
 
 
 
Κανονισµός Π.Μ.Σ. µε τίτλο «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και 
Διδακτική» 
 
Κανονισµός Λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο 
«Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική» του Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου  
 
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
 
Έχοντας υπόψη:  
1.Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 και του άρθρου 85, παρ. 6 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄114). 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 8 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστηµίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». 
 
3.Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), µε την οποία 
αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: 
«Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισµού κάθε Ιδρύµατος και του 
κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισµού, τα θέµατα που προβλέπονται σε αυτούς 
ρυθµίζονται µε αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως». 
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98)   

 
5.Την µε αριθ.:210838/Z1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/06.12.2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Διαπιστωτική 
Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε την οποία 
διαπιστώνεται ο διορισµός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του Τµήµατος 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου, µε πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής Πράξης. 
 
6.Την µε αριθ.: 8237/08.12.2017 (ΦΕΚ 4835/29.12.2017 Τ.Β΄) Απόφαση Πρύτανη του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4485/2017 (Α΄ 114). 
 
7.Το απόσπασµα πρακτικών της Συνέλευσης του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση 44η /11.06.2018).  
 
8.Την µε αριθµ. 30/30.04.2018 Απόφαση της  125ης  Συνεδρίασης Συγκλήτου µε τίτλο 
«Ίδρυση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο “Θέατρο και 
Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική” του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου». 
 
9.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 



 2 

βάρος του κρατικού προϋπολογισµού  
 
 
Αποφασίζει:  
 
Την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών µε τίτλο «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική» του 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, ως ακολούθως: 
 

Άρθρο 1. 
 Γενικές Αρχές	

	

Στον παρόντα Κανονισµό παρουσιάζονται η δοµή και οι κανόνες λειτουργίας του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) µε τίτλο «Θέατρο και Κοινωνία: 
Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική» του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου (ΠΑ. ΠΕΛ.) το οποίο απονέµει Δίπλωµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο : «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική 
πράξη και Διδακτική» µε τις ακόλουθες ειδικεύσεις: 

Α. «Θεατρολογία» 

Β. «Σκηνική Πρακτική: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρµογές» 

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, όπως αυτές αναλύονται στα επόµενα άρθρα, 
εξειδικεύουν και συµπληρώνουν το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις µεταπτυχιακές 
σπουδές, και συγκεκριµένα τις διατάξεις του ν.4485/2017, ενώ ρυθµίζουν µε ενιαίο 
τρόπο θέµατα λειτουργίας του Π.Μ.Σ., τα οποία δεν ρυθµίζονται από την κείµενη 
νοµοθεσία, αλλά είτε παρέχονται γι' αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις από το Νόµο, είτε 
ρυθµίζονται µε αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων του Π.Μ.Σ. Ο Κανονισµός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να τροποποιηθεί, µε πρόταση της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης Σχολής και της 
Συγκλήτου του Ιδρύµατος. 
	

Άρθρο 2.  
Αντικείµενο - Σκοπός – Μαθησιακά αποτελέσµατα του Π.Μ.Σ. 

	
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, 
Σκηνική πράξη και Διδακτική» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασµό του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, διέπεται από επιστηµονική συνοχή και αποσκοπεί 
στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, 
την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και 
αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των 
πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρµοσµένες περιοχές, µε ιδιαίτερη έµφαση σε 
σύγχρονες ερευνητικές κατευθύνσεις της Θεατρολογίας και της Θεατρικής Πρακτικής.  
 
2.1. Αντικείµενο 
 
Το προτεινόµενο Π.Μ.Σ. µε τίτλο: «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη 
και Διδακτική» εστιάζει στη σχέση του θεάτρου και των άλλων παραστατικών τεχνών  
µε την κοινωνία, µε βασικούς άξονες τη διδακτική και τις κοινωνικές εφαρµογές. Οι 
δύο ειδικεύσεις του προγράµµατος συνδυάζουν την θεατρολογική µε την εφαρµοσµένη 
έρευνα αντανακλώντας τον διττό χαρακτήρα του Τµήµατος (θεωρία και πράξη). Η 
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ίδρυση αυτού του Π.Μ.Σ. είναι φυσική απόρροια της παράδοσης που έχει δηµιουργήσει 
το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών στον τοµέα της ισχυρής σύνδεσης των σπουδών και της 
έρευνας µε την κοινωνία (εκπαιδευτικοί φορείς και κοινωνικές δοµές της πόλης και του 
νοµού). 

 
 
 
2.2 Σκοπός 
 
Σκοπός του ΠΜΣ  του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών µε τίτλο: «Θέατρο και 
Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική» είναι η εξειδίκευση στο 
αντικείµενο  της σύνδεσης του θεάτρου και των άλλων παραστατικών τεχνών µε τις 
κοινωνικές συνιστώσες τόσο από τη θεωρητική όσο και την καλλιτεχνική πλευρά σε 
συνδυασµό µε την παροχή των απαιτούµενων γνώσεων για τη διδασκαλία του 
αντικειµένου αυτού σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και σε  άλλους 
εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς. 

Ειδικότερα και ανά ειδίκευση: 

Α. Για την ειδίκευση: “Θεατρολογία” 

Σκοπός της ειδίκευσης «Θεατρολογία» είναι η κατάρτιση και ειδίκευση επιστηµόνων 
θεατρολόγων και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο του θεάτρου και 
των συναφών καλλιτεχνικών και επιστηµονικών τοµέων σε µια ιστορική προοπτική, 
λαµβάνοντας υπ’όψιν τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήµης, της τέχνης και της 
τεχνολογίας. Επίσης,  η πολλαπλή σύνδεση του θεάτρου µε κοινωνικές παραµέτρους,  
καθώς και η άµεση σύνδεση µε την διδακτική πράξη σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης αλλά και σε άλλους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς.  Επί πλέον, 
σκοπός της ειδίκευσης «Θεατρολογία» είναι η συνεργασία µε την ειδίκευση  “Σκηνική 
πράξη: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρµογές”. Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζεται  µε 
την διδασκαλία κοινών µαθηµάτων και τη δυνατότητα επιλογής µαθήµατος από 
διαφορετική ειδίκευση, ενισχύοντας έτσι την εποπτεία που οφείλουν να έχουν οι 
θεατρολόγοι πάνω στην διττή διάσταση του θεατρικού φαινοµένου (ως κειµένου και 
παράστασης, δραµατικής γραφής και σκηνικής  πράξης). 

Στους επί µέρους στόχους της ειδίκευσης «Θεατρολογία» εντάσσονται: 

• Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αλλά και των επιστηµονικών και καλλιτεχνικών 
αναγκών φορέων σχετικών µε το θέατρο και γενικότερα µε την καλλιτεχνική 
δηµιουργία. Ειδικότερα οι ανάγκες αυτές αφορούν όλες τις βαθµίδες  της 
εκπαίδευσης αλλά και  σχετικούς επιστηµονικούς και καλλιτεχνικούς 
οργανισµούς,  όπως ερευνητικούς φορείς, ερευνητικά, επιστηµονικά και 
κοινωνικά κέντρα καθώς και φορείς πολιτισµού όπως, για παράδειγµα, το 
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Υπουργείο Πολιτισµού,  θέατρα, θιάσους, 
φεστιβάλ.  

• Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας σε ποικίλους τοµείς και εκδηλώσεις µε 
φορείς της περιφέρειας, τον Δήµο, τους συλλόγους των εκπαιδευτικών όλων 
των βαθµίδων και πολιτιστικά σωµατεία που προωθούν την πνευµατική 
κίνηση. 

• Η ενίσχυση της ήδη υφιστάµενης στις προπτυχιακές σπουδές επιτυχούς 
συνεργασίας µέσω των Erasmus και άλλων προγραµµάτων µε εκπαιδευτικά  
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ιδρύµατα  και  µε επιστηµονικούς και καλλιτεχνικούς φορείς του εξωτερικού. Οι 
δράσεις αυτές και οι αµοιβαίες ανταλλαγές φοιτητών και ακαδηµαϊκών 
διδασκάλων προωθούν διεθνείς συνέργειες ενισχύοντας  τον επιστηµονικό και 
καλλιτεχνικό διάλογο.  

 

Β. Για την ειδίκευση: “Σκηνική πράξη: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρµογές” 

Σκοπός αυτής της ειδίκευσης είναι η προαγωγή της γνώσης, και η εφαρµοσµένη 
έρευνα στο χώρο των παραστατικών τεχνών (Θεατρική παράσταση, Χορός, Επιτέλεση), 
µε έµφαση στις µεθοδολογίες διδασκαλίας και τις κοινωνικές εφαρµογές.  Αν και η 
ειδίκευση του ΠΜΣ είναι καλλιτεχνική, η συµµετοχή σε αυτό προϋποθέτει 
θεατρολογική κατάρτιση ή τεκµηριωµένη ικανότητα συγγραφής επιστηµονικού 
κειµένου και εξοικείωση µε τις αρχές της µεθοδολογίας της έρευνας καθώς οι 
µεταπτυχιακοί φοιτητές θα κληθούν να γράψουν ερευνητική µεταπτυχιακή εργασία. 
Επί πλέον, σκοπός της ειδίκευσης “Σκηνική πράξη: Διδακτική και Κοινωνικές 
Εφαρµογές” είναι η συνεργασία µε την ειδίκευση «Θεατρολογία». Η συνεργασία αυτή 
εξασφαλίζεται  µε την διδασκαλία κοινών µαθηµάτων και τη δυνατότητα επιλογής 
µαθήµατος από διαφορετική ειδίκευση, ενισχύοντας έτσι την εποπτεία που οφείλουν 
να έχουν οι καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών πάνω στην διττή διάσταση του 
θεατρικού φαινοµένου (ως κειµένου και παράστασης, δραµατικής γραφής και 
σκηνικής  πράξης). Οι επιµέρους στόχοι της ειδίκευσης: “Σκηνική πράξη: Διδακτική και 
Κοινωνικές Εφαρµογές” του ΠΜΣ είναι : 

• Η προώθηση της έρευνας µέσω της µελέτης και εµβάθυνσης στα ερευνητικά 
δεδοµένα της διδακτικής, στους τοµείς της Σκηνοθεσίας Θεάτρου, της 
Υποκριτικής Τέχνης και της Τέχνης του Χορού στην Ελλάδα και διεθνώς, 
προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα της µεθοδικής καταγραφής, κριτικής 
θεώρησης και αξιοποίησης νέων εφαρµογων διδακτικής στο χώρο της 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης µε ταυτόχρονη επαγγελµατική απορρόφηση των 
αποφοίτων του ΠΜΣ σε ανάλογους φορείς  (Σχολές Καλών Τεχνών της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
Δραµατικές Σχολές, Σχολές Σκηνοθεσίας, Σχολές Χορού, εκπαιδευτικές δοµές 
δια βίου µάθησης, κοινωνικές δοµές).  

• Η προώθηση της έρευνας µέσω της µελέτης των κοινωνικών εφαρµογών στο 
χώρο των Παραστατικών Τεχνών προκειµένου να αξιοποιηθούν τα 
συµπεράσµατά της σε εφαρµογές σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες και 
κοινωνικούς χώρους. Το γεγονός αυτό µπορεί να συµβάλει στη διαµόρφωση 
δυναµικών καλλιτεχνικών στελεχών στο χώρο της θεατρικής ζωής, ικανών να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Θεάτρου και του Χορού, ως εργαλείων 
κοινωνικής παρέµβασης. Η εµπειρία των δράσεων και των παρεµβάσεων του 
Τµήµατος σε χώρους όπως οι φυλακές, οι δοµές διαµονής προσφύγων κ.α. 
αποτελούν σηµαντικό σηµείο αναφοράς για την ανάπτυξη της έρευνας σε ευτή 
την κατεύθυνση στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. 

• Η εκπαίδευση ειδικευµένων καλλιτεχνών σε διδακτικές µεθόδους στους τοµείς 
δραστηριοποίησής τους, γεγονός που µπορεί να συντελέσει στην εύρεση 
εργασίας τόσο στην ελληνική, όσο και στην ευρωπαι ̈κή αγορά αφενός, και 
αφετέρου στην τροφοδότηση των δοµών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης µε 
ειδικευµένο διδακτικό προσωπικό .  
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• Η πρακτική εξάσκηση και εξοικείωση µε νεωτερικούς κώδικες της θεατρικής 
δηµιουργίας και των παραστατικών τεχνών, µορφές διαδραστικού θεάτρου, 
Θεάτρου Δρόµου, θεάτρου κοινωνικής παρέµβασης, sitespecificperformances 
Χορού και Θεάτρου, κοινωνικές εφαρµογές του Χορού όπως ενδεικτικά: το 
Θέατρο Forum,  το Θέατρο Ντοκουµέντο, το Χοροθέατρο, το Μουσικό θέατρο, τα 
Χάππενιγκς, το Θέατρο πολιτικής παρέµβασης, η Περφόρµανς, οι εικαστικές 
εγκαταστάσεις θεατρικού χαρακτήρα, οι σκηνογραφικές παραµβάσεις στο 
δηµόσιο χώρο, ο θεατρικός φωτισµός και το αστικό τοπίο, ο συνδυασµός αυτών 
κ.ά.  

• Η επαφή και εξοικείωση µε τις τεχνολογίες του θεάτρου (πολυµέσα, θεατρικός 
φωτισµός, σκηνογραφικές και ενδυµατολογικές κατασκευές) και η απαραίτητη 
γνώση των χρήσεών της, που απαιτείται για τη δηµιουργία θεατρικών, 
µουσικών, εικαστικών, χορευτικών αυτοσχέδιων δρώµενων και παραστάσεων - 
περφόρµανς σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και θεατρικούς χώρους από τη 
σκοπιά της διδακτικής και των κοινωνικών εφαρµογών αλλά και πειραµατικά, 
µε στόχο την παραγωγή πρωτότυπου αυτόνοµου καλλιτεχνικού έργου ως 
καρπού της εφαρµοσµένης έρευνας στο πλαίσιο του ΠΜΣ. 

• Η διασύνδεση του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου µε άλλα πανεπιστήµια του εξωτερικού και διεθνείς 
οργανισµούς στο αντικείµενο της εφαρµοσµένης έρευνας στις Παραστατικές 
Τέχνες καθώς και η διασύνδεση µε ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, µε ερευνητικούς 
φορείς, ερευνητικά, επιστηµονικά και κοινωνικά κέντρα καθώς και φορείς 
πολιτισµού όπως, για παράδειγµα, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.  

• Η συµβολή του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών ως ερευνητικού παιδαγωγικού 
κέντρου, κέντρου σχεδιασµού και δράσης για τις Παραστατικές Τέχνες στην 
Ελλάδα. 

• Η συνεργασία του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου µε τους κοινωνικούς χώρους της διά βίου µάθησης που 
βρίσκονται στην Πελοπόννησο ως προς την εφαρµογή των καινοτόµων 
δράσεων των Παραστατικών Τεχνών σε διάδραση µε τους κατοίκους, τους 
τοπικούς φορείς και τις µικροκοινωνίες.  

2.3. Μαθησιακά αποτελέσµατα 
 
Α. Για την ειδίκευση: «Θεατρολογία» 

Η ενεργή παρακολούθηση και ολοκλήρωση της φοίτησης  στην  ειδίκευση  
«Θεατρολογία» του ΜΠΣ «Θέατρο και Κοινωνία: θεωρία, σκηνική πράξη και 
διδακτική», αναµένεται να έχει τα ακόλουθα µαθησιακά αποτελέσµατα για τους 
φοιτητές/τριες : 

• Να αποκτήσουν πλήρη κατάρτιση και ειδίκευση ως επιστήµονες θεατρολόγοι, 
ώστε να είναι σε θέση να προάγουν την γνώση και την έρευνα στο πεδίο του 
θεάτρου και των συναφών επιστηµονικών και καλλιτεχνικών τοµέων µε βάση 
τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήµης, της τέχνης και της τεχνολογίας, αλλά 
και  

µέσω της συνεργασίας µε την ειδίκευση  “Σκηνική πράξη: Διδακτική και Κοινωνικές 
Εφαρµογές”. Η συνεργασία αυτή που εξασφαλίζεται  µε την διδασκαλία κοινών 
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µαθηµάτων,  ολοκληρώνει την εποπτεία που οφείλουν να έχουν οι θεατρολόγοι πάνω 
στην διττή διάσταση του θεατρικού φαινοµένου ως κειµένου και παράστασης, 
δραµατικής γραφής και σκηνικής  πράξης. 

• Να είναι σε θέση να συνδέουν  πολλαπλώς τις θεατρικές σπουδές  µε τις 
κοινωνικές παραµέτρους,  καθώς και µε τη διδακτική πράξη σε όλες τις 
βαθµίδες της εκπαίδευσης όπως και σε άλλους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς 
φορείς.   

• Να έχουν τα εφόδια ώστε να µπορούν επιπλέον να καλύπτουν τις 
επιστηµονικές και καλλιτεχνικές ανάγκες ερευνητικών και καλλιτεχνικών 
φορέων σχετικών µε το θέατρο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,  όπως 
ερευνητικά, επιστηµονικά και κοινωνικά κέντρα, καθώς και φορείς πολιτισµού 
όπως το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Υπουργείο Πολιτισµού,  θέατρα, 
θιάσους, φεστιβάλ, φορείς της περιφέρειας, δηµοτικές αρχές,  τους συλλόγους 
των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων και πολιτιστικά σωµατεία που 
προωθούν την πνευµατική κίνηση. 

• Να αναθεωρούν στερεότυπα και πεποιθήσεις,  και να επιδιώκουν την 
ανάπτυξη της διαπολιτισµικής επικοινωνίας µε εργαλεία τη θεατρολογική 
έρευνα και τη  σκηνική πράξη.  

• Να γνωρίζουν παραδοσιακές και νεωτερικές µορφές της πολιτισµικής 
έκφρασης και να µπορούν να τις αξιοποιούν στην έρευνα και στην 
εκπαιδευτική πράξη σε όλες της βαθµίδες της εκπαίδευσης και σε κοινωνικούς 
φορείς. 

• Να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τη µεθοδολογία της έρευνας και τη σύνταξη 
του ερευνητικού σχεδίου, ώστε να είναι σε θέση να συγγράφουν εργασίες µε 
επιστηµονική δοµή και περιεχόµενο. Επίσης, να αποκτήσουν τα απαραίτητα 
εφόδια για τη συνέχεια των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο. 

Β. Για την ειδίκευση: “Σκηνική πράξη: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρµογές” 

Η ενεργητική συµµετοχή και η δηµιουργική παρακολούθηση της ειδίκευσης: “Σκηνική 
πράξη: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρµογές” του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών θα έχει τα ακόλουθα µαθησιακά αποτελέσµατα για τους Μεταπτυχιακούς 
φοιτητές/τριες:  

• Να υπηρετούν το χώρο της διδακτικής των Παραστατικών Τεχνών σε υψηλό 
επίπεδο, µε στέρεη µεθοδολογική και επιστηµολογική κατάρτιση.  

• Να επεξεργάζονται, να προτείνουν και να υλοποιούν κοινωνικές εφαρµογές 
καλλιτεχνικών δράσεων  παρεµβαίνοντας δηµιουργικά σε ευαίσθητες 
κοινωνικές οµάδες και χώρους. Να σχεδιάζουν δηµιουργικά προγράµµατα 
παρέµβασης µέσω των Παραστατικών Τεχνών για τις ανάγκες µιας 
συγκεκριµένης οµάδας ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της 

• Να δοκιµάζονται σε ποικίλες τεχνικές και κώδικες της Σκηνικής Πράκτικής 
µε την ελευθερία που εξασφαλίζει η πειραµατική εφαρµοσµένη έρευνα. 

• Να εργάζονται επαγγελµατικά ως Σκηνοθέτες, Ηθοποιοί, Χορευτές, 
Χορογράφοι, Φωτιστές, Σκηνογράφοι / Ενδυµατολόγοι, αξιοποιώντας τα 
συµπεράσµατα της εφαρµοσµένης έρευνας για την αναβάθµιση της 
συνεργασίας τους µε τους υπόλοιπους συντελέστές της θεατρικής 
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παράστασης ή της παράστασης χορού.  

• Να αναθεωρούν στερεότυπα και πεποιθήσεις, µε εργαλείο την έρευνα, και 
να επιδιώκουν την ανάπτυξη της διαπολιτισµικής επικοινωνίας µέσω της 
σκηνικής πράξης.  

• Να συγγράφουν εργασίες µε ακαδηµαι ̈κή δοµή και περιεχόµενο και να 
γνωρίσουν τη µεθοδολογία της συγγραφής επιστηµονικού κειµένου.  

• Να γνωρίζουν παραδοσιακές και νεωτεριστικές µορφές της πολιτισµικής 
έκφρασης και να µπορούν να τις αξιοποιούν στην εκπαιδευτική πράξη, την 
καλλιτεχνική δηµιουργία και σε κοινωνικούς χώρους.  

	 	
Άρθρο 3.  

Αρµόδια Όργανα/Επιτροπές για την ίδρυση-λειτουργία του Π.Μ.Σ.  
	
Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρµόδια όργανα/επιτροπές είναι: 
3.1 Σύγκλητος  
Η Σύγκλητος είναι το αρµόδιο όργανο για τα θέµατα ακαδηµαϊκού, διοικητικού, 
οργανωτικού και οικονοµικού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ.. και ασκεί όσες αρµοδιότητες 
σχετικά µε τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόµο ειδικώς σε άλλα όργανα. 
 
3.2 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών  
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από τον Αντιπρύτανη 
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων, που εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσµήτορες του 
Ιδρύµατος, ως µέλη και έχει τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 5 του 
άρθρου 32 του ν.4485/2017.  
 
3.3 Γενική Συνέλευση της Σχολής Καλών Τεχνών  (Γ.Σ.Σ) 
Η Γενική Συνέλευση της Μονοτµηµατικής Σχολής Καλών Τεχνών (Γ.Σ.Σ.) 
συγκροτείται µε τη σύνθεση που προβλέπεται για τη Γενική Συνέλευση Τµήµατος και 
απαρτίζεται από τον Κοσµήτορα (ο οποίος έχει και την ιδιότητα του Προέδρου του 
Τµήµατος ), τα µέλη ΔΕΠ  και  τους εκπροσώπους των µελών Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π και 
των  προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών. Συνεδριάζει µε την ανωτέρω 
σύνθεση και  ασκεί  αρµοδιότητες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 και του 
άρθρου  21 παρ. 1 ν. 4485/2017 και µε την επισήµανση ότι οι «προπτυχιακοί φοιτητές 
δεν ψηφίζουν για θέµατα που αφορούν στις σπουδές δευτέρου και τρίτου κύκλου 
σπουδών».   
  
 Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 4485/17, η σύνθεση της Συνέλευσης Σχολής 
απαρτίζεται από: 
α) Τον Κοσµήτορα της Σχολής 
β)  Τα µέλη ΔΕΠ της Σχολής 
γ) Τους εκπρόσωπους φοιτητών (δύο προπτυχιακοί και δύο µεταπτυχιακοί, µε τους 
αναπληρωτές τους) 
δ) Τρεις (3)εκπροσώπους έναν (1) ανά κατηγορία ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ µε τους 
αναπληρωτές τους 
Η Γενική Συνέλευση Σχολής (ΓΣΣ) έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

1. ορίζει τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, 
2. κατανέµει το διδακτικό έργο µεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 
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3. συγκροτεί επιτροπές επιλογής/εξέτασης των υποψηφίων µεταπτυχιακών 
φοιτητών, 

4. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης για την απονοµή του Δ.Μ.Σ. 
5. συγκροτεί επιπλέον Επιτροπές όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι προτάσεις 

ή αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση Σχολής 
(ΓΣΣ) . 

6. ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου ΣΤ του ν.4485/2017. 

 
3.4 Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) 
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη Δ.Ε.Π. του 
Τµήµατος, τα οποία έχουν αναλάβει µεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση (ΓΣΣ) της Σχολής Καλών Τεχνών για διετή θητεία, κατά τη λήξη της οποίας 
µε ευθύνη του Δ/ντη συντάσσεται απολογισµός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
έργου του ΠΜΣ καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του.  
Η Σ.Ε. είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και το συντονισµό της λειτουργίας του 
προγράµµατος  και:  

- εισηγείται στη  Γενική Συνέλευση της Σχολής  για θέµατα του οδηγού σπουδών 
- εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής την κατανοµή του διδακτικού 

έργου µεταξύ των διδασκόντων/ουσων  του ΠΜΣ. 
- ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα µέλη της τριµελούς επιτροπής 

εξέτασης διπλωµατικών εργασιών ανά ειδίκευση του ΠΜΣ  
- εξετάζει φοιτητικά θέµατα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, µερικής 

φοίτησης, παράτασης σπουδών, διαγραφής φοιτητών/τριων κλπ και εισηγείται 
σχετικά στη Γενική Συνέλευση της Σχολής . 

- εξετάζει τις αιτήσεις των φοιτητών για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σε 
περίπτωση που δεν έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση Σχολής διακριτή 
επιτροπή µε τη συγκεκριµένη αρµοδιότητα. 

- εξετάζει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των µαθηµάτων από τους φοιτητές 
και εισηγείται σχετικά στα αρµόδια όργανα του ΠΜΣ 

 
3.5 Ο/Η Διευθυντής/ντρια Π.Μ.Σ.  
Ο/Η Δ/ντης/τρια είναι Μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας ή της βαθµίδας 
Αναπληρωτή/ώτριας Καθηγητή/ητριας του Τµήµατος, του ίδιου ή συναφούς 
αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ., προεδρεύει της ΣΕ και ορίζεται 
από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣΣ) της Σχολής Καλών Τεχνών, µαζί µε τον Αναπληρωτή 
ή την Αναπληρώτριά, από τα εκλεγµένα µέλη της Σ.Ε. για διετή θητεία, χωρίς 
επιπλέον αµοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής/ντρια.  Εισηγείται στα 
αρµόδια όργανα του ιδρύµατος για κάθε θέµα που αφορά στην αποτελεσµατική 
λειτουργία του προγράµµατος. Ο µέγιστος αριθµός συνεχόµενων θητειών του 
Διευθυντή ή της Διευθύντριας ορίζεται σε δύο (2).  
Αρµοδιότητες του Δ/ντή του Π.Μ.Σ. είναι: 
- συντονίζει και επιβλέπει τη διαδικασία εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. 
- συντονίζει και επιβλέπει τους διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. 
- συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ, 
- καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαµβάνοντας υπόψη 

εισηγήσεις των µελών και οργάνων του Π.Μ.Σ. 
- δέχεται τους εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών και συζητά θέµατα που 

τους αφορούν. 
- εισηγείται στη  Γενική Συνέλευση της Σχολής  για κάθε θέµα του Π.Μ.Σ. 
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- έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισµού και απολογισµού του 
προγράµµατος, τους οποίους υποβάλλει στη  Γενική Συνέλευση της Σχολής  για 
έγκριση.  

- είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και 
για την έκδοση των εντολών πληρωµής των σχετικών δαπανών. 

- Έχει την ευθύνη σύνταξης αναλυτικού απολογισµού του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, κατά 
τη λήξη της θητείας της ΣΕ. Ο απολογισµός συντάσσεται µε στόχο την αναβάθµιση 
των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, τη 
βελτιστοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών και την κοινωνικά επωφελή χρήση 
των διαθέσιµων πόρων του ΠΜΣ. O απολογισµός κατατίθεται στο Τµήµα 
Θεατρικών Σπουδών στο οποίο ανήκει το ΠΜΣ.  

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής 
και εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση κωλύµατος, έλλειψης ή 
απουσίας του. Σε περίπτωση παραίτησης του Διευθυντή ή του Αναπληρωτή Διευθυντή 
ή µέλους της ΣΕ από τα καθήκοντά τους, η θέση αναπληρώνεται µε απόφαση της ΓΣΣ 
εντός 30 ηµερών.  
 
3.6 Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και 
Φοιτητριών  
 
Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος και ορίζεται 
µε απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης της Σχολής  . Σε περίπτωση έλλειψης απόφασης 
ορισµού της ΕΕΜΦ, τα καθήκοντά της ασκούνται από́ τη Συντονιστική́ Επιτροπή́ (Σ.Ε.) 
του Π.Μ.Σ 
Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για: 

- Διενέργεια εξετάσεων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., όπου αυτό προβλέπεται στον 
παρόντα Κανονισµό. 

- Αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία και τα ακαδηµαϊκά κριτήρια που έχουν τεθεί στο άρθρο 6.3 
του παρόντος Κανονισµού. Ο έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών 
διενεργείται από τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. 

- Έλεγχο της γλωσσικής επάρκειας. 
- Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων, όπου αυτό προβλέπεται στον παρόντα 

Κανονισµό. 
Η τελική κατάταξη των Υποψηφίων µε βάση τη λίστα κριτηρίων του προγράµµατος 
και η πρόταση επιλογής Υποψηφίων µε βάση την κατάταξη αυτή, υποβάλλονται προς 
επικύρωση στη ΓΣΣ. 
 
3.7 Εξαµελής Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) 
 
Η Ε.Σ.Ε. είναι αρµόδια για την εξωτερική ακαδηµαϊκή αξιολόγηση του ΠΜΣ. Τα πέντε 
(5) µέλη της Ε.Σ.Ε. είναι µέλη Δ.Ε.Π. α' βαθµίδας, αναπληρωτή και επίκουρου άλλων 
Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, συµπεριλαµβανοµένων των Ερευνητικών Κέντρων της 
Ακαδηµίας Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας 
Αθηνών, ή επιστήµονες της αλλοδαπής ή της ηµεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα 
που προβλέπονται για τους επισκέπτες  διδάσκοντες  στην παράγραφο 5 του άρθρου 
36, του αντίστοιχου επιστηµονικού πεδίου, και µε την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν 
ως διδάσκοντες σε ΠΜΣ της Σχολής. Το έκτο µέλος είναι µεταπτυχιακός φοιτητής  της 
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Σχολής. 
Η θητεία των µελών είναι πενταετής, µε δυνατότητα ανανέωσης, εκτός από τον/την 
φοιτητή/τρια, του οποίου η θητεία είναι ετήσια.  
Η ιδιότητα του/της Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του/της µεταπτυχιακού/ής 
φοιτητή/τριας, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα που αφορά στη συγκρότηση, τη 
λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, καθορίζονται µε απόφαση της 
Συγκλήτου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Άρθρο 4.  
Αριθµός Εισακτέων 

 
Ο αριθµός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε 45 
µεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ έτος. Αναλυτικά και ανά ειδίκευση: 
 
Α. Για την ειδίκευση: «Θεατρολογία» ο  αριθµός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε εικοσιπέντε (25) άτοµα. 

Β. Για την ειδίκευση: “Σκηνική Πρακτική: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρµογές” ο 
αριθµός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΔΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 
σε εικοσι (20) άτοµα. 

Επιπλέον του αριθµού εισακτέων, ανά ειδίκευση γίνονται δεκτοί εφόσον προκύπτουν, 
µέχρι 2 ισοβαθµούντες µε τον τελευταίο επιτυχόντα κατά έτος. Ως ελάχιστος αριθµός 
φοιτητών για τη λειτουργία και των δύο ειδικεύσεων  ορίζεται ο αριθµός δεκαέξι (16) 
ανά ειδίκευση.  

Σηµειώνεται ότι ο µέγιστος αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα 
του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 2,25 (20 διδάσκοντες για 45 φοιτητές/τριες).  Ο µέγιστος 
αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τµήµατος είναι περίπου 75 ανά έτος 
σε σχέση µε τον αριθµό των 150 εισακτέων προπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος ανά 
έτος και των 26  µονίµων διδασκόντων του Τµήµατος (15 µέλη ΔΕΠ, 8 µέλη ΕΕΠ και 1 
µέλος ΕΤΕΠ).  
 

Άρθρο 5.  
Κατηγορίες Πτυχιούχων  

 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι της 
ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Αναλυτικά και ανά ειδίκευση: 
 
Α.  Στην ειδίκευση «Θεατρολογία» γίνονται δεκτοί́: 

• Πτυχιούχοι του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 

• Πτυχιούχοι Τµηµάτων ΑΕΙ Θεάτρου ή Θεατρικών Σπουδών, Κινηµατογράφου, 
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων 
ιδρυµάτων της αλλοδαπής  

• Πτυχιούχοι του Ανοικτού Πανεπιστηµίου µε πτυχίο συναφούς προς το 
αντικείµενο του Π.Μ.Σ. γνωστικού αντικειµένου. 

• Πτυχιούχοι φιλοσοφικών σχολών (τµηµάτων ελληνικής φιλολογίας, ξένων  
γλωσσών, ιστορικού-αρχαιολογικού, φιλοσοφίας και ψυχολογίας, κ.α.) και 
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ανθρωπιστικών σπουδών της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων 
ιδρυµάτων της αλλοδαπής. 

• Πτυχιούχοι παιδαγωγικών σχολών της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων 
ιδρυµάτων της αλλοδαπής. 

• Πτυχιούχοι κοινωνικών επιστηµών της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων 
ιδρυµάτων της αλλοδαπής. 

• Πτυχιούχοι Τµηµάτων Σχολών Καλών Τεχνών της ηµεδαπής, ή οµοταγών 
αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής. 

• Πτυχιούχοι καλλιτεχνικών σχολών της ηµεδαπής ή οµοταγών 
αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής  (ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΟΡΟΥ) µε ισοτιµία πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.  

 

Β. Στην ειδίκευση: “Σκηνική πράξη: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρµογές” 
γίνονται δεκτοί: 

• Πτυχιούχοι του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 

• Πτυχιούχοι Τµηµάτων ΑΕΙ Θεάτρου ή Θεατρικών Σπουδών της ηµεδαπής ή 
οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής. 

• Πτυχιούχοι Τµηµάτων Σχολών Καλών Τεχνών της ηµεδαπής, ή οµοταγών 
αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής 

• Πτυχιούχοι καλλιτεχνικών σχολών της ηµεδαπής ή οµοταγών 
αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής  (ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΟΡΟΥ) µε ισοτιµία πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 

 
Τα µέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο 
Τµήµα Θεατρικών Σπουδών και που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1, του άρθρου 34 του ν.4485/17, µπορούν µετά από αίτησή τους να εγγραφούν 
ως υπεράριθµοι, και µόνο ένας κατ' έτος στο Π.Μ.Σ. εάν αυτό είναι συναφές µε το 
αντικείµενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο Ίδρυµα. 
 

Άρθρο 6.  
Διαδικασία και Κριτήρια επιλογής εισακτέων 

 
6.1. Προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 
Το Τµήµα σε ηµεροµηνίες που ορίζονται από την ΓΣΣ, προβαίνει σε πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η 
πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος καθώς και στον αθηναϊκό και 
τον τοπικό τύπο. 
Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες  πτυχιούχων 
και αριθµός εισακτέων, τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλογής, κ.λπ., οι προθεσµίες 
υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.  
Σε περίπτωση που ο τρόπος εισαγωγής προϋποθέτει γραπτή εξέταση, θα πρέπει να 
καθορίζεται πλήρως η διαδικασία διενέργειάς της: ο αριθµός και η ύλη των εξεταστέων 
µαθηµάτων, οι ηµεροµηνίες εξέτασης καθώς και ο τρόπος βαθµολόγησης. 
Οι αιτήσεις µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραµµατεία του 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή.  
 
6.2 Υποβολή αιτήσεων-Δικαιολογητικά 
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Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόµενα 
δικαιολογητικά σύµφωνα µε την προκήρυξη.  
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 
 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (διαθέσιµη από τη Γραµµατεία και το δικτυακό τόπο του 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών- πρότυπο στο Παράρτηµα Ι).  

2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, συνοδευόµενο από φάκελο δραστηριοτήτων ο 
οποίος περιλαµβάνει: α) την καλλιτεχνική, εκπαιδευτική, επαγγελµατική, 
ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου-ιας (µε 
οπτικοακουστικό, φωτογραφικό ή έντυπο υλικό και υλικό τεκµηρίωσης της 
επαγγελµατικής εµπειρίας ή του καλλιτεχνικού έργου: δηµοσιεύµατα, κριτικές 
κλπ) και β) σύντοµη έκθεση καλλιτεχνικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων 
στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος-α 
ενδιαφέρεται για µεταπτυχιακές σπουδές στο Τµήµα (έκτασης µιας σελίδας).  

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Τελειόφοιτοι µπορούν να υποβάλουν 
υποψηφιότητα και να αξιολογηθούν, αλλά η βεβαίωση περάτωσης σπουδών θα 
µπορεί να κατατεθεί µέχρι την τελευταία µέρα πριν τη διεξαγωγή των 
εισαγωγικών εξετάσεων στο ΠΜΣ.  Επίσης απαιτείται βεβαίωση ισοτιµίας από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστηµίου της 
αλλοδαπής (Φωτοαντίγραφο).  

4. Φωτοτυπία δυο όψεων, της αστυνοµικής ταυτότητας του υποψήφιου.  

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:  

5. Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (αν υπάρχει) ή γραπτής εργασίας σε 
µάθηµα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών σχετικού µε το αντικείµενο του 
ΠΜΣ από τη γραµµατεία του οικείου Τµήµατος όπου θα αναγράφονται το θέµα 
της εργασίας, ο βαθµός και οι επιβλέποντες καθηγητές (φωτοαντίγραφο). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν δικαιολογητικό είναι υποχρεωτικό για την ειδίκευση: 
“Θεατρολογία” και προαιρετικό για την ειδίκευση: “Σκηνική Πρακτική: 
διδακτική και κοινωνικές εφαρµογές”. 

6. Αντίγραφο άλλου µεταπτυχιακού τίτλου . 

7. Αντίγραφο πτυχίου άλλου Τµήµατος ΑΕΙ ή ΤΕΙ  

8.  Συστατικές επιστολές, αν υπάρχουν 

9. Πολύ καλή γνώση µίας τουλάχιστον διεθνούς ξένης γλώσσας (Αγγλική ή Γαλ-
λική). H γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται: α) µε την κατάθεση 
αναγνωρισµένων  σχετικών τίτλων  γλωσσοµάθειας, β) µε άλλα σχετικά 
στοιχεία, όπως προηγούµενη φοίτηση σε αγγλόφωνο ή άλλης γλώσσας 
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, γ) εάν δεν υπάρχουν τα παραπάνω , µε γραπτή εξέταση 
κατά γλώσσα. Oι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την 
ελληνική. H επάρκεια της ελληνοµάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετι-
κές διατάξεις.  
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6.3 Κριτήρια επιλογής  
 

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε φοιτητές υψηλού επιπέδου, η επιλογή των οποίων γίνεται 
µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια ανά ειδίκευση από την Επιτροπή Επιλογής/ή τις 
Επιτροπές Επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (µία ανά ειδίκευση) που 
συστήνεται/ονται  για το σκοπό αυτό:  

Α. Για την ειδίκευση: «Θεατρολογία»: 
 

• Την επίδοση σε γραπτές  εισαγωγικές εξετάσεις.  
• Τον γενικό βαθµό πτυχίου του υποψηφίου µε προϋπόθεση ο µέσος όρος της 

βαθµολογίας είναι τουλάχιστον επτά (7). Σε περίπτωση που δεν έχει ακόµα 
αποφοιτήσει, τον γενικό βαθµό στα µαθήµατα που έχει συµπληρώσει 
επιτυχώς και τον αριθµό τους.  

• Τις δηµοσιευµένες επιστηµονικές εργασίες,  την πτυχιακή εργασία ή ελλείψει 
αυτής τη γραπτή εργασία σε µάθηµα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών 
σχετικό µε το αντικείµενο του ΜΠΣ.  

• Την προσωπική συνέντευξη, στο πλαίσιο της οποίας συνεκτιµάται η 
γενικότερη συγκρότηση των υποψηφίων.  

• Την ποιότητα του περιεχοµένου του φακέλου δραστηριοτήτων του υποψηφίου 
στον οποίον περιλαµβάνονται: οπτικοακουστικό, φωτογραφικό ή έντυπο υλικό 
και υλικό τεκµηρίωσης της επαγγελµατικής εµπειρίας ή του καλλιτεχνικού 
έργου: βεβαιώσεις, δηµοσιεύµατα, κριτικές κλπ.  

Αξιολόγηση κριτηρίων 
 
Τα παραπάνω κριτήρια αξιολογούνται ως εξής:  

Ο συντελεστής βαρύτητας της γραπτής  εξέτασης είναι 40%   

Ο συντελεστής βαρύτητας του βαθµού πτυχίου είναι 20%  

Ο συντελεστής βαρύτητας των δηµοσιευµένων  επιστηµονικών εργασιών,  της 
πτυχιακής εργασίας ή ελλείψει αυτής της γραπτής εργασίας σε µάθηµα του 
προπτυχιακού κύκλου σπουδών σχετικό µε το αντικείµενο του ΜΠΣ είναι 15%  

Ο συντελεστής βαρύτητας της προσωπικής συνέντευξης είναι 15%   

Ο συντελεστής βαρύτητας της ποιότητας του φακέλου δραστηριοτήτων είναι 10%  

 
Β. Για την ειδίκευση: «Σκηνική Πρακτική: διδακτική και κοινωνικές εφαρµογές»: 
 

• Την προσωπική συνέντευξη, στο πλαίσιο της οποίας συνεκτιµάται η 
γενικότερη συγκρότηση των υποψηφίων.  

• Τον γενικό βαθµό πτυχίου του υποψηφίου µε προυπόθεση ο µέσος όρος της 
βαθµολογίας είναι τουλάχιστον επτά (7). Σε περίπτωση που δεν έχει ακόµα 
αποφοιτήσει, τον γενικό βαθµό στα µαθήµατα που έχει συµπληρώσει 
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επιτυχώς και τον αριθµό τους.  

• Την ποιότητα του περιεχοµένου του φακέλου δραστηριοτήτων του υποψηφίου 
στον οποίον περιλαµβάνονται: οπτικοακουστικό, φωτογραφικό ή έντυπο υλικό 
και υλικό τεκµηρίωσης της επαγγελµατικής εµπειρίας ή του καλλιτεχνικού 
έργου: βεβαιώσεις, δηµοσιεύµατα, κριτικές κλπ. Επίσης µπορεί να 
περιλαµβάνονται δηµοσιευµένες επιστηµονικές εργασίες ή η διπλωµατική 
εργασία του υποψήφιου, αν υπάρχει. 

