστικού έργου και γραπτή εργασία θεωρητικής υποστήριξης (30 ΕCTS).

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Στο πρώτο εξάµηνο δηλώνονται τρία (3) θεωρητικά µαθήµατα εκ των οποίων δύο (2)
υποχρεωτικά και ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (30 ECTS συνολικά).
1)

Εργαστήρια: Εικαστικές πρακτικές (Studio practices) (15 ΕCTS).

2)

Ένα (1) µάθηµα από την περιοχή «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης» (5 ECTS).

3)

Ένα (1) µάθηµα από την περιοχή «Θεωρία του χώρου και θεωρία της εικόνας» (5 ECTS).

4)

Μεθοδολογία έρευνας (2 ECTS).*

5)

Μάθηµα επιλογής από τα προσφερόµενα (3 ECTS).

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Στο δεύτερο εξάµηνο δηλώνονται τρία (3) θεωρητικά µαθήµατα εκ των οποίων δύο (2)
υποχρεωτικά και ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (30 ECTS συνολικά).
1)

Εργαστήρια: Εικαστικές πρακτικές (Studio practices) (15 ΕCTS).

2)

Ένα (1) µάθηµα από την περιοχή «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης» (5 ECTS).

3)

Ένα (1) µάθηµα από την περιοχή «Θεωρία του χώρου και θεωρία της εικόνας» (5 ECTS).

4)

Επαγγελµατικές και επιµελητικές πρακτικές (2 ECTS).*

5)

Μάθηµα επιλογής από τα προσφερόµενα (3 ECTS).

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Στο τρίτο εξάµηνο δηλώνονται τρία (3) θεωρητικά µαθήµατα εκ των οποίων δύο (2)
υποχρεωτικά και ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (30 ECTS συνολικά).

1)

Εργαστήρια: Εικαστικές πρακτικές (Studio practices) (15 ΕCTS).

2)

Ένα (1) µάθηµα από την περιοχή «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης» (5 ECTS).

3)

Ένα (1) µάθηµα από την περιοχή «Θεωρία του χώρου και θεωρία της εικόνας» (5 ECTS).

4)

Μάθηµα επιλογής από τα προσφερόµενα (3 ECTS).

5)
Ανάθεση διδακτικού έργου (2 ECTS) (υποχρεωτική συµµετοχή επί ένα εξάµηνο στις
διδακτικές διαδικασίες ενός εργαστηρίου ή εργαστηριακού µαθήµατος του Προπτυχιακού
Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών).

∆’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική εργασία (30 ECTS):
1)

Εικαστικό έργο - έκθεση (20 ECTS).

2)

Θεωρητική υποστήριξη (10 ECTS).

*Τα µικρής διαρκείας σεµιναριακά µαθήµατα του Α’ και Β’ εξαµήνου, «Μεθοδολογία έρευνας»
και «Επαγγελµατικές και επιµελητικές πρακτικές», είναι υποχρεωτικά.

Οι φοιτητές µπορούν, µε τη σύµφωνη γνώµη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ (βλ.
παρακάτω), να δηλώσουν ως επιλεγόµενο µάθηµα ΠΜΣ άλλου Τµήµατος του ίδιου ή άλλου
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος υπό την προϋπόθεση ότι (α) υφίσταται σχετικό
πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ των συνεργαζόµενων ΑΕΙ (εφόσον πρόκειται για µάθηµα ΠΜΣ
Τµήµατος άλλου ΑΕΙ), και (β) το µάθηµα ανήκει στην ίδια γνωστική περιοχή µε εκείνο που ήταν
υποχρεωµένοι να επιλέξουν και περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα σπουδών µε αναγνώριση των
αντίστοιχων πιστωτικών µονάδων.

Τα µαθήµατα του ΠΜΣ σχεδιάζονται και οργανώνονται υπό µορφή σεµιναρίων µε
απώτερο στόχο τη συστηµατική προσέγγιση των θεωρητικών και εικαστικών σπουδών,
παρέχοντας συγχρόνως ένα ευρύτατο φάσµα ειδικών γνώσεων. Αυτό που εντέλει επιδιώκεται
µέσω όλων των προσφερόµενων µαθηµάτων είναι η κριτική τεκµηρίωση των γνώσεων και η
εµβάθυνση στην έρευνα και τις πολυσχιδείς µεθόδους της.
Ο εκπαιδευτικός προσανατολισµός του Προγράµµατος επιτρέπει στους φοιτητές να αναπτύξουν
και να υποστηρίξουν τις ερευνητικές τους υποθέσεις ανάλογα µε το προσωπικό τους
πρόγραµµα επιλογής µαθηµάτων. Η οργάνωση των σπουδών κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι σε
θέση να βοηθήσει τους φοιτητές ώστε να επιλέξουν τα κατάλληλα για την έρευνά τους
µαθήµατα, να τους στηρίξει έµπρακτα στην επιτυχή και αποτελεσµατική διεξαγωγή της
καλλιτεχνικής τους έρευνας και να τους προετοιµάσει για πιθανή εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής.

