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Θέμα: “Πξνθήξπμε Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ 2017-2018 θαη πξνθήξπμε εμεηάζεσλ κε
ηδηαίηεξε θαιιηηερληθή πξνδηάζεζε»
αο απνζηέιινπκε, ηελ πξνθήξπμε ησλ Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ θαη ηελ
πξνθήξπμε εμεηάζεσλ κε ηδηαίηεξε θαιιηηερληθή πξνδηάζεζε, γηα ηελ εηζαγσγή
ζπνπδαζηψλ ζην πξψην εμάκελν ζπνπδψλ, ηνπ Σκήκαηνο Δηθαζηηθψλ θαη
Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ηνπ Α.Π.Θ., ζρέδην αίηεζεο κε
ηηο νδεγίεο γηα ηηο εμεηάζεηο ζα ηηο βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο
(www.vis.auth.gr) , ζαο επηζεκαίλνπκε δε φηη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φινη νη
απφθνηηνη Λπθείνπ γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε θαη φινη νη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ γηα
ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ρσξίο θακία εμαίξεζε.
Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ζηε δσγξαθηθή θαη
ηδηαίηεξα ζην ζρέδην θαη ζην ρξψκα.
Παξαθαινχκε λα δηαβηβάζεηε ην έγγξαθν απηφ ζηα Γπκλάζηα θαη ζηα
Λχθεηα, ψζηε λα ελεκεξσζνχλ νη καζεηέο θαη εηδηθφηεξα νη απφθνηηνη, γηα ην
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο εμεηάζεηο.
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ΤΓΚΛΗΣΟ
(απιθμόρ ζςνεδπίαζηρ 2940/23-3-2017)

Προκήρυξη
Ειζιηηπίων Εξεηάζεων για ηην ειζαγωγή
ποςδαζηών ζηο Σμήμα Εικαζηικών και
Εθαπμοζμένων Σεσνών ηηρ σολήρ Καλών
Σεσνών ηος Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος
H χγθιεηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (αξηζκφο
ζπλεδξίαζεο 2940/23-3-2017) έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο κε αξηζκφ Φ.151/116946/Β6/2-11-2011, (ΦΔΚ 2438/η. Β΄/2-11-2011),
απνθάζηζε ηελ πξνθήξπμε ησλ εηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 20172018, γηα ηελ εηζαγσγή ζπνπδαζηψλ ζην Α΄ εμάκελν ζπνπδψλ, ζην Σκήκα
Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ, ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, νη νπνίεο ζα αξρίζνπλ ηελ 11η
επηεμβπίος 2017.
Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηελ 21η Αςγούζηος
2017 έσο θαη ηελ 30η Αςγούζηος 2017.
Ο ρψξνο παξαιαβήο δηθαηνινγεηηθψλ ζα νξηζηεί απφ ηελ επηηξνπή εηζηηεξίσλ
εμεηάζεσλ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο.
Ωο απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ απφ ηνλ λφκν
έρνπλ νξηζζεί:
1. Έληππε αίηεζε ζπκκεηνρήο, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ην Σκήκα
2. Σίηιν απφιπζεο ή απνδεηθηηθφ απφιπζεο απφ ηελ αξκφδηα εθπαηδεπηηθή αξρή
ηεο ρψξαο ηνπ ππνςεθίνπ (ηίηινο εληαίνπ Λπθείνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ ή
επηαηαμίνπ ή νθηαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ρνιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο
ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ
Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο θαηέρνπλ ηίηιν κέζεο εθπαίδεπζεο αιινδαπήο,
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ
α) επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ απφιπζήο ηνπο κεηαθξαζκέλν απφ ηελ
ειιεληθή δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθφ ή απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο. Δπίζεο γίλνληαη δεθηέο κεηαθξάζεηο πνπ
γίλνληαη απφ δηθεγφξν πνπ έρεη ην δηθαίσκα κεηάθξαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 2γ ηνπ Ν 4194/2013 θαη
Β)Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο εθπαηδεπηηθήο ή δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο νηθείαο
ρψξαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ

θαηέρνπλ ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο
ρψξαο απηήο.
Καηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απαξαίηεηε είλαη ε επίδεημε απφ ηνλ
ππνςήθην ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ (VISA) ή ηεο άδεηαο παξακνλήο
ηνπ αλ δηακέλεη ζηελ Διιάδα.
3. Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα.
4. Γχν θσηνγξαθίεο ηχπνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο
Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ κπνξνχλ επίζεο λα ζηαινχλ ζηελ Δπηηξνπή
παξαιαβήο δηθαηνινγεηηθψλ, εληφο ησλ αλσηέξσ εκεξνκεληψλ, κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή ησλ ΔΛΣΑ ή Τπεξεζία Σαρπκεηαθνξψλ, κε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε
(Courier), γηα ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ δειηίνπ
εμεηαδνκέλνπ.
Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ εμεηάζεσλ ζα αλαθνηλσζεί απφ ηελ επηηξνπή
Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ, κεηά ηελ ιήμε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ησλ επηηπρφλησλ θαηφρσλ ηίηινπ απφιπζεο
αιινδαπήο είλαη ε βεβαίσζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ή ηνπ ρνιείνπ Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Α.Π.Θ. ή
πηζηνπνηεηηθφ ηνπιάρηζηνλ Β2 (Γ΄) ηνπ θέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο φηη γλσξίδεη ηελ
Διιεληθή γιψζζα.
Η Βεβαίσζε απηή δελ απαηηείηαη αλ ν εηζαγφκελνο έρεη ηίηιν απφιπζεο απφ
Κππξηαθφ ρνιείν ή ηίηιν απφιπζεο απφ μέλν ζρνιείν απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη
έρνπλ δηδαρζεί θαη εμεηαζηεί επηηπρψο θαη ην κάζεκα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.
Οη επηηπρφληεο πνπ δελ έρνπλ θαηά ην έηνο εηζαγσγήο ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε
κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ηνλ ακέζσο επφκελν ρξφλν απφ ηελ εηζαγσγή
ηνπο, αθνχ ζα έρνπλ απνθηήζεη ηε βεβαίσζε απηή. ε αληίζεζε πεξίπησζε ν
εηζαγφκελνο ράλεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ηνπ.
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(απιθμόρ ζςνεδπίαζηρ 2940/23-3-2017)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ
Μεηά απφ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ζηε ζπλεδξίαζή ηεο κε αξηζκφ 2940/23-3-2017 θαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε αξηζκφ Φ.151/116946/Β6/2-112011, (ΦΔΚ 2438/η. Β΄/2-11-2011), θαινχληαη φζνη έρνπλ ηδηαίηεξε θαιιηηερληθή
πξνδηάζεζε θαη ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίσλ γηα
ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ
Σερλψλ, ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, ηνπ Α.Π.Θ. , λα ππνβάιινπλ απφ 01 - 10 Ιοςνίος 2017,
ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο ζηελ νδφ Ιθνλίνπ 1 ζηε ηαπξνχπνιε ,
Θεζζαινλίθεο.
Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά:
1.Έληππε αίηεζε, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηε Γξακκαηεία