• Την καλλιτεχνική εξέταση η οποία πραγµατοποιείται είτε µεσω σκηνικής 
παρουσίασης (για την Υποκριτική, τη Σκηνοθεσία και τον Χορό), είτε µέσω 
κατάθεσης φακέλου εργασίας (για την Σκηνογραφία/Ενδυµατολογία και τον 
θεατρικό Φωτισµό). Ο φάκελος εργασίας µπορεί να περιέχει οπτικοακουστικό 
υλικό, φωτογραφίες, µακέτες και σχέδια.   

Αξιολόγηση κριτηρίων 

Τα παραπάνω κριτήρια αξιολογούνται ως εξής:  

Ο συντελεστής βαρύτητας της καλλιτεχνικής εξέτασης είναι 40%  (κλίµακα 0-40) και τα 
ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής: α. Πρωτοτυπία και προσωπικό 
καλλιτεχνικό στίγµα στην προσέγγιση του θέµατος. β. Ποιότητα τεχνικών και/ή 
εκφραστικών και/ή αισθητικών απαιτήσεων της παρουσίασης, γ. Σαφήνεια και 
αποτελεσµατικότητα στην απόδοση της θεµατικής της παρουσίασης και δ. Βαθµός 
τεχνικής αρτιότητας της εκτέλεσης της παρουσίασης.  

Ο συντελεστής βαρύτητας του βαθµού πτυχίου είναι 20% (κλίµακα 0-20) 

Ο συντελεστής βαρύτητας της προσωπικής συνέντευξης είναι 20%  (κλίµακα 0-20) 

Ο συντελεστής βαρύτητας της ποιότητας του φακέλου δραστηριοτήτων είναι 20% 
(κλίµακα 0-20) 

 
6.4 Διαδικασία επιλογής  
 
Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Ε.Ε.Μ.Φ. κάθε ειδίκευσης, καταρτίζει τον Πίνακα 
Αξιολόγησης των υποψηφίων  και τον καταθέτει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση 
της Σχολής.  
Ειδικότερα: 

1. Η Ε.Ε.Μ.Φ.  καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει 
αίτηση.  

2. Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια. 
(Γενικός βαθµός πτυχίου, πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας). 

3. Διενεργεί τις εξετάσεις, αξιολογεί τα αποτελέσµατά τους καθώς και τα 
υπόλοιπα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων.  

4. Καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους, η οποία πραγµατοποιείται από δύο (2) 
τουλάχιστον από τα µέλη της  Ε.Ε.Μ.Φ.  

5. Ιεραρχεί βαθµολογικά τους υποψηφίους και εισηγείται στην ΣΕ την τελική 
επιλογή. 
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6. Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων 
εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη ΓΣΣ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, επιπλέον του αριθµού εισακτέων, ανά ειδίκευση γίνονται 
δεκτοί, µέχρι 2 ισοβαθµούντες µε τον τελευταίο επιτυχόντα κατά έτος. Εάν ανά 
ειδίκευση οι ισοβαθµούντες είναι περισσότεροι των δύο τότε διενεργείται κλήρωση 
µεταξύ των υπεράριθµων ισοβαθµούντων κάθε ειδίκευσης . 

 
Άρθρο 7.  

Διάρκεια Σπουδών 
 
7.1 Χρονική διάρκεια φοίτησης  
 
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Διπλώµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάµηνα εκ των οποίων τα δύο (2) αφορούν σε 
παρακολούθηση µαθήµατων (µε παράταση φοίτησης έως δύο εξάµηνα) και το τρίτο 
(3ο) στην εκπόνηση της µεταπτυχιακής εργασίας (µε παράταση έως δύο εξάµηνα). Ο 
ανώτατος επιτρεπόµενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα επτά (7) 
ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 

 
7.2 Μερική φοίτηση  
Για τους εργαζόµενους µεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα µερικής 
φοίτησης.  
 
Όροι 
Η µερική φοίτηση προϋποθέτει την παρακολούθηση τουλάχιστον του 40% των ωρών 
διδασκαλίας του ΠΜΣ. 
Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγµένα να εργάζονται 
τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες την εβδοµάδα και οι ώρες εργασίας τους να συµπίπτουν 
µε τις ώρες διδασκαλίας του ΠΜΣ. 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά 
 
Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να προσκοµίσουν σχετική σύµβαση 
εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη.  
Μερική φοίτηση προβλέπεται και για µη εργαζόµενους φοιτητές που αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, βάσει 
σχετικών δικαιολογητικών από δηµόσιο νοσοκοµείο.  
Η διάρκεια µερικής φοίτησης δεν µπορεί να ξεπερνάει τα έξι (6) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 
Για την παραχώρηση της δυνατότητας µερικής φοίτησης απαιτείται απόφαση της ΓΣΣ 
η οποία λαµβάνεται µετά από εισήγηση της Σ.Ε. του ΠΜΣ.  
 
7.3Αναστολή φοίτησης  
 
Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής ή µεταπτυχιακή φοιτήτρια έχει δικαίωµα να ζητήσει, µε 
αίτησή του/της, άδεια αναστολής της παρακολούθησης των µαθηµάτων ή της 
εκπόνησης της µεταπτυχιακής του/της εργασίας. Η άδεια χορηγείται µε απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης (ΓΣΣ) της Σχολής Καλών Τεχνών για αποδεδειγµένα σοβαρούς 
λόγους (π.χ. εγκυµοσύνη, ασθένεια) µόνο µια φορά και δεν µπορεί να είναι 
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µεγαλύτερης διάρκειας των δύο ακαδηµαι ̈κών εξαµήνων. Ο χρόνος αναστολής 
φοίτησης του µεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας δεν υπολογίζεται σε περίπτωση 
υπέρβασης της χρονικής διάρκειας φοίτησης που προβλέπεται από το ΠΜΣ. Κατά́ την 
επανέναρξη των σπουδών του/της, ο φοιτητής/τρια είναι υποχρεωµένος/η να 
παρακολουθήσει όλα τα µαθήµατα στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από 
την αναστολή της φοίτησής του/της.  

Στα µαθήµατα αυτά θα εξεταστεί ο φοιτητής/τρια στην αντίστοιχη εξεταστική του 
εξαµήνου που διδάσκεται το µάθηµα. Εάν κάποιο µάθηµα δεν προσφέρεται πλέον, µε 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣΣ) της Σχολής Καλών Τεχνών ορίζεται νέο 
µάθηµα από το ισχύον πρόγραµµα σπουδών του ΠΜΣ σε αντικατάσταση του µη 
προσφεροµένου.  

 
Άρθρο 8. 

 Δικαιώµατα και παροχές 
 

Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις παροχές που 
προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του 
δικαιώµατος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραµµάτων.  

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ οι φοιτητές/τριες µε αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες έχουν 
προτεραιότητα σε κάθε είδους παροχή και δικαίωµα που απορρέει από τη φοιτητική 
τους ιδιότητα. Για την εξυπηρέτησή τους έχει ληφθεί  απαραίτητη κτηριολογική 
µέριµνα (ειδικοί χώροι πρόσβασης, WC). Παραλλήλως, στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. 
διδάσκονται ειδικά µαθήµατα αναπτυξιακού δράµατος και µιµικής τέχνης, που 
στηρίζονται στη θεραπευτική δύναµη του δράµατος. Όλα τα µαθήµατα προβλέπουν 
εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης για τις παραπάνω κατηγορίες. 

 
Άρθρο 9.  

Πρόγραµµα Σπουδών  
 

 
9.1 Πρόγραµµα µαθηµάτων  
 

1. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειµερινό εξάµηνο εκάστου ακαδηµαϊκού έτους. 
 

2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα 
µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της 
µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας και η συγκέντρωση ενενήντα (90) 
πιστωτικών µονάδων (ECTS)  

 

3. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωµα ειδίκευσης (MΔΕ) περιλαµβάνει θεωρητικά και 
καλλιτεχνικά µαθήµατα. Η διάρκεια διδασκαλίας όλων των µαθηµάτων είναι 
τέσσερις (4) ώρες εβδοµαδιαίως. Η διδασκαλία τους ισοδυναµεί µε 60 
διδακτικές/πιστωτικές µονάδες (ECTS) ανά ειδίκευση. Επίσης περιλαµβάνει και 
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µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία που ισοδυναµεί µε 30 διδακτικές 
/πιστωτικές µονάδες (ECTS) ανά ειδίκευση.  

 

Με γνώµονα τον φόρτο εργασίας, καθένα από τα  µαθήµατα του Π.Μ.Σ και για τις δύο 
ειδικεύσεις, λαµβάνει από 6 µονάδες ECTS. Τα µαθήµατα της ειδίκευσης «Σκηνική 
Πρακτική: διδακτική και κοινωνικές εφαρµογές», λαµβάνουν από 6 µονάδες ECTS, 
λόγω συνδυασµού θεωρίας και πράξης. Τα κοινά µαθήµατα και των δύο 
κατευθύνσεων καθώς και τα µαθήµατα της ειδίκευσης «Θεατρολογία» λαµβάνουν 
από 6 µονάδες λόγω της θεωρητικής εµβάθυνσης στο αντίστοιχο διδασκόµενο 
αντικείµενο, µέσω της µελέτης σχετικής βιβλιογραφίας και της εκπόνησης 
εργασιών/δοκιµίων στο πλαίσιο του µαθήµατος. Το  µάθηµα «Μεθοδολογία της 
Έρευνας µε έµφαση στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες, ερευνητικό σχέδιο και 
συγγραφή επιστηµονικής εργασίας» λαµβάνει 6 µονάδες ECTS, καθώς διδάσκει αφ’ 
ενός τη µεθοδολογία της επιστηµονικής έρευνας,  της αναζήτησης σε ηλεκτρονικές 
πηγές και αρχεία, της συλλογής και ανάλυσης του υλικού, και αφ’ ετέρου τη 
συγκεκριµένη µεθοδολογία συγγραφής του κειµένου µιας επιστηµονικής εργασίας (τη 
διάρθρωση, το ύφος, και τη µέθοδο βιβλιογραφικών παραποµπών, τον τρόπο 
παράθεσης των πηγών κ.α.).  Επίσης, πολλά από τα προσφερόµενα µαθήµατα, 
απαιτούν, εκτός από την τελική εξέταση, εργασίες ή πρακτικές ασκήσεις κατά τη 
διάρκεια του εξαµήνου.   

Ως προς τη µορφή της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας:  

Α. Για την ειδίκευση «Θεατρολογία», η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία 
συνίσταται σε γραπτή ερευνητική εργασία σε θεµατική ενότητα ή συνδυασµό 
θεµατικών ενοτήτων  που επιλέγεται από τον υποψήφιο σε συνεργασία µε καθηγητή ή 
τη Διεύθυνση του ΠΜΣ.  

Β. Για την ειδίκευση: «Σκηνική Πρακτική: διδακτική και κοινωνικές εφαρµογές»,  η 
µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία συνδυάζει γραπτή ερευνητική εργασία καθώς και 
καλλιτεχνική εργασία (σκηνικό γεγονός ή σκηνογραφική / ενδυµατολογική / 
φωτιστική εγκατάσταση και/ή ολοκληρωµένη σκηνογραφική µακέτα) σε θεµατική 
ενότητα ή συνδυασµό θεµατικών ενοτήτων που επιλέγεται από τον υποψήφιο σε 
συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Καθηγητή του µαθήµατος ή τη Διεύθυνση του ΠΜΣ.  

Και για τις δύο ειδικεύσεις η διδασκαλία καλύπτει τα δύο πρώτα εξάµηνα. Όλα τα 
µαθήµατα είναι εξαµηνιαία, και προβλέπονται ώρες διδασκαλίας µε µορφή  
διαλέξεων, καλλιτεχνικά µαθήµατα και τέλος, µαθήµατα µε µορφή σεµιναρίων για 
την ενίσχυση των βασικών µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών.  

Ανά ειδίκευση, οι φοιτητές/τριες καλούνται να παρακολουθήσουν σε κάθε εξάµηνο 
πέντε µαθήµατα (τρία υποχρεωτικά και δύο επιλογής για την ειδίκευση 
«Θεατρολογία», δύο υποχρεωτικά και τρία επιλογής για την ειδίκευση «Σκηνική 
πράξη: διδακτική και κοινωνικές εφαρµογές»). Για την ειδίκευση: «Σκηνική πράξη: 
διδακτική και κοινωνικές εφαρµογές», όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα είναι κοινά µε 
την ειδίκευση της «Θεατρολογίας». Οι φοιτητές και των δύο ειδικεύσεων έχουν τη 
δυνατότητα, εάν το επιθυµούν, να επιλέξουν ως µάθηµα επιλογής µέχρι ένα (1) 
µάθηµα της άλλης ειδίκευσης (για το σύνολο των εξαµήνων της φοίτησής τους). Και 
στις δύο ειδικεύσεις, στο τρίτο εξάµηνο οι φοιτητές/τριες εκπονούν µεταπτυχιακή 
εργασία.  
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4. Το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών του ΠΜΣ διαµορφώνεται ως εξής: 
 

Α. Ειδίκευση: «Θεατρολογία» 

 

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Τίτλος Μαθήµατος ECTS Σύνολο ωρών εβδοµαδ. 
διδασκαλίας 

Θέατρο, Πολιτική και Κοινωνία (ΥΠ)                                          6 4 

Η τελετουργία ως βιωµένη παράσταση: 
από το ιερό στο κοσµικό (ΥΠ)                                                                                               

6 4 

Από τη δραµατική στην σκηνική γραφή 
και την διδακτική πράξη (ΥΠ)            

6 4 

Επιλογής (δύο εκ των τριών 
προσφεροµένων): 

  

Θεωρία, Λογοτεχνία και θεατρική 
δηµιουργική γραφή (ΕΠΙΛ) 

6 4 

Ζητήµατα Πρόσληψης σε συνάρτηση µε 
κοινωνικά και πολιτισµικά συµφραζόµενα 
(ΕΠΙΛ) 

6 4 

Θέατρο και άλλες τέχνες (ΕΠΙΛ) 6 4 

Σύνολο  (τρία ΥΠ και δύο από τα τρία 
προσφερόµενα ΕΠΙΛ) 

30 20 

 

 

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Τίτλος Μαθήµατος ECTS Σύνολο ωρών εβδοµαδ. 
διδασκαλίας 

Ζητήµατα Θεωρίας  και Κριτικής  του 
Θεάτρου (ΥΠ) 

6 4 

Μεθοδολογία της έρευνας µε έµφαση στο 
θέατρο και τις άλλες παρασταστικές 
τέχνες, ερευνητικό σχέδιο και συγγραφή 
επιστηµονικής εργασίας                                                                                              
(ΥΠ) 

6 4 

Παραστασιολογία: Κριτική και Γενετική 
προσέγγιση (ΥΠ)                                                                                   

6 4 
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Επιλογής (δύο εκ των τριών 
προσφεροµένων): 

  

Κινηµατογράφος, πολιτική και κοινωνία 
(ΕΠΙΛ) 

6 4 

Νεωτερικός πολιτισµός, σύγχρονη σκέψη 
και καλλιτεχνικός µοντερνισµός (ΕΠΙΛ) 

                                                                                               

6 4 

Θέατρο και λαϊκός πολιτισµός (ΕΠΙΛ) 6 4 

Σύνολο (τρία ΥΠ και δύο από τα τρία 
προσφερόµενα ΕΠΙΛ)  

30 20 

 

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

Τίτλος Μαθήµατος  ECTS 

Μεταπτυχιακή Εργασία 30 

 

Β. Ειδίκευση: «Σκηνική πράξη: διδακτική και κοινωνικές εφαρµογές» 

 

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Τίτλος Μαθήµατος ECTS Σύνολο ωρών 
εβδοµαδ.διδασκαλίας 

Θέατρο, Πολιτική και Κοινωνία (ΥΠ) 6 4 

Η τελετουργία ως βιωµένη παράσταση: 
από το ιερό στο κοσµικό (ΥΠ)                                                                                         

6 4 

Επιλογής (τρία εκ των τεσσάρων 
προσφεροµένων): 

  

Χορός – Παιδαγωγική (ΕΠΙΛ) 6 4 

Μέθοδοι τεχνικής προετοιµασίας του 
ηθοποιού: Θεωρία και Πράξη (ΕΠΙΛ) 

6 4 

Υποκριτική και Κοινωνικές Εφαρµογές 
(ΕΠΙΛ) 

 

6 

4 

Σκηνογραφία: εγκατάσταση και 
παρέµβαση στον δηµόσιο χώρο                                                              

6 4 



 20 

(ΕΠΙΛ) 

Σύνολο (δύο ΥΠ και τρία από τα 
τέσσερα προσφερόµενα ΕΠΙΛ) 

30 20 

 

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Τίτλος Μαθήµατος ECTS Σύνολο ωρών 
εβδοµαδ.διδασκαλίας 

Ζητήµατα Θεωρίας  και Κριτικής του 
Θεάτρου (ΥΠ) 

6 4 

Μεθοδολογία της έρευνας, ερευνητικό 
σχέδιο και συγγραφή επιστηµονικής 
εργασίας (ΥΠ) 

6 4 

Επιλογής (τρία εκ των τεσσάρων 
προσφεροµένων): 

  

Χορός και Κοινωνία (ΕΠΙΛ) 6 4 

Το σκηνικό σώµα: Χορός και Υποκριτική 
(ΕΠΙΛ) 

6 4 

Ο ρόλος του φωτός στις παραστατικές 
τέχνες: αισθητική αποτίµηση και 
πρακτικές εφαρµογές (ΕΠΙΛ) 

6 4 

Το Κοστούµι στο αρχαίο θέατρο ως 
σύµβολο 

του κοινωνικού «ανήκειν» (ΕΠΙΛ) 

6 4 

Σύνολο (δύο ΥΠ και τρία από τα 
τέσσερα προσφερόµενα ΕΠΙΛ) 

30 20 

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

Τίτλος Μαθήµατος  ECTS 

Μεταπτυχιακή Εργασία 30 

 

Σύνολο πιστωτικών µονάδων τριών εξαµήνων: 90  

 

5. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το περιεχόµενο των µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. 
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Α. Ειδίκευση: «Θεατρολογία» 

Χειµερινό εξάµηνο 

1. Θέατρο, Πολιτική και Κοινωνία (κοινό µε την ειδίκευση: «Σκηνική πράξη: 
διδακτική και κοινωνικές εφαρµογές».) (ECTS: 6 – φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 

 

Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εµβαθύνουν 
στις έννοιες της κοινωνίας και της πολιτικής σε σχέση µε το θέατρο. Η εµβάθυνση 
αυτή περιλαµβάνει δύο κύριες διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση αναφέρεται στις 
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα και τον τρόπο µε τον 
οποίο αντανακλώνται στις εκφάνσεις της θεατρικής δραστηριότητας (παραστάσεις, 
συγγραφή έργων, κριτική, λογοκρισία, σχέση κοινωνίας µε θέατρο).  Η δεύτερη 
διάσταση αναφέρεται στην εµφάνιση, αντανάκλαση και επεξεργασία των 
κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, θεσµών, νοοτροπιών, ηθών και ιδεολογιών στην 
αντίληψη των συγγραφέων και στο περιεχόµενο των ίδιων των θεατρικών έργων. 

Διδακτικές ενότητες:  

• Θέατρο, κοινωνία και πολιτική κατά την αρχαιότητα 
• Θέατρο, κοινωνία και πολιτική κατά τους νεότερους χρόνους 
• Θέατρο, κοινωνία και πολιτική κατά τον 19ο και 20ό αιώνα 
• Νεοελληνικό θέατρο, κοινωνία και πολιτική 
• Ευρωπαϊκό θέατρο, κοινωνία και πολιτική 
• Ιστορική πραγµατικότητα και θέατρο στην Ελλάδα 
• Στρατευµένο θέατρο και νατουραλιστικό θέατρο 

 

2. Η τελετουργία ως βιωµένη παράσταση: από το ιερό στο κοσµικό (κοινό µε την 
ειδίκευση: «Σκηνική πράξη: διδακτική και κοινωνικές εφαρµογές») (ECTS: 6 
– φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 

 

Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

Σκοπός του µαθήµατος είναι οι  µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι  µεταπτυχιακές 
φοιτήτριες: 

• να κατανοήσουν την έννοια της τελετουργίας και τη στενή της  σχέση µε το 
θέατρο 

• να έρθουν σε επαφή µε τις σπουδαιότερες ανθρωπολογικές θεωρίες για την 
τελετουργία µελετώντας σχετικά θεωρητικά κείµενα  

• να εκτιµήσουν ως ισότιµες µορφές τέχνης τις ανώνυµες συλλογικές 
τελετουργικές δηµιουργίες, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικές  κοινωνίες  

• να αναγνωρίζουν και να ερµηνεύουν τις διάφορες τελετουργικές σκηνές τόσο 
σε θεατρικά κείµενα όσο και σε παραστάσεις 

• Τέλος να συνειδητοποιήσουν ότι η  επαφή τους µε αυτήν την  (προ)θεατρική 
µορφή  µπορεί να λειτουργήσει  ως αφετηρία έµπνευσης σε  θεατρικές 
δηµιουργίες και τέχνες του θεάµατος γενικότερα. 
 

