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Περιεχόμενα 
 

 

 

 

Έτος εισαγωγής 2019 

● Προϋποθέσεις για την λήψη πτυχίου: Εισακτέοι 2019 

● Μαθήματα 1ου έτους (ΥΠ) 

● Μαθήματα 2ου έτους: Κατεύθυνση Ψηφιακών Τεχνών (ΕΠΚ) 

● Μαθήματα 2ου έτους: Κατεύθυνση Παραστατικών Τεχνών (ΕΠΚ) 

● Μαθήματα 2ου-3ου-4ου έτους: Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

 

Έτος εισαγωγής 2020 

● Προϋποθέσεις για την λήψη πτυχίου: Εισακτέοι 2020  

● Μαθήματα 1ου έτους (ΥΠ) 

● Μαθήματα 2ου έτους: Κατεύθυνση Ψηφιακών Τεχνών (ΕΠΚ) 

● Μαθήματα 2ου έτους: Κατεύθυνση Παραστατικών Τεχνών (ΕΠΚ) 

● Μαθήματα 2ου-3ου-4ου έτους: Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

 

Έτος εισαγωγής 2021 

● Προϋποθέσεις για την λήψη πτυχίου: Εισακτέοι 2021  

● Μαθήματα 1ου έτους (ΥΠ) 

● Μαθήματα 2ου έτους: Κατεύθυνση Ψηφιακών Τεχνών (ΕΠΚ) 

● Μαθήματα 2ου έτους: Κατεύθυνση Παραστατικών Τεχνών (ΕΠΚ) 

● Μαθήματα 2ου-3ου-4ου έτους: Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2019 

Η ολοκλήρωση του προγράμματος αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε 60 ECTS ανά έτος σπουδών και 
σύνολο 240 ECTS. Με την ολοκλήρωση 240 ECTS, ο φοιτητής/-τρια λαμβάνει ενιαίο πτυχιακό τίτλο. 
Επισήμανση 1 > Κάθε μάθημα που ο/η φοιτητής/τρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς, προσμετράται με τις 
μονάδες ECTS και τον τύπο μαθήματος του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με αυτό που ήταν σε ισχύ 
κατά την εισαγωγή του/της στο τμήμα. Αυτό ισχύει και για τα μαθήματα που προσφέρονταν από κοινού με 
το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Αν το μάθημα που έχουν περάσει το συναντούν σε επόμενα εξάμηνα (με 
βάση τον οδηγό σπουδών 2022-2023), τότε αντί για αυτό παιρνουν ενα αλλο μάθημα του ιδίου τύπου (ΥΠ, 
ΕΠΚ ή ΕΕ αντίστοιχα). Π.χ., το μάθημα Προγραμματισμός και Τέχνη Ι στους προηγούμενους οδηγούς ήταν 
ΥΠ στο 1ο εξάμηνο ενώ πλέον είναι ΕΠΚ στο 3ο εξάμηνο, αν λοιπόν ο φοιτητής έχει πετύχει στο εν λόγω 
μάθημα τότε για το ΕΠΚ (του 3ου εξαμήνου) επιλέγει ένα άλλο μάθημα ΕΠΚ από το νέο οδηγό σπουδών 
οποιασδήποτε κατευθυνσης (ούτως ώστε να συμπληρωθεί στο έτος και στο σύνολο της φοιτησης ο 
απαραίτητος αριθμος μαθηματων ανα τυπο μαθηματος που προβλεπεται για την ολοκληρωση του 
πτυχιου). 
 
Επισήμανση 2 > Για κάθε μάθημα που δεν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ισχύουν οι διευκρινίσεις και 
αντιστοιχίες που προβλέπονται στους πίνακες που ακολουθούν.  
 
Επισήμανση 3 > Τα μαθήματα που πλέον δεν προσφέρονται στον Οδηγό Σπουδών 2022-23 μπορούν να 
αντικατασταθούν με οποιοδήποτε άλλο ΥΠ για το πρώτο έτος σπουδών, ΕΠΚ της ιδίας ή της άλλης 
κατεύθυνσης, και ΕΕ για τα υπόλοιπα έτη σπουδών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ υπάρχουν πλέον μαθήματα ΕΠ 
(επιλογής), αλλά μόνο οι κατηγορίες: Υποχρεωτικά (ΥΠ), Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΠΚ) και Ελεύθερης 
Επιλογής (ΕΕ). 
 
Επισήμανση 4 > Στο 1ο έτος σπουδών περιλαμβάνονται 12 μαθήματα συνολικά: 6 για το 1ο εξάμηνο (εκ 
των οποίων 5 υποχρεωτικά για όλους και 1 υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν ανάμεσα από 2 μαθήματα-επιλογές) 
και 6 υποχρεωτικά για το 2ο εξάμηνο. Δεν προσφέρεται πλέον η κατηγορία μαθημάτων επιλογής (ΕΠ). 
 
Οι εισακτέοι 2019 συνεχίζουν τις σπουδές τους με το νέο Οδηγό Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2022-
2023. Θα ξεκινήσουν να ακολουθούν το νέο Οδηγό Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, από το 
7ο εξάμηνο και έπειτα (Τρίτη Φάση σπουδών). 
 
Προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου είναι σε κάθε Φάση σπουδών να έχουν ολοκληρώσει τα απαιτούμενα 
ECTS ως εξής: 
 

● Πρώτη Φάση Σπουδών: Κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνει έξι μαθήματα 6 Χ 
5 ECTS = 30 ECTS. 

● Δεύτερη Φάση Σπουδών: Ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο (από το 3ο μέχρι και το 6ο) πρέπει να 
πάρει πέντε μαθήματα εκ των οποίων τα τρία να είναι Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΠΚ) και τα δύο 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Το κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ECTS (5X6 ECTS)=30 ECTS.  

● Τρίτη Φάση Σπουδών: Συνολικά 7ο και 8ο εξάμηνο 60 ECTS. 
 

 
Ακολουθεί πίνακας με τα ECTS ανά φάση σπουδών.  
 

 

Πρώτη φάση - Μαθήματα Υποβάθρου (εξάμηνα 1 και 2) 

Τύπος Πλήθος Μονάδες ECTS/ανά 

μάθημα 

 Σύνολο ECTS 

Υποχρεωτικά (ΥΠ) 12 5 60 

Συνολικά 60 ECTS 
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Δεύτερη φάση - Μαθήματα Εμβάθυνσης (εξάμηνα από 3 έως και 6) 

Τύπος Πλήθος Μονάδες ECTS/ανά 

μάθημα 

 Σύνολο ECTS 

Επιλογής 

κατεύθυνσης (ΕΠΚ) 

12 6 72 

Ελεύθερης Επιλογής 

(ΕΕ) 

8 6 48 

Συνολικά 120 ECTS 

Τρίτη φάση - Ολοκλήρωση σπουδών (εξάμηνα 7 και 8) 

Τύπος Πλήθος Μονάδες ECTS/ανά 

μάθημα 

 Σύνολο ECTS 

Πρακτική Άσκηση 

(ΠΑ), προαιρετικά 
1 12 ή 18 12 ή 18 

Πτυχιακή Εργασία 

(ΠΕ), προαιρετικά 
1 18 18 

Ελεύθερης Επιλογής 

(ΕΕ) 

4 έως 10 6 24 έως 60 

Συνολικά 60 ECTS 

Συνολικά για την ολοκλήρωση των σπουδών >= 240 ECTS 
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Μαθήματα 1ου έτους 

Διευκρίνιση: Το πρώτο έτος των σπουδών (1ο και 2ο εξάμηνο) έχει διαμορφωθεί με μαθήματα υποβάθρου-υποδομής κοινά για όλους τους φοιτητές (αποτελούν 

αναγκαία επιστημονική, καλλιτεχνική και τεχνολογική γνώση) και πλέον περιλαμβάνει 12 μαθήματα συνολικά, 6 για το 1ο εξάμηνο (εκ των οποίων 5 υποχρεωτικά - ΥΠ 

και 1 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό ανάμεσα από 2 μαθήματα-επιλογές) και 6 υποχρεωτικά-ΥΠ για το 2ο εξάμηνο. 

Εισακτέοι 2019 Αντιστοιχία με μάθημα στο νέο πρόγραμμα 
σπουδών 2022-2023 
 

Διευκρινίσεις / Αλλαγές 

Τίτλος Τύπος ECTS Τίτλος μαθήματος Τύπος ECTS  

Εισαγωγή στις Οπτικές Τέχνες ΕΠ 5 Εισαγωγή στις Οπτικές-Ψηφιακές 
Τέχνες 

ΥΠ 5 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί 
στο μάθημα ‘Εισαγωγή στις Οπτικές Τέχνες’ 
παραμένουν με αυτό.  
Για τους εισακτέους 2019 που δεν το έχουν 
περάσει ή επιλέξει εξακολουθούν να μπορούν 
να το επιλέξουν ως ΥΠ αν οφείλουν κάποιο από 
τα έξι ΥΠ ή ΕΠ μαθήματα του Οδηγού Σπουδών 
που ήταν σε ισχύ κατά το έτος εισαγωγής τους 
(2019).  

Εισαγωγή στην Τεχνολογία ΕΠ 5 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ΥΠ 5 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί 
στο μάθημα ‘Εισαγωγή στην Τεχνολογία’ 
παραμένουν με αυτό.  
Για τους εισακτέους 2019 που δεν το έχουν 
περάσει ή επιλέξει, εξακολουθούν να μπορούν 
να το επιλέξουν ως ΥΠ αν οφείλουν κάποιο από 
τα έξι ΥΠ ή ΕΠ μαθήματα του Οδηγού Σπουδών 
που ήταν σε ισχύ κατά το έτος εισαγωγής τους 
(2019). 
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Το Σώμα στις Παραστατικές 
Τέχνες: Χορός και Performance 

ΕΠ 5 Το Σώμα στις Παραστατικές Τέχνες: 
Χορός και Performance 

ΥΠ 5 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί 
στο μάθημα ‘Το Σώμα στις Παραστατικές Τέχνες: 
Χορός και Performance’ παραμένουν με αυτό.  
Οι φοιτητές που δεν το είχαν επιλέξει ή δεν 
έχουν επιτυχώς εξεταστεί σε αυτό, μπορούν να 
το επιλέξουν ως ΥΠ αν οφείλουν κάποιο από τα 
έξι ΥΠ ή ΕΠ μαθήματα του Οδηγού Σπουδών που 
ήταν σε ισχύ κατά το έτος εισαγωγής τους (2019). 

- - - Αρχές Ελευθέρου Σχεδίου  ΥΠ 5 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ - Για τους εισακτέους 2019, 2020, 
2021 αν οι φοιτητές αυτών των ετών οφείλουν 
μαθήματα του 1ου έτους, μπορούν να το πάρουν 
ως ΥΠ. Αν έχουν περάσει τα μαθήματα του 
πρώτου έτους, μπορούν να το πάρουν ως 
μάθημα ΕΕ (σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρξει 
προσαρμογή σε  6 ECTS - υπό διερεύνηση). 

- - - Παραστατικές και Ψηφιακές Τέχνες: 
Συγκλίσεις  

ΥΠ 5 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ - Για τους εισακτέους 2019, 2020, 
2021 αν οι φοιτητές αυτών των ετών οφείλουν 
μαθήματα του 1ου έτους, μπορούν να το πάρουν 
ως ΥΠ.  

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΕ 6 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΥΠ 5 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί 
στο μάθημα ‘Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας’ ως 
ΕΕ παραμένουν με αυτό.  
Οι φοιτητές που δεν το είχαν επιλέξει ή δεν 
έχουν επιτυχώς εξεταστεί σε αυτό, μπορούν να 
το επιλέξουν πλεον ως ΥΠ αν οφείλουν κάποιο 
από τα έξι ΥΠ ή ΕΠ μαθήματα του Οδηγού 
Σπουδών που ήταν σε ισχύ κατά το έτος 
εισαγωγής τους (2019). 
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Μαθήματα 2ου έτους 

 

Κατεύθυνση Ψηφιακών Τεχνών 

Διευκρινίσεις κανονισμού σπουδών 2022-2023: 
 
Ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο (από το 3ο μέχρι και το 6ο) πρέπει να πάρει πέντε μαθήματα εκ των οποίων τα τρία να είναι Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΠΚ) και τα δύο 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Το κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ECTS (5X6 ECTS)=30 ECTS.  

