Οδηγός για φοιτητές
(για νέους ...
... και παλιούς)
Ρωτάς ...
... Σου απαντάμε
[ Η Επιτροπή για τη σύνταξη
Οδηγού Σπουδών του Τμήματος
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ]
Οκτώβριος 2017

Θέλω να μάθω ...

... για τη φυσιογνωμία του Τμήματος:
1. Προκειμένου να εισαχθώ για φοίτηση στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
(ΘΙΣΤΕ) πρέπει να εξεταστώ σε ειδικό μάθημα (λ.χ. σχέδιο);
Δεν απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα για εισαγωγή στο Τμήμα ΘΙΣΤΕ.
2. Σε ποιο επιστημονικό πεδίο εμπίπτουν οι σπουδές που παρέχονται στο Τμήμα
ΘΙΣΤΕ;
Στο 1ο επιστημονικό πεδίο «Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες».
3. Ποιο είναι το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος;
Η Ιστορία και η Θεωρία της Τέχνης. Σημειώνεται ότι το γνωστικό αντικείμενο του
Τμήματος όπως αυτό θεραπεύεται στο Τμήμα, δεν καλύπτεται από άλλο ΑΕΙ στην
Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, το Τμήμα θεωρείται μη αντίστοιχο προς άλλα ελληνικά
ακαδημαϊκά Τμήματα.
4. Πόσα έτη διαρκούν οι σπουδές στο Τμήμα;
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του
Τμήματος είναι τέσσερα (4) έτη.
5. Ποιο είναι το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος;
Βλέπε εδώ: http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-18-00-44-40/2015-10-18-0046-08
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6. Ποιοι διδάσκουν στο Τμήμα;
Στο Τμήμα ΘΙΣΤΕ διδάσκουν τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ (με αλφαβητική σειρά):
Καθηγητές
Ανδρέας Γιακουμακάτος, Ιστορία, Κριτική Ανάλυση και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής
Νίκος Δασκαλοθανάσης, Ιστορίας της Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης
Γεώργιος Ξηροπαΐδης, Αισθητική, Φιλοσοφία της Τέχνης, Φιλοσοφία της Γλώσσας
και Ιστορία της Ηπειρωτικής Φιλοσοφίας
Αναπληρωτές Καθηγητές
Άντα Διάλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας Νεότερων και
Μοντέρνων Χρόνων
Φωτεινή Ζήκα, Φιλοσοφία και Θεωρία της Τέχνης
Σοφία Ντενίση, Ιστορία και Κριτική της Λογοτεχνίας
Παναγιώτης Πούλος, Φιλοσοφία και Αισθητική
Επίκουροι Καθηγητές
Κώστας Ιωαννίδης, Θεωρία και Κριτική της Τέχνης
Ασημίνα Κανιάρη, Ιστορία της Τέχνης
Καλλιρρόη Λινάρδου, Ιστορία της Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα
Ναυσικά Λιτσαρδοπούλου, Θεωρία της Τέχνης του 17ου αιώνα
7. Ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος;
Βλέπε εδώ: http://www.aht.asfa.gr/index.php
... για την εγγραφή μου στο (ή τη διαγραφή μου από το) Τμήμα:
1. Πότε μπορώ να κάνω την αρχική μου εγγραφή στο Τμήμα;
Στις προθεσμίες που ανακοινώνονται ανά ακαδημαϊκό έτος από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία και τα σχετικά δικαιολογητικά
για τις εγγραφές των νεοεισερχομένων φοιτητών/τριών καθορίζεται από το
Υπουργείο.
2. Οργανώνει το Τμήμα εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών/τριών;
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιείται εκδήλωση υποδοχής των
πρωτοετών φοιτητών/τριών του Τμήματος από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Σχετική
ανακοίνωση αναρτάται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
3. Πώς ανανεώνω την εγγραφή μου;
Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο (κατά τους μήνες Οκτώβριο και Μάρτιο αντίστοιχα) με
τη δήλωση μαθημάτων και σε ημερομηνίες που καθορίζονται από Γραμματεία του
Τμήματος. Για την εγγραφή-δήλωση μαθημάτων υποβάλλεις αίτηση
(http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-17-21-00-38/2015-10-17-20-59-18)
αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου με εξουσιοδότηση η οποία θα φέρει
γνήσιο υπογραφής από αρμόδια αρχή (λ.χ. ΚΕΠ).
4. Και εάν δεν προλάβω;
Επισκέπτεσαι εγκαίρως τη Γραμματεία και συμπληρώνεις υπεύθυνη δήλωση στην
οποία αναγράφεται η αιτία. Το σχετικό αίτημα πρέπει να εγκριθεί στη συνέχεια από
τη Συνέλευση του Τμήματος.
5. Πώς μπορώ να διαγραφώ από το Τμήμα;
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Με την υποβολή, αυτοπροσώπως, στη Γραμματεία του Τμήματος σχετικής αίτησης
στην αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε περίπτωση που δεν μπορείς να την
υποβάλεις αυτοπροσώπως, θα πρέπει να αποστείλεις:
• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, προς τη Γραμματεία του Τμήματος, με
την ακόλουθη διατύπωση: «δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) επιθυμώ τη
διαγραφή μου από το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής
Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, προκειμένου να
εγγραφώ στο Τμήμα ..... της Σχολής ..... του Πανεπιστημίου ....., στο οποίο
πέρασα για το ακαδημαϊκό έτος ....., β) δεν έχω καμία εκκρεμότητα με καμία
υπηρεσία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, γ) επιθυμώ να μου
χορηγήσετε βεβαίωση διαγραφής (πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος
παραλαβής της βεβαίωσης)».
• Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο).
Τρόποι παραλαβής της βεβαίωσης διαγραφής:
•
•

Αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να
αναγράφεται ο αριθμός fax).
Αποστολή με ταχυμεταφορική (courier) με χρέωση παραλήπτη (στην
υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση αποστολής και το
κινητό τηλέφωνο του παραλήπτη).

Στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής από αρμόδια αρχή (λ.χ. ΚΕΠ). Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να
υποβληθεί για λογαριασμό σου από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση η οποία θα
φέρει γνήσιο υπογραφής από αρμόδια αρχή (λ.χ. ΚΕΠ).
6. Πώς μπορώ να διακόψω τις σπουδές μου στο Τμήμα;
Με την υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος σχετικής αίτησης
(http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-17-21-00-38/2015-10-17-20-59-18),
αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου με εξουσιοδότηση η οποία θα φέρει
γνήσιο υπογραφής από αρμόδια αρχή (λ.χ. ΚΕΠ). Η διακοπή σπουδών δεν μπορεί
να υπερβαίνει συνολικά τα τέσσερα (4) έτη.
... για τη φοίτησή μου στο Τμήμα:
1. Πώς μπορώ να λάβω Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) – Ακαδημαϊκή ταυτότητα;
Με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω σχετικής εφαρμογής του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://academicid.minedu.gov.gr/
Το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) ισχύει για 4 + 2 = 6 έτη.
2. Πώς δηλώνω συγγράμματα;
Μέσω της σχετικής εφαρμογής του συστήματος Εύδοξος (http://eudoxus.gr/). Για
απορίες επικοινωνείς με το γραφείο αρωγής χρηστών του Ευδόξου
(http://eudoxus.gr/Contact.aspx).
3. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας του Τμήματος:
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4.

5.
6.

7.

8.

Θυμήσου την ιστοσελίδα www.aht.asfa.gr ιδίως για: το ωρολόγιο πρόγραμμα
χειμερινού / εαρινού εξαμήνου (http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-17-2100-38/2015-10-17-20-57-45), το πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού / εαρινού
εξαμήνου
και
εξεταστικής
περιόδου
Σεπτεμβρίου
(http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-17-21-00-38/2015-10-17-20-58-29), την
Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης-eClass (http://eclass.asfa.gr/) και τις τρέχουσες
ανακοινώσεις του Τμήματος (http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-17-21-0038/2015-10-17-20-56-59).
Πώς ενημερώνομαι για θέματα που αφορούν στη Φοιτητική Μέριμνα (στέγαση,
στεγαστικό επίδομα, σίτιση, υγειονομική περίθαλψη, αθλητικές δραστηριότητες και
λοιπές δράσεις);
Μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών:
http://announcements.asfa.gr/index.php/cat_view/60-anakoinoseis-foititikismerimnas
Πώς αποκτώ τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα ISIC;
Με αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.isicgreece.gr/isic-card-2/
Tι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων;
Πρόκειται για εκπτωτική κάρτα με ισχύ στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.
Περισσότερες
πληροφορίες
βλέπε
εδώ:
http://europeanyouthcard.gr/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%C
E%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%89%CE%BD/
Πώς ενημερώνομαι για τις υποτροφίες και τα κληροδοτήματα;
Μέσω της Γραμματείας του Τμήματος και του Γραφείου Διασύνδεσης της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών (http://dasta.asfa.gr/frontend/articles.php?cid=2). Βλέπε και
σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.minedu.gov.gr/ypotrofies-klirodotimata-m
Πώς χρησιμοποιώ τη Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών;
Βλέπε εδώ:
http://www.library.asfa.gr/askt/site/Services/t_section?sub_nav=NavSrvcHowdoi