Διδακτικές ενότητες:  
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• Οριοθέτηση και διαστάσεις της τελετουργίας 
• Ανθρωπολογικές θεωρίες  της τελετουργίας 
• Η τελετουργική παράσταση του µύθου  
• Τελετουργίες και  τελετές: το ιερό και το κοσµικό 
• Τελετουργία και θέατρο 
• Τελεστές και ηθοποιοί: βίοι παράλληλοι αλλά και διαφορετικοί 
• Παρουσίαση και  ανάλυση επιλεγµένων παραδειγµάτων τελετουργιών  από 

την αρχαιότητα και τη σύγχρονη εποχή, καθώς και από  “δυτικές” και “µη 
δυτικές” κοινωνίες 

 

3. Από τη δραµατική στη σκηνική γραφή και τη διδακτική πράξη. (ECTS: 6 – φόρτος 
εργασίας: 150 ώρες) 

 

Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

Στόχοι: Σκοπός του µαθήµατος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την λειτουργία 
του θεατρικού κειµένου και τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να ερµηνευθεί. 
Επίσης το µάθηµα αποσκοπεί στην βαθύτερη κατανόηση χαρακτηριστικών 
κειµένων της παγκόσµιας δραµατουργίας µε στόχο την προβολή ορισµένων 
αισθητικών και ιδεολογικών παραµέτρων που τα συνδέει µε την εποχή τους αλλά 
και την σύγχρονη..  

Παράλληλα το µάθηµα συνδέεται µε την διδακτική πράξη του θεάτρου στην 
εκπαίδευση µέσω της διδασκαλίας σχετικών κειµένων και ενδεικτικών προτάσεων για 
την σκηνική τους αξιοποίηση από ειδικούς . 

Διδακτικές ενότητες:  

• Δράµα θέατρο και πραγµατικότητα : Θεωρητική προσέγγιση  (Αριστοτέλης, Eric 
Bentley, Bernard Dukore, Marvin Carlson, Edward Said, Jean-Marc Mourra, Patrick 
Chamoiseau, Sylvie Chalaye, Ahmed Cheniki, Alvina Ruprecht) 

• Στοιχεία του δραµατικού κειµένου και τρόποι δραµατουργικής ανάλυσης. 
• Επιλογή κειµένων από το νεοελληνικό, το ευρωπαϊκό, το αµερικάνικο , το 

νεοαποικιακό θέατρο.( Ευρώπη, Καναδάς, Καραϊβική, Αφρική, Μέση Ανατολή, 
Ινδικός Ωκεανός) 

• Με αφετηρία το κλασικό ρεπερτόριο τα κείµενα επεκτείνονται στην περίοδο του 
µοντερνισµού και του µεταµοντερνισµού. 

• Ειδικότερα θέµατα που αναπτύσσονται µέσω των κειµένων: το θέµα της 
επίδρασης και των προτύπων, ο διάλογος των κειµένων (διακειµενικότητα), 
µεταθέατρο- θεάτρο εν θεάτρω, θέµατα φύλου, έρωτας και πολιτική στο θέατρο, 
µεταποικιακή θεωρία, µεταναστευτική γραφή, θέατρο και κοινωνικά δίκτυα. 

• Στο corpus των κειµένων εντάσσονται και ορισµένα από αυτά  που εµπεριέχονται 
στα διδακτικά εγχειρίδια της εκπαίδευσης και παρουσιάζονται δυνατοί τρόποι 
σκηνικής τους αξιοποίησης από ειδικευµένους θεατράνθρωπους. 

 

4. Θεωρία, Λογοτεχνία και θεατρική δηµιουργική γραφή. (ECTS: 6 – φόρτος 
εργασίας: 150 ώρες) 

 

Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 
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Το µάθηµα συνδυάζει την θεωρία και µε την καλλιτεχνική πράξη, µε τη µορφή της 
συγγραφής δηµιουργικών κειµένων που σχετίζονται µε το θέατρο, αντλώντας από 
ποικίλα είδη γραφής. Στοχεύει στο να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες σε βασικές 
θεωρητικές τάσεις τόσο κριτικής ανάλυσης όσο και συγγραφής  κειµένων, οι οποίες 
εστιάζουν σε σύγχρονα  κοινωνικά ζητήµατα, συνυφαίνοντας την  αισθητική µε 
την πολιτική κριτική, καθώς αναδεικνύουν, αντίστροφα,  την θεωρητική και 
πολιτική όψη της τέχνης. Το δεύτερο µέρος του µαθήµατος,  στοχεύει στο να 
λειτουργήσει ως εργαστήριο θεατρικής γραφής, που θα βασίζεται σε γνώσεις του 
πρώτου µέρους αλλά αποσκοπεί κυρίως στον δηµιουργικό πειραµατισµό µε βασικές 
δοµές δραµατουργίας ή/και δραµατοποίησης από εξωδραµατικά κείµενα, που 
αποτελεί κυρίαρχη τάση τα τελευταία χρόνια στην παγκόσµια θεατρική σκηνή. Σε 
αυτό το πλαίσιο οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να παραδώσουν ένα πρωτότυπο δείγµα 
της δικής τους γραφής. 

Διδακτικές ενότητες:  

• Εισαγωγή σε βασικές σύγχρονες θεωρητικές τάσεις κριτικής ανάλυσης  και 
συγγραφής  κειµένων  

• Εξέταση, µεταξύ άλλων, των ακόλουθων θεωριών: η µεταποικιακή θεωρία, 
η φεµινιστική θεωρία, η κοινωνιολογική θεωρία,  και η ψυχαναλυτική θεωρία 
µε αντίστοιχα θεωρητικά και καλλιτεχνικά παραδείγµατα (µε θεµελιώδη 
κείµενα των Walter Benjamin, Sigmund Freud, Roland Barthes, Virginia Woolf, 
Hélène Cixous)  ώστε να αναδειχθεί η θεωρητική και πολιτική όψη της τέχνης 

• Σχολιασµός σχέσεων τέχνης/ γραφής και κοινωνίας, πολιτικής στόχευσης της 
τέχνης και των µορφολογικών χαρακτηριστικών της σύγχρονης γραφής 

• Εργαστήρια δηµιουργικής γραφής: Εµπειρικός πειραµατισµός µε τη 
δηµιουργική γραφή και ιδιαίτερα µε βασικές δοµές δραµατουργίας ή/και 
δραµατοποίησης από εξωδραµατικά κείµενα (εικόνες, λογοτεχνία, βιογραφίες, 
επιστολές, δοκίµια κτλ) 

 

5. Ζητήµατα Πρόσληψης σε συνάρτηση µε κοινωνικά και πολιτισµικά 
συµφραζόµενα. (ECTS: 6 – φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 

 

Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

Στόχοι: Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στη θεωρία της 
πρόσληψης στο πεδίο της θεατρολογίας, µε έµφαση στο αρχαίο δράµα, και να 
παράσχει µία σφαιρική άποψη της πρόσληψης σε συνάρτηση µε κοινωνικά και 
πολιτισµικά συµφραζόµενα.   Μέσα από αυτό το µάθηµα, οι φοιτητές θα κατανοήσουν 
τους τρόπους µε τους οποίους το αρχαίο δράµα έχει παραδοθεί, µεταφρασθεί, 
ερµηνευθεί, διασκευαστεί και παρασταθεί επί σκηνής, ενώ θα γίνουν αντιληπτές οι 
κοινωνικές και πολιτισµικές διαδικασίες  που καθορίζουν τον µετασχηµατισµό του 
αρχαίου υλικού. 

Διδακτικές ενότητες:  

• Εισαγωγή στη θεωρία της πρόσληψης (Gadamer, Jauss, Iser, Holub, Martindale, 
Hardwick) 

• Η σηµασία της µελέτης των συµφραζοµένων για την έρευνα της πρόσληψης 
(Jauss, Martindale, Hardwick) 
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• Ως µελέτη περίπτωσης θα διερευνηθεί η πρόσληψη του αρχαίου δράµατος στη 
δραµατουργία, την εικονογραφία,  τον κινηµατογράφο,  η µετάφραση και η 
παράσταση του αρχαίου δράµατος. 

 

6. Θέατρο και άλλες τέχνες. (ECTS: 6 – φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 
 

Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

Στόχοι: Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
µε τη συνθετικότητα του θεάτρου και της παράστασης, να αναδείξει τη λειτουργία της 
κάθε µορφής συνεργαζόµενης τέχνης και να τους εξοικειώσει µε σύνθετες µορφές 
σκηνικού θεάµατος, µε έµφαση στη συνεργεία των τεχνών και τη συµβολή των νέων 
τεχνολογιών. 

 

Διδακτικές ενότητες:  

• Το µάθηµα αυτό διερευνά τις διαλεκτικές σχέσεις που συνδέουν το θέατρο µε τις 
άλλες µορφές τέχνης, όπως εικαστικές τέχνες, µουσική, όπερα, χορός, 
κινηµατογράφος, οπτικοακουστικές τέχνες, βίντεο και σύγχρονες ψηφιακές 
τέχνες. Θα συζητηθεί η ιστορική διάσταση της όσµωσης του θεάτρου µε τις 
άλλες τέχνες, καθώς και ο αντίκτυπος της µεταξύ των διάδρασης, όπως τοµές, 
ρήξεις και συνθέσεις που µεταβάλλουν τη δραµατουργία, τον σκηνικό χώρο, τη 
σωµατική παρουσία και έκφραση του ερµηνευτή,  την κοινωνική λειτουργία της 
παράστασης κ.ά.  

• Επιπλέον, το µάθηµα εξετάζει την πολυπλοκότητα των σχέσεων ανάµεσα στις 
νέες τεχνολογίες και τις παραστατικές τέχνες. Μελετά, ειδικότερα, το έργο 
δηµιουργών οι οποίοι, µέσω της συνέργειας επιστήµης, τεχνολογίας και τέχνης, 
εισήγαγαν ορισµένες από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες στη σύγχρονη σκηνή, 
µετετρέποντάς την σε ένα ψηφιακά σύνθετο περιβάλλον. 

 

Εαρινό εξάµηνο 

1.  Ζητήµατα Θεωρίας και Κριτικής του Θεάτρου (κοινό µε την ειδίκευση: 
«Σκηνική πράξη: διδακτική και κοινωνικές εφαρµογές») (ECTS: 6 – φόρτος 
εργασίας: 150 ώρες) 

 

Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες την αξία 
της θεωρίας του θεάτρου και της θεατρικής κριτικής ως βασικών παραµέτρων της 
θεωρητικής ενασχόλησης αλλά και της καλλιτεχνικής έκφρασης.  Επίσης την σχέση 
τους στη γενικότερη σύλληψη και ερµηνεία του θεατρικού φαινοµένου.  

Το σκέλος της Θεωρίας του Θεάτρου έχει ως στόχο να παρουσιάσει πτυχές της 
θεωρητικής σκέψης  γύρω από την τέχνη του θεάτρου, από την αρχαιότητα έως και 
τον 20ό αιώνα, αναλύοντας και ερµηνεύοντας αντιπροσωπευτικά κείµενα και 
σταθµούς της ιστορίας της θεατρικής θεωρίας. Παράλληλα αποσκοπεί στην 
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εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών µε τη φιλοσοφική διάσταση του 
θεάτρου, µέσα από την εκ του σύνεγγυς ανάγνωση επιλεγµένων έργων. 

Ειδικότερα όσο αφορά την θεατρική κριτική:  να κατανοήσουν την  λειτουργία του 
θεσµού της θεατρικής κριτικής ως βασικής συνιστώσας του  θεατρικού γίγνεσθαι. Να 
εµβαθύνουν στην φύση και πολυπλοκότητα της κριτικής και στην άµεση  σχέση της µε 
τα Μ.Μ.Ε. Να ασκηθούν στον τρόπο γραφής του κριτικού κειµένου και να αποκτήσουν 
τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να µπορούν να κατανοούν και στη συνέχεια να κρίνουν 
και να αξιολογούν τα κριτικά κείµενα. Επίσης να σχηµατίσουν έναν σαφή κώδικα 
κριτηρίων σχετικά µε τα θεατρικά κείµενα, τις παραστάσεις και εν γένει την θεατρική 
δραστηριότητα. Τέλος κρίνεται απαραίτητη η γνώση του σύγχρονου ελληνικού τοπίου 
στον τοµέα της θεατρικής κριτικής. 

 

 

 

Διδακτικές ενότητες:  

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

• Εισαγωγή στη Θεωρία Θεάτρου 
• Η έννοια της µίµησης και της αναπαράστασης κατά την Αρχαιότητα 
• 17ος-18ος αιώνας: θεωρίες της τραγωδίας, της κωµωδίας και της θεατρικής πράξης   
• Ροµαντικές θεωρίες θεάτρου  
• Φιλοσοφία και Τραγωδία  
• Ρεαλισµός, Νατουραλισµός και Θέατρο  
• Θεωρίες και µανιφέστα του Μοντέρνου Θεάτρου  
• Νεότερες και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις του θεάτρου 
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ 

• Η κριτική ως σηµαντική παράµετρος της πνευµατικής ζωής 
• Σχέση δηµιουργίας και κριτικής 
• Ορισµός της θεατρικής κριτικής 
• Η ιδιαιτερότητα της θεατρικής κριτικής. 
• Η σχέση της µε την ιστορία, τη θεωρία του θεάτρου καθώς και ποικίλους άλλους 

τοµείς της τέχνης και της επιστήµης. 
• Τάσεις και είδη της θεατρικής κριτικής. 
• Θεατρική κριτική και Μ.Μ.Ε. 
• Οι παράγοντες της θεατρικής κριτικής 
• Το κριτικό κείµενο. Οργάνωση και δοµή. 
• Δηµιουργία κριτικού κειµένου: περιγραφή, ερµηνεία, αξιολόγηση παραστασιακών 

κωδίκων. 
• Αντικειµενικότητα και υποκειµενικότητα της κριτικής διαδικασίας. 
• Δεοντολογικές παράµετροι  
• Το κριτικό κείµενο ως λογοτεχνικό είδος 
• Η σύγχρονη  ελληνική πραγµατικότητα 
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2. Μεθοδολογία της έρευνας µε έµφαση στο Θέατρο και τις παραστατικές τέχνες,  
ερευνητικό σχέδιο και συγγραφή επιστηµονικής εργασίας (κοινό µε την 
ειδίκευση: «Σκηνική πράξη: διδακτική και κοινωνικές εφαρµογές»)  (ECTS: 6 
– φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 

 

Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

Σκοπός του µαθήµατος είναι: 
• να εισαγάγει τους µεταπτυχιακούς φοιτητές και τις µεταπτυχιακές φοιτήτριες 

στις βασικές έννοιες και τις τεχνικές της έρευνας των ανθρωπιστικών 
επιστηµών, ειδικότερα δε της έρευνας σχετικά µε το θέατρο και τις άλλες 
παραστατικές τέχνες.  

• να τους/τις δώσει τις απαιτούµενες γνώσεις να καταρτίζουν ένα ερευνητικό 
σχέδιο,  ώστε στη συνέχεια 

• να προχωρήσουν στη συγγραφή της επιστηµονικής και ειδικότερα  της 
µεταπτυχιακής τους εργασίας.  

 

 

 

Διδακτικές ενότητες:  

• Η έννοια, το περιεχόµενο και σκοπός της µεθοδολογίας της έρευνας.  
• Τα είδη των επιστηµονικών ερευνών µε αντικείµενο το θέατρο και τις άλλες 

παραστατικές τέχνες : Βιβλιογραφική έρευνα, αρχειακή έρευνα· ποιοτική  
έρευνα  (έρευνα πεδίου, συµµετοχική παρατήρηση, συνεντεύξεις, µαρτυρίες) · 
ποσοτικές έρευνες (ερωτηµατολόγια,  έρευνα κοινού, έρευνα δράσης)·  
διαδικτυακή έρευνα (βάσεις δεδοµένων, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες)· άµεσες και 
έµµεσες πηγές της θεατρολογικής έρευνας (θεατρικά προγράµµατα, θεατρική 
κριτική, κ.ά.), παραστασιογραφία. 

• Η επιλογή του θέµατος, ο σχεδιασµός και η δοµή  της ερευνητικής εργασίας 
• Η συλλογή, τεκµηρίωση, ανάλυση και σύνθεση των δεδοµένων της έρευνας  
• Η συγγραφή της ερευνητικής εργασίας µε ιδιαίτερη αναφορά στην 

αποδελτίωση, τον τρόπο εισαγωγής  των παραθεµάτων και των παραποµπών, 
καθώς και τη σύνταξη της βιβλιογραφίας, των ευρετηρίων και των 
παραρτηµάτων.  

 

3. Παραστασιολογία: Κριτική και Γενετική προσέγγιση. (ECTS: 6 – φόρτος 
εργασίας: 150 ώρες) 

 

Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

Το µάθηµα επιχειρεί να διερευνήσει τα συστατικά και τις παραµέτρους που συνθέτουν 
την παράσταση και να προσφέρει τα απαραίτητα µεθοδολογικά εργαλεία για την 
πρόσληψη και ανάλυση της. Ως περιπτώσεις µελέτης προτείνονται εµβληµατικές 
παραστάσεις που παρουσιάστηκαν στη διεθνή σκηνή, από τα τέλη του 20ού αιώνα έως 
σήµερα. Επιπλέον, µέσω της γενετικής προσέγγισης, η παράσταση θα αναλυθεί όχι 
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µόνο ως αυτόνοµη ολότητα, αλλά ως µέρος µιας διαρκώς εξελισσόµενης δηµιουργικής 
εργασίας.  

Στόχοι: Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
στην παραστασιολογία και να τους παράσχει µία πλήρη εργαλειοθήκη ανάλυσης και 
ερµηνείας της παράστασης (είτε συµβατικού θεάτρου, είτε σύγχρονων µορφών 
σκηνικής επιτέλεσης). Επιπλέον, µέσα από το µάθηµα αυτό, οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες θα εισαχθούν στον νεότευκτο κλάδο της γενετικής του θεάτρου, θα 
εξοικειωθούν µε τη µελέτη της δηµιουργικής διαδικασίας και θα ασκηθούν στην 
ανάσυρση και έρευνα των αρχειακών πηγών και του παραστασιακού υλικού, καθώς 
και στην καταγραφή και αξιοποίηση των δοκιµών. 

 

Διδακτικές ενότητες:  

Υπό την έννοια αυτή, το µάθηµα εστιάζει: 

• στη βαθµιαία πραγµάτωση της δραµατικής σύνθεσης 
• τη σταδιακή ανάπτυξη της σκηνοθεσίας 
• την εργασία των ερµηνευτών πάνω στο κείµενο ή το δραµατουργικό υλικό  
• τη συλλογική δηµιουργική δράση 
• την ανίχνευση και κατανόηση του θεωρητικού υποβάθρου του καλλιτεχνικού 

στοχασµού 
• των πηγών και των αναφορών των δηµιουργών  
• τη µελέτη της διαδικασίας των δοκιµών,  
• τη διδασκαλία και καθοδήγηση των ηθοποιών,  
• τη διαχείριση του χώρου, των κοστουµιών, του φωτισµού, της παραγωγής κ.ά. 
 

4. Κινηµατογράφος, πολιτική και κοινωνία. (ECTS: 6 – φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 
Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

Στόχοι: Σκοπός του µαθήµατος είναι η  γνωριµία µε τον πολιτικό κινηµατογράφο της 
δεκαετίας του ’60, κατά την οποία ο κινηµατογράφος επηρεάστηκε από τα διαφορετικά 
κινήµατα της νεολαίας, τη διαµαρτυρία κατά του πολέµου του Βιετνάµ και την 
εξέγερση του Μάη του ’68. Οι φοιτητές  θα µελετήσουν µια χρονική περίοδο κατά την 
οποία ο κινηµατογράφος έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, παίρνοντας θέση 
απέναντι στα γεγονότα. Θα µελετήσουν και θα αναλύσουν επίσης ταινίες αποτελούν 
πολιτική διαµαρτυρία, κοινωνική έκφραση, ενώ παράλληλα αποτυπώνουν το κλίµα 
της εποχής καθώς και θεωρητικά κείµενα Παράλληλα θα εργασθούν πάνω σε 
περιπτώσεις σκηνοθετών που αποτελούν σηµαντικά κεφάλαια στη σχέση 
κινηµατογράφου και πολιτικής. 