Εισακτέοι 2019 Αντιστοιχία με μάθημα στο νέο 
πρόγραμμα σπουδών 2022-2023 
 

Διευκρινίσεις / Αλλαγές 

Τίτλος Τύπος ECTS Τίτλος μαθήματος Τύπος ECTS  
 
 
 

Προγραμματισμός και Τέχνη Ι ΥΠ 5 Προγραμματισμός 
και Τέχνη Ι 

ΕΠΚ 6 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο μάθημα ως ΥΠ 
παραμένουν με αυτό.  
Εισακτέοι 2019 εάν το οφείλουν από το 1ο εξάμηνο το 
αντικαθιστούν με ένα άλλο ΥΠ μάθημα της επιλογής τους από το 
1ο ή το 2ο εξάμηνο του νέου οδηγού σπουδών, το οποίο θα τους 
πιστωθεί ως ΥΠ μάθημα. 

Μάθημα 1: Σύγχρονη Τέχνη ή  
Μάθημα 2: Αρχές Γραμμικού 
Σχεδίου 

ΕΠΚ 6 Μάθημα 1: 
Σύγχρονη Τέχνη ή 
Μάθημα 2: Αρχές 
Γραμμικού Σχεδίου 

ΕΠΚ 6 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο μάθημα 
“Σύγχρονη Τέχνη” ή στο μάθημα “Αρχές Γραμμικού Σχεδίου” 
παραμένουν με αυτό.  
Εισακτέοι 2019 εάν δεν έχουν περάσει τα μαθήματα αυτά, τα 
αντικαθιστούν με ένα άλλο ΕΠΚ μάθημα της επιλογής τους 
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Οι εισακτέοι του 2019 μπορούν να επιλέξουν το μάθημα “Αρχές 
Γραμμικού Σχεδίου” ως ΕΕ. 

Προγραμματισμός και Τέχνη ΙΙ ΕΠ 5 Προγραμματισμός 
και Τέχνη ΙΙ 

ΕΠΚ 6 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο μάθημα 
παραμένουν με αυτό και χρεώνεται ως ΥΠ.  
Εισακτέοι 2019, εάν το οφείλουν από το 1ο εξάμηνο το 
αντικαθιστούν με ένα άλλο μάθημα ΥΠ της επιλογής τους από το 
1ο ή το 2ο εξάμηνο του νέου οδηγού σπουδών.  

Εικαστική Επιτέλεση Ι: Θεωρία και 
εφαρμογές 

ΕΠΚ 6 Εικαστική 
Επιτέλεση: Θεωρία 
και εφαρμογές 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει τίτλο, παραμένει ίδιο σε εξάμηνο και ως ΕΠΚ.  

Τα Πολυμέσα στις Παραστατικές 
Τέχνες με έμφαση στη Βίντεο-
Τέχνη και Performance Art 

ΕΠΚ 6 Βίντεο Τέχνη και 
Πολυμέσα 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει τίτλο, αλλάζει εξάμηνο από 3ο σε 4ο, ενώ ο 
τύπος του παραμένει ίδιος (ΕΠΚ). Αν οι φοιτητές το έχουν περάσει 
και χρειάζονται μαθήματα για το 4ο εξάμηνο της κατεύθυνσής 
τους μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της άλλης 
κατεύθυνσης. Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα μάθημα ΕΠΚ από 
την κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε στο Πρόγραμμα Σπουδών 
κατά το έτος εισαγωγής τους (εκτός από τα Προγραμματισμός και 
Τέχνη Ι και Προγραμματισμός και Τέχνη ΙΙ). 

Εικονική Πραγματικότητα Ι ΕΠΚ 6 Εικονική 
Πραγματικότητα Ι 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο από 4ο σε 5ο. Αν οι φοιτητές το έχουν 
περάσει και χρειάζονται μαθήματα για το 5ο εξάμηνο της 
κατεύθυνσής τους μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε μάθημα 
ΕΠΚ της άλλης κατεύθυνσης. Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα 
μάθημα ΕΠΚ από την κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε στο 
Πρόγραμμα Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους (εκτός από τα 
Προγραμματισμός και Τέχνη Ι και Προγραμματισμός και Τέχνη ΙΙ). 

Ψηφιακή Τεχνολογία και Ηθική  ΕΠΚ 6 Το μάθημα 
αφαιρείται  

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αφαιρείται 
Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο μάθημα ως ΕΠΚ 
παραμένουν με αυτό. Οι εισακτέοι του 2019 που δεν το έχουν 
περάσει, μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της 
άλλης κατεύθυνσης. Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα μάθημα 
ΕΠΚ από την κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε στο Πρόγραμμα 
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Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους (εκτός από τα 
Προγραμματισμός και Τέχνη Ι και Προγραμματισμός και Τέχνη ΙΙ). 

Διάχυτα Υπολογιστικά Συστήματα ΕΠΚ 6 Το μάθημα 
αφαιρείται  

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αφαιρείται 
Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο μάθημα ως ΕΠΚ 
παραμένουν με αυτό. Οι εισακτέοι του 2019 που δεν το έχουν 
περάσει, μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της 
άλλης κατεύθυνσης. Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα μάθημα 
ΕΠΚ από την κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε στο Πρόγραμμα 
Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους (εκτός από τα 
Προγραμματισμός και Τέχνη Ι και Προγραμματισμός και Τέχνη ΙΙ). 

Παιδαγωγική των Ψηφιακών 
Τεχνών ΙΙ: Τέχνες και Τεχνολογία 
στην Εκπαίδευση 

ΕΠΚ 6 Παιδαγωγική των 
Ψηφιακών Τεχνών 
ΙΙ: Τέχνες και 
Τεχνολογία στην 
Εκπαίδευση 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο διδασκαλίας από 4ο σε 6ο. Αν οι 
φοιτητές το έχουν περάσει και χρειάζονται μαθήματα για το 6ο 
εξάμηνο της κατεύθυνσής τους μπορούν να επιλέξουν 
οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της άλλης κατεύθυνσης. Μπορούν 
επίσης να επιλέξουν ένα μάθημα ΕΠΚ από την κατεύθυνσή τους 
που δεν υπήρχε στο Πρόγραμμα Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής 
τους (εκτός από τα Προγραμματισμός και Τέχνη Ι και 
Προγραμματισμός και Τέχνη ΙΙ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθήματα 2ου έτους 
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Κατεύθυνση Παραστατικών Τεχνών 

Διευκρινίσεις κανονισμού σπουδών: 
 
Ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο (από το 3ο μέχρι και το 6ο) πρέπει να πάρει πέντε μαθήματα εκ των οποίων τα τρία να είναι Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΠΚ) και τα δύο 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Το κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ECTS (5X6 ECTS)=30 ECTS.  

 

Εισακτέοι 2019 Αντιστοιχία με μάθημα στο νέο 
πρόγραμμα σπουδών 2022-2023 
 

Διευκρινίσεις / Αλλαγές 

Τίτλος Τύπος ECTS Τίτλος μαθήματος Τύπος ECTS  

- - - Υποκριτική: Βασικές 
αρχές και πρακτικές 

ΕΠΚ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ - Προστίθεται στο 3ο εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2019 μπορούν να το επιλέξουν είτε ως ΕΠΚ αν 
χρωστούν κάποιο μάθημα ΕΠΚ είτε ως ΕΕ. 

Μουσική και Performance ΕΠΚ 6 Χορός και Τεχνολογία: 
Προσεγγίσεις σύνθεσης 
και έρευνας 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει τίτλο, ενώ ο τύπος του παραμένει ίδιος 
(ΕΠΚ). Για τους εισακτέους 2019 μπορούν να το επιλέξουν ως 
ΕΠΚ αν χρωστούν κάποιο μάθημα ΕΠΚ. 

Εισαγωγή στην Σκηνοθεσία: 
Θεωρία και Εφαρμογές 

ΕΠ 5 Σκηνοθεσία: Βασικές 
αρχές και πρακτικές 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει τίτλο και εξάμηνο από 2ο σε 4ο. Όσοι 
φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα κατά το 
πρώτο έτος, τους πιστώνονται οι μονάδες κανονικά. Αν το 
οφείλουν, τότε επιλέγουν ένα μάθημα ΥΠ από το νέο οδηγό 
σπουδών  που δεν το έχουν πάρει. 
Αν οι φοιτητές το έχουν περάσει και χρειάζονται μαθήματα 
για το 4ο εξάμηνο της κατεύθυνσής τους μπορούν να 
επιλέξουν οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της άλλης 
κατεύθυνσης. Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα μάθημα 
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ΕΠΚ από την κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε στο 
Πρόγραμμα Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους. 

Η συνεργασία μεταξύ των 
τεχνών: Το σύγχρονο συνολικό 
έργο τέχνης 

ΕΠΚ 6 Η συνεργασία μεταξύ 
των τεχνών: Το 
σύγχρονο συνολικό έργο 
τέχνης 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο από 3ο σε 6ο, ενώ ο τύπος του 
παραμένει ίδιος (ΕΠΚ).  
Αν οι φοιτητές το έχουν περάσει και χρειάζονται μαθήματα 
για το 6ο εξάμηνο της κατεύθυνσής τους μπορούν να 
επιλέξουν οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της άλλης 
κατεύθυνσης. Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα μάθημα 
ΕΠΚ από την κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε στο 
Πρόγραμμα Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους. 

Περφόρμανς και Χώρος: ο 
θεατής, ο καλλιτέχνης και ο 
επιτελεστικός χώρος συνάντησής 
τους 

ΕΠΚ 6 Περφόρμανς και Χώρος: 
ο θεατής, ο καλλιτέχνης 
και ο επιτελεστικός 
χώρος συνάντησής τους 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο από 4ο σε 5ο, ενώ ο τύπος του 
παραμένει ίδιος (ΕΠΚ).  
Αν οι φοιτητές το έχουν περάσει και χρειάζονται μαθήματα 
για το 5ο εξάμηνο της κατεύθυνσής τους μπορούν να 
επιλέξουν οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της άλλης 
κατεύθυνσης. Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα μάθημα 
ΕΠΚ από την κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε στο 
Πρόγραμμα Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους. 

Θεωρία Τέχνης και Πολιτισμού ΕΠΚ 6 Το μάθημα αφαιρείται  ΕΠΚ 6 Το μάθημα αφαιρείται 
Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο μάθημα 
ως ΕΠΚ παραμένουν με αυτό. Οι εισακτέοι του 2019 που δεν 
το έχουν περάσει, μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε 
μάθημα ΕΠΚ της άλλης κατεύθυνσης. Μπορούν επίσης να 
επιλέξουν ένα μάθημα ΕΠΚ από την κατεύθυνσή τους που 
δεν υπήρχε στο Πρόγραμμα Σπουδών κατά το έτος 
εισαγωγής τους. 

- - - Σωματικές Προσεγγίσεις 
στην Performance 

ΕΠΚ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ - Προστίθεται στο 6ο εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2019 μπορούν να το επιλέξουν είτε ως ΕΠΚ αν 
χρωστούν κάποιο μάθημα ΕΠΚ είτε ως ΕΕ. 

