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Θέμα: Ψηφιακές Μορφές Τέχνης στην ΑΣΚΤ

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ανακοινώνει την έναρξη 
του 9ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» 
(ακαδημαϊκά έτη 2008 – 2009 και 2009 – 2010) και καλεί 
όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα. 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) είναι η ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής – 
τεχνολογικής έρευνας και δημιουργίας και η παραγωγή νέας 
γνώσης στην περιοχή των «Ψηφιακών Μορφών Τέχνης».

Το Π.Μ.Σ. απονέμει μετά από επιτυχή περάτωση των 
σπουδών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην 
περιοχή των «Ψηφιακών Μορφών Τέχνης».
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. 
Τμημάτων Καλών Τεχνών, Εικαστικών Σπουδών, 
Οπτικοακουστικών Τεχνών, Εφαρμοσμένων Τεχνών και 
Αρχιτεκτονικής της ημεδαπής καθώς και κάτοχοι σχετικού 
τίτλου αντίστοιχων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την 
παρ. 12γ του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) 
καθώς και κάτοχοι σχετικών τίτλων αναγνωρισμένων, 
ομοταγών, αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων της 
αλλοδαπής. 
Κατ’ εξαίρεση στο Π.Μ.Σ. μπορούν να εγγραφούν και 
απόφοιτοι άλλων Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι πέραν 
των προβλεπόμενων, απαιτούμενων προσόντων το 
υποβαλλόμενο έργο των υποψηφίων τεκμηριώνει υψηλό 
βαθμό τεχνογνωσίας, ιδιαίτερη καλλιτεχνική ποιότητα και 
συνάφεια προς την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ.

Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων αποτελούν:
· Η ιδιαίτερη συνάφεια του έργου του υποψηφίου με την 
κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. και η ποιότητα συνολικά του 
καλλιτεχνικού του έργου.
· Η εξοικείωση σε σημαντικό βαθμό με την χρήση της 
σύγχρονης οπτικοακουστικής και ψηφιακής τεχνολογίας ως 



εκφραστικά μέσα στην σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία 
και τις καλλιτεχνικές εφαρμογές. 
· Η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή 
άλλης), πιστοποιητικά σπουδών.
· Η θεωρητική επάρκεια, η ευρύτερη παιδεία, η καλλιέργεια 
και ωριμότητα του υποψηφίου, όπως θα φανεί στην 
προσωπική συνέντευξη που δίνει ο / η υποψήφιος / α κατά 
την τελική φάση επιλογής, στην Επιτροπή Αξιολόγησης των 
υποψηφίων.
· Ο βαθμός πτυχίου.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεκτιμά και συνυπολογίζει τα 
τυπικά, τα ουσιαστικά προσόντα και την ιδιαιτερότητα του 
κάθε υποψηφίου, λαμβάνοντας σημαντικά υπ’ όψιν την 
ανάγκη εμβάθυνσης, εξειδίκευσης και έρευνας στη χρήση, 
την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών 
εκφραστικών μέσων στην σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία 
και τις καλλιτεχνικές εφαρμογές, ανάγκη η οποία θα πρέπει 
να εγγράφεται επαρκώς στο καλλιτεχνικό έργο (ή τις 
καλλιτεχνικές προτάσεις) που έχει ήδη πραγματοποιήσει και 
υποβάλλει προς αξιολόγηση ο / η υποψήφιος/α.

Η κανονική διάρκεια σπουδών για απόκτηση του Μ.Δ.Ε. 
υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) εξάμηνα εκ των οποίων τα τρία 
πρώτα περιλαμβάνουν μαθήματα, εργαστήρια (ειδίκευσης & 
καλλιτεχνικά εργ.) και παρακολούθηση σεμιναρίων ενώ το 
τέταρτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις 
συμμετοχής από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2008 έως και 
την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2008. 
Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Διασύνδεσης – 
Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ (τηλ. 
210-7722590).
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