Διδακτικές ενότητες:  

• ΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

• Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΜΠΡΕΧΤ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΖΑΝ-ΛΥΚ ΓΚΟΝΤΑΡ 
• Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ LIVING THEATER ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
• Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΠΑΟΛΟ ΠΑΖΟΛΙΝΙ 
• ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
• ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 
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• ΤΟ FREE CINEMA 
 

5. Νεωτερικός πολιτισµός, σύγχρονη σκέψη και καλλιτεχνικός µοντερνισµός. 
(ECTS: 6 – φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 

Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

To µάθηµα αποσκοπεί στο να εξετάσει σηµαντικές καινοτοµίες που σηµειώθηκαν στα 
πεδία του θεάτρου και της τέχνης στην Ευρώπη, οι οποίες  αποκαλούνται κοινώς 
«µοντερνισµός» και «πρωτοπορίες». Οι τάσεις αυτές θα ενταχθούν στο ιστορικό 
κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο της Νεωτερικότητας, ως βασικού πλαισίου µέσα 
στο οποίο αναπτύχθηκαν και µε το οποίο συνοµιλούν, συνδυάζοντας, εποµένως, 
την  εξέταση καλλιτεχνικών φαινοµένων µε τα κοινωνικά και ιδεολογικά τους 
συµφραζόµενα. Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, εποµένως, πραγµατοποιείται εκ του 
σύνεγγυς ανάγνωση αφενός θεωρητικών κειµένων για την  τέχνη και τον πολιτισµό 
της νεωτερικότητας και καλλιτεχνικών παραδειγµάτων µε στόχο την εξοικείωση µε 
τα βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού καλλιτεχνικού µοντερνισµού, ο οποίος καθόρισε 
την πορεία του σύγχρονου θεάτρου και ευρύτερα της γραφής και της τέχνης έως 
σήµερα  τόσο από αισθητικής πλευράς όσο και αναφορικά µε τα θεµελιώδη κοινωνικά 
ζητήµατα τα οποία θίγει. 

Διδακτικές ενότητες:  

• Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, θα σχολιαστούν βασικές τάσεις του 
πολιτισµού της νεωτερικότητας, ως πλαισίου της µοντέρνας και σύγχρονης 
καλλιτεχνικής δηµιουργίας,όπως προκύπτουν από βασικές θεωρητικές 
προσεγγίσεις της νεωτερικότητας (κυρίως της Σχολής της Κριτικής Θεωρίας και 
της ψυχαναλυτικής θεωρίας, όπως αναπτύχθηκαν από τους Georg Lukacs, 
Walter Benjamin, Theodor Adorno, Geοrg Simmel και Sigmund Freud) 

• Θα εξεταστούν αντιπροσωπευτικά κείµενα και πειραµατικές  εκφάνσεις του 
ευρωπαϊκού καλλιτεχνικού µοντερνισµού (µοντερνισµός και πρωτοπορίες) και 
σε σχέση µε  επίκαιρα θέµατα της µοντέρνας ζωής 

• Σχολιασµός του κοινωνικού περιεχοµένου της µοντέρνας τέχνης ως προς την 
κριτικής της σηµασία  

•  Σχολιασµός της καθοριστικής σηµασίας του µοντερνισµού στην σύγχρονη 
καλλιτεχνική σκηνή   

 

6. Θέατρο και λαϊκός πολιτισµός. (ECTS: 6 – φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 
Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

Σκοπός του µαθήµατος είναι: 

• να κατανοήσουν οι φοιτητές την πολλαπλή λειτουργία του λαϊκού 
πολιτισµού και τη σύνδεσή του µε το θέατρο,  

•  να αναγνωρίζουν και να ερµηνεύουν την χρήση λαϊκών µοτίβων τόσο σε 
θεατρικά κείµενα όσο και σε παραστάσεις και  

• Τελικά  να συνειδητοποιήσουν την δυναµική σχέση παρελθόντος και 
παρόντος και την αλληλεπίδρασή τους, κατανοώντας την συνέχεια 
µορφών και ιδεών. 

 

Διδακτικές ενότητες:  
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• Θεωρητική προσέγγιση του όρου «λαϊκός πολιτισµός».  
• Σύντοµη επισκόπηση του λαϊκού στοιχείου στην ιστορία του θεάτρου µε εστίαση 

σε σηµαντικές εποχές του (αρχαίο δράµα, Σαίξπηρ) 
• Η χρήση µύθων, λαϊκών µοτίβων και µορφωµάτων στη δραµατουργία. 
• Τα λαϊκά δρώµενα ως αρχετυπικές θεατρικές µορφές.   
• Λαϊκή κουλτούρα και λαϊκό θέατρο  
• Η χρήση της λαϊκής παράδοσης στην σκηνική πράξη στο νεοελληνικό θέατρο. 
• Η δραµατοποίηση των παραλογών 
• Η ανάδειξη λαϊκών στοιχείων σε µεταµοντέρνες παραστάσεις  
• Θεωρητικές αναζητήσεις και αντιπαραθέσεις µε θέµα τη χρήση της λαϊκής 

παράδοσης στο θέατρο. 
 

Β. Ειδίκευση: «Σκηνική πράξη: διδακτική και κοινωνικές εφαρµογές» 

Χειµερινό εξάµηνο 

 

1. Θέατρο, Πολιτική και Κοινωνία (κοινό µε την ειδίκευση: «Θεατρολογία». Βλ. 
παραπάνω) (ECTS: 6 – φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 

2.  Η Tελετουργία ως βιωµένη παράσταση: από το ιερό στο κοσµικό (κοινό µε την 
ειδίκευση: «Θεατρολογία». Βλ. παραπάνω) (ECTS: 6 – φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 

3. Χορός –Παιδαγωγική (ECTS: 6 – φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 
 

Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

Ο διδακτικός στόχος του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τους µεταπτυχιακούς 
φοιτητές/τριες στην Παιδαγωγική του Χορού ως προς τη θεωρία και την πράξη αλλά 
και εν σχέσει µε την Παιδαγωγική γενικότερα. Μέσα από τη  διδασκαλία του 
µαθήµατος ο/η µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα κατανοήσει τους τρόπους 
χρησιµοποίησης της Τέχνης του Χορού ως εργαλείου διδακτικής και τη σύνδεσή της µε 
άλλα γνωστικά αντικείµενα όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης. Η  παιδαγωγική του 
Χορού αναφέρεται στην καλλιτεχνική δραστηριότητα που εµπνέεται από 
παιδαγωγικές απόψεις δηµιουργώντας ένα πεδίο συνεχούς µάθησης. Ειδικότερα, 
σκοπός του µαθήµατος είναι να δοθούν στοιχεία των σύγχρονων εκπαιδευτικών 
µεθόδων που εφαρµόζονται διεθνώς και από παιδαγωγούς του χορού, όπως π.χ. η 
κριτική παιδαγωγική. Παράλληλος στόχος είναι η εκπαίδευση µέσω του χορού να 
συνδυαστεί µε το φύλο και µε άλλα σηµαντικά κοινωνικά ζητήµατα,  όπως τη βία, την 
επικοινωνία, τις σχέσεις µε το άλλο φύλο, τη θρησκεία. Μέσω αυτής της προσέγγισης 
θα αναδειχθεί ένας αναστοχασµός, και µια εφευρετική στάση απέναντι στην τέχνη και 
την πρακτική της παιδαγωγικής τέχνης βασισµένη στις αρχές της ισότητας και της 
διαφορετικότητας. 

 

Διδακτικές ενότητες:  

• Τα βιωµατικά θεµέλια της παιδαγωγικής τέχνης. 
• Εξοικείωση µε την έννοια της σωµατικής συνειδητοποίησης, εµπειρικά και 

εννοιολογικά.  
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• Κατανόηση  του σώµατος ως φαινόµενου και ως µέρος του ανθρώπινου όντος ως 
συνόλου της ενσωµατωµένης µάθησης.  

• Η λειτουργία της αναπνοής και οι συνδέσεις µεταξύ των µερών του σώµατος.  
• Σωµατικές και διδακτικές πρακτικές. 
 

4. Μέθοδοι τεχνικής προετοιµασίας του ηθοποιού: Θεωρία και Πράξη (ECTS: 6 – 
φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 

 

Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

Η µεθοδολογία της τεχνικής προετοιµασίας του ηθοποιού αποτελεί µέρος της 
διδακτικής της Υποκριτικής τέχνης, αλλά και εν εξελίξει κώδικα της καλλιτεχνικής 
έκφρασης. Έτσι, η τεχνική προετοιµασία (training), άλλοτε αποτελεί µέρος της 
εκπαίδευσης του ηθοποιού ως «αποσκευή» υποκριτικής, άλλοτε µετατρέπεται σε 
εργαλείο σκηνοθεσίας ή δραµατουργίας.  Σε κάθε περίπτωση η ουσιαστική λειτουργία 
του training συνίσταται στην καλλιέργεια της σκηνικής παρουσίας του ηθοποιού και 
στην εδραίωση της συνειδητότητας και της ελευθερίας του επί σκηνής ως προς τη 
χρήση των εκφραστικών του µέσων (σώµα, φωνή, αναπνοή, επικοινωνία). Σε µια 
ιστορική προοπτική, οι διάφορες τεχνικές που εφαρµόζονται διακρίνονται από 
πολυµορφία, ετερογένεια και διαρκή µετάλλαξη. Όλο και συστηµατικότερα τα 
τελευταία χρόνια επιχειρείται µία εις βάθος επισκόπηση αυτού του αντικειµένου στο 
πλαίσιο της Θεωρίας του θεάτρου. Το µάθηµα αυτό, στο θεωρητικό του µέρος, έχει ως 
στόχο την παρουσίαση µιας «Εισαγωγής στην ιστορία του training” εξετάζοντας 
ποικίλες µεθόδους τεχνικής προετοιµασίας του ηθοποιού από τις αρχές του 20ου αιώνα 
µέχρι τις µέρες µας. Στο εργαστηριακό του µέρος, το µάθηµα περιλαµβάνει 
εξειδικευµένα εργαστήρια σωµατικού training, εφαρµογές φωνητικής και 
ρυθµολογικής προετοιµασίας του ηθοποιού, καθώς και εργαστήρια εφαρµογής 
σύγχρονων µεθόδων τεχνικής προετοιµασίας του ηθοποιού, µε έµφαση στην ανάδειξη 
τους ως εργαλεία διδακτικής πρακτικής.  

Διδακτικές ενότητες:  

• Εισαγωγή στην Ιστορία του θεατρικού training. 
• Φωνητική αγωγή και διδακτική 
• Η Βιοµηχανική µέθοδος του V. Meyerhold.  Ανάλυση των µελετών/φιγούρων και 

των κινητικών µερών που τις απαρτίζουν.  Ο balagan, ως ιδανικός ηθοποιός.  
• Σωµατικό training και προετοιµασία της θεατρικής πρόβας. 
• Training και σκηνική επικοινωνία: αποσκευή υποκριτικής ή εργαλείο σκηνοθεσίας; 
• Training και δραµατουργία 
 

5. Υποκριτική και κοινωνικές εφαρµογές (ECTS: 6 – φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 
 

Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

Από τη σύζευξη της κριτικής παράδοσης στην εκπαίδευση ενηλίκων, του 
παραστασιακού ρεύµατος στις κοινωνικές επιστήµες, των παραστατικών τεχνών στην 
εκπαίδευση   καθώς  και των νέων µεταδραµατικών αναζητήσεων στη θεατρική 
πρακτική, προήλθε το είδος  κοινωνικό θέατρο  
(social theatre)  ή εφαρµοσµένο θέατρο (applied theatre). Το κοινωνικό θέατρο αποτελεί µια 
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συµπυκνωµένη κοινωνική δράση αναστοχαστικής φύσης και για αυτό µπορεί να δρα 
ως αποτελεσµατικός  καταλύτης κοινωνικών µετασχηµατισµών. To κοινωνικό θέατρο 
ως ξεχωριστό θεατρικό φαινόµενο, όπως το έχουν ορίσει οι µελετητές του (Bernardi, 
Nicholson, Schininà, Thomson, Schechner κ.α.), έχει εγκαθιδρύσει µε την πάροδο του 
χρόνου διακριτές επιτελεστικές κατευθύνσεις και επιδρά µε τη σειρά του πάνω στη 
νέα θεατρική πρωτοπορία. 

Στόχος του µαθήµατιος η παροχή εξειδικευµένης γνώσης για τους τρόπους µε τους 
οποίους το θέατρο χρησιµοποιείται σε κοινωνικά, µη θεατρικά περιβάλλοντα και σε 
οριακούς χώρους, ώστε να ωφελήσει, να ενδυναµώσει, να διαπαιδαγωγήσει ή να 
εµψυχώσει ένα ευρύ φάσµα οµάδων, κοινοτήτων και ατόµων.  Επίσης στοχεύει στην 
εξερεύνηση των «αυτολεξεί» θεατρικών τρόπων επεξεργασίας της πραγµατικότητας 
και της ιστορίας, των τεκµηρίων και των αφηγήσεων. Επιδιώκει τέλος την 
προετοιµασία των µεταπτυχιακών φοιτητών ως µελλοντικών εµψυχωτών 
του κοινωνικού / εφαρµοσµένου θεάτρου, που θα συνδυάζουν δεξιότητες από τα πεδία 
του θεάτρου, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της κοινωνικής εργασίας, του 
κοινωνικού ακτιβισµού.  Στο µάθηµα θα ερευνηθούν η ποιητική του κοινωνικού 
θεάτρου (οι ηθικές, αισθητικές, πολιτικές και κοινωνικές συνισταµένες των 
παραστατικών επιλογών),  οι ιδιότητες του "κοινωνικού ηθοποιού" και τα στάδια του 
training στην εµψύχωση κοινωνικών οµάδων. Θα δοθεί κυρίως έµφαση στα είδη 
Θέατρο του Καταπιεσµένου, Θέατρο-ντοκουµέντο καθώς και στα είδη Θέατρο της 
Επινόησης – Συµµετοχικό Θέατρο (Devised and Collaborative Theatre) και θα 
ερευνηθούν τα ζητήµατα που προκύπτουν στην παραγωγή επιτελέσεων µε βάση τα 
είδη αυτά. Τέλος θα επιχειρηθεί παρουσίαση θεατρικών δράσεων και παρεµβάσεων 
κοινωνικού θεάτρου, σε µία ιστορική προοπτική. 

Διδακτικές ενότητες:  

• η ποιητική του κοινωνικού θεάτρου (οι ηθικές, αισθητικές, πολιτικές και 
κοινωνικές συνισταµένες των παραστατικών επιλογών) 

• "ο κοινωνικός ηθοποιός": τα στάδια του training στην εµψύχωση 
κοινωνικών οµάδων  Εξερευνηση υποκριτικών τεχνικών από το επικό θέατρο, το 
αφηγηµατικό θέατρο, το µετά-δραµατικό θέατρο, το θέατρο της επινόησης, την 
περφόρµανς 

• παραγωγή επιτελέσεων Θεάτρου του Κατεπιεσµένου 
• παραγωγή επιτελέσεων Θεάτρου-ντοκουµέντο 
• Εισαγωγή στο Θέατρο της επινόησης: ορολογία, θεµατολογία, τεχνικές και 

µέθοδοι θεάτρου της επινόησης και του συµµετοχικού θεάτρου. 
• Δηµιουργία αφηγήσεων: το κείµενο στο θέατρο της επινόησης (δηµιουργία, 

στόχος, τεχνικές, συµµετοχικότητα) 
• Εφαρµογές του θεάτρου της επινόησης: χτίσιµο παραστάσεων, events και 

happenings µε στόχο συγκεκριµένο κοινό και θεµατολογία, µε τεχνικές του 
θεάτρου της επινόησης 

• Άξονες παραγωγής και οργάνωσης εναλλακτικών µορφών θεάτρου (δηµιουργία, 
οργάνωση, προώθηση, τεκµηρίωση) 

• Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση παραστάσεων και δρώµενων θεάτρου της 
επινόηση. Εξοικείωση µε την Feedback Method, µε στόχο την ενδυνάµωση των 
δηµιουργών 

• Ο ακτιβιστής ηθοποιός: το Θέατρο της Παρέµβασης στο Παρίσι του ’68. 
• Το θέατρο «κατ’οίκον». 
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• Ο ηθοποιός µε αναπηρία: θεατρικές επιτελέσεις από και για άτοµα µε αναπηρία ή 
ΑΜΕΑ. 

• Υποκριτική και ιδιωτικός χώρος. Που κατοικεί ο ηθοποιός; 
 

6. Σκηνογραφία: Εγκατάσταση και παρέµβαση στον δηµόσιο χώρο (ECTS: 6 – 
φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 

 

Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

Το θεωρητικό σκέλος του µαθήµατος συνίσταται στην κριτική παρουσίαση έργων που 
δηµιουργούνται µε κεντρικό σηµείο αναφοράς τον δηµόσιο χώρο και πραγµατεύονται 
την έννοια της δηµόσιας σφαίρας.  Μελετώνται κυρίως σύγχρονα έργα ως 
υποδείγµατα τάσεων, τα οποία τοποθετούνται σε ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο, 
εξασφαλίζοντας την αναγκαία υποδοµή και τα ερεθίσµατα για την θεατρική 
πρακτική των φοιτητών.  Ενδιαφέρει ιδιαίτερα η αλληλεπίδραση σώµατος και χώρου, 
δηλαδή το πώς το σώµα επιδρά στον χώρο αλλά και το πώς διαµορφώνεται από αυτόν.  
Ο χώρος νοείται ως υλικός αλλά και ως  άυλος τόπος, όπως τα πεδία των ΜΜΕ ή της 
τηλεµατικής.  Κεντρικό ρόλο στο µάθηµα θα έχει το παραστατικό σώµα και θα 
συζητηθούν ετερόκλητες µορφές επιτέλεσης στο δηµόσιο χώρο, από την τελετουργία, 
έως µορφές καλλιτεχνικού ακτιβισµού, διαδραστικά ή έργα που δηµιουργούνται µε 
την συµµετοχή του κοινού.  Ενδιαφέρει ιδιαίτερα ή πολιτικοποίηση της τέχνης στο 
δηµόσιο χώρο αναφορικά µε το κοινό και την κοινότητα.  Πώς πραγµατεύεται η 
χωρικά ευαίσθητη τέχνη σχέσεις εξουσίας ανάµεσα σε κυρίαρχες και περιθωριακές 
κουλτούρες;  Τι συνιστά κοινωνική διαµαρτυρία, ή παραβατικότητα µέσω της τέχνης;  
Τι δυνατότητες έχει η τέχνη να αναπλάσει τον δηµόσιο χώρο ή να ασκήσει κοινωνική 
πολιτική;  Πώς επιδρούν τα µέσα που επιλέγονται στην διαµόρφωση πολιτικής τέχνης 
για τον δηµόσιο χώρο;  Θα συζητηθούν έργα ετερόκλητων µέσων, από περφόρµανς, 
έως εγκαταστάσεις, βίντεο, φωτογραφία, αντικείµενα, έντυπο υλικό και ψηφιακή 
τεχνολογία.  

Το πρακτικό µέρος του µαθήµατος έχει εργαστηριακό χαρακτήρα και συνίσταται σε 
πρακτικές σκηνογραφικές εφαρµογές και εφαρµογές πολυµέσων,  µε βασικούς 
θεµατικούς άξονες τη σχέση σκηνής και αστικού περιβάλλοντος καθώς και την 
εισαγωγή των πολυµέσων στη θεατρική πράξη. 

Διδακτικές ενότητες:  

• Ιστορία και θεωρία της τέχνης στον δηµόσιο χώρο. 
• Πολιτικές µορφές τέχνης στο δηµόσιο χώρο 
• Τέχνη στο δηµόσιο χώρο, κοινό και κοινότητα 
• Η διαχείριση της ιστορίας ή της συλλογικής µνήµης 
• Η πόλη ως θέµα στον δηµόσιο χώρο 
• Σκηνογραφία: Η πόλη σκηνή – Χωρικότητες 
• Συµµετοχικές µορφές τέχνης 
• Η τέχνη ως σωµατική, παρεµβατική δράση 
• Η βίντεο-εγκατάσταση ως σκηνογραφικό/σκηνοθετικό µέσο. 
• Παραστατικότητα του χώρου και εικόνα:  βίντεο-εγκατάσταση και βίντεο 

τέχνη 
• Τηλεµατική: µια σκηνική εγκατάσταση στο χώρο-χρόνο 
• Παραστατικό σώµα και σκηνογραφία: performance art & performative spaces 
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• Τεχνολογία – Σώµα – Σκηνογραφία: Cyborg-Scenographies 
 

Εαρινό εξάµηνο 

1.  Ζητήµατα Θεωρίας και Κριτικής του Θεάτρου (κοινό µε την ειδίκευση: 
«Θεατρολογία». Βλ. παραπάνω) (ECTS: 6 – φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 

 

2. Μεθοδολογία της έρευνας, ερευνητικό σχέδιο και συγγραφη επιστηµονικής 
εργασίας (κοινό µε την ειδίκευση: «Θεατρολογία». Βλ. παραπάνω) (ECTS: 6 – 
φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 

 

3. Χορός και Κοινωνία (ECTS: 6 – φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 
 

Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

Το κυρίως θέµα του µαθήµατος αφορά σε µια θεωρητική προσέγγιση της άρρηκτης 
και διαδραστικής σχέση του χορού µε την κοινωνία και τον πολιτισµό. Το µάθηµα 
στοχεύει στην εξοικείωση των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριων µε ένα θεωρητικό και 
µεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας, που αντλεί από τους τοµείς της κοινωνιολογίας και 
της ανθρωπολογίας, αναφορικά µε στις σπουδές του χορού. Ο χορός προσεγγίζεται 
από κοινωνιολογική σκοπιά, ως πολιτισµικό προϊόν µε συγκεκριµένες ιστορικές και 
γεωπολιτικές παραµέτρους. Σε όλες τις φάσεις της ‘παραγωγής’, ‘διανοµής’ και 
‘κατανάλωσής’ του, ο χορός εξετάζεται ως φορέας πληροφοριών και νοηµάτων, αλλά 
και ως αυτόνοµο/αυτοαναφορικό σηµειολογικό σύστηµα. Ως (πολυδιάστατο και 
ρευστό) κείµενο,  ο χορός υπόκειται ανάλυσης και ερµηνείας. Ορίζοντας και 
µελετώντας το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο του χορού οι φοιτητές/τριες 
ενθαρρύνονται στο να διακρίνουν και να αναγνωρίζουν τα δια- και υπέρ- κείµενα που 
διέπουν το χορευτικό κείµενο, αλλά και στο να συνθέσουν τις δικές τους  
εµπεριστατωµένες ερµηνείες. 