Παιδαγωγική των Παραστατικών 
Τεχνών Ι 

ΕΠΚ 6 Παιδαγωγική των 
Παραστατικών Τεχνών Ι: 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει τίτλο. Όλα τα υπόλοιπα (εξάμηνο, 
τύπος, πιστωτικές μονάδες)  παραμένουν ως έχουν. 
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Σύγχρονες προσεγγίσεις 
στις παραστατικές 
τέχνες στην εκπαίδευση 

 

 

 

 

Μαθήματα 2ου - 3ου - 4ου  έτους 

 

Μαθήματα ΕΕ (Ελεύθερης Επιλογής) 

Διευκρινίσεις κανονισμού σπουδών: 
 
Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) με 6 ECTS, από μια μεγάλη γκάμα πεδίων που διατίθενται κατά τα εξάμηνα 3ο-5ο-7ο (χειμερινό 
εξάμηνο) και 4ο-6ο-8ο (εαρινό εξάμηνο). Σημαντική σημείωση 1: Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες μπορούν να πάρουν συνολικά έως 5 μαθήματα 
ΕΕ από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (συμφωνία με το ΤΘΣ σε εξέλιξη). Σημαντική σημείωση 2: Οι φοιτητές επίσης μπορούν να πάρουν ως ΕΕ τα μαθήματα ΕΠΚ της 
άλλης κατεύθυνσης 

 

Εισακτέοι 2019 Αντιστοιχία με μάθημα στο νέο 
πρόγραμμα σπουδών 2022-2023 
 

Διευκρινίσεις / Αλλαγές 

Τίτλος Τύπος ECTS Τίτλος μαθήματος Τύπος ECTS  
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Ψηφιακός Σχεδιασμός Video 
Games  

ΕΠΚ 6 Σχεδιασμός και 
Ανάπτυξη Ψηφιακών 
Παιχνιδιών 

ΕΕ 6 Το μάθημα αλλάζει τίτλο, τύπο (από ΕΠΚ σε ΕΕ) και εξάμηνο 
από 4/6/8 σε 5/7. Για τους εισακτέους 2019 μπορούν να το 
επιλέξουν ως ΕΕ. 

- - - Ψηφιακή Τεχνολογία 
στην δημιουργία, 
έρευνα και 
εκπαίδευση του χορού 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 3/5/7 εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2019 μπορούν να το επιλέξουν ως ΕΕ. 

- - - Εγκαταστάσεις  
και  
Ψηφιακά Μέσα 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 5/7 εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2019 μπορούν να το επιλέξουν ως ΕΕ. 

- - - Χορός και κοινωνία: 
Παιδαγωγική της 
κίνησης και κοινωνικές 
εφαρμογές 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 4/6/8 εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2019 μπορούν να το επιλέξουν ως ΕΕ. 

- - - Ουτοπία και Δυστοπία 
στην θεατρική πράξη 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 4/6/8 εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2019 μπορούν να το επιλέξουν ως ΕΕ.  

- - - Ιρλανδικό  
Θέατρο 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 4/6/8 εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2019 μπορούν να το επιλέξουν ως ΕΕ. Επίσης, θα 
διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα και θα προσφέρεται και σε 
φοιτητές Erasmus 

- - - Χρώμα: Θεωρία και 
Πρακτικές Εφαρμογές 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 3/5/7 εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2019 μπορούν να το επιλέξουν ως ΕΕ. 

- - - Σχέδιο και Εικαστική 
Σύνθεση 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 3/5/7 εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2019 μπορούν να το επιλέξουν ως ΕΕ. 

Σύγχρονο Αμερικάνικο Θέατρο 
και Περφόρμανς 

ΕΕ 6 Σύγχρονο Αμερικάνικο 
Θέατρο και 
Περφόρμανς 

ΕΕ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο από 4/6/8 σε 3/5/7. Επίσης, θα 
διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα και θα προσφέρεται και σε 
φοιτητές Erasmus. 
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Θεωρίες Φύλου / 
Σεξουαλικότητας και Θεατρική 
Πράξη 

ΕΠΚ 6 Θεωρίες Φύλου / 
Σεξουαλικότητας και 
Θεατρική Πράξη 

ΕΕ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο από 6ο σε 4/6/8, τύπο από ΕΠΚ σε 
ΕΕ.  Για τους εισακτέους 2019, αν οφείλουν το μάθημα το 
επιλέγουν εκ νέου και τους πιστώνεται ως ΕΠΚ. 

- - - Αγγλικά Ι: Γλώσσα και 
Πολιτισμός 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 3/5 εξάμηνο. Υπάρχει 
δυνατότητα απαλλαγής (με πτυχίο Β1 και άνω αλλιώς 
υποχρεωτικά). Το μάθημα επιλέγεται υποχρεωτικά από όσους 
φοιτητές έχουν εισαχθεί στο τμήμα το 2021 και 2022 και δεν 
έχουν πιστοποιήσεις αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή 
ανώτερο (οι πιστοποιήσεις κατατίθενται από τους φοιτητές 
στην γραμματεία του τμήματος).  Η κατάταξη των φοιτητών στο 
επίπεδο Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ γίνεται από το διδακτικό προσωπικό του 
τμήματος.  

- - - Αγγλικά ΙΙ: Γλώσσα και 
Πολιτισμός 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 4/6 εξάμηνο. Υπάρχει 
δυνατότητα απαλλαγής (με πτυχίο Β1 και άνω αλλιώς 
υποχρεωτικά). Το μάθημα επιλέγεται υποχρεωτικά από όσους 
φοιτητές έχουν εισαχθεί στο τμήμα το 2021 και 2022 και δεν 
έχουν πιστοποιήσεις αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή 
ανώτερο (οι πιστοποιήσεις κατατίθενται από τους φοιτητές 
στην γραμματεία του τμήματος).  Η κατάταξη των φοιτητών στο 
επίπεδο Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ γίνεται από το διδακτικό προσωπικό του 
τμήματος.  

- - - Αγγλικά ΙΙΙ: Γλώσσα, 
Ορολογία και 
Πολιτισμός  

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 3/5/7 εξάμηνο. Το μάθημα 
επιλέγεται υποχρεωτικά από όσους φοιτητές έχουν εισαχθεί 
στο τμήμα το 2021 και 2022 και δεν έχουν πιστοποιήσεις 
αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερο (οι πιστοποιήσεις 
κατατίθενται από τους φοιτητές στην γραμματεία του 
τμήματος).  Η κατάταξη των φοιτητών στο επίπεδο Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ 
γίνεται από το διδακτικό προσωπικό του τμήματος.  Το μάθημα 
Αγγλικά ΙΙΙ μπορεί να επιλεγεί και από φοιτητές με πιστοποίηση 
γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερο. Για τους εισακτέους 2019 
μπορούν να επιλέξουν το μάθημα ως ΕΕ. 
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- - - 5 μαθήματα από το 
ΤΘΣ (ως ΕΕ κατά την 
διάρκεια των 
σπουδών) 

ΕΕ 6 Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πάρουν συνολικά έως 5 
μαθήματα ως μαθήματα ΕΕ από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, 
κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Για τους εισακτέους 
2019 μπορούν να τα επιλέξουν ως ΕΕ  
(η ρύθμιση αυτή είναι σε εξέλιξη - αναμένεται επιβεβαίωση 
από το ΤΘΣ). 

Στάδια της Παραγωγής ενός 
Οπτικοακουστικού Έργου 

ΕΕ 6 Στάδια της Παραγωγής 
ενός 
Οπτικοακουστικού 
Έργου 

ΕΕ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο από 3/5/7 σε 4/6/8. 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕ) Ι + ΙΙ ΕΕ 10+6 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
(ΠΕ) Ι + ΙΙ 

ΕΕ 12+6 Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) αλλάζει συνολικά σε επίπεδο ECTS 
από 16 (10+6) σε 18 (12+6), παραμένει προαιρετική και 
διαρθρώνεται στο 7ο και 8ο εξάμηνο. Η αλλαγή ισχύει από το 
ακαδ. έτος 2022-2023, οπότε δεν υπάρχει μεταβατική διάταξη 
για τους εισακτέους 2019, 2020, 2021. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΑ) ΕΕ 20 ή 14 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
(ΠΑ) 

ΕΕ 18 ή 12 Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αλλάζει σε επίπεδο ECTS από 20 
(πλήρους απασχόλησης) και 14 (μερικής απασχόλησης) σε 18 
(πλήρους απασχόλησης) και 12 (μερικής απασχόλησης), 
παραμένει προαιρετική και πραγματοποιείται σε φορέα στο 7ο 
ή 8ο εξάμηνο. Η αλλαγή ισχύει από το ακαδ. έτος 2022-2023, 
οπότε δεν υπάρχει μεταβατική διάταξη για τους εισακτέους 
2019. 
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2020 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2020 

Η ολοκλήρωση του προγράμματος αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε 60 ECTS ανά έτος σπουδών και 
σύνολο 240 ECTS. Με την ολοκλήρωση 240 ECTS, ο φοιτητής/-τρια λαμβάνει ενιαίο πτυχιακό τίτλο. 
 
 
Επισήμανση 1 > Κάθε μάθημα που ο/η φοιτητής/τρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς, προσμετράται 
με τις μονάδες ECTS και τον τύπο μαθήματος του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με αυτό που 
ήταν σε ισχύ κατά την εισαγωγή του/της στο τμήμα. Αυτό ισχύει και για τα μαθήματα που προσφέρονταν 
από κοινού με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Αν το μάθημα που έχουν περάσει το συναντούν σε 
επόμενα εξάμηνα (με βάση τον οδηγό σπουδών 2022-2023), τότε αντί για αυτό παιρνουν ενα αλλο 
μάθημα του ιδίου τύπου (ΥΠ, ΕΠΚ ή ΕΕ αντίστοιχα). Π.χ., το μάθημα Προγραμματισμός και Τέχνη Ι 
στους προηγούμενους οδηγούς ήταν ΥΠ στο 1ο εξάμηνο ενώ πλέον είναι ΕΠΚ στο 3ο εξάμηνο, αν 
λοιπόν ο φοιτητής έχει πετύχει στο εν λόγω μάθημα τότε για το ΕΠΚ (του 3ου εξαμήνου) επιλέγει ένα 
άλλο μάθημα ΕΠΚ από το νέο οδηγό σπουδών οποιασδήποτε κατευθυνσης (ούτως ώστε να 
συμπληρωθεί στο έτος και στο σύνολο της φοιτησης ο απαραίτητος αριθμος μαθηματων ανα τυπο 
μαθηματος που προβλεπεται για την ολοκληρωση του πτυχιου). 
 
Επισήμανση 2 > Για κάθε μάθημα που δεν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ισχύουν οι διευκρινίσεις και 
αντιστοιχίες που προβλέπονται στους πίνακες που ακολουθούν. 
 
Επισήμανση 3 > Τα μαθήματα που πλέον δεν προσφέρονται στον Οδηγό Σπουδών 2022-23 μπορούν να 
αντικατασταθούν με οποιοδήποτε άλλο ΥΠ για το πρώτο έτος σπουδών, ΕΠΚ της ιδίας ή της άλλης 
κατεύθυνσης, και ΕΕ για τα υπόλοιπα έτη σπουδών  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ υπάρχουν πλέον μαθήματα ΕΠ 
(επιλογής), αλλά μόνο οι κατηγορίες: Υποχρεωτικά (ΥΠ), Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΠΚ) και Ελεύθερης 
Επιλογής (ΕΕ). 
 
Επισήμανση 4 > Στο 1ο έτος σπουδών περιλαμβάνονται 12 μαθήματα συνολικά: 6 για το 1ο εξάμηνο (εκ 
των οποίων 5 υποχρεωτικά για όλους και 1 υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν ανάμεσα από 2 μαθήματα-επιλογές) 
και 6 υποχρεωτικά για το 2ο εξάμηνο. Δεν προσφέρεται πλέον η κατηγορία μαθημάτων επιλογής (ΕΠ). 
 
 
Οι εισακτέοι 2020 συνεχίζουν τις σπουδές τους με το νέο Οδηγό Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2022-
2023. Θα ξεκινήσουν να ακολουθούν το νέο Οδηγό Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, από το 
5ο εξάμηνο και έπειτα.. 
 
Προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου είναι σε κάθε Φάση σπουδών να έχουν ολοκληρώσει τα απαιτούμενα 
ECTS ως εξής: 
 

● Πρώτη Φάση Σπουδών: Κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνει έξι μαθήματα 6 Χ 
5 ECTS = 30 ECTS. 

● Δεύτερη Φάση Σπουδών: Ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο (από το 3ο μέχρι και το 6ο) πρέπει να 
πάρει πέντε μαθήματα εκ των οποίων τα τρία να είναι Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΠΚ) και τα δύο 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Το κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ECTS (5X6 ECTS)=30 ECTS.  

● Τρίτη Φάση Σπουδών: Συνολικά 7ο και 8ο εξάμηνο 60 ECTS. 
 
Ακολουθεί πίνακας με τα ECTS ανά φάση σπουδών.  

 

Πρώτη φάση - Μαθήματα Υποβάθρου (εξάμηνα 1 και 2) 

Τύπος Πλήθος Μονάδες ECTS/ανά 

μάθημα 

 Σύνολο ECTS 

Υποχρεωτικά (ΥΠ) 12 5 60 

Συνολικά 60 ECTS 
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Δεύτερη φάση - Μαθήματα Εμβάθυνσης (εξάμηνα από 3 έως και 6) 

Τύπος Πλήθος Μονάδες ECTS/ανά 

μάθημα 

 Σύνολο ECTS 

Επιλογής 

κατεύθυνσης (ΕΠΚ) 

12 6 72 

Ελεύθερης Επιλογής 

(ΕΕ) 

8 6 48 

Συνολικά 120 ECTS 

Τρίτη φάση - Ολοκλήρωση σπουδών (εξάμηνα 7 και 8) 

Τύπος Πλήθος Μονάδες ECTS/ανά 

μάθημα 

 Σύνολο ECTS 

Πρακτική Άσκηση 

(ΠΑ), προαιρετικά 
1 12 ή 18 12 ή 18 

Πτυχιακή Εργασία 

(ΠΕ), προαιρετικά 
1 18 18 

Ελεύθερης Επιλογής 

(ΕΕ) 

4 έως 10 6 24 έως 60 

Συνολικά 60 ECTS 

Συνολικά για την ολοκλήρωση των σπουδών >= 240 ECTS 
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Μαθήματα 1ου έτους 

Το πρώτο έτος των σπουδών (1ο και 2ο εξάμηνο) έχει διαμορφωθεί με μαθήματα υποβάθρου-υποδομής κοινά για όλους τους φοιτητές (αποτελούν αναγκαία 

επιστημονική, καλλιτεχνική και τεχνολογική γνώση) και πλέον περιλαμβάνει 12 μαθήματα συνολικά, 6 για το 1ο εξάμηνο (εκ των οποίων 5 υποχρεωτικά-ΥΠ και 1 κατ’ 

επιλογήν υποχρεωτικό - ΕΠ ανάμεσα από 2 μαθήματα-επιλογές) και 6 υποχρεωτικά-ΥΠ για το 2ο εξάμηνο. 

 

Εισακτέοι 2020 Αντιστοιχία με μάθημα στο νέο πρόγραμμα 
σπουδών 2022-2023 
 

Διευκρινίσεις 

Τίτλος Τύπος ECTS Τίτλος μαθήματος Τύπος ECTS  

Εισαγωγή στις Οπτικές 
Τέχνες 

ΕΠ 5 Εισαγωγή στις Οπτικές-
Ψηφιακές Τέχνες 

ΥΠ 5 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο μάθημα 
‘Εισαγωγή στις Οπτικές Τέχνες’ παραμένουν με αυτό.  
Για τους εισακτέους 2020 που δεν το έχουν περάσει ή επιλέξει 
εξακολουθούν να μπορούν να το επιλέξουν ως ΥΠ αν οφείλουν 
κάποιο από τα έξι ΥΠ ή ΕΠ μαθήματα του Οδηγού Σπουδών 
που ήταν σε ισχύ κατά το έτος εισαγωγής τους (2020).  

Εισαγωγή στην 
Τεχνολογία 

ΕΠ 5 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ΥΠ 5 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο μάθημα 
‘Εισαγωγή στην Τεχνολογία’ παραμένουν με αυτό.  
Για τους εισακτέους 2020 που δεν το έχουν περάσει ή επιλέξει, 
εξακολουθούν να μπορούν να το επιλέξουν ως ΥΠ αν οφείλουν 
κάποιο από τα έξι ΥΠ ή ΕΠ μαθήματα του Οδηγού Σπουδών 
που ήταν σε ισχύ κατά το έτος εισαγωγής τους (2020). 

Το Σώμα στις 
Παραστατικές Τέχνες: 
Χορός και Performance 

ΕΠ 5 Το Σώμα στις Παραστατικές 
Τέχνες: Χορός και Performance 

ΥΠ 5 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο μάθημα ‘Το 
Σώμα στις Παραστατικές Τέχνες: Χορός και Performance’ 
παραμένουν με αυτό.  
Οι φοιτητές που δεν το είχαν επιλέξει ή δεν έχουν επιτυχώς 
εξεταστεί σε αυτό, μπορούν να το επιλέξουν ως ΥΠ αν 
οφείλουν κάποιο από τα έξι ΥΠ ή ΕΠ μαθήματα του Οδηγού 
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Σπουδών που ήταν σε ισχύ κατά το έτος εισαγωγής τους 
(2020). 

- - - Αρχές Ελευθέρου Σχεδίου  ΥΠ 5 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ - Για τους εισακτέους 2019, 2020, 2021 αν οι 
φοιτητές αυτών των ετών οφείλουν μαθήματα του 1ου έτους, 
μπορούν να το πάρουν ως ΥΠ. Αν έχουν περάσει τα μαθήματα 
του πρώτου έτους, μπορούν να το πάρουν ως μάθημα ΕΕ (σε 
αυτήν την περίπτωση θα υπάρξει προσαρμογή σε  6 ECTS - υπό 
διερεύνηση). 

- - - Παραστατικές και Ψηφιακές 
Τέχνες: Συγκλίσεις  

ΥΠ 5 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ - Για τους εισακτέους 2019, 2020, 2021 αν οι 
φοιτητές αυτών των ετών οφείλουν μαθήματα του 1ου έτους, 
μπορούν να το πάρουν ως ΥΠ.  

Ψηφιακή Επεξεργασία 
Εικόνας 

ΕΕ 6 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΥΠ 5 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο μάθημα 
‘Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας’ ως ΕΕ παραμένουν με αυτό.  
Οι φοιτητές που δεν το είχαν επιλέξει ή δεν έχουν επιτυχώς 
εξεταστεί σε αυτό, μπορούν να το επιλέξουν πλεον ως ΥΠ αν 
οφείλουν κάποιο από τα έξι ΥΠ ή ΕΠ μαθήματα του Οδηγού 
Σπουδών που ήταν σε ισχύ κατά το έτος εισαγωγής τους 
(2020). 
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Μαθήματα 2ου έτους 

 

Κατεύθυνση Ψηφιακών Τεχνών 

Διευκρινίσεις κανονισμού σπουδών 2022-2023: 
 
Ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο (από το 3ο μέχρι και το 6ο) πρέπει να πάρει πέντε μαθήματα εκ των οποίων τα τρία να είναι Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΠΚ) και τα δύο Ελεύθερης 
Επιλογής (ΕΕ). Το κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ECTS (5X6 ECTS)=30 ECTS.  

Εισακτέοι 2020 Αντιστοιχία με μάθημα στο νέο πρόγραμμα 
σπουδών 2022-2023 
 

Διευκρινίσεις / Αλλαγές 

Τίτλος Τύπος ECTS Τίτλος μαθήματος Τύπος ECTS  
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Προγραμματισμός και 
Τέχνη Ι 

ΥΠ 5 Προγραμματισμός και Τέχνη Ι ΕΠΚ 6 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο 
μάθημα ως ΥΠ παραμένουν με αυτό.  
Εισακτέοι 2020 εάν το οφείλουν από το 1ο εξάμηνο το 
αντικαθιστούν με ένα άλλο ΥΠ μάθημα της επιλογής τους 
από το 1ο ή το 2ο εξάμηνο του νέου οδηγού σπουδών, το 
οποίο θα τους πιστωθεί ως ΥΠ μάθημα. 

Μάθημα 1: Σύγχρονη 
Τέχνη ή  
Μάθημα 2: Αρχές 

Γραμμικού Σχεδίου 

ΕΠΚ 6 Μάθημα 1: Σύγχρονη Τέχνη ή 
Μάθημα 2: Αρχές Γραμμικού 
Σχεδίου 

ΕΠΚ 6 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο 
μάθημα “Σύγχρονη Τέχνη” ή στο μάθημα “Αρχές 
Γραμμικού Σχεδίου” παραμένουν με αυτό.  
Εισακτέοι 2020 εάν δεν έχουν περάσει τα μαθήματα αυτά, 
τα αντικαθιστούν με ένα άλλο ΕΠΚ μάθημα της επιλογής 
τους 
Οι εισακτέοι του 2020 μπορούν να επιλέξουν το μάθημα 
“Αρχές Γραμμικού Σχεδίου” ως ΕΕ. 

Προγραμματισμός και 
Τέχνη ΙI 

ΕΠ 5 Προγραμματισμός και Τέχνη ΙI ΕΠΚ 6 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο 
μάθημα παραμένουν με αυτό και χρεώνεται ως ΥΠ.  
Εισακτέοι 2020, εάν το οφείλουν από το 1ο εξάμηνο το 
αντικαθιστούν με ένα άλλο μάθημα ΥΠ της επιλογής τους 
από το 1ο ή το 2ο εξάμηνο του νέου οδηγού σπουδών.  

Εικαστικη Επιτελεση Ι: 
Θεωρία και εφαρμογές 

ΕΠΚ 6 Εικαστικη Επιτελεση: Θεωρία και 
εφαρμογές 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει τίτλο, παραμένει ίδιο σε εξάμηνο και 
ως ΕΠΚ.  

Τα Πολυμέσα στις 
Παραστατικές Τέχνες με 
έμφαση στη Βίντεο-
Τέχνη και Performance 
Art 

ΕΠΚ 6 Βίντεο Τέχνη και Πολυμέσα ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει τίτλο, αλλάζει εξάμηνο από 3ο σε 4ο, 
ενώ ο τύπος του παραμένει ίδιος (ΕΠΚ). Αν οι φοιτητές το 
έχουν περάσει και χρειάζονται μαθήματα για το 4ο 
εξάμηνο της κατεύθυνσής τους μπορούν να επιλέξουν 
οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της άλλης κατεύθυνσης. 
Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα μάθημα ΕΠΚ από την 
κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε στο Πρόγραμμα 
Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους (εκτός από τα 
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Προγραμματισμός και Τέχνη Ι και Προγραμματισμός και 
Τέχνη ΙΙ). 

Εικονική 
Πραγματικότητα Ι 

ΕΠΚ 6 Εικονική Πραγματικότητα Ι ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο από 4ο σε 5ο. Αν οι φοιτητές 
το έχουν περάσει και χρειάζονται μαθήματα για το 5ο 
εξάμηνο της κατεύθυνσής τους μπορούν να επιλέξουν 
οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της άλλης κατεύθυνσης. 
Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα μάθημα ΕΠΚ από την 
κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε στο Πρόγραμμα 
Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους (εκτός από τα 
Προγραμματισμός και Τέχνη Ι και Προγραμματισμός και 
Τέχνη ΙΙ). 

Ψηφιακή Τεχνολογία και 
Ηθική  

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αφαιρείται - Οι 
εισακτέοι του 2019 μπορούν να 
επιλέξουν ένα μάθημα ΕΕ των 
εξαμήνων 3ο-5ο-7ο που να αφορά 
τις ψηφιακές τέχνες ή/και την 
τεχνολογία, με την έγκριση του 
συμβούλου σπουδών τους. Το 
μάθημα αυτό θα τους πιστωθεί 
ως μάθημα ΕΠΚ. Μπορούν επίσης 
να επιλέξουν ένα μάθημα ΕΠΚ 
που δεν υπήρχε στο Πρόγραμμα 
Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής 
τους (εκτός από τα 
Προγραμματισμός και Τέχνη Ι και 
Προγραμματισμός και Τέχνη ΙΙ) 

ΕΕ 6 Το μάθημα αφαιρείται 
Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο 
μάθημα ως ΕΠΚ παραμένουν με αυτό. Οι εισακτέοι του 
2020 που δεν το έχουν περάσει, μπορούν να επιλέξουν 
οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της άλλης κατεύθυνσης. 
Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα μάθημα ΕΠΚ από την 
κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε στο Πρόγραμμα 
Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους (εκτός από τα 
Προγραμματισμός και Τέχνη Ι και Προγραμματισμός και 
Τέχνη ΙΙ). 

Διάχυτα Υπολογιστικά 
Συστήματα 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αφαιρείται - Οι 
εισακτέοι του 2019 μπορούν να 
επιλέξουν ένα μάθημα ΕΕ των 
εξαμήνων 4ο-6ο-8ο που να αφορά 
τις ψηφιακές τέχνες ή/και την 
τεχνολογία, με την έγκριση του 
συμβούλου σπουδών τους. Το 

ΕΕ 6 Το μάθημα αφαιρείται 
Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο 
μάθημα ως ΕΠΚ παραμένουν με αυτό. Οι εισακτέοι του 
2020 που δεν το έχουν περάσει, μπορούν να επιλέξουν 
οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της άλλης κατεύθυνσης. 
Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα μάθημα ΕΠΚ από την 
κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε στο Πρόγραμμα 
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μάθημα αυτό θα τους πιστωθεί ως 
μάθημα ΕΠΚ. Μπορούν επίσης να 
επιλέξουν ένα μάθημα ΕΠΚ που 
δεν υπήρχε στο Πρόγραμμα 
Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής 
τους (εκτός από τα 
Προγραμματισμός και Τέχνη Ι και 
Προγραμματισμός και Τέχνη ΙΙ) 

Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους (εκτός από τα 
Προγραμματισμός και Τέχνη Ι και Προγραμματισμός και 
Τέχνη ΙΙ). 

Παιδαγωγική των 
Ψηφιακών Τεχνών ΙΙ: 
Τέχνες και Τεχνολογία 
στην Εκπαίδευση 

ΕΠΚ 6 Παιδαγωγική των Ψηφιακών 
Τεχνών ΙΙ: Τέχνες και Τεχνολογία 
στην Εκπαίδευση 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο διδασκαλίας από 4ο σε 6ο. 
Αν οι φοιτητές το έχουν περάσει και χρειάζονται 
μαθήματα για το 6ο εξάμηνο της κατεύθυνσής τους 
μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της 
άλλης κατεύθυνσης. Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα 
μάθημα ΕΠΚ από την κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε 
στο Πρόγραμμα Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους 
(εκτός από τα Προγραμματισμός και Τέχνη Ι και 
Προγραμματισμός και Τέχνη ΙΙ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθήματα 2ου έτους 
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Κατεύθυνση Παραστατικών Τεχνών 

Διευκρινίσεις κανονισμού σπουδών: 
 
Ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο (από το 3ο μέχρι και το 6ο) πρέπει να πάρει πέντε μαθήματα εκ των οποίων τα τρία να είναι Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΠΚ) και τα δύο Ελεύθερης 
Επιλογής (ΕΕ). Το κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ECTS (5X6 ECTS)=30 ECTS. 

 

Εισακτέοι 2020 Αντιστοιχία με μάθημα στο νέο πρόγραμμα 
σπουδών 2022-2023 
 

Διευκρινίσεις / Αλλαγές 

Τίτλος Τύπος ECTS Τίτλος μαθήματος Τύπος ECTS  
 
 
 

- - - Υποκριτική: Βασικές αρχές και 
πρακτικές 

ΕΠΚ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ - Προστίθεται στο 3ο εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2020 μπορούν να το επιλέξουν είτε ως ΕΠΚ αν 
χρωστούν κάποιο μάθημα ΕΠΚ είτε ως ΕΕ. 

Μουσική και 
Performance 

ΕΠΚ 6 Χορός και Τεχνολογία: Προσεγγίσεις 
σύνθεσης και έρευνας 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει τίτλο, ενώ ο τύπος του παραμένει 
ίδιος (ΕΠΚ). Για τους εισακτέους 2020 μπορούν να το 
επιλέξουν ως ΕΠΚ αν χρωστούν κάποιο μάθημα ΕΠΚ. 

Εισαγωγή στην 
Σκηνοθεσία: Θεωρία και 
Εφαρμογές 

ΕΠ 5 Σκηνοθεσία: Βασικές αρχές και 
πρακτικές 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει τίτλο και εξάμηνο από 2ο σε 4ο. Όσοι 
φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα κατά το 
πρώτο έτος, τους πιστώνονται οι μονάδες κανονικά. Αν το 
οφείλουν, τότε επιλέγουν ένα μάθημα ΥΠ από το νέο 
οδηγό σπουδών  που δεν το έχουν πάρει. 
Αν οι φοιτητές το έχουν περάσει και χρειάζονται 
μαθήματα για το 4ο εξάμηνο της κατεύθυνσής τους 
μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της 
άλλης κατεύθυνσης. Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα 
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μάθημα ΕΠΚ από την κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε 
στο Πρόγραμμα Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους. 

Η συνεργασία μεταξύ 
των τεχνών: Το 
σύγχρονο συνολικό έργο 
τέχνης 

ΕΠΚ 6 Η συνεργασία μεταξύ των τεχνών: Το 
σύγχρονο συνολικό έργο τέχνης 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο από 3ο σε 6ο, ενώ ο τύπος 
του παραμένει ίδιος (ΕΠΚ).  
Αν οι φοιτητές το έχουν περάσει και χρειάζονται 
μαθήματα για το 6ο εξάμηνο της κατεύθυνσής τους 
μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της 
άλλης κατεύθυνσης. Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα 
μάθημα ΕΠΚ από την κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε 
στο Πρόγραμμα Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους. 

Περφόρμανς και Χώρος: 
ο θεατής, ο καλλιτέχνης 
και ο επιτελεστικός 
χώρος συνάντησής τους 

ΕΠΚ 6 Περφόρμανς και Χώρος: ο θεατής, ο 
καλλιτέχνης και ο επιτελεστικός 
χώρος συνάντησής τους 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο από 4ο σε 5ο, ενώ ο τύπος 
του παραμένει ίδιος (ΕΠΚ).  
Αν οι φοιτητές το έχουν περάσει και χρειάζονται 
μαθήματα για το 5ο εξάμηνο της κατεύθυνσής τους 
μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της 
άλλης κατεύθυνσης. Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα 
μάθημα ΕΠΚ από την κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε 
στο Πρόγραμμα Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους. 

Θεωρία Τέχνης και 
Πολιτισμού 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αφαιρείται  ΕΠΚ 6 Το μάθημα αφαιρείται 
Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο 
μάθημα ως ΕΠΚ παραμένουν με αυτό. Οι εισακτέοι του 
2020 που δεν το έχουν περάσει, μπορούν να επιλέξουν 
οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της άλλης κατεύθυνσης. 
Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα μάθημα ΕΠΚ από την 
κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε στο Πρόγραμμα 
Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους. 

- - - Σωματικές Προσεγγίσεις στην 
Performance 

ΕΠΚ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ - Προστίθεται στο 6ο εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2020 μπορούν να το επιλέξουν είτε ως ΕΠΚ αν 
χρωστούν κάποιο μάθημα ΕΠΚ είτε ως ΕΕ. 

Παιδαγωγική των 
Παραστατικών Τεχνών Ι 

ΕΠΚ 6 Παιδαγωγική των Παραστατικών 
Τεχνών Ι: Σύγχρονες προσεγγίσεις 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει τίτλο. Όλα τα υπόλοιπα (εξάμηνο, 
τύπος, πιστωτικές μονάδες)  παραμένουν ως έχουν. 
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στις παραστατικές τέχνες στην 
εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθήματα 2ου - 3ου - 4ου  έτους 

 

Μαθήματα ΕΕ (Ελεύθερης Επιλογής) 

Διευκρινίσεις κανονισμού σπουδών: 
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Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) με 6 ECTS, από μια μεγάλη γκάμα πεδίων που διατίθενται κατά τα εξάμηνα 3ο-5ο-7ο (χειμερινό εξάμηνο) 
και 4ο-6ο-8ο (εαρινό εξάμηνο). Σημαντική σημείωση 1: Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες μπορούν να πάρουν συνολικά έως 5 μαθήματα ΕΕ από το 
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Σημαντική σημείωση 2: Οι φοιτητές επίσης μπορούν να πάρουν ως ΕΕ τα μαθήματα ΕΠΚ της άλλης κατεύθυνσης 

 

Εισακτέοι 2020 Αντιστοιχία με μάθημα στο νέο πρόγραμμα σπουδών 
2022-2023 
 

Διευκρινίσεις / Αλλαγές 

Τίτλος Τύπος ECTS Τίτλος μαθήματος Τύπος ECTS  
 
 
 

Ψηφιακός Σχεδιασμός 
Video Games  

ΕΠΚ 6 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών 
Παιχνιδιών 

ΕΕ 6 Το μάθημα αλλάζει τίτλο, τύπο (από ΕΠΚ σε ΕΕ) και 
εξάμηνο από 4/6/8 σε 5/7. Για τους εισακτέους 
2020, μπορούν να το επιλέξουν ως ΕΕ. 

- - - Ψηφιακή Τεχνολογία στην δημιουργία, 
έρευνα και εκπαίδευση του χορού 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 3/5/7 εξάμηνο. 
Οι εισακτέοι 2020 μπορούν να το επιλέξουν ως ΕΕ. 

- - - Εγκαταστάσεις και Ψηφιακά Μέσα ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 5/7 εξάμηνο. Για 
τους εισακτέους 2020 μπορούν να το επιλέξουν ως 
ΕΕ. 

- - - Χορός και κοινωνία: Παιδαγωγική της 
κίνησης και κοινωνικές εφαρμογές 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 4/6/8 εξάμηνο. 
Για τους εισακτέους 2020 μπορούν να το επιλέξουν 
ως ΕΕ. 

- - - Ουτοπία και Δυστοπία στην θεατρική 
πράξη 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 4/6/8 εξάμηνο. 
Για τους εισακτέους 2020 μπορούν να το επιλέξουν 
ως ΕΕ. 

- - - Ιρλανδικό Θέατρο ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 4/6/8 εξάμηνο. 
Για τους εισακτέους 2020 μπορούν να το επιλέξουν 
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ως ΕΕ. Επίσης, θα διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα 
και θα προσφέρεται και σε φοιτητές Erasmus 

- - - Χρώμα: Θεωρία και Πρακτικές Εφαρμογές ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 3/5/7 εξάμηνο. 
Για τους εισακτέους 2020 μπορούν να το επιλέξουν 
ως ΕΕ. 

- - - Σχέδιο και Εικαστική Σύνθεση ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 3/5/7 εξάμηνο. 
Για τους εισακτέους 2020 μπορούν να το επιλέξουν 
ως ΕΕ. 

Σύγχρονο Αμερικάνικο 
Θέατρο και Περφόρμανς 

ΕΕ 6 Σύγχρονο Αμερικάνικο Θέατρο και 
Περφόρμανς 

ΕΕ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο από 4/6/8 σε 3/5/7. 
Επίσης, θα διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα και θα 
προσφέρεται και σε φοιτητές Erasmus. 