... για την παρακολούθηση και την εξέταση στα μαθήματα:
1. Πραγματοποιούνται στο Τμήμα μαθήματα σε ξένες γλώσσες;
Δεν πραγματοποιούνται μαθήματα σε ξένες γλώσσες στο Τμήμα. Στο προπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προβλέπεται η διδασκαλία της αγγλικής
γλώσσας ως υποχρεωτικό μάθημα Α’ και Β’ εξαμήνου («Αγγλική ορολογία τέχνης 1»
και «Αγγλική ορολογία τέχνης 2»). Για την απαλλαγή από το μάθημα μπορείς να
προσκομίσεις δίπλωμα άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας συνοδευόμενο από
επίσημη μετάφραση.
2. Πώς ενημερώνομαι για ενδεχόμενη αναβολή μαθήματος;
Η μη πραγματοποίηση μαθήματος, καθώς και η αναπλήρωσή του, αποτελεί ευθύνη
του κάθε διδάσκοντα. Θα ενημερωθείς σχετικά με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του
Τμήματος ή και στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος.
3. Πώς εξετάζονται οι φοιτητές/τριες ΑΜΕΑ/με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες;
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την (προφορική) εξέταση φοιτητών ΑΜΕΑ ή με
αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο Ίδρυμα δυσλεξία ή άλλη
μαθησιακή δυσκολία. Ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια υποβάλλει σχετικά
επίσημα έγγραφα κατά την εγγραφή του στο Τμήμα. Η Γραμματεία του Τμήματος
ενημερώνει στη συνέχεια τους υπεύθυνους διδάσκοντες του Τμήματος.
Μπορώ να κάνω Πρακτική Άσκηση;
Η Πρακτική Άσκηση ισούται με επτά (7) πιστωτικές μονάδες και προβλέπεται στο 4ο
έτος του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας;
Βλέπε σχετικά στο ισχύον προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Η
υποστήριξη της Πτυχιακής Εργασίας πραγματοποιείται αποκλειστικά κατά τις
εξεταστικές περιόδους του εαρινού εξαμήνου και του Σεπτεμβρίου.
Μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα Erasmus+;
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ έχουν οι φοιτητές/τριες από το 2ο
έτος σπουδών και για όσο διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα υπό προϋποθέσεις.
Πώς αναγνωρίζονται τα μαθήματα που παρακολούθησα στο πλαίσιο του
Προγράμματος Erasmus+;
Ο/η υπεύθυνος/η για το Εrasmus+ καθηγητής/τρια του Τμήματος προβαίνει σε
κατανομή-αντιστοίχιση μαθημάτων και βαθμολογιών, τις οποίες έλαβες κατά τη
συμμετοχή σου στο Πρόγραμμα, και στη συνέχεια καταθέτει το σχετικό έγγραφο
στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελός σου.
Έχω εισαχθεί στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις. Μπορώ να απαλλαγώ από
μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών;
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται
από την εξέταση µαθηµάτων του ΠΣ του Τµήµατος που έχουν διδαχτεί πλήρως ή
επαρκώς στο Τµήµα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι
κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των µαθηµάτων στα οποία
εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα µαθήµατα αυτά αντιστοιχούν σε
µαθήµατα του ΠΣ του Τµήµατος. Προς τον σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι/ες
φοιτητές/τριες υποβάλλουν με την εγγραφή τους σχετική αίτηση προς τη
Γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση, όπου αναγράφονται τα μαθήματα στα
οποία ζητείται απαλλαγή, επισυνάπτεται και το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος
ή της Σχολής προέλευσης.
Πώς αξιολογώ τα μαθήματα του ΠΣ;
Η διαδικασία έντυπης/ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων του ΠΣ
οργανώνεται από το Τμήμα με μέριμνα της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης
(ΟΜΕΑ). Θα κληθείς να συμπληρώσεις σχετικό ερωτηματολόγιο στο τέλος του
εξαμήνου με τον τρόπο που υποδειχθεί από το Τμήμα. Περισσότερες πληροφορίες
εδώ: http://modip.asfa.gr/

... για τη λήψη του πτυχίου:
1. Είμαι φοιτητής/τρια επί πτυχίω. Πόσα μαθήματα μπορώ να δηλώσω;
Κατά τις εξεταστικές περιόδους του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, οι επί
πτυχίω φοιτητές/τριες εξετάζονται και στα µαθήµατα του προηγούμενου εαρινού ή
χειμερινού εξαμήνου αντίστοιχα κατόπιν δήλωσής τους η οποία υποβάλλεται στη
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Γραμματεία του Τμήματος και σε ημερομηνίες που ορίζονται με σχετική
ανακοίνωση.
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου;
Βλέπε σχετικά στο ισχύον προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
3. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή μου στην ορκωμοσία των αποφοίτων;
Η συμμετοχή στην ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος είναι υποχρεωτική και
απαιτείται η υποβολή, αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου με εξουσιοδότηση
(η οποία θα φέρει θεώρηση του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια αρχή), σχετικής
αίτησης εντός προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος
(http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-17-21-00-38/2015-10-17-20-59-18).
Ορκωμοσία αποφοίτων πραγματοποιείται κάθε έτος. Σε περίπτωση σοβαρού
κωλύματος (λ.χ. σοβαρή ασθένεια), ο/η ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει εγκαίρως και
σχετική υπεύθυνη δήλωση για τη μη συμμετοχή του/της στην ορκωμοσία.

•••••
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