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Αναζήτηση...

 Student Handbook (/images/proptyxiaka/ASKTodigos_ENGweb02.pdf)

Προγράμματα Σπουδών MEΘΙΣΤΕ

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης (ΜΕΘΙΣΤΕ) εγκρίθηκε με
την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθ. 140883/B7/8.9.2014 (ΦΕΚ 2485/Β′/2014) και εγκαινίασε τη λειτουργία
του το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Το ΜΕΘΙΣΤΕ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Θεωρία
και Ιστορία της Τέχνης στις γνωστικές περιοχές "Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής" και
"Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες". Στόχος του ΠΜΣ είναι να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις
και να εκπαιδεύσει επιστήμονες ικανούς είτε να πραγματοποιήσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στο
πεδίο της θεωρίας και της ιστορίας της τέχνης είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικής
διατριβής. Το ΜΕΘΙΣΤΕ σταθερά προσηλωμένο στην αρχή της ακώλυτης πρόσβασης στη δημόσια εκπαίδευση
λειτουργεί χωρίς την καταβολή διδάκτρων με πυρήνα το ερευνητικό και διδακτικό δυναμικό του Τμήματος ΘΙΣΤΕ που
αυτή τη στιγμή αριθμεί 12 μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων. Το ΠΜΣ προσφέρει ένα σημαντικό αριθμό μαθημάτων τα
οποία, σταθερά προσανατολισμένα προς τη θεωρία και την ιστορία της τέχνης, είναι ενδεικτικά του εύρους και της
ποιότητας των γνώσεων που παρέχονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του. Ταυτοχρόνως το ΠΜΣ φιλοδοξεί να
συνδέσει τις δραστηριότητές του με ευρύτερα γεγονότα της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Η ΑΣΚΤ ‒ένα ίδρυμα με
κοντά δύο αιώνες ιστορίας‒ και οι δραστηριότητες τις οποίες διοργανώνει, αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον όχι μόνο
για την απόκτηση επαρκών επιστημονικών εφοδίων στο πεδίο της θεωρίας και της ιστορίας της τέχνης αλλά και για
μια δυναμική και ενδιαφέρουσα φοιτητική ζωή. Είναι βέβαιο ότι αυτοί οι δύο παράγοντες, το επιστημονικό δυναμικό
του ΘΙΣΤΕ και το περιβάλλον της ΑΣΚΤ, έπαιξαν καίριο ρόλο ώστε το ΜΕΘΙΣΤΕ να δεχθεί 320 αιτήσεις εισαγωγής για
τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, γεγονός που μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά. Την ίδια στιγμή, το γεγονός αυτό δείχνει ότι
το ενδιαφέρον για τις σπουδές στη θεωρία και την ιστορία της τέχνη στη χώρα μας αποτελεί πλέον μια
πραγματικότητα στην οποία το ΜΕΘΙΣΤΕ επιθυμεί αλλά και είναι σε θέση να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο.

 

O Διευθυντής του ΠΜΣ

Νίκος Δασκαλοθανάσης

Δείτε εδώ:

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΜΕΘΙΣΤΕ (/images/metaptyxiaka/Κανονισμός.doc)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Β' ΚΥΚΛΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2018-2020) (/images/metaptyxiaka/Πρόσκληση.doc)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2016-2018) (/images/metaptyxiaka/
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΣΠΟΥΔΩΝ_ΑΚΥΚΛΟΥ_ΣΠΟΥΔΩΝ_ΜΕΘΙΣΤΕ.pdf)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (2016 - 2018) (/images/metaptyxiaka/
ΜΑΘΗΜΑΤΑ_Α_ΚΥΚΛΟΥ_ΣΠΟΥΔΩΝ_2016_-_2018.pdf)
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ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (2016 - 2018) (/images/metaptyxiaka/
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ_ΑΚΥΚΛΟΥ_ΣΠΟΥΔΩΝ_2016_-_2018.pdf)

 

 

 

 

 

Πληροφοριακά Στοιχεία
Κατηγορία: Μεταπτυχιακές σπουδές (/index.php/2015-10-18-00-44-40/2015-10-18-00-56-56/programmata-
spoudon/12-2015-10-18-00-43-52)

Βρίσκεστε εδώ:   Αρχική (/index.php)  Σπουδές (/index.php/2015-10-18-00-44-40) 
Μεταπτυχιακές σπουδές (/index.php/2015-10-18-00-44-40/2015-10-18-00-56-56)  Προγράμματα Σπουδών

 

Ανακοινώσεις

In Γενικές Ανακοινώσεις (/index.php/2015-10-17-21-00-38/2015-10-17-20-56-59)



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟY "ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ Α΄ΜΙΣΟ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙ."
(ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ) (/index.php/2015-10-17-21-00-38/2015-10-17-20-56-59/1764-anakoinosi-
paradosi-ergasion-seminarioy-didaskon-teneketzis) New

In Πρόγραμμα εξετάσεων (/index.php/2015-10-17-21-00-38/proptyxiako-tmimatos-th-is-te/2015-10-17-20-58-29)



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (/index.php/2015-10-17-21-00-
38/proptyxiako-tmimatos-th-is-te/2015-10-17-20-58-29/1765-programma-eksetastikis-septemvriou-akad-etous-
2017-2018) New  Popular

