
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΑΠΘ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ 
    Μετά από απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση µε αριθµό 2884/25-4-2014), η Σύγκλητος 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, προκηρύχθηκαν οι εισιτήριες εξετάσεις, για 
την εισαγωγή σπουδαστών  στο α΄ εξάµηνο σπουδών, στο Τµήµα Εικαστικών και 
Εφαρµοσµένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 οι οποίες θα αρχίσουν την 8η Σεπτεµβρίου 
2014 
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται καθηµέρινά στο χώρο των εξετάσεων στις 7:30 πµ 
                                                                                                                   Εισιτήριες δοκιµασίες 
Σύµφωνα µε το άρθρο 5, της ΥΑ Αριθµ. Φ.151/116946/Β6 (ΦΕΚ 2438/2-11-2011 τεύχος Β)  
Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του τµήµατος Εικαστικών και 
Εφαρµοσµένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ οι εισιτήριες δοκιµασίες 
ορίζονται ως ακολούθως: 
1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών και 
Εφαρµοσµένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. εκτελούν έργα εικαστικά από 
διάφορα πρότυπα, έµψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2). 
2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των 
διαγωνιζοµένων. Για κάθε δοκιµασία ο διαγωνιζόµενος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα 
πρότυπα εκτός από την ή τις δοκιµασίες εκείνες, τις οποίες έχει τυχόν ορίσει σαν υποχρεωτικές 
µε απόφασή της η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο. 
3. Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι: 
α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού µε µολύβι, κάρβουνο ή µελάνι.  
β) Χρώµα σε χαρτόνι µε τέµπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ. 
4. Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, 
ενώ τα άλλα απαιτούµενα υλικά προσκοµίζονται από τους υποψηφίους. 
5. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στην 
επιτροπή παραλαβής των έργων την τελευταία ηµέρα των εξετάσεων: 
α) Ένα µέχρι δύο (1−2) σχέδια από το αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (µαύρο− άσπρο από 
το γύψινο εκµαγείο) που εκπόνησε ο υποψήφιος την 1η και 2η ηµέρα των εξετάσεων. 
β) Ένα µέχρι δύο (1−2) έργα µε χρώµα από την άσκηση χρώµατος εκ του φυσικού− σύνθεση, 
που εκπόνησε ο υποψήφιος την 3η ηµέρα των εξετάσεων. 
γ) Μια άσκηση µε θέµα το οποίο κληρώνεται µεταξύ τριών (3) θεµάτων που έχουν υποβληθεί 
από την Επιτροπή την ίδια µέρα και ώρα των εξετάσεων και το οποίο ανακοινώνει η Επιτροπή 
Εισιτηρίων Εξετάσεων. Η άσκηση αυτή αντιµετωπίζεται ελεύθερα από τους υποψήφιους 
(σχέδιο ή χρώµα), οι οποίοι παραδίνουν ένα (1) έργο που εκπονείται την 4η ηµέρα των 
εξετάσεων, και 
δ) µια άσκηση µε ελεύθερο θέµα, το οποίο επιλέγει ο κάθε υποψήφιος και αντιµετωπίζεται 
ελεύθερα (σχέδιο ή χρώµα), και παραδίδει ένα (1) έργο που εκπονείται την 5η ηµέρα των 
εξετάσεων. 
  