Θεωρίες Φύλου / 
Σεξουαλικότητας και 
Θεατρική Πράξη 

ΕΠΚ 6 Θεωρίες Φύλου / Σεξουαλικότητας και 
Θεατρική Πράξη 

ΕΕ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο από 6ο σε 4/6/8, τύπο 
από ΕΠΚ σε ΕΕ. Για τους εισακτέους 2020 μπορούν 
να το επιλέξουν ως ΕΕ.  

- - - Αγγλικά Ι: Γλώσσα και Πολιτισμός ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 3/5 εξάμηνο. 
Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής (με πτυχίο Β1 και 
άνω αλλιώς υποχρεωτικά). Το μάθημα επιλέγεται 
υποχρεωτικά από όσους φοιτητές έχουν εισαχθεί 
στο τμήμα το 2021 και 2022 και δεν έχουν 
πιστοποιήσεις αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή 
ανώτερο (οι πιστοποιήσεις κατατίθενται από τους 
φοιτητές στην γραμματεία του τμήματος).  Η 
κατάταξη των φοιτητών στο επίπεδο Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ 
γίνεται από το διδακτικό προσωπικό του τμήματος. 
Δεν υπάρχει μεταβατική διάταξη για εισακτέους 
2020. 

- - - Αγγλικά ΙΙ: Γλώσσα και Πολιτισμός ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 4/6 εξάμηνο. 
Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής (με πτυχίο Β1 και 
άνω αλλιώς υποχρεωτικά). Το μάθημα επιλέγεται 
υποχρεωτικά από όσους φοιτητές έχουν εισαχθεί 
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στο τμήμα το 2021 και 2022 και δεν έχουν 
πιστοποιήσεις αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή 
ανώτερο (οι πιστοποιήσεις κατατίθενται από τους 
φοιτητές στην γραμματεία του τμήματος).  Η 
κατάταξη των φοιτητών στο επίπεδο Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ 
γίνεται από το διδακτικό προσωπικό του τμήματος.  

- - - Αγγλικά ΙΙΙ: Γλώσσα, Ορολογία και 
Πολιτισμός 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 3/5/7 εξάμηνο. 
Το μάθημα επιλέγεται υποχρεωτικά από όσους 
φοιτητές έχουν εισαχθεί στο τμήμα το 2021 και 
2022 και δεν έχουν πιστοποιήσεις αγγλικής 
γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερο (οι πιστοποιήσεις 
κατατίθενται από τους φοιτητές στην γραμματεία 
του τμήματος).  Η κατάταξη των φοιτητών στο 
επίπεδο Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ γίνεται από το διδακτικό 
προσωπικό του τμήματος.  Το μάθημα Αγγλικά ΙΙΙ 
μπορεί να επιλεγεί και από φοιτητές με 
πιστοποίηση γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερο. Για 
τους εισακτέους 2020 μπορούν να επιλέξουν το 
μάθημα ως ΕΕ. 

- - - 5 μαθήματα από το ΤΘΣ (ως ΕΕ κατά την 
διάρκεια των σπουδών) 

ΕΕ 6 Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πάρουν συνολικά 
έως 5 μαθήματα ως μαθήματα ΕΕ από το Τμήμα 
Θεατρικών Σπουδών, κατά την διάρκεια των 
σπουδών τους. Για τους εισακτέους 2020 μπορούν 
να τα επιλέξουν ως ΕΕ (η ρύθμιση αυτή είναι σε 
εξέλιξη - αναμένεται επιβεβαίωση από το ΤΘΣ) 

Στάδια της Παραγωγής 
ενός Οπτικοακουστικού 
Έργου 

ΕΕ 6 Στάδια της Παραγωγής ενός 
Οπτικοακουστικού Έργου 

ΕΕ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο από 3/5/7 σε 4/6/8. 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕ) Ι 
+ ΙΙ 

ΕΕ 10+6 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕ) Ι + ΙΙ ΕΕ 12+6 Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) αλλάζει συνολικά σε 
επίπεδο ECTS από 16 (10+6) σε 18 (12+6), 
παραμένει προαιρετική και διαρθρώνεται στο 7ο 
και 8ο εξάμηνο. Η αλλαγή ισχύει από το ακαδ. έτος 
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2022-2023, οπότε δεν υπάρχει μεταβατική διάταξη 
για τους εισακτέους 2020. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΑ) ΕΕ 20 ή 14 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΑ) ΕΕ 18 ή 12 Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αλλάζει σε επίπεδο ECTS 
από 20 (πλήρους απασχόλησης) και 14 (μερικής 
απασχόλησης) σε 18 (πλήρους απασχόλησης) και 
12 (μερικής απασχόλησης), παραμένει 
προαιρετική και πραγματοποιείται σε φορέα στο 
7ο ή 8ο εξάμηνο. Η αλλαγή ισχύει από το ακαδ. 
έτος 2022-2023, οπότε δεν υπάρχει μεταβατική 
διάταξη για τους εισακτέους 2020. 
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ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  
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35 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2021 

Η ολοκλήρωση του προγράμματος αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε 60 ECTS ανά έτος σπουδών και 
σύνολο 240 ECTS. Με την ολοκλήρωση 240 ECTS, ο φοιτητής/-τρια λαμβάνει ενιαίο πτυχιακό τίτλο. 
 
 
Επισήμανση 1 > Κάθε μάθημα που ο/η φοιτητής/τρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς, προσμετράται 
με τις μονάδες ECTS και τον τύπο μαθήματος του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με αυτό που 
ήταν σε ισχύ κατά την εισαγωγή του/της στο τμήμα. Αυτό ισχύει και για τα μαθήματα που προσφέρονταν 
από κοινού με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Αν το μάθημα που έχουν περάσει το συναντούν σε 
επόμενα εξάμηνα (με βάση τον οδηγό σπουδών 2022-2023), τότε αντί για αυτό παιρνουν ενα αλλο 
μάθημα του ιδίου τύπου (ΥΠ, ΕΠΚ ή ΕΕ αντίστοιχα). Π.χ., το μάθημα Προγραμματισμός και Τέχνη Ι 
στους προηγούμενους οδηγούς ήταν ΥΠ στο 1ο εξάμηνο ενώ πλέον είναι ΕΠΚ στο 3ο εξάμηνο, αν 
λοιπόν ο φοιτητής έχει πετύχει στο εν λόγω μάθημα τότε για το ΕΠΚ (του 3ου εξαμήνου) επιλέγει ένα 
άλλο μάθημα ΕΠΚ από το νέο οδηγό σπουδών οποιασδήποτε κατευθυνσης (ούτως ώστε να 
συμπληρωθεί στο έτος και στο σύνολο της φοιτησης ο απαραίτητος αριθμος μαθηματων ανα τυπο 
μαθηματος που προβλεπεται για την ολοκληρωση του πτυχιου). 
 
Επισήμανση 2 > Για κάθε μάθημα που δεν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ισχύουν οι διευκρινίσεις και 
αντιστοιχίες που προβλέπονται στους πίνακες που ακολουθούν. 
 
Επισήμανση 3 > Τα μαθήματα που πλέον δεν προσφέρονται στον Οδηγό Σπουδών 2022-23 μπορούν 
να αντικατασταθούν με οποιοδήποτε άλλο ΥΠ για το πρώτο έτος σπουδών, ΕΠΚ της ιδίας ή της άλλης 
κατεύθυνσης, και ΕΕ για τα υπόλοιπα έτη σπουδών  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ υπάρχουν πλέον μαθήματα ΕΠ 
(επιλογής), αλλά μόνο οι κατηγορίες: Υποχρεωτικά (ΥΠ), Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΠΚ) και Ελεύθερης 
Επιλογής (ΕΕ). 
 
Επισήμανση 4 > Στο 1ο έτος σπουδών περιλαμβάνονται 12 μαθήματα συνολικά: 6 για το 1ο εξάμηνο (εκ 
των οποίων 5 υποχρεωτικά για όλους και 1 υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν ανάμεσα από 2 μαθήματα-επιλογές) 
και 6 υποχρεωτικά για το 2ο εξάμηνο. Δεν προσφέρεται πλέον η κατηγορία μαθημάτων επιλογής (ΕΠ). 
 
 
Οι εισακτέοι 2021 συνεχίζουν τις σπουδές τους με το νέο Οδηγό Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2022-
2023. Θα ξεκινήσουν να ακολουθούν το νέο Οδηγό Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, από το 
3ο εξάμηνο και έπειτα (Δεύτερη Φάση σπουδών). 
 
Προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου είναι σε κάθε Φάση σπουδών να έχουν ολοκληρώσει τα απαιτούμενα 
ECTS ως εξής: 
 

● Πρώτη Φάση Σπουδών: Κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνει έξι μαθήματα 6 Χ 
5 ECTS = 30 ECTS. 

● Δεύτερη Φάση Σπουδών: Ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο (από το 3ο μέχρι και το 6ο) πρέπει να 
πάρει πέντε μαθήματα εκ των οποίων τα τρία να είναι Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΠΚ) και τα δύο 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Το κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ECTS (5X6 ECTS)=30 ECTS. 
Εξαίρεση αποτελεί το 4ο εξάμηνο της κατεύθυνσης Ψηφιακών Τεχνών όπου ο φοιτητής 
αναλαμβάνει 4 μαθήματα ΕΠΚ και 2 ΕΕ. 

● Τρίτη Φάση Σπουδών: Συνολικά 7ο και 8ο εξάμηνο 60 ECTS. 
 
Ακολουθεί πίνακας με τα ECTS ανά φάση σπουδών.  

 

Πρώτη φάση - Μαθήματα Υποβάθρου (εξάμηνα 1 και 2) 

Τύπος Πλήθος Μονάδες ECTS/ανά 

μάθημα 

 Σύνολο ECTS 

Υποχρεωτικά (ΥΠ) 12 5 60 
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Συνολικά 60 ECTS 

Δεύτερη φάση - Μαθήματα Εμβάθυνσης (εξάμηνα από 3 έως και 6) 

Τύπος Πλήθος Μονάδες ECTS/ανά 

μάθημα 

 Σύνολο ECTS 

Επιλογής 

κατεύθυνσης (ΕΠΚ) 

12 6 72 

Ελεύθερης Επιλογής 

(ΕΕ) 

8 6 48 

Συνολικά 120 ECTS 

Τρίτη φάση - Ολοκλήρωση σπουδών (εξάμηνα 7 και 8) 

Τύπος Πλήθος Μονάδες ECTS/ανά 

μάθημα 

 Σύνολο ECTS 

Πρακτική Άσκηση 

(ΠΑ), προαιρετικά 
1 12 ή 18 12 ή 18 

Πτυχιακή Εργασία 

(ΠΕ), προαιρετικά 
1 18 18 

Ελεύθερης Επιλογής 

(ΕΕ) 

4 έως 10 6 24 έως 60 

Συνολικά 60 ECTS 

Συνολικά για την ολοκλήρωση των σπουδών >= 240 ECTS 
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Μαθήματα 1ου έτους 

Το πρώτο έτος των σπουδών (1ο και 2ο εξάμηνο) έχει διαμορφωθεί με μαθήματα υποβάθρου-υποδομής κοινά για όλους τους φοιτητές (αποτελούν αναγκαία 

επιστημονική, καλλιτεχνική και τεχνολογική γνώση) και πλέον περιλαμβάνει 12 μαθήματα συνολικά, 6 για το 1ο εξάμηνο (εκ των οποίων 5 υποχρεωτικά-ΥΠ και 1 κατ’ 

επιλογήν υποχρεωτικό - ΕΠ ανάμεσα από 2 μαθήματα-επιλογές) και 6 υποχρεωτικά-ΥΠ για το 2ο εξάμηνο. 