In Βαθμολογίες (/index.php/2015-10-17-21-00-38/proptyxiako-tmimatos-th-is-te/2015-10-17-20-57-23)



ΑΠΟΤ/ΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: "ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ" (ΕΞΕΤ. ΙΟΥΝΙΟΥ 2018)-
-ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛ. ΚΑΡΑΜΠΑ (/index.php/2015-10-17-21-00-38/proptyxiako-tmimatos-th-is-te/2015-10-17-20-
57-23/1762-apot-ta-vathmologiaa-ekset-iouniou-2018-tou-mathimatos-zitimata-istorias-tis-texnis-ekset-iouniou-
2018) New

In Βαθμολογίες (/index.php/2015-10-17-21-00-38/proptyxiako-tmimatos-th-is-te/2015-10-17-20-57-23)



ΑΠΟΤ/ΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: "ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ" (ΕΞΕΤ. ΙΟΥΝΙΟΥ 2018)--
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΝ. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ (/index.php/2015-10-17-21-00-38/proptyxiako-tmimatos-th-is-te/2015-10-17-
20-57-23/1763-apot-ta-vathmologias-tou-mathimatos-psyxanalysi-kai-texni-ekset-iouniou-2018-didaskousa-an-
katsogianni) New

In Βαθμολογίες (/index.php/2015-10-17-21-00-38/proptyxiako-tmimatos-th-is-te/2015-10-17-20-57-23)



ΑΠΟΤ/ΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: "ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: Ο
ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ" (ΕΞΕΤ. ΙΟΥΝΙΟΥ 2018) / ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΣ. ΚΑΝΙΑΡΗ (/index.php/2015-10-17-21-
00-38/proptyxiako-tmimatos-th-is-te/2015-10-17-20-57-23/1761-apot-ta-vathmologias-tou-mathimatos-kritikes-
proseggiseis-stin-istoria-tis-tenxis-o-themsos-tou-mouseiou-eksety-iouniou-2018-ddaksousa-as-kaniari) New

Popular

 Γενικές Ανακοινώσεις (/index.php/2015-10-17-21-00-38/2015-10-17-20-56-59)

 Προκηρύξεις (/index.php/2015-10-17-21-00-38/2015-10-17-20-58-46)

 Εκδηλώσεις (/index.php/2015-10-17-21-00-38/2015-10-17-20-59-05)

 Προπτυχιακό Τμήματος Θ.ΙΣ.ΤΕ (/index.php/2015-10-17-21-00-38/proptyxiako-tmimatos-th-is-te)

 Βαθμολογίες (/index.php/2015-10-17-21-00-38/proptyxiako-tmimatos-th-is-te/2015-10-17-20-57-23)
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Οδηγός για τους φοιτητές
(Συχνές ερωτήσεις) (/index.php/2015-10-17-21-00-38/proptyxiako-tmimatos-th-is-te/2015-10-17-20-59-18/1256-

odigos-gia-tous-foitites-syxnes-erotiseis)

 

 

 

 

 

Οδηγός Πρακτικής (http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-17-21-00-
38/proptyxiako-tmimatos-th-is-te/2015-10-17-20-59-18/1590-odigos-praktikis-askisis)

Άσκησης (http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-17-21-00-38/proptyxiako-tmimatos-th-is-te/2015-10-17-
20-59-18/1590-odigos-praktikis-askisis)

 

(http://www.asfa.gr/greek/education/student_thems/stegastiko_epidoma.htm)

 

Κατατακτήριες εξετάσεις (/index.php/9-2015-10-17-23-16-46/4-2015-10-17-
23-24-00)

2018 - 2019 (/index.php/9-2015-10-17-23-16-46/4-2015-10-17-23-24-00)
 


Ωρολόγιο πρόγραμμα (/index.php/2015-10-17-21-00-38/proptyxiako-tmimatos-th-is-te/2015-10-17-20-
57-45)

 Συγγράμματα (/index.php/2015-10-17-21-00-38/proptyxiako-tmimatos-th-is-te/2015-10-17-20-58-12)


Πρόγραμμα εξετάσεων (/index.php/2015-10-17-21-00-38/proptyxiako-tmimatos-th-is-te/2015-10-17-20-
58-29)

 Έντυπα (/index.php/2015-10-17-21-00-38/proptyxiako-tmimatos-th-is-te/2015-10-17-20-59-18)

 Μεταπτυχιακό Τμήματος Θ.ΙΣ.ΤΕ (/index.php/2015-10-17-21-00-38/2016-05-25-12-10-52)

 Έντυπα ΜΕ.Θ.ΙΣ.ΤΕ (/index.php/2015-10-17-21-00-38/2016-05-25-12-10-52/entypa-me-th-is-te)


Βαθμολογίες ΜΕ.Θ.ΙΣ.ΤΕ (/index.php/2015-10-17-21-00-38/2016-05-25-12-10-52/vathmologies-me-th-
is-te)
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Τελευταία άρθρα
Έρευνα (/index.php/erevna)
Φανή Παραφόρου (/index.php/2015-10-18-00-44-40/2015-10-18-00-56-56/programmata-spoudon/2-
uncategorised/37-fani-paraforou)
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Να με θυμάσαι

Σύνδεση

Ξεχάσατε το όνομα χρήστη; (/index.php/component/users/?view=remind&Itemid=101)
Ξεχάσατε τον κωδικό σας; (/index.php/component/users/?view=reset&Itemid=101)
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