Διδακτικές ενότητες:  

• Ο χορός ως κοινωνικό προϊόν ανθρώπινης δραστηριότητας. 
• Ο χορός ως κείµενο: διακειµενικότητα και ερµηνεία. 
• Εισαγωγή στην ανθρωπολογία του χορού. 
• Κοινωνικές δοµές και σωµατικές εγγραφές. 
• Χορός και (αυτό) εξωτισµός, 
• Σπουδές φύλλων και σπουδές χορού. 
• Χορός και ταυτότητα. 
 

4. Το σκηνικό σώµα: Χορός και Υποκριτική (ECTS: 6 – φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 
 

Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

Ο διδακτικός στόχος του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τους µεταπτυχιακούς/κές 
φοιτητές/τριες στις τεχνικές του Χορού και ειδικότερα του σύγχρονου χορού και στους 
τρόπους που αυτές συνδυάζονται µε την Υποκριτική. Μέσω της  διδασκαλίας ο/η 
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µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα κατανοήσει τις διαφορές του Χορού και της 
Υποκριτικής και το πώς, µέσα από αυτές τις διαφορές, συνδέονται οι δύο τέχνες. 

Παράλληλα, στόχο του µαθήµατος αποτελεί και η πρακτική κατάρτιση των 
µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών µέσω βιωµατικών πρακτικών του Χορού και τη χρήση 
τους από την Υποκριτική.  

Διδακτικές ενότητες:  

• Αρχές του χορού και εφαρµογή τους στην Υποκριτική.  
• Τα στοιχεία της κίνησης του Χορού και εφαρµογή στην Υποκριτική. 
• Κιναισθησία, ιδιοδεκτική αίσθηση  στον Χορό και την Υποκριτική. 
• Εφαρµογή των αρχών του Λάµπαν και των ποιοτήτων της κίνησης στην 

Υποκριτική. 
• Μέθοδοι εκπαίδευσης του σώµατος στον Χορό και την Υποκριτική. 
• Το προµηθεϊκό  σώµα του Etienne Decroux :  Δυναµορυθµός, γεωµετρική σωµατική 

αποµόνωση (isolations)  και υποκριτική τέχνη. 

 

5. Ο ρόλος του φωτός στις παραστατικές τέχνες: αισθητική αποτίµηση και 
πρακτικές εφαρµογές. (ECTS: 6 – φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 

 

Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η προσέγγιση και η κριτική ανάλυση µιας σειράς 
ζητηµάτων που αφορούν τη διαχείριση και τη λειτουργία του φωτός ως 
διαµορφωτικού - εκφραστικού παράγοντα στις εικαστικές και εν γένει στις 
παραστατικές τέχνες.  Ιδιαίτερα αποσκοπεί να αναδείξει τη σηµασία της σχέσης 
µεταξύ φωτός και σκιάς για τη δηµιουργία πλαστικών εντυπώσεων τέτοιων ώστε να 
τεκµηριώνουν έστω και φαινοµενικά, την κάθε µεταδιδόµενη απ’ τον περιβάλλοντα 
κόσµο οπτική πληροφορία. 

Στην πρακτική του πλευρά, επιχειρείται η εκµάθηση των τεχνικών του φωτισµού στον 
τοµέα του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών γενικότερα µε αφορµή το ταξίδι 
στον κόσµο του εικαστικού. Επιχειρείται εµβάθυνση σε σύγχρονες µεθόδους φωτισµού 
και σχετικής οργάνωσης του χώρου σύµφωνα µε διεθνή επαγγελµατικά πρότυπα και 
εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας. Τη διδασκαλία υποστηρίζουν επαγγελµατίες και 
θεωρητικοί του χώρου της Τέχνης και της µελέτης του φωτός σε αυτήν. 

 

Διδακτικές ενότητες:  

Η διερεύνηση των εν λόγω ζητηµάτων θα βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν:  

• µε την εξέλιξη της ψευδαισθητικής αντίληψης των όγκων και της υφής των 
προβαλλόµενων καλλιτεχνικών παραγώγων (εικασµάτων) στον καµβά, την οθόνη 
ή το σκηνικό χώρο, χάρη στην τεχνική της φωτοσκίασης, κατά την εφαρµογή της 
από την εποχή του Απολλόδωρου του Αθηναίου (5ος π.Χ. αιώνας) έως και τις 
µοντέρνες εκδοχές του ιλουζιονισµού στο Φωτογραφικό ρεαλισµό, την Pop Art και 
την Hart – edge Painting,  

• µε το συµβολισµό του φωτός και των µεταβλητών του χρώµατος (απόχρωσης, 
τόνου, έντασης) ως µέσων υποβολής, ενίσχυσης ή και υπονόµευσης των 
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θεµελιωδών νόµων της Οπτικής και του προφανούς, όπως αυτοί εγγράφονται και 
επενεργούν στον αντιληπτικό µηχανισµό, κάτω από συγκεκριµένες και λίγο πολύ 
προβλέψιµες, συνθήκες διέγερσης του νευρικού συστήµατος και της ταυτόχρονής 
τους, νοητικής επεξεργασίας των αισθητικών µηνυµάτων, 

• µε το φως στη Θεωρία της Τέχνης, δηλαδή, µε την «καλολογική» ή την ηθική,  
αποτίµησή του από τους φιλόσοφους διαχρονικά, αλλά και από τις νεότερες 
επιστήµες, όπως είναι η σηµειολογία, η κοινωνική ανθρωπολογία, η ψυχανάλυση 
και η ψυχολογία της πλαστικής αναπαράστασης, και  

• βασικά εργαλεία φωτισµού µε σκοπό την εφαρµογή σε διάφορους χώρους, φύση 
του φωτός, χρωµατολογία 

• πρακτικές εφαρµογές φωτισµού πάνω σε γνωστούς πίνακες, προσέγγιση και 
προσοµοίωση 

• Σύγχρονες µέθοδοι φωτισµού, επαγγελµατική δεοντολογία, θέµατα οργάνωσης 
και ασφάλειας 

• µε το ηλεκτρονικό σχέδιο (CAD - BIM) για τη µεταφορά και επαγγελµατική 
παρουσίαση των ιδεών σε τρισδιάστατο περιβάλλον µε φωτορεαλισµό 

• Χρήση εξειδικευµένων κινούµενων κεφαλών για προβολή εικόνας, βίντεο και τη 
χρήση τους σε installation  

 

 

6. Το Κοστούµι στο αρχαίο θέατρο ως σύµβολο του κοινωνικού «ανήκειν» (ECTS: 6 
– φόρτος εργασίας: 150 ώρες) 

 

Περιεχόµενο και στόχοι του µαθήµατος: 

Το µάθηµα έχει ως στόχο να υπογραµµίσει τη σηµασία και τη βαρύτητα που είχε το 
κοστούµι –αλλά και το προσωπείο- στο αρχαίο θέατρο. Μέσα από ξεχωριστές 
θεµατικές ενότητες, που θα είναι αφιερωµένες στα τρία είδη του δράµατος (τραγωδία, 
κωµωδία, σατυρικό δράµα), οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθήσουν την εξελικτική 
πορεία των δύο αυτών θεατρικών εργαλείων από την κλασική έως και την 
ελληνιστική εποχή. Οι επισκέψεις σε µουσεία, το εκπαιδευτικό υλικό από το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης και τα εξειδικευµένα εργαστήρια που θα διοργανώσουν 
προσκεκληµένοι καθηγητές και καλλιτέχνες εγνωσµένου κύρους θα βοηθήσουν τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες να εµπεδώσουν το θεωρητικό κοµµάτι του µαθήµατος.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος  οι φοιτητές/τριες:  

α) θα αντιλαµβάνονται τις πληροφορίες που δίνουν τα κοστούµια και τα προσωπεία 
στους θεατές  για την κοινωνική τάξη, την ηλικία, το φύλλο και το επάγγελµα των 
dramatis personae,  

β) θα έχουν εξοικειωθεί µε την ορολογία της αρχαίας ενδυµασίας και θα µπορούν να 
την αναγνωρίσουν µέσα στα θεατρικά της συµφραζόµενα, 

γ) θα έχουν βασικές γνώσεις για την κατασκευή κοστουµιών για το κάθε δραµατικό 
είδος,  

δ) θα έχουν κατασκευάσει και κάνει εξάσκηση µε µια ουδέτερη µάσκα. 
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ε) θα µπορούν να µεταφέρουν τις γνώσεις τους στην αναβίωση ενός αρχαίου 
δράµατος. 

 

Διδακτικές ενότητες:  

• Το αρχαίο κοστούµι και το αρχαίο προσωπείο ως σύµβολα του κοινωνικού 
γίγνεσθαι. 

• Γραπτές πηγές και αρχαιολογικές µαρτυρίες για τη σκευή (προσωπεία και 
κοστούµια) του αρχαίου θεάτρου. 

• H ενδυµασία στην αρχαία Ελλάδα. Οµοιότητες και διαφορές µε το θεατρικό 
κοστούµι.  

• Η σκευή της τραγωδίας, της κωµωδίας και του σατυρικού δράµατος.  
• Το προσωπείο στην αρχαία Ελλάδα: νεκρικό, αποτροπαϊκό, τελετουργικό, 

θεατρικό.  
• Σεµινάριο κατασκευής ουδέτερης µάσκας και θεατρικού κοστουµιού. 
• Σεµινάριο µε θέµα τη σκηνική χρήση του προσωπείου. 
 

Με απόφαση των αρµόδιων οργάνων και αναφορά στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραµµα µαθηµάτων και 
ανακατανοµή µεταξύ των εξαµήνων. 

 
9.2 Γλώσσα διδασκαλίας   
Τα µαθήµατα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.  
Είναι δυνατόν, ειδικά σεµινάρια στο πλαίσιο των µαθηµάτων, να διδαχθούν στην 
αγγλική ή την γαλλική γλώσσα. Οι ώρες διδασκαλίας των ξενόγλωσσων σεµιναρίων 
δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 20% των συνολικών ωρών διδασκαλίας κάθε 
µαθήµατος ανά εξάµηνο. 
 
9.3Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο του Προγράµµατος 
Στην αρχή κάθε εξαµήνου και πριν την έναρξη των µαθηµάτων αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Τµήµατος ή του Π.Μ.Σ. το ωρολόγιο πρόγραµµα της περιόδου, στο 
οποίο περιλαµβάνονται οι ηµέρες και οι ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων, οι 
ηµεροµηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των 
διδακτικών περιόδων, οι περίοδοι εξετάσεων, οι αργίες κ.λ.π. 
Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ., διδασκαλία και εξέταση µαθηµάτων, 
ανάθεση υποβολή και εξέταση µεταπτυχιακών εργασιών) πραγµατοποιούνται στο 
χρονικό πλαίσιο του ετήσιου ακαδηµαϊκού ηµερολογίου που ορίζεται από τη Σύγκλητο. 
Για τη διευκόλυνση των εργαζόµενων φοιτητών/τριών τα µαθήµατα στο ΠΜΣ θα 
διεξαγονται τις ηµέρες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. 
 
9.4 Ηµεροµηνίες εγγραφής και δηλώσεις µαθηµάτων 
Στην αρχή κάθε ακαδ. εξαµήνου, και πριν από την έναρξη των µαθηµάτων, 
καθορίζονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ/Τµήµατος οι ηµεροµηνίες 
εγγραφής των φοιτητών, καθώς και η διαδικασία δηλώσεων των µαθηµάτων που θα 
επιλέγονται σε κάθε εξάµηνο.  
 
9.5 Αναπληρώσεις µαθηµάτων 
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Σε περίπτωση κωλύµατος διεξαγωγής µαθήµατος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η 
ηµεροµηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 
Π.Μ.Σ.  
 
9.6 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
Η διδασκαλία των µαθηµάτων γίνεται διά ζώσης. Δεν προβλέπεται εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση.  
 
9.7 Όρια απουσιών 
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές  υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις 
δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. 
Ένας µεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις µόνον αν έχει 
παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% των ωρών της διδασκαλίας του µαθήµατος. Σε 
κάθε περίπτωση, η συµµετοχή και παρακολούθηση διαπιστώνεται µε ευθύνη των 
διδασκόντων και διδασκουσών των µαθηµάτων.  
 

Άρθρο 10.  
Διδάσκοντες στο ΠΜΣ/Ανάθεση διδασκαλίας  

 
Με απόφαση της Γ.Σ.Σ.  ανατίθεται διδασκαλία σε: 
Κατά ποσοστό 60% (εκτός αν υπάρξει διαφορετική αιτιολογηµένη απόφαση της Γ.Σ.Σ. 
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 36, ν.4485/2017), µέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π, 
ή αφυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.  Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, όλοι οι 
διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, εκτός αν το γνωστικό 
τους αντικείµενο είναι εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο 
δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ως τέτοια, ορίζονται 
τα παρακάτω καλλιτεχνικά αντικείµενα που άπτονται των παραστατικών τεχνών: 
Σκηνοθεσία Θεάτρου και Κινηµατογράφου, Υποκριτική, Χορός, Σκηνογραφία, 
Ενδυµατολογία, Σχεδιασµός Φωτισµού. 

Με απόφαση της ΓΣΣ µπορεί να ανατεθεί η διδασκαλία στο ΠΜΣ σε µέλη Δ.Ε.Π. 
άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Μπορεί επίσης να ανατεθεί η 
διδασκαλία µαθηµάτων σε προσκεκληµένους καθηγητές από άλλα Πανεπιστήµια της 
χώρας, ειδικούς ερευνητές, καθώς και καθηγητές Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής, που 
έχουν συναφείς µε το ΠΜΣ ειδικότητες, καταξιωµένους καλλιτέχνες και άλλες 
κατηγορίες διδακτικού προσωπικού όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 36 ν. 
4485/2017. 

Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης από την ηµεδαπή ή την 
αλλοδαπή, καθώς και οι ειδικότεροι όροι απασχόλησης και κάθε θέµα σχετικό µε τους 
επισκέπτες διδάσκοντες θα οριστούν µε απόφαση ΓΣΣ και στο πλαίσιο της κείµενης 
νοµοθεσίας. Επίσης, οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής οµοτίµων 
καθηγητών ή αφυπηρετησάντων µελών ΔΕΠ στο ΠΜΣ θα οριστούν µε απόφαση ΓΣΣ 
και στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας 

 
10.1 Υποχρεώσεις Διδασκόντων 
 
Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία µαθήµατος στο Π.Μ.Σ. οφείλει :  
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• Να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραµµα και το ωράριο των παραδόσεων 
του µαθήµατος.  

• Να αναπροσαρµόζει και να επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα το 
περιεχόµενο και την ύλη των διδασκοµένων µαθηµάτων. Κατά την έναρξη του 
εξαµήνου, οι διδάσκοντες κοινοποιούν το αναλυτικό πρόγραµµα (syllabus), 
που  καλύπτει την ύλη του µαθήµατος και περιλαµβάνει τις παρουσιάσεις των 
διαλέξεων, τη βιβλιογραφία και αρθρογραφία που οι φοιτητές καλούνται να 
µελετήσουν.  

• Να τηρεί τουλάχιστον δύο ώρες γραφείου την εβδοµάδα, που θα επιτρέπουν την 
απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών µαζί του για θέµατα που άπτονται των 
σπουδών τους και του συγκεκριµένου µαθήµατος. 

Οι διδάσκοντες επίσης οφείλουν να σέβονται την ακαδηµαϊκή δεοντολογία και να 
τηρούν τους κανόνες της. 

 
Άρθρο 11. 

 Αξιολόγηση επίδοσης µεταπτυχιακών φοιτητών  
 
 
Το πρόγραµµα των εξετάσεων κάθε εξεταστικής περιόδου συντάσσεται από τον 
Διευθυντή του ΠΜΣ και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Σ.  Η αξιολόγηση των επιδόσεων των 
φοιτητών/τριών σε κάθε µάθηµα γίνεται µε εξετάσεις που µπορεί να είναι γραπτές, 
προφορικές, εργαστηριακές, καλλιτεχνικές, υποχρεωτικές/προαιρετικές εργασίες, ή 
οποιοσδήποτε συνδυασµός αυτών. Με ευθύνη του συντονιστή κάθε µαθήµατος 
κοινοποιείται στους φοιτητές ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσής τους στο µάθηµα. Η 
διάρκεια των γραπτών εξετάσεων καθορίζεται από τον συντονιστή κάθε µαθήµατος 
και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες. 
Σε κάθε µάθηµα υπάρχει   εξέταση, µετά την ολοκλήρωση του αντίστοιχου διδακτικού 
εξαµήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας υπάρχει επανεξέταση που πραγµατοποιείται τον 
Σεπτέµβριο. Η διαδικασία εξέτασης αποτελεί ευθύνη του διδάσκοντα ή των 
διδασκόντων του µαθήµατος και θα πρέπει να κοινοποιείται µε την έναρξη 
διδασκαλίας του µαθήµατος.  
Η αξιολόγηση και η βαθµολόγηση σε κάθε µάθηµα είναι αποκλειστική αρµοδιότητα 
του Υπεύθυνου µαθήµατος. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισµένα, 
γνωστοποιούνται στην αρχή του ακαδ. εξαµήνου από τον διδάσκοντα (συντονιστή) του 
µαθήµατος και αναγράφονται επίσης στην φόρµα περιγραφής του κάθε µαθήµατος, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ECTS (syllabus), που είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του 
Π.Μ.Σ. 

Ο τελικός βαθµός κάθε µαθήµατος προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων του 
φοιτητή ή της φοιτήτριας σε συγκεκριµένους τοµείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) 
σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχει ο διδάσκων στην αρχή του εξαµήνου. Ο 
ελάχιστος αποδεκτός βαθµός µαθήµατος είναι το πέντε (5,00), µε άριστα το δέκα 
(10,00).  
Η βαθµολογία κατατίθεται το αργότερο εντός είκοσι (20) ηµερών από την ολοκλήρωση 
της τελευταίας δραστηριότητας αξιολόγησης. 
 

• Σε περίπτωση αποτυχίας του φοιτητή στην εξέταση µαθήµατος ή µαθηµάτων, 
µετά την επαναληπτική εξέταση του Σεπτεµβρίου, τότε ο φοιτητής µπορεί να 
επανεξεταστεί στο τέλος του εξαµήνου  που διδάσκονται  τα µαθήµατα αυτά  
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(εξεταστική Φεβρουαρίου ή  Ιουνίου και Σεπτεµβρίου) του επόµενου 
ακαδηµαϊκού έτους.  

 
• Αν µετά την εφαρµογή όσων ορίζονται παραπάνω , ο µεταπτυχιακός 

φοιτητής/τρια αποτύχει στην εξέταση µαθήµατος ή µαθηµάτων, ούτως ώστε 
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα, έχει τη 
δυνατότητα να εξεταστεί, ύστερα από αίτησή του, από τριµελή επιτροπή µελών 
Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε 
το εξεταζόµενο µάθηµα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τµήµατος. Από 
την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης διδάσκων/σκουσα. Η 
παραπάνω εξέταση µπορεί να πραγµατοποιηθεί εντός διαστήµατος τριάντα 
(30) ηµερών µετά την τελευταία εξέταση του φοιτητή /τριας στο συγκεκριµένο 
µάθηµα 

•  Εάν ο φοιτητής αποτύχει και πάλι στην εξέταση από την τριµελή επιτροπή , 
τότε  διαγράφεται από τα µητρώα του ΠΜΣ. 

 
 

Άρθρο 12. 
 Εξεταστικές περίοδοι (χρόνος διενέργειας και διάρκεια εξεταστικών περιόδων) 

 
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι χειµερινού, εαρινού εξαµήνου καθώς και η 
επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σεπτεµβρίου και ταυτίζονται µε τις 
εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, όπως αυτές 
ορίζονται κάθε φορά στο Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο του Ιδρύµατος. 
 