Εισακτέοι 2021 Αντιστοιχία με μάθημα στο νέο πρόγραμμα 
σπουδών 2022-2023 
 

Διευκρινίσεις 

Τίτλος Τύπος ECTS Τίτλος μαθήματος Τύπος ECTS  

Εισαγωγή στις Οπτικές Τέχνες ΕΠ 5 Εισαγωγή στις Οπτικές-Ψηφιακές 
Τέχνες 

ΥΠ 5 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί 
στο μάθημα ‘Εισαγωγή στις Οπτικές Τέχνες’ 
παραμένουν με αυτό.  
Για τους εισακτέους 2021 που δεν το έχουν 
περάσει ή επιλέξει εξακολουθούν να μπορούν 
να το επιλέξουν ως ΥΠ αν οφείλουν κάποιο από 
τα έξι ΥΠ ή ΕΠ μαθήματα του Οδηγού Σπουδών 
που ήταν σε ισχύ κατά το έτος εισαγωγής τους 
(2020).  

Εισαγωγή στην Τεχνολογία ΕΠ 5 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ΥΠ 5 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί 
στο μάθημα ‘Εισαγωγή στην Τεχνολογία’ 
παραμένουν με αυτό.  
Για τους εισακτέους 2021 που δεν το έχουν 
περάσει ή επιλέξει, εξακολουθούν να μπορούν 
να το επιλέξουν ως ΥΠ αν οφείλουν κάποιο από 
τα έξι ΥΠ ή ΕΠ μαθήματα του Οδηγού Σπουδών 
που ήταν σε ισχύ κατά το έτος εισαγωγής τους 
(2021). 
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Το Σώμα στις Παραστατικές 
Τέχνες: Χορός και Performance 

ΕΠ 5 Το Σώμα στις Παραστατικές Τέχνες: 
Χορός και Performance 

ΥΠ 5 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί 
στο μάθημα ‘Το Σώμα στις Παραστατικές Τέχνες: 
Χορός και Performance’ παραμένουν με αυτό.  
Οι φοιτητές που δεν το είχαν επιλέξει ή δεν 
έχουν επιτυχώς εξεταστεί σε αυτό, μπορούν να 
το επιλέξουν ως ΥΠ αν οφείλουν κάποιο από τα 
έξι ΥΠ ή ΕΠ μαθήματα του Οδηγού Σπουδών που 
ήταν σε ισχύ κατά το έτος εισαγωγής τους (2021). 

- - - Αρχές Ελευθέρου Σχεδίου  ΥΠ 5 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ - Για τους εισακτέους 2019, 2020, 
2021 αν οι φοιτητές αυτών των ετών οφείλουν 
μαθήματα του 1ου έτους, μπορούν να το πάρουν 
ως ΥΠ. Αν έχουν περάσει τα μαθήματα του 
πρώτου έτους, μπορούν να το πάρουν ως 
μάθημα ΕΕ (σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρξει 
προσαρμογή σε  6 ECTS - υπό διερεύνηση). 

- - - Παραστατικές και Ψηφιακές Τέχνες: 
Συγκλίσεις  

ΥΠ 5 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ - Για τους εισακτέους 2019, 2020, 
2021 αν οι φοιτητές αυτών των ετών οφείλουν 
μαθήματα του 1ου έτους, μπορούν να το πάρουν 
ως ΥΠ.  

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΕ 6 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΥΠ 5 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί 
στο μάθημα ‘Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας’ ως 
ΕΕ παραμένουν με αυτό.  
Οι φοιτητές που δεν το είχαν επιλέξει ή δεν 
έχουν επιτυχώς εξεταστεί σε αυτό, μπορούν να 
το επιλέξουν πλεον ως ΥΠ αν οφείλουν κάποιο 
από τα έξι ΥΠ ή ΕΠ μαθήματα του Οδηγού 
Σπουδών που ήταν σε ισχύ κατά το έτος 
εισαγωγής τους (2021). 
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Μαθήματα 2ου έτους 

 

Κατεύθυνση Ψηφιακών Τεχνών 

Διευκρινίσεις κανονισμού σπουδών 2022-2023: 
 
Ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο (από το 3ο μέχρι και το 6ο) πρέπει να πάρει πέντε μαθήματα εκ των οποίων τα τρία να είναι Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΠΚ) και τα δύο 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Το κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ECTS (5X6 ECTS)=30 ECTS.  

Μάθημα έτους εισαγωγής 2019, 2020, 2021 Αντιστοιχία με μάθημα στο νέο 
πρόγραμμα σπουδών 2022-2023 
 

Διευκρινίσεις 

Τίτλος Τύπος ECTS Τίτλος μαθήματος Τύπος ECTS  
 
 
 

Προγραμματισμός και Τέχνη Ι ΥΠ 5 Προγραμματισμός και 
Τέχνη Ι 

ΕΠΚ 6 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο 
μάθημα ως ΥΠ παραμένουν με αυτό.  
Εισακτέοι 2021 εάν το οφείλουν από το 1ο εξάμηνο το 
αντικαθιστούν με ένα άλλο ΥΠ μάθημα της επιλογής τους 
από το 1ο ή το 2ο εξάμηνο του νέου οδηγού σπουδών, το 
οποίο θα τους πιστωθεί ως ΥΠ μάθημα. 

Μάθημα 1: Σύγχρονη Τέχνη ή  
Μάθημα 2: Αρχές Γραμμικού 
Σχεδίου 

ΕΠΚ 5 Μάθημα 1: Σύγχρονη 
Τέχνη ή  Μάθημα 2: Αρχές 
Γραμμικού Σχεδίου 

ΕΠΚ 6 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο 
μάθημα “Σύγχρονη Τέχνη” ή στο μάθημα “Αρχές 
Γραμμικού Σχεδίου” παραμένουν με αυτό.  
Εισακτέοι 2021 εάν δεν έχουν περάσει τα μαθήματα 
αυτά, τα αντικαθιστούν με ένα άλλο ΕΠΚ μάθημα της 
επιλογής τους 
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Οι εισακτέοι του 2021 μπορούν να επιλέξουν το μάθημα 
“Αρχές Γραμμικού Σχεδίου” ως ΕΕ. 

Προγραμματισμός και Τέχνη ΙI ΕΠ 5 Προγραμματισμός και 
Τέχνη ΙΙ 

ΕΠΚ 6 Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο 
μάθημα παραμένουν με αυτό και χρεώνεται ως ΥΠ.  
Εισακτέοι 2021, εάν το οφείλουν από το 1ο εξάμηνο το 
αντικαθιστούν με ένα άλλο μάθημα ΥΠ της επιλογής τους 
από το 1ο ή το 2ο εξάμηνο του νέου οδηγού σπουδών.  

Εικαστικη Επιτελεση Ι: Θεωρία 
και εφαρμογές 

ΕΠΚ 6 Εικαστικη Επιτελεση: 
Θεωρία και εφαρμογές 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει τίτλο, παραμένει ίδιο σε εξάμηνο και 
ως ΕΠΚ.  

Τα Πολυμέσα στις Παραστατικές 
Τέχνες με έμφαση στη Βίντεο-
Τέχνη και Performance Art 

ΕΠΚ 6 Βίντεο Τέχνη και 
Πολυμέσα 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει τίτλο, αλλάζει εξάμηνο από 3ο σε 4ο, 
ενώ ο τύπος του παραμένει ίδιος (ΕΠΚ). Αν οι φοιτητές το 
έχουν περάσει και χρειάζονται μαθήματα για το 4ο 
εξάμηνο της κατεύθυνσής τους μπορούν να επιλέξουν 
οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της άλλης κατεύθυνσης. 
Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα μάθημα ΕΠΚ από την 
κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε στο Πρόγραμμα 
Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους (εκτός από τα 
Προγραμματισμός και Τέχνη Ι και Προγραμματισμός και 
Τέχνη ΙΙ). 

Εικονική Πραγματικότητα Ι ΕΠΚ 6 Εικονική Πραγματικότητα Ι ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο από 4ο σε 5ο. Αν οι φοιτητές 
το έχουν περάσει και χρειάζονται μαθήματα για το 5ο 
εξάμηνο της κατεύθυνσής τους μπορούν να επιλέξουν 
οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της άλλης κατεύθυνσης. 
Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα μάθημα ΕΠΚ από την 
κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε στο Πρόγραμμα 
Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους (εκτός από τα 
Προγραμματισμός και Τέχνη Ι και Προγραμματισμός και 
Τέχνη ΙΙ). 

Ψηφιακή Τεχνολογία και Ηθική  ΕΠΚ 6 Το μάθημα αφαιρείται ΕΠΚ 6 Το μάθημα αφαιρείται 
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Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο 
μάθημα ως ΕΠΚ παραμένουν με αυτό. Οι εισακτέοι του 
2021 που δεν το έχουν περάσει, μπορούν να επιλέξουν 
οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της άλλης κατεύθυνσης. 
Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα μάθημα ΕΠΚ από την 
κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε στο Πρόγραμμα 
Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους (εκτός από τα 
Προγραμματισμός και Τέχνη Ι και Προγραμματισμός και 
Τέχνη ΙΙ). 

Διάχυτα Υπολογιστικά Συστήματα ΕΠΚ 6 Το μάθημα αφαιρείται ΕΠΚ 6 Το μάθημα αφαιρείται 
Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο 
μάθημα ως ΕΠΚ παραμένουν με αυτό. Οι εισακτέοι του 
2021 που δεν το έχουν περάσει, μπορούν να επιλέξουν 
οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της άλλης κατεύθυνσης. 
Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα μάθημα ΕΠΚ από την 
κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε στο Πρόγραμμα 
Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους (εκτός από τα 
Προγραμματισμός και Τέχνη Ι και Προγραμματισμός και 
Τέχνη ΙΙ). 

Παιδαγωγική των Ψηφιακών 
Τεχνών ΙΙ: Τέχνες και Τεχνολογία 
στην Εκπαίδευση 

ΕΠΚ 6 Παιδαγωγική των 
Ψηφιακών Τεχνών ΙΙ: 
Τέχνες και Τεχνολογία 
στην Εκπαίδευση 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο διδασκαλίας από 4ο σε 6ο. 
Αν οι φοιτητές το έχουν περάσει και χρειάζονται 
μαθήματα για το 6ο εξάμηνο της κατεύθυνσής τους 
μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της 
άλλης κατεύθυνσης. Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα 
μάθημα ΕΠΚ από την κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε 
στο Πρόγραμμα Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους 
(εκτός από τα Προγραμματισμός και Τέχνη Ι και 
Προγραμματισμός και Τέχνη ΙΙ). 

 

 

Μαθήματα 2ου έτους 
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Κατεύθυνση Παραστατικών Τεχνών 

Διευκρινίσεις κανονισμού σπουδών: 
 
Ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο (από το 3ο μέχρι και το 6ο) πρέπει να πάρει πέντε μαθήματα εκ των οποίων τα τρία να είναι Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΠΚ) και τα δύο 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Το κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ECTS (5X6 ECTS)=30 ECTS.  

 

Εισακτέοι 2021 Αντιστοιχία με μάθημα στο νέο 
πρόγραμμα σπουδών 2022-2023 
 

Διευκρινίσεις / Αλλαγές 

Τίτλος Τύπος ECTS Τίτλος μαθήματος Τύπος ECTS  
 
 
 

- - - Υποκριτική: Βασικές 
αρχές και πρακτικές 

ΕΠΚ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ - Προστίθεται στο 3ο εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2021 μπορούν να το επιλέξουν είτε ως ΕΠΚ αν 
χρωστούν κάποιο μάθημα ΕΠΚ είτε ως ΕΕ. 

Μουσική και Performance ΕΠΚ 6 Χορός και 
Τεχνολογία: 
Προσεγγίσεις 
σύνθεσης και 
έρευνας 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει τίτλο, ενώ ο τύπος του παραμένει 
ίδιος (ΕΠΚ). Για τους εισακτέους 2021 μπορούν να το 
επιλέξουν ως ΕΠΚ αν χρωστούν κάποιο μάθημα ΕΠΚ. 

