
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. 

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2006 (ΦΕΚ 181/31/8/2006 τ. Α’) 
και της Υ.Α. Φ.151/89700/Β6/2006 (ΦΕΚ 1358/14-9-2006 τ. Β’), κατάρτισε το λεπτοµερές πρόγραµµα των 
εισιτηρίων εξετάσεων για το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 ως κάτωθι : Οι υποψήφιοι θα εκτελέσουν έργα 
εικαστικά σε σχέδιο και έργα εικαστικά σε χρώµα 
α)        ΣΧΕΔΙΑ 

Ο υποψήφιος εκτελεί έργα µε µολύβι, µε κάρβουνο ή µελάνι, χρώµατος µαύρου, σε χαρτί 
λευκό(INGRES 100 gr), διαστάσεων 50X65 εκ., που χορηγείται από το Τµήµα Εικαστικών και 

Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. 
Η πινακίδα στην οποία τοποθετείται το χαρτί σχεδίου, διαστάσεων 50X70 εκ., χορηγείται επίσης 
από το Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. 
Τα λοιπά απαιτούµενα για τη δοκιµασία του σχεδίου υλικά προσκοµίζονται από τον υποψήφιο. 

β)        ΧΡΩΜΑ 
Οι υποψήφιοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν τέµπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ τα οποία 
προσκοµίζονται από τον υποψήφιο µαζί µε τα υπόλοιπα σύνεργα και πινέλα, (απαγορεύεται ρητά 
η χρησιµοποίηση λαδιού και τα µηχανικά σπρέϊ) 
Η εκτέλεση γίνεται σε χαρτόνι γκρι 500 γρ. διαστάσεων 50X70 εκ., που χορηγείται  από  το  
Τµήµα  Εικαστικών  και  Εφαρµοσµένων  Τεχνών  του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. 

γ)        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Η διάρκεια των εξετάσεων ορίζεται σε τρεις (3) ηµέρες από 14-16/10/2013 και κατά τις 

ώρες 9:00 -13:00 και 15:00 – 19:00 τις δύο πρώτες ηµέρες των δοκιµασιών και 9:00 -
 13:00 την τρίτη ηµέρα. Ειδικότερα για την πρώτη ηµέρα των εξετάσεων η ώρα 
προσέλευσης ορίζεται στις 8:00 π.µ. Τα έργα που εκπονούνται είναι τα εξής: 

♦ Το πρώτο και το δεύτερο τετράωρο εκπονούν ένα τουλάχιστον σχέδιο εκ του φυσικού (άσπρο-µαύρο), 
σε φύλλο χαρτιού µε µολύβι, κάρβουνο, µελάνι. 

♦ Το τρίτο τετράωρο εκπονούν ένα τουλάχιστον χρώµα εκ του φυσικού, σε χαρτόνι µε τέµπερα, 
ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ. 

♦ Το τέταρτο τετράωρο εκπονούν µία τουλάχιστον άσκηση, µε θέµα που ανακοινώνει στους 
διαγωνιζόµενους η Επιτροπή Εισιτηρίων πριν από την έναρξη της δοκιµασίας µε ελεύθερη 
αντιµετώπιση και ελεύθερη επιλογή υλικών (εκ των προαναφεροµένων) από τους διαγωνιζόµενους. 

♦ Το πέµπτο και τελευταίο τετράωρο εκπονούν µία τουλάχιστον άσκηση, µε ελεύθερο θέµα και ελεύθερη 
επιλογή υλικών (εκ των προαναφεροµένων), που ο κάθε υποψήφιος επιθυµεί, µε ελεύθερη 

αντιµετώπιση. Η άσκηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα προσχέδια της εφόσον ο υποψήφιος 
τα πραγµατοποιήσει. 



 
Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τµήµατος Εικαστικών  και Εφαρµοσµένων Τεχνών του 
Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, ορίζει τα κάτωθι : 
Ο διαγωνιζόµενος: 
1.  Θα πρέπει να σχεδιάσει σε κάθε χαρτί INGRES του Τµήµατος µόνο ένα σχέδιο και 

αντίστοιχα σε κάθε χαρτόνι ένα έργο µε χρώµα.  
1.  Θα πρέπει να ολοκληρώσει το σχέδιο ή το χρώµα σε σφραγισµένο χαρτί που χορηγεί 

το Τµήµα. (Σε χαρτί INGRES αποκλειστικά το σχέδιο, και σε ΧΑΡΤΟΝΙ αποκλειστικά το 
χρώµα. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνουν δεκτές οι δοκιµασίες). 

1. Θα πρέπει να έχει πάντα µαζί του το δελτίο υποψηφίου και το δελτίο αστυνοµικής 
ταυτότητας. 

Επίσης: 
1. Απαγορεύεται ρητώς το κάπνισµα στους χώρους των εξετάσεων. 
1. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση φωτογραφικής µηχανής ή video, καθώς επίσης και η 

χρήση των κινητών τηλεφώνων στους χώρους των εξετάσεων. 
Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να είναι παρών κατά την έναρξη των εξετάσεων το πρώτο εξεταστικό 

τετράωρο και κατά την παράδοση των εργασιών το τελευταίο. 
Οι χρησιµοποιούµενες θέσεις στις αίθουσες των εξετάσεων για την τοποθέτηση των διαγωνιζοµένων είναι 

αριθµηµένες και σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί µια θέση. 
Κατά την ηµέρα έναρξης των εξετάσεων κάθε υποψήφιος παίρνει κλήρο, ο οποίος προσδιορίζει την 

αίθουσα και τη θέση, στην οποία θα εργασθεί. Αλλαγή θέσεων µεταξύ των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. 
Το  «Δελτίο ταυτότητος υποψηφίου» τοποθετείται από  τον  εξεταζόµενο  σε εµφανές µέρος της 

ορισµένης γι’ αυτόν θέσης καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. 
Καθηµερινά µετά το πέρας των εξετάσεων, οι επιτηρητές και οι επόπτες ελέγχουν ότι κάθε υποψήφιος έχει 

αφήσει στη θέση εργασίας το ή τα σφραγισµένα χαρτιά που του χορηγήθηκαν από το Τµήµα. 
Ο υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή µέσα σε φάκελο που χορηγείται από το Τµήµα τα 

εξής: 
v Ένα έως δύο σχέδια ασπρόµαυρα 

v Ένα έως δύο χρώµατα 
v Μία έως δύο ασκήσεις µε θέµα που ανακοινώνει στους διαγωνιζόµενους η Επιτροπή Εισιτηρίων 

Εξετάσεων πριν από την έναρξη της δοκιµασίας 
v Μία άσκηση η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά µε τα προσχέδιά της µε ελεύθερο θέµα που 

επιλέγει ο υποψήφιος. 
 


