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Αθήνα 17 Μαΐου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ 19o ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (2022–2024)
ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, έχοντας υπόψη το Ν.4485/17 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α’/
04.08.2017) που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, την απόφαση
υπ΄αριθμ.1521 (Φ.Ε.Κ.1905/τ.Β΄/29.05.2018), που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και τον ισχύοντα Κανονισμό λειτουργίας του
Π.Μ.Σ.

(Φ.Ε.Κ.5071/τ.Β’/14.11.2018),

καλεί

τους

ενδιαφερόμενους

να

υποβάλουν

υποψηφιότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2022–2023.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η ενίσχυση της καλλιτεχνικής και θεωρητικής
έρευνας, μέσω της προσφερόμενης διεπιστημονικής γνώσης, σε επιλεγμένο αριθμό
φοιτητών με δέσμη ειδικών μεταπτυχιακών μαθημάτων–σεμιναρίων, σύμφωνα με τα
διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. Προσφέρει τα απαραίτητα ερευνητικά εργαλεία για τη
δημιουργία πρωτότυπου καλλιτεχνικού έργου σε συνάρτηση με τις κοινωνικές και
θεωρητικές συνιστώσες των σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών και τη λειτουργία τους
στο πολιτιστικό γίγνεσθαι.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ή
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές
προς το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επί της αποδοχής υποψηφιοτήτων που
προέρχονται από Τμήματα με γνωστικό αντικείμενο μη συναφές προς το γνωστικό
αντικείμενο του ΠΜΣ αποφαίνεται η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων συνεκτιμώντας
συνολικά τα προσόντα του κάθε υποψηφίου.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε δύο στάδια από την Επιτροπή
Επιλογής Εισακτέων, που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, με
συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων αξιολόγησης:
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1. Πέντε (5) πρόσφατα έργα
2. Βαθμός πτυχίου, ελληνικού ή αναγνωρισμένου ομοταγούς αλλοδαπού Πανεπιστημίου
και βαθμός διπλωματικής (πτυχιακής εργασίας)
3. Φάκελος 20 έως 30 φωτογραφιών του καλλιτεχνικού έργου
4. Κείμενο θεωρητικής τεκμηρίωσης του καλλιτεχνικού έργου και των λόγων επιλογής
του ΠΜΣ
5. Γνώση ξένων γλωσσών
6. Συνέντευξη
Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων
(κατά αλφαβητική σειρά), ο οποίος επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και
ανακοινώνεται από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα και στους πίνακες ανακοινώσεων του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών.
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) ανά έτος.
Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Τα μαθήματα αρχίζουν τoν Οκτώβριο του 2022
και διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Η παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων,
των εργαστηρίων και των σεμιναρίων θα είναι αυστηρώς υποχρεωτική. Δεν απαιτείται
καταβολή διδάκτρων για την παρακολούθηση του εν λόγω κύκλου σπουδών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα
δικαιολογητικά στο e-mail artmet@asfa.gr του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών από Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 έως και Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή:


Αίτηση η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού www.met.asfa.gr
(με ψηφιακή φωτογραφία ταυτότητας)



Φάκελο

παρουσίασης

καλλιτεχνικού

έργου–εργασιών

(portfolio)

που

περιλαμβάνει από 20 έως 30 φωτογραφίες του έργου (για το πρώτο στάδιο
της διαδικασίας αξιολόγησης)


Κείμενο θεωρητικής τεκμηρίωσης του καλλιτεχνικού έργου και των λόγων
επιλογής του ΠΜΣ [έκτασης το πολύ χιλίων (1000) λέξεων]



Αντίγραφο/α πτυχίου/τίτλων σπουδών. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί
από ΑΕΙ εξωτερικού, θα πρέπει να φέρει νόμιμη θεώρηση και να συνοδεύεται
(επισυνάπτεται αποτελώντας ενιαίο σώμα) από επίσημη μετάφραση και από
έγγραφα που να πιστοποιούν την αναγνώρισή του από το ΔΟΑΤΑΠ
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Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.



Βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την
καλλιτεχνική, ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και πιθανές άλλες
εργασίες του υποψηφίου



Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις σπουδών που να τεκμηριώνουν τη γνώση σε
ικανοποιητικό βαθμό ξένης γλώσσας (κατά προτεραιότητα Αγγλικής)
Για αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται η πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής
γλώσσας.
Κατά το πρώτο στάδιο επιλογής, η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων στο Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεκτιμά και συνυπολογίζει τα προσόντα και την ιδιαιτερότητα
του έργου κάθε υποψηφίου, βάσει των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης θα κληθούν
σε συνέντευξη σε ημέρα και ώρα που θα τους ανακοινωθεί.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει την
ημέρα και ώρα της συνέντευξης να προσκομίσουν πέντε (5) πρόσφατα έργα τους.
Σχετικές

πληροφορίες

παρέχονται

από

τη

Γραμματεία

Προγραμμάτων

Μεταπτυχιακών Σπουδών (επί της οδού Πατησίων 42) κα Αρχοντούλα Κλαμαριά, τηλ.:
2103897105,

e-mail:

aklamaria@asfa.gr

και

την

ιστοσελίδα

του

Μεταπτυχιακού

www.met.asfa.gr

Ο Πρύτανης

Νικόλαος Τρανός
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