 
 

Άρθρο 13. 
 Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία - Επιβλέποντες/ουσες Μεταπτυχιακής 

Διπλωµατικής Εργασίας  
 
Στο τρίτο (3ο) εξάµηνο του Προγράµµατος προβλέπεται η εκπόνηση της 
µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας.  
Ο/Η µεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωµα υποβολής θέµατος, εφόσον έχει 
ολοκληρώσει µε επιτυχία όλα τα µαθήµατα των δύο (2) πρώτων εξαµήνων. Υποβάλλει 
αίτηση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόµενος τίτλος της διπλωµατικής εργασίας, ο 
προτεινόµενος επιβλέπων (µετά τη σύµφωνη γνώµη του) και επισυνάπτεται περίληψη 
της προτεινόµενης εργασίας, στη Γραµµατεία του ΠΜΣ σε έντυπο το οποίο 
συνυπογράφουν ο φοιτητής και ο προτεινόµενος επιβλέπων ή και συνεπιβλέπων 
(πρότυπο στο Παράρτηµα II). Η Γραµµατεία του ΠΜΣ προωθεί την αίτηση στην 
Συντονιστική Επιτροπή η οποία ορίζει τις εξεταστικές επιτροπές των διπλωµατικών 
εργασιών και υποβάλλει σχετική εισήγηση στην ΓΣΣ. Οι προθεσµίες εντός των οποίων 
θα γίνονται οι καταθέσεις των ανωτέρω καταλόγων από τους Υπεύθυνους 
µαθηµάτων και η υποβολή των αιτήσεων εκπόνησης µεταπτυχιακών διπλωµατικών 
εργασιών από τους φοιτητές, καθορίζονται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ. Ο επιβλέπων 
έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του 
µεταπτυχιακού φοιτητή/τριας ως προς την µεταπτυχιακή εργασία. 
 
13.1 Επίβλεψη Διπλωµατικής Εργασίας 
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Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από την αίτηση του ενδιαφερόµενου ορίζει 
τον επιβλέποντα της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας µε τη σύµφωνη γνώµη 
του, και συγκροτεί την τριµελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα 
από τα µέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων . Η ΣΕ του ΠΜΣ καταβάλλει 
προσπάθεια για την, κατά το δυνατό, ισοκατανοµή των διπλωµατικών εργασιών στους 
διδάσκοντες, ορίζει τις εξεταστικές επιτροπές των διπλωµατικών εργασιών και 
υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Γενική Συνέλευση (ΓΣΣ) της Σχολής καλών Τεχνών 
προς έγκριση. Σε κάθε περίπτωση ο κάθε διδάσκων του ΠΜΣ µπορεί να αναλαµβάνει 
τέσσερις (4) το ανώτατο, µεταπτυχιακές διπλωµατικές εργασίες. 

Ο Επιβλέπων της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας µπορεί να είναι µέλος ΔΕΠ 
Α΄ ή Β΄ βαθµίδας ή Γ Βαθµίδας, ή µέλος Ε.Ε.Π ή Ε.ΔΙ.Π ή Ε.ΤΕ.Π.  κάτοχος διδακτορικού 
διπλώµατος του οικείου Τµήµατος ή άλλου Τµήµατος της ηµεδαπής το οποίο διδάσκει 
στο ΠΜΣ. Τα λοιπά δύο µέλη της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής µπορεί να είναι 
όλες οι κατηγορίες διδασκόντων που έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο ΠΜΣ 
σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Ν. 4485/17. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την 
ίδια ή συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε το γνωστικό αντικείµενο του προγράµµατος 
ή του θέµατος της µεταπτυχιακής εργασίας. 
 
 
Αποκλειστικά για την ειδίκευση: «Σκηνική πρακτική: Διδακτική και κοινωνικές 
εφαρµογές», προβλέπεται η δυνατότητα ορισµού συνεπιβλέποντος την διπλωµατική 
εργασία. Ο συνεπιβλέπων είναι µέλος της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής και 
συνδράµει τον επιβλέποντα στον έλεγχο της πορείας και την εποπτεία του 
καλλιτεχνικού έργου της διπλωµατικής εργασίας. Ο συνεπιβλέπων, δεν είναι 
απαραίτητο να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος σύµφωνα και µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισµού. 
Στην ειδίκευση «Θεατρολογία» η  έκταση της γραπτής µεταπτυχιακής εργασίας 
κυµαίνεται από 20.000 λέξεις minimum έως 30.000 λέξεις maximum , γραµµένη µε στοι-
χεία 12 στιγµών και µε διάστηµα 1.5, συνυπολογιζοµένων των σηµειώσεων, όχι όµως 
της βιβλιογραφίας, των ευρετηρίων, των πινάκων, των παραρτηµάτων κτλ. Tο όριο αυ-
τό µπορεί, εάν επιβάλλεται από το θέµα, να τροποποιηθεί µε τη σύµφωνη γνώµη του 
επιβλέποντα. 

 
 Στην ειδίκευση : «Σκηνική πρακτική: Διδακτική και κοινωνικές εφαρµογές» η έκταση 
της γραπτής µεταπτυχιακής εργασίας κυµαίνεται από 10.000 λέξεις minimum έως 
20.000 λέξεις maximum, γραµµένη µε στοιχεία 12 στιγµών και µε διάστηµα 1.5, συνυπο-
λογιζοµένων των σηµειώσεων, όχι όµως της βιβλιογραφίας, των ευρετηρίων, των πινά-
κων, των παραρτηµάτων κτλ. Tο όριο αυτό µπορεί, εάν επιβάλλεται από το θέµα, να 
τροποποιηθεί µε τη σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα. Η καλλιτεχνική εργασία θα 
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ενός παραστάσιµου σκηνικού γεγονότος (παράσταση 
θεάτρου ή χορού, performance, θεατροπαιδαγωγική παρέµβαση σε δηµόσιο χώρο ή 
κοινωνική οµάδα, φωτιστική εγκατάσαταση θεατρικού φωτισµού), ή εκθέσιµου 
πρωτότυπου υλικού, επαγγελµατικών προδιαγραφών. 

 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειµενικής αδυναµίας άσκησης καθηκόντων 
επίβλεψης επί µακρό χρονικό διάστηµα ή ύπαρξη άλλου σηµαντικού λόγου, η 
Συντονιστική Επιτροπή, εκτιµώντας τις περιστάσεις, δύναται να προβεί κατόπιν 
αιτιολόγησης της απόφασής της, στην αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή 
Μέλους της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 
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Μια ενδεικτική δοµή της µεταπτυχιακής εργασίας παρατίθεται στο πρότυπο του 
Παραρτήµατος IIΙ του παρόντος και στον Οδηγό εκπόνησης µεταπτυχιακής εργασίας ο 
οποίος είναι αναρτηµένος  στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. 
Αν κάποιος φοιτητής/τρια αντιµετωπίζει δυσκολίες στη συνεργασία του/της µε τον 
επιβλέποντα ή τους συνεπιβλέποντες της µεταπτυχιακής εργασίας τότε το θέµα 
τίθεται σε διαβούλευση των µελών της ΣΕ του ΜΠΣ. Είναι επιτρεπτή η αλλαγή 
θεµατικής περιοχής ή επιβλέποντος της διπλωµατικής εργασίας, µία µόνο φορά και 
εντός χρονικού διαστήµατος που δεν µπορεί να υπερβαίνει το εξάµηνο από την 
ηµεροµηνία έγκρισης της αρχικής µεταπτυχιακής εργασίας από τη Γενική Συνέλευση 
(ΓΣΣ) της Σχολής Καλών Τεχνών. Στην αίτηση αναφέρεται η νέα θεµατική περιοχή της 
διπλωµατικής εργασίας και ο νέος επιβλέπων/ουσα, µε τη σύµφωνη γνώµη του. Η 
αίτηση εξετάζεται από τη ΣΕ του ΠΜΣ και προωθείται στη Γενική Συνέλευση (ΓΣΣ) 
της Σχολής Καλών Τεχνών προς έγκριση. 
 
13.2 Γλώσσα συγγραφής  
 
Η διπλωµατική εργασία πρέπει να είναι γραµµένη στην ελληνική γλώσσα και να 
συνοδεύεται από περίληψη 400-500 λέξεων στην αγγλική. 
 
13.3 Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας  
Για να εγκριθεί η εργασία, ο µεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει 
ενώπιον της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής.  
Η εργασία υποβάλλεται για αξιολόγηση, µε τη σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος,  
έως τις 20 Δεκεµβρίου του γ΄ εξαµήνου σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση, τα µέλη της 
Εξεταστικής Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα παραποµπής της εξέτασης σε επόµενη 
εξεταστική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση της εργασίας µπορεί να 
παραταθεί για έως δύο εξάµηνα επιπλέον. 
Σε προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα γίνεται υποστήριξη της διπλωµατικής εργασίας 
διάρκειας τριάντα λεπτών ενώπιον της τριµελούς επιτροπής, η οποία στη συνέχεια 
καταθέτει την τελική βαθµολογία της εργασίας  σε ειδικό έντυπο το οποίο 
υπογράφεται και από τα τρία µέλη της και παραδίδεται µε ευθύνη του επιβλέποντος 
µέλους ΔΕΠ στη Γραµµατεία του ΠΜΣ όπου φυλάσσεται.  
Αποκλειστικά για την ειδίκευση «Σκηνική πρακτική: διδακτική και κοινωνικές 
εφαρµογές» προβλέπεται υποστήριξη της διπλωµατικής εργασίας, εναλλακτικά, µε 
τους εξής τρόπους: είτε στο πλαίσιο υποστήριξης η οποία περιλαµβάνει την ίδια ηµέρα 
και ώρα και την υποστήριξη της γραπτής εργασίας και την παρουσίαση του 
καλλιτεχνικού µέρους (µε συνολική διάρκεια παρουσίασης και των δύο εβδοµήντα (70’) 
λεπτά τουλάχιστον), είτε σε δύο φάσεις (υποστήριξη της γραπτής εργασίας διάρκειας 
20 λεπτών) και παρουσίαση του καλλιτεχνικού µέρους (διάρκειας πενήντα (50’) λεπτών 
τουλάχιστον ), σε άλλη προκαθορισµένη ηµέρα, ώρα ή τόπο. Σε κάθε περίπτωση η 
διάρκεια της υποστήριξης δεν µπορεί να ξεπερνά τις δύο ώρες. 
Στην περίπτωση αποτυχίας ο µεταπτυχιακός φοιτητής/τρια µπορεί να υποστηρίξει τη 
Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία του εκ νέου σε ένα (1) έτος και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις που αφορούν τη χρονική διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ. Αν σε οποιαδήποτε 
περίπτωση απορριφθεί εκ νέου, τότε δεν απονέµεται ο τίτλος του Μεταπτυχιακού 
Διπλώµατος Ειδίκευσης. 
Με την ολοκλήρωση της µεταπτυχιακής εργασίας ο φοιτητής αφού προβεί µέσα σε 
διάστηµα δύο µηνών στις διορθώσεις που έχουν πιθανώς επισηµάνει τα µέλη της 
εξεταστικής επιτροπής,  καταθέτει σε συνεννόηση µε τον/την επιβλέποντα/ουσα στη 
Γραµµατεία το κείµενο της διπλωµατικής εργασίας (πρότυπο στο Παράρτηµα III) σε 2 
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αντίτυπα (ένα για τη Γραµµατεία, ένα για τη Βιβλιοθήκη) και 4 ή 5 ηλεκτρονικά 
αντίτυπα (Γραµµατεία, Βιβλιοθήκη, Επιτροπή Αξιολόγησης και επιβλέποντες 
καθηγητές). Αποκλειστικά για την ειδίκευση «Σκηνική Πρακτική: διδακτική και 
κοινωνικές εφαρµογές» απαιτείται κατάθεση και οπτικοακουστικού τεκµηρίου 
καταγραφής του καλλιτεχνικού µέρους της εργασίας (ψηφιακή καταγραφή, δικτυακοί 
τόποι, φωτογραφικό υλικό κλπ). Η χορήγηση πιστοποιητικών περάτωσης σπουδών 
από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ προϋποθέτει την υποβολή των ανωτέρω αντιγράφων της 
µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας στη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος.  
Οι µεταπτυχιακές διπλωµατικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική 
επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. του Τµήµατος. 
 
 

Άρθρο 14.  
Τρόπος υπολογισµού βαθµού Δ.Μ.Σ. 

 
Ο τελικός βαθµός του Δ.Μ.Σ. υπολογίζεται ως ο σταθµισµένος µέσος όρος της 
βαθµολογίας του φοιτητή στα µαθήµατα. Η στάθµιση γίνεται βάσει των µονάδων 
ECTS των µαθηµάτων ήτοι, η µεταπτυχιακή εργασία συµµετέχει µε βαρύτητα 30 και 
τα λοιπά µαθήµατα µε βαρύτητα σύµφωνα µε τον αριθµό των µονάδων ECTS που 
φέρουν. 
Παράδειγµα υπολογισµού πτυχίου:  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υπ. Απ. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ1466/Β’/2007) «Εφαρµογή 
του Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» ο βαθµός 
πτυχίου πρέπει στο εξής να υπολογίζεται µε συντελεστή βαρύτητας ίσο µε τον ακριβή 
αριθµό των πιστωτικών µονάδων ECTS κάθε µαθήµατος, σύµφωνα µε την παρακάτω 
εξίσωση: 
Βαθµός Πτυχίου = (Βαθµός Μαθήµατος1 x ECTS Μαθήµατος1 + ΒαθµόςΜαθήµατος 2 x 
ECTS Μαθήµατος 2 + …+Βαθµός Εργασίας x ECTS Εργασίας ) / Συνολικός Αριθµός 
ECTS Πτυχίου συγκεκριµένου πτυχιούχου. 
 

Άρθρο 15.  
Υποχρεώσεις για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. 

 
Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. απαιτείται: 
(1) Συµπλήρωση 30 µονάδων ECTS σε κάθε εξάµηνο. 
(2) Επιτυχής εξέταση στον απαραίτητο αριθµό µαθηµάτων. 
(3) Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση µεταπτυχιακής εργασίας. 
(4) Πλήρης εξόφληση των διδάκτρων που προβλέπονται στο άρθρο 19. 
 
 
 

Άρθρο 16.  
Διαδικασίες αξιολόγησης µαθηµάτων/διδασκόντων από τους µεταπτυχιακούς 

φοιτητές 
 
Στο τέλος κάθε εξαµήνου, πραγµατοποιείται αξιολόγηση των µαθηµάτων και των 
διδασκόντων, ηλεκτρονικά, από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες που έχει θεσπίσει το Ίδρυµα υπό την εποπτεία της Μονάδας Διασφάλισης 
Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.).  
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Η αξιολόγηση των µαθηµάτων γίνεται µέσω του ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 
Συστήµατος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το σύστηµα αυτό είναι ολοκληρωµένο µε το ηλεκτρονικό 
σύστηµα γραµµατειών του Ιδρύµατος   
και κάθε φοιτητής µπορεί να αξιολογήσει από οποιονδήποτε υπολογιστή τα µαθήµατα 
που έχει δηλώσει, µε διατήρηση της ανωνυµίας του. Οι φοιτητές ειδοποιούνται από τη 
γραµµατεία του ΠΜΣ για τον χρόνο έναρξης και λήξης της περιόδου αξιολόγησης και 
λαµβάνουν λεπτοµερείς οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής της, η δε διάρκεια της 
περιόδου αξιολόγησης είναι δύο εβδοµάδες. Η φόρµα αξιολόγησης καλύπτει το 
µάθηµα τουλάχιστον ως προς το περιεχόµενο, τον τρόπο διδασκαλίας και το διδακτικό 
υλικό.  
Η ΟΜ.Ε.Α. του Τµήµατος διαθέτει πρόσβαση µέσω του ολοκληρωµένου 
Πληροφοριακού Συστήµατος της ΜΟ.ΔΙ.Π. σε στατιστικά στοιχεία για την αξιολόγηση 
των µαθηµάτων τα οποία επεξεργάζεται και υποβάλλει εισήγηση στα αρµόδια 
όργανα. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων κοινοποιούνται και στη Συντονιστική 
Επιτροπή προς επεξεργασία. Παράλληλα η ΜΟ.ΔΙ.Π. επεξεργάζεται τα αποτελέσµατα 
των προηγούµενων περιόδων αξιολογήσεων και τα σχετικά στατιστικά στοιχεία 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης κοινοποιούνται στον Δ/ντή του ΠΜΣ, στην ΟΜ.Ε.Α 
του Τµήµατος και στον κάθε διδάσκοντα ξεχωριστά. 
 

Άρθρο 17.  
Υποχρεώσεις των φοιτητών – Λόγοι και διαδικασία διαγραφής από το ΠΜΣ 

 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους, οι φοιτητές οφείλουν να σέβονται την 
ακαδηµαϊκή δεοντολογία και να τηρούν τους κανόνες της. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές 
είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα σεµινάρια, τα 
φροντιστήρια, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για 
κάθε µάθηµα. Ειδικότερα σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας εκπλήρωσης 
κάποιας υποχρέωσής τους οφείλουν να ενηµερώνουν έγκαιρα τη γραµµατεία του 
Π.Μ.Σ. και τον Υπεύθυνο µαθήµατος ο οποίος θα αποφασίζει για τον τρόπο 
αναπλήρωσης της υποχρέωσης του φοιτητή/τριας.  
Στην περίπτωση µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ενός φοιτητή χωρίς να συντρέχουν 
συγκεκριµένοι λόγοι, αρχικώς επιβάλλεται στον φοιτητή από τον διευθυντή του Π.Μ.Σ. 
η ποινή της έγγραφης επίπληξης. Σε περίπτωση υπότροπης συµπεριφοράς από 
πλευράς φοιτητή, το θέµα εισάγεται στη  ΓΣΣ για συζήτηση Πρέπει να σηµειωθεί ότι 
είναι δυνατή η διαγραφή φοιτητή από το ΠΜΣ µε απόφαση ΓΣΣ της Σχολής Καλών 
Τεχνών. Λόγοι  διαγραφής είναι οι ακόλουθοι: 

- Αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών ή στην επίλυση 
ασκήσεων, ανάρµοστη συµπεριφορά και λοιπά παραπτώµατα που δεν 
συνάδουν µε την ιδιότητα του µεταπτυχιακού φοιτητή. 

- Υπέρβαση του ανώτατου ορίου απουσιών. 
- Χρήση ιδεών, µεθόδων και αποτελεσµάτων ή αντιγραφή µέρους εργασιών 

άλλων επιστηµόνων χωρίς αναφορά σ’ αυτούς στη µεταπτυχιακή τους εργασία 
ή σε άλλες εργασίες. 

- Μη επιτυχής εξέταση σε µάθηµα ή µαθήµατα, η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 
11 του παρόντος κανονισµού συνεπάγεται µη επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράµµατος.  

- Μη επιτυχής εξέταση στη Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία που εκπόνησε. 
- Μη τήρηση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις χωρίς σοβαρή δικαιολογία. 
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- Άρνηση του φοιτητή να προκαταβάλει τα προβλεπόµενα δίδακτρα του 
εξαµήνου ή µη καταβολή των διδάκτρων εντός των προθεσµιών που ορίζονται 
στον παρόντα Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

- Aυτοδίκαια διαγραφή κατόπιν αιτήσεως των µεταπτυχιακών φοιτητών. 
 

Άρθρο 18.  
Χρηµατοδότηση-Οικονοµική διαχείριση Π.Μ.Σ. 

 
 
18.1 Πόροι  
 

Η χρηµατοδότηση του ΠΜΣ µπορεί να προέρχεται από: 
α) Τον προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόµενων του φορέων  
β) Τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,  
γ) Δωρεές, παροχές, κληροδοτήµατα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του 

δηµόσιου τοµέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τοµέα,  

δ) Πόρους από ερευνητικά προγράµµατα,  
ε) Πόρους από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών 

οργανισµών,  
στ) Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 

των Α.Ε.Ι.,  
ζ) τέλη φοίτησης, που καταβάλλουν οι συµµετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ ύψους 2.600 

€ 
η) κάθε άλλη νόµιµη πηγή 
 

18.2 Οικονοµική διαχείριση Π.Μ.Σ. 
 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος των έργων του ΠΜΣ που 
υλοποιούνται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και έχει τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες που 
ορίζονται στον εκάστοτε εγκεκριµένο από τη Σύγκλητο, Οδηγό Διαχείρισης & 
Χρηµατοδότησης του ΕΛΚΕ. 

Η οικονοµική διαχείριση του ΠΜΣ από τον ΕΛΚΕ γίνεται µε βάση τον 
προϋπολογισµό που συντάσσεται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και υπόκειται σε 
εγκριτικό, κατά σειρά, έλεγχο από την ΣΕ και τη Γενική Συνέλευση Σχολής Καλών 
Τεχνών.  

 
Κάθε προϋπολογισµός περιλαµβάνει ειδική κατηγορία δαπανών για αµοιβές 

διδασκόντων, µελών του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου που απασχολούνται στο Π.Μ.Σ. (συµπεριλαµβανοµένων των µελών 
ΕΤΕΠ και ΕΕΠ) και εξωτερικών συνεργατών. Οι αµοιβές αυτές αναγράφονται 
ονοµαστικά. Τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος που πληρούν τις κατά το νόµο υποχρεώσεις 
τους στα προπτυχιακά προγράµµατα και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου δύνανται να αµείβονται όταν παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους (διδασκαλία και άλλες) στο ΠΜΣ. Μέλη του διοικητικού/τεχνικού προσωπικού 
του Πανεπιστηµίου, µέλη ΕΤΕΠ και µέλη ΕΕΠ που υποστηρίζουν το ΠΜΣ εκτός 
ωραρίου εργασίας τους, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες στους οποίους έχει 
ανατεθεί έργο σχετικό µε το ΠΜΣ, δύνανται να αµείβονται για τις υπηρεσίες που 
παρέχουν.  
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Μετά το πέρας κάθε έργου του ΠΜΣ ο Διευθυντής του ΠΜΣ καταρτίζει τον 
απολογισµό του, τον οποίο, µε τη σύµφωνη γνώµη της ΣΕ, υποβάλλει προς έγκριση 
στη Γενική Συνέλευση Σχολής Καλών Τεχνών.  