Εισαγωγή στην Σκηνοθεσία: 
Θεωρία και Εφαρμογές 

ΕΠ 5 Σκηνοθεσία: Βασικές 
αρχές και πρακτικές 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει τίτλο και εξάμηνο από 2ο σε 4ο. Όσοι 
φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα κατά το 
πρώτο έτος, τους πιστώνονται οι μονάδες κανονικά. Αν το 
οφείλουν, τότε επιλέγουν ένα μάθημα ΥΠ από το νέο 
οδηγό σπουδών  που δεν το έχουν πάρει. 
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Αν οι φοιτητές το έχουν περάσει και χρειάζονται 
μαθήματα για το 4ο εξάμηνο της κατεύθυνσής τους 
μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της 
άλλης κατεύθυνσης. Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα 
μάθημα ΕΠΚ από την κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε 
στο Πρόγραμμα Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους. 

Η συνεργασία μεταξύ των 
τεχνών: Το σύγχρονο συνολικό 
έργο τέχνης 

ΕΠΚ 6 Η συνεργασία μεταξύ 
των τεχνών: Το 
σύγχρονο συνολικό 
έργο τέχνης 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο από 3ο σε 6ο, ενώ ο τύπος 
του παραμένει ίδιος (ΕΠΚ).  
Αν οι φοιτητές το έχουν περάσει και χρειάζονται 
μαθήματα για το 6ο εξάμηνο της κατεύθυνσής τους 
μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της 
άλλης κατεύθυνσης. Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα 
μάθημα ΕΠΚ από την κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε 
στο Πρόγραμμα Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους. 

Θεωρία Τέχνης και Πολιτισμού ΕΠΚ 6 Το μάθημα 
αφαιρείται  

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο από 4ο σε 5ο, ενώ ο τύπος 
του παραμένει ίδιος (ΕΠΚ).  
Αν οι φοιτητές το έχουν περάσει και χρειάζονται 
μαθήματα για το 5ο εξάμηνο της κατεύθυνσής τους 
μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της 
άλλης κατεύθυνσης. Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα 
μάθημα ΕΠΚ από την κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε 
στο Πρόγραμμα Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους. 

Περφόρμανς και Χώρος: ο 
θεατής, ο καλλιτέχνης και ο 
επιτελεστικός χώρος συνάντησής 
τους 

ΕΠΚ 6 Περφόρμανς και 
Χώρος: ο θεατής, ο 
καλλιτέχνης και ο 
επιτελεστικός χώρος 
συνάντησής τους 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αφαιρείται 
Οι φοιτητες που έχουν ήδη επιτυχώς εξεταστεί στο 
μάθημα ως ΕΠΚ παραμένουν με αυτό. Οι εισακτέοι του 
2021 που δεν το έχουν περάσει, μπορούν να επιλέξουν 
οποιοδήποτε μάθημα ΕΠΚ της άλλης κατεύθυνσης. 
Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα μάθημα ΕΠΚ από την 
κατεύθυνσή τους που δεν υπήρχε στο Πρόγραμμα 
Σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους. 
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- - - Σωματικές 
Προσεγγίσεις στην 
Performance 

ΕΠΚ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ - Προστίθεται στο 6ο εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2021 μπορούν να το επιλέξουν είτε ως ΕΠΚ αν 
χρωστούν κάποιο μάθημα ΕΠΚ είτε ως ΕΕ. 

Παιδαγωγική των Παραστατικών 
Τεχνών Ι 

ΕΠΚ 6 Παιδαγωγική των 
Παραστατικών 
Τεχνών Ι: Σύγχρονες 
προσεγγίσεις στις 
παραστατικές τέχνες 
στην εκπαίδευση 

ΕΠΚ 6 Το μάθημα αλλάζει τίτλο. Όλα τα υπόλοιπα (εξάμηνο, 
τύπος, πιστωτικές μονάδες)  παραμένουν ως έχουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθήματα 2ου - 3ου - 4ου  έτους 

 

Μαθήματα ΕΕ (Ελεύθερης Επιλογής) 
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Διευκρινίσεις κανονισμού σπουδών: 
 
Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) με 6 ECTS, από μια μεγάλη γκάμα πεδίων που διατίθενται κατά τα εξάμηνα 3ο-5ο-7ο (χειμερινό 
εξάμηνο) και 4ο-6ο-8ο (εαρινό εξάμηνο). Σημαντική σημείωση 1: Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες μπορούν να πάρουν συνολικά έως 5 μαθήματα 
ΕΕ από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Σημαντική σημείωση 2: Οι φοιτητές επίσης μπορούν να πάρουν ως ΕΕ τα μαθήματα ΕΠΚ της άλλης κατεύθυνσης 

Εισακτέοι 2021 Αντιστοιχία με μάθημα στο νέο 
πρόγραμμα σπουδών 2022-2023 
 

Διευκρινίσεις / Αλλαγές 

Τίτλος Τύπος ECTS Τίτλος μαθήματος Τύπος ECTS  
 
 
 

Ψηφιακός Σχεδιασμός Video 
Games  

ΕΠΚ 6 Σχεδιασμός και 
Ανάπτυξη 
Ψηφιακών 
Παιχνιδιών 

ΕΕ 6 Το μάθημα αλλάζει τίτλο, τύπο (από ΕΠΚ σε ΕΕ) και 
εξάμηνο από 4/6/8 σε 5/7. Για τους εισακτέους 2021 
μπορούν να το επιλέξουν ως ΕΕ. 

- - - Ψηφιακή 
Τεχνολογία στην 
δημιουργία, έρευνα 
και εκπαίδευση του 
χορού 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 3/5/7 εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2021 μπορούν να το επιλέξουν ως ΕΕ. 

- - - Εγκαταστάσεις και 
Ψηφιακά Μέσα 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 5/7 εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2021 μπορούν να το επιλέξουν ως ΕΕ. 

- - - Χορός και κοινωνία: 
Παιδαγωγική της 
κίνησης και 
κοινωνικές 
εφαρμογές 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 4/6/8 εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2021 μπορούν να το επιλέξουν ως ΕΕ. 
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- - - Ουτοπία και 
Δυστοπία στην 
θεατρική πράξη 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 4/6/8 εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2021 μπορούν να το επιλέξουν ως ΕΕ.  

- - - Ιρλανδικό Θέατρο ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 4/6/8 εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2021 μπορούν να το επιλέξουν ως ΕΕ. Επίσης, 
θα διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα και θα προσφέρεται 
και σε φοιτητές Erasmus 

- - - Χρώμα: Θεωρία και 
Πρακτικές 
Εφαρμογές 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 3/5/7 εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2021 μπορούν να το επιλέξουν ως ΕΕ. 

- - - Σχέδιο και 
Εικαστική Σύνθεση 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 3/5/7 εξάμηνο. Για τους 
εισακτέους 2021 μπορούν να το επιλέξουν ως ΕΕ. 

Σύγχρονο Αμερικάνικο Θέατρο και 
Περφόρμανς 

ΕΕ 6 Σύγχρονο 
Αμερικάνικο 
Θέατρο και 
Περφόρμανς 

ΕΕ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο από 4/6/8 σε 3/5/7. Επίσης, 
θα διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα και θα προσφέρεται 
και σε φοιτητές Erasmus 

Θεωρίες Φύλου / 
Σεξουαλικότητας και Θεατρική 
Πράξη 

ΕΠΚ 6 Θεωρίες Φύλου / 
Σεξουαλικότητας 
και Θεατρική Πράξη 

ΕΕ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο από 6ο σε 4/6/8, τύπο από 
ΕΠΚ σε ΕΕ.  Για τους εισακτέους 2021 αν δεν το έχουν 
περάσει ως μάθημα ΕΠΚ τότε αυτό αντικαθίσταται από το 
μάθημα ΕΠΚ “Σωματικές Προσεγγίσεις στην 
Performance”. 

- - - Αγγλικά Ι: Γλώσσα 
και Πολιτισμός 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 3/5 εξάμηνο. Υπάρχει 
δυνατότητα απαλλαγής (με πτυχίο Β1 και άνω αλλιώς 
υποχρεωτικά). Το μάθημα επιλέγεται υποχρεωτικά από 
όσους φοιτητές έχουν εισαχθεί στο τμήμα το 2021 και 
2022 και δεν έχουν πιστοποιήσεις αγγλικής γλώσσας 
επιπέδου Β2 ή ανώτερο (οι πιστοποιήσεις κατατίθενται 
από τους φοιτητές στην γραμματεία του τμήματος).  Η 
κατάταξη των φοιτητών στο επίπεδο Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ γίνεται από 
το διδακτικό προσωπικό του τμήματος. 
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- - - Αγγλικά ΙΙ: Γλώσσα 
και Πολιτισμός 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 4/6 εξάμηνο. Υπάρχει 
δυνατότητα απαλλαγής (με πτυχίο Β1 και άνω αλλιώς 
υποχρεωτικά). Το μάθημα επιλέγεται υποχρεωτικά από 
όσους φοιτητές έχουν εισαχθεί στο τμήμα το 2021 και 
2022 και δεν έχουν πιστοποιήσεις αγγλικής γλώσσας 
επιπέδου Β2 ή ανώτερο (οι πιστοποιήσεις κατατίθενται 
από τους φοιτητές στην γραμματεία του τμήματος).  Η 
κατάταξη των φοιτητών στο επίπεδο Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ γίνεται από 
το διδακτικό προσωπικό του τμήματος.  
 

- - - Αγγλικά ΙΙΙ: Γλώσσα, 
Ορολογία και 
Πολιτισμός 

ΕΕ 6 ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προστίθεται στο 3/5/7 εξάμηνο. Το 
μάθημα επιλέγεται υποχρεωτικά από όσους φοιτητές 
έχουν εισαχθεί στο τμήμα το 2021 και 2022 και δεν έχουν 
πιστοποιήσεις αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερο 
(οι πιστοποιήσεις κατατίθενται από τους φοιτητές στην 
γραμματεία του τμήματος).  Η κατάταξη των φοιτητών 
στο επίπεδο Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ γίνεται από το διδακτικό προσωπικό 
του τμήματος.  Το μάθημα Αγγλικά ΙΙΙ μπορεί να επιλεγεί 
και από φοιτητές με πιστοποίηση γλώσσας επιπέδου Β2 
ή ανώτερο.  

- - - 5 μαθήματα από το 
ΤΘΣ (ως ΕΕ κατά την 
διάρκεια των 
σπουδών) 

ΕΕ 6 Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πάρουν συνολικά έως 5 
μαθήματα ως μαθήματα ΕΕ από το Τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών, κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Για τους 
εισακτέους 2021 μπορούν να τα επιλέξουν ως ΕΕ (η 
ρύθμιση αυτή είναι σε εξέλιξη) 

Στάδια της Παραγωγής ενός 
Οπτικοακουστικού Έργου 

ΕΕ 6 Στάδια της 
Παραγωγής ενός 
Οπτικοακουστικού 
Έργου 

ΕΕ 6 Το μάθημα αλλάζει εξάμηνο από 3/5/7 σε 4/6/8. 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕ) Ι + ΙΙ ΕΕ 10+6 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
(ΠΕ) Ι + ΙΙ 

ΕΕ 12+6 Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) αλλάζει συνολικά σε επίπεδο 
ECTS από 16 (10+6) σε 18 (12+6), παραμένει προαιρετική 
και διαρθρώνεται στο 7ο και 8ο εξάμηνο. Η αλλαγή ισχύει 
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από το ακαδ. έτος 2022-2023, οπότε δεν υπάρχει 
μεταβατική διάταξη για τους εισακτέους 2021. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΑ) ΕΕ 20 ή 14 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
(ΠΑ) 

ΕΕ 18 ή 12 Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αλλάζει σε επίπεδο ECTS από 20 
(πλήρους απασχόλησης) και 14 (μερικής απασχόλησης) 
σε 18 (πλήρους απασχόλησης) και 12 (μερικής 
απασχόλησης), παραμένει προαιρετική και 
πραγματοποιείται σε φορέα στο 7ο ή 8ο εξάμηνο. Η 
αλλαγή ισχύει από το ακαδ. έτος 2022-2023, οπότε δεν 
υπάρχει μεταβατική διάταξη για τους εισακτέους 2021. 
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