Για την κατάρτιση και υλοποίηση των προϋπολογισµών και των απολογισµών, ο 
Διευθυντής του ΠΜΣ επικουρείται από τον διαχειριστή του συγκεκριµένου ΠΜΣ, ο 
οποίος έχει οριστεί από τον ΕΛΚΕ και είναι αρµόδιος για το ΠΜΣ, καθώς και από 
διοικητικό προσωπικό ή µέλη ΕΤΕΠ ή µέλη ΕΕΠ του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ή 
εξωτερικούς συνεργάτες. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ως επιστηµονικός υπεύθυνος του 
αντίστοιχου έργου, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πληρωµής και συνυπογράφει τις 
συµβάσεις ανάθεσης έργου, σύµφωνα µε τον εκάστοτε εγκεκριµένο προϋπολογισµό 
από την ΣΕ και τη Γενική Συνέλευση Σχολής Καλών Τεχνών.  

 
 
18.3 Δαπάνες  
 
Η διαχείριση των εσόδων του ΠΜΣ γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου και κατανέµεται ως εξής: 
(α) Εβδοµήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα του προγράµµατος τα οποία 
κατανέµονται σε δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, 
µετακινήσεων, εξοπλισµού, λογισµικού, αναλώσιµων, χορήγησης υποτροφιών σε 
µεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζηµίωσης του τακτικού 
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυµάτων αφορά σε εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόµο υποχρεώσεις τους. 
β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύµατος, µε 
προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των ΠΜΣ που λειτουργούν χωρίς τέλη 
φοίτησης . 
Η παραπάνω κατανοµή δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, κληροδοτήµατος ή 
χορηγίας για συγκεκριµένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις . 
Το Τµήµα οφείλει ετησίως να δηµοσιεύει, µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, 
απολογισµό εσόδων - εξόδων, µε αναγραφή της κατανοµής των δαπανών ανά 
κατηγορία, και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αµοιβών των διδασκόντων 
του ΠΜΣ και του αριθµού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.  
 

Άρθρο 19.  
Τέλη φοίτησης 

 
 
Το ΠΜΣ προβλέπει την καταβολή τελών φοίτησης από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η 
καταβολή τελών φοίτησης, ύψους 2600 € ανά φοιτητή για το σύνολο της διάρκειας 
φοίτησης.  

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ που πληρούν τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 2, του άρθρου 35, του ν.4485/2017.  
Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο στη 
Γραµµατεία του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών ύστερα από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας επιλογής των φοιτητών. Η οικονοµική κατάσταση υποψηφίου σε καµία 
περίπτωση δεν αποτελεί λόγο µη επιλογής σε ΠΜΣ.. 
 
Όσοι λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. 
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Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, µία κατά την εγγραφή και οι 
υπόλοιπες στην αρχή (το πρώτο δεκαήµερο) του κάθε ενός από τα δύο πρώτα εξάµηνα 
φοίτησης. Οι προθεσµίες καταβολής των διδάκτρων καθορίζονται µε απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) της Σχολής Καλών Τεχνών. Τυχόν αναπροσαρµογή του 
ύψους των διδάκτρων αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Σχολής Καλών 
Τεχνών κατόπιν εισήγησης της ΣΕ του ΠΜΣ και υπόκειται στην έγκριση των αρµόδιων 
οργάνων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία και τις 
κείµενες διατάξεις. Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής µεταπτυχιακού 
φοιτητή/τριας από το ΠΜΣ δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα δίδακτρα. 

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι αρµόδιος για τη διαχείρισή τους. 
 
 

Άρθρο 20. 
 Υποτροφίες  

 

Το Π.Μ.Σ. παρέχει δύο (2) υποτροφίες στους πρωτεύσαντες φοιτητές, , σύµφωνα µε 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Σχολής στην οποία καθορίζεται, το ύψος των 
υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι 
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των υποτρόφων .  
Οι υποτροφίες είναι εγγεγραµµένες στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ΠΜΣ.  
Τα κριτήρια χορήγησής τους είναι ο µέσος όρος βαθµολογίας του προηγούµενου 
εξαµήνου και η χρηστή ακαδηµαϊκή συµπεριφορά.  
 

Άρθρο 21. 
 Τελετουργικό αποφοίτησης και τύπος απονεµόµενου διπλώµατος (Δ.Μ.Σ.) 

 
Η καθοµολόγηση και απονοµή των Διπλωµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται 
δηµόσια σε ειδική τελετή ενώπιων των Πρυτανικών Αρχών και του Προέδρου του 
Τµήµατος  και συγχρόνως µε την απονοµή και των πτυχίων του α’ κύκλου σπουδών 
του Τµήµατος. Κατά την τελετή οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έπονται των πτυχιούχων του 
Τµήµατος. Τα ονόµατα των διπλωµατούχων εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση 
Σχολής που διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειµένου να 
απονεµηθεί το Δ.Μ.Σ.    
Ο τύπος του Δ.Μ.Σ ακολουθεί τα πρότυπα του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 
 

Άρθρο 22.  
Παράρτηµα Διπλώµατος 

 
Στο Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών που χορηγείται, επισυνάπτεται υποχρεωτικά 
το προβλεπόµενο Παράρτηµα Διπλώµατος το οποίο αποτελεί ένα επεξηγηµατικό 
έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο 
πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόµενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσηµο τίτλο σπουδών ή την 
αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων που χορηγούν τα Ιδρύµατα. Το εν λόγω έγγραφο 
εκδίδεται αυτοµάτως και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση στην ελληνική και στην 
αγγλική γλώσσα.  
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Άρθρο 23.  

Διοικητική Υποστήριξη-Υλικοτεχνική υποδοµή 
 
23.1 Υλικοτεχνική Υποδοµή  
 
Όσον αφορά στις κτηριακές υποδοµές, το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών χρησιµοποιεί 
τρία κτήρια στο κέντρο της πόλης του Ναυπλίου.  
 
Ειδικότερα, και ανά ειδίκευση, διατίθενται οι παρακάτω υποδοµές: 
 
Α. Για τις ανάγκες διδασκαλίας στην ειδίκευση: «Θεατρολογία» διατίθενται χώροι στα 
δύο από τα τρία κτήρια του Τµήµατος: 

α) Στα κεντρικά διδακτήρια (οδός Βασ. Γεωργίου και Ηρακλέους): 

1. Πολυδύναµη αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικών και καλλιτεχνικών µαθηµάτων 
(120τµ), χωρητικότητας 100 ατόµων µε δυνατότητα προβολών, ηχητική 
εγκατάσταση, εγκαταστάσεις θεατρικού φωτισµού.  

2. Αίθουσα διδασκαλίας (χωρητικότητας 40 ατόµων) µε δυνατότητα προβολών. 
3. Βιβλιοθήκη-Σπουδαστήριο. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης (10.300 τίτλοι) διαθέτει 

βασικά συγγράµµατα, εγχειρίδια, µονογραφίες και περιοδικά συναφή µε τα 
αντικείµενα σπουδών κάθε εξαµήνου, ενώ παράλληλα καλύπτει σε σηµαντικό 
βαθµό τις βιβλιογραφικές ανάγκες για περαιτέρω έρευνα, µελέτη και εκπόνηση 
εργασιών. Στελεχώνεται από τρείς πτυχιούχους βιβλιοθηκονόµους. Οι 
κυριότερες θεµατικές ενότητες που καλύπτει είναι: Θέατρο (ελληνικό & 
παγκόσµιο), Σκηνογραφία, Ενδυµατολογία, Σκηνοθεσία, Υποκριτική, 
Κινηµατογράφος, Μουσική, Καλές Τέχνες, Λογοτεχνία (ελληνική & 
παγκόσµια), Θεωρία Λογοτεχνίας, Θεωρία Μετάφρασης-Μεταφρασεολογία, 
Θεωρία Θεάτρου και Πολιτισµού, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήµες. 
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα λεξικά, παιδικά βιβλία, 
καθώς και αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και Πτυχιακών Εργασιών, 
οπτικοακουστικό υλικό (dvd και video θεατρικών έργων), ειδικές συλλογές-
δωρεές και θεατρικά προγράµµατα. (για αναλυτική παρουσίαση βλ. :  
http://ts.uop.gr/gr/tmim/lib 

 

β). Στο κτήριο διοικητικών υπηρεσιών και διδασκαλίας (οδός Βασ. Κωνσταντίνου 21 και 
Τερζάκη): 

1. Αίθουσα διδασκαλίας (χωρητικότητας 50 ατόµων) µε άρτια οπτικο-ακουστική 
εγκατάσταση. 

Β. Για τις ανάγκες διδασκαλίας στην ειδίκευση: “Σκηνική Πρακτική: Διδακτική και 
Κοινωνικές Εφαρµογές” διατίθενται χώροι και στα τρία κτήρια του Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών: 

Εκτός από τους χώρους που αναφέρθηκαν παρακάνω, ειδικά για της ανάγκες αυτής 
της ειδίκευσης, διατίθενται επιπλέον χώροι: 

1. Αίθουσα χορού στον 2ο όροφο του κτηρίου διοικητικών υπηρεσιών και 
διδασκαλίας (οδός Βασ. Κωνσταντίνου 21 και Τερζάκη): 
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2. Αίθουσα εργαστηρίου σκηνογραφίας στην οδό Άργους. 
3. Εκτός από τους χώρους του Τµήµατος, για τις θεατρικές παραστάσεις των 

σπουδαστών-ερευνητών, συνήθως παραχωρείται το δηµοτικό θέατρο 
«Τριανόν». 

4. Τέλος, διατίθεται χώρος θεατρικών προβών και παραστάσεων στην Αθήνα, 
βάσει συνεργασίας του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών µε το Φεστιβάλ Αθηνών 
και Επιδαύρου, στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΜΠΣ. 

 

Ως προς την τεχνολογική υποδοµή: 

Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισµένες  µε υλικοτεχνικό  και τεχνολογικό  εξοπλισµό. 
Υπάρχει και διατίθεται προς χρήση εξοπλισµός τεχνολογίας αιχµής, για διδασκαλία 
µαθηµάτων σκηνογραφίας – ενδυµατολογία και θεατρικού φωτισµού. Ειδικότερα, το 
Τµήµα είναι εξοπλισµένο µε θεατρικούς προβολείς, κινούµενες φωτιστικές κεφαλές, 
ηχητικές και φωτιστικές τράπεζες χειρισµού, φωτογραφικούς προβολείς µικρών και 
µεγάλων επιφανειών, σύστηµα φωτισµού σκηνογραφικής µακέτας, τρισδιάστατο 
εκτυπωτή για σκηνογραφικές κατασκευές κ.α.  

Επίσης, οι σπουδαστές µπορούν να αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνίας, προκειµένου να διευκολυνθεί́ η πρόσβαση τους στους 
πόρους της διδασκαλίας και της διοίκησης. Στην αίθουσα Η/Υ υπάρχουν δέκα τέσσερις 
(14) σταθµοί́ εργασίας. Από αυτούς δέκα τρεις (13) λειτουργούν σε περιβάλλον 
Windows, οι τρεις (3) από αυτούς διαθέτουν ειδικό́ πρόγραµµα επεξεργασίας βίντεο 
και χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία βίντεο των φοιτητών. Σε έναν από τους δέκα 
τέσσερις (14) υπολογιστές υπάρχει το αρχείο της Σχολής Καλών Τεχνών µε 
εκδηλώσεις, παραστάσεις κτλ, όπου µπορούν να ανατρέξουν οι σπουδαστές για 
ενηµέρωση που χρειάζονται για την εκπόνηση εργασιών. Επίσης υπάρχει και ένας 
υπολογιστής µε λειτουργικό ́mac για όσους σπουδαστές επιθυµούν να εργαστούν µε το 
συγκεκριµένο λειτουργικό.́ Στους σταθµούς εργασίας υπάρχει πρόσβαση σε πλήρεις 
σουίτες εφαρµογών γραφείου, τόσο ανοικτού́ κώδικα όσο και εµπορικών εφαρµογών. 
Κάθε σταθµός εργασίας είναι ρυθµισµένος ώστε να προβάλει άµεσα τις πιο 
πρόσφατες ανακοινώσεις από την ιστοσελίδα του τµήµατος και άλλες παρεχόµενες 
υπηρεσίες (π.χ. e-class).  

Τέλος, λειτουργεί Διεύθυνση Πληροφορικής η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία 
των υπηρεσιών διαδικτύου, υπηρεσιών τηλεµατικής (π.χ. τηλεδιάσκεψης), 
τηλεφωνικών συνδέσεων, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, πληροφοριακών συστηµάτων 
υποστήριξης (κυρίως γραµµατειακής). 

 
23.2 Διοικητική Υποστήριξη του Προγράµµατος  
 

Συστήνεται Γραµµατεία η οποία επιλαµβάνεται των θεµάτων λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. Ειδικότερα, διεκπεραιώνει θέµατα που αφορούν στο διδακτικό προσωπικό, 
στους υποψηφίους, στους µεταπτυχιακούς φοιτητές και στο ωρολόγιο πρόγραµµα 
διδασκαλίας. Επίσης, αρχειοθετεί τα απουσιολόγια που της παραδίδονται από τους 
διδάσκοντες, τηρεί στατιστικά στοιχεία σχετικά µε το ΠΜΣ και επιλαµβάνεται των 
διαφόρων θεµάτων λειτουργίας του ΠΜΣ (εγγραφές µεταπτυχιακών φοιτητών, 
τήρηση φακέλων βαθµολογίας και µεταπτυχιακών εργασιών των µεταπτυχιακών 
φοιτητών, χορήγηση πιστοποιητικών σπουδών και βεβαιώσεων). 



 49 

 
 
 

Άρθρο 24.  
Μεταβατικές Διατάξεις  

 
Όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στον παρόντα Κανονισµό, θα ρυθµίζονται από τα 
αρµόδια όργανα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Ι	
Αίτηση	συμμετοχής	στο	πρόγραμμα	μεταπτυχιακών	σπουδών		
Ακαδ.	έτους	20….-20…	
«Θέατρο	και	Κοινωνία:	Θεωρία,	Σκηνική	πράξη	και	Διδακτική»	
στην	ειδίκευση	(κυκλώνετε	το	Α.	Ή	το	Β.):	
	
Α.	«Θεατρολογία	
Β.	«Σκηνική	Πρακτική:	διδακτική	και	κοινωνικές	εφαρμογές»		
	
του	Τμήματος	Θεατρικών	Σπουδών	της	Σχολής	Καλών	Τεχνών	του	Πανεπιστημίου	Πελοποννήσου	
ΑΙΤΗΣΗ	
	
Επώνυμο:	_____________________	
Όνομα:		_______________________	
'Όνομα	Πατέρα:	_________________	
Έτος	Γέννησης:	__________________	
Τόπος	Γέννησης:	_________________	
Διεύθυνση:________________________	
____________________________________	
____________________________________	
	
Τηλ.:	__________________________	

Κινητό:	_______________________	
e-mail:	_________________________	
ΤΙΤΛΟΙ	ΣΠΟΥΔΩΝ	
Πτυχιούχος	 Τμήματος:	
_______________________________	
Σχολής:	
_______________________________	
Πανεπιστημίου:	
_______________________________	
Έτος	αποφοίτησης:	_______________	
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Αποφ.	ΔΙΚΑΤΣΑ:		
_______________________________	
Άλλοι	Τίτλοι	Σπουδών:	
_________________________________	
____________________________________	
____________________________________	
____________________________________	
	
Ξένες	Γλώσσες/Επίπεδο:	
_____________________________________	
_____________________________________	
_____________________________________	
	
Τόπος,	Ημερ/νία	
				
	
	
	
	
	Παρακαλώ	όπως	κάνετε	δεκτή	την	αίτησή	μου		
για	 την	 εισαγωγή	 μου	 	 στο	 Πρόγραμμα	
Μεταπτυχιακών	 Σπουδών	 «Θέατρο	 και	
Κοινωνία:	 Θεωρία,	 Σκηνική	 πράξη	 και	
Διδακτική»	στην	ειδίκευση	«--------------------------
------------------------------------------------------------------
----------------	».	
	
Συνημμένα	 υποβάλλω	 τα	 ακόλουθα	
δικαιολογητικά:	
	
1.	_________________________________	
2.	_________________________________	
3.	_________________________________	
4.	_________________________________	
5.	_________________________________	
6.	_________________________________	
7.	_________________________________	
8.	_________________________________	
9.	_________________________________	
	
10.	________________________________	
11.	________________________________	
12.	________________________________	
13.	________________________________	
	
Ο	Αιτών/	Η	Αιτούσα	
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΙΙ	
ΑΙΤΗΣΗ	ΑΝΑΛΗΨΗΣ	ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
	
					
	
	
	
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ		ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	
	ΣΧΟΛΗ	ΚΑΛΩΝ	ΤΕΧΝΩΝ	
ΤΜΗΜΑ	ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ	ΣΠΟΥΔΩΝ	
			Βασιλέως	Κωνσταντίνου	21	&	Τερζάκη	
211	00			ΝΑΥΠΛΙΟ	
													Αίτηση:	Προς	τη	ΣΕ	-	Π.Μ.Σ.	του	Τμήματος	Θεατρικών	Σπουδών	
												Θέμα:				Ανάληψη	Μεταπτυχιακής	εργασίας	
	
	
Όνομα:	 	
Επίθετο:	 	
Πατρώνυμο:	 	
Αριθμός	μητρώου:	 	
Ημερομηνία:	 	
	
Ονοματεπώνυμο	
επιβλέποντος	καθηγητή:	

	

	
Τίτλος	μεταπτυχιακής	εργασίας:	
	

	

	
Ο	αιτών/Η	αιτούσα	 Ο	επιβλέπων	καθηγητής	
	 	
	
	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΙΙΙ	
ΠΡΟΤΥΠΟ	ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
Μεταπτυχιακή	Εργασία	
<Τίτλος>	
Ονοματεπώνυμο	Φοιτητή	
ΑΜ:	αριθμός	μητρώου	φοιτητή	
Επιβλέπων	Καθηγητής	
<Ναύπλιο,	Μήνας	Έτος>	
Ενδεικτική	δομή	της	Μεταπτυχιακής	Διπλωματικής	Εργασίας	
	

• Πίνακας	Περιεχομένων	
• Εκτεταμένη	Περίληψη	(ελληνικά	και	αγγλικά)	
• Εισαγωγή	
• Βασικές	θεωρίες	
• Έρευνες	σχετικές	με	το	θέμα	
• Μεθοδολογία	
• Συμπεράσματα	–	Μελλοντικές	κατευθύνσεις	
• Βιβλιογραφία	
• Παραρτήματα	
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Το	περιεχόμενο	της	διπλωματικής	μπορεί	να	διαφοροποιείται	ανάλογα	με	την	έρευνα	και	σε	
συνεργασία	με	τον	επιβλέποντα	καθηγητή.	
	
	
	
	
	
	
	
	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΙV	
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ	ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
					
	
	
	
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ		ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	
	ΣΧΟΛΗ	ΚΑΛΩΝ	ΤΕΧΝΩΝ	
ΤΜΗΜΑ	ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ	ΣΠΟΥΔΩΝ	
Βασιλέως	Κωνσταντίνου	21	&	Τερζάκη	
211	00			ΝΑΥΠΛΙΟ	
	
	
Βαθμολόγιο	μεταπτυχιακής	εργασίας	
	
Στοιχεία	εξεταζόμενου:	
Όνομα:	 	
Επίθετο:	 	
Πατρώνυμο:	 	
Αριθμός	μητρώου:	 	
	
Στοιχεία	εξέτασης:	
Ημερομηνία:	 	
Τίτλος	πτυχιακής	εργασίας:	 	
Στοιχεία	εξεταστών:	
	 Ονοματεπώνυμο	 Βαθμός	 Ολογράφως	 Υπογραφή	
Επιβλέπων:	 	 	 	 	
Εξωτερικός	Καθ.	 	 	 	 	
Εξωτερικός	Καθ.	 	 	 	 	
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H απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

  Τρίπολη, 00.09.2018 

 

 

                                                                                       Ο Πρύτανης 

 

                                                                                  Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 

 
	

 
	
	
	
	
Η	παρούσα	απόφαση	παραπέμπεται	στο	Τμήμα	Σπουδών	και	τη	Μ.Ο.Δ.Ι.Π	του	
Πανεπιστημίου	Πελοποννήσου.	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
Στο	 σημείο	αυτό,	 και	 μετά	 	 την	 εξάντληση	 των	 θεμάτων	 της	 ημερήσιας	 διάταξης	 έληξε	 η	
συνεδρίαση	περί	ώρα		14.00	μ.μ.	
		
	

Η	Προϊσταμένη	Κοσμητείας	
και	Γραμματέας	

	
	

Δήμητρα		Διαμαντίδου	

Ο		Κοσμήτωρ	
της	Σχολής	Καλών	Τεχνών	

	
	

																Χρήστος	Καρδαράς	Καθηγητής	
	

	

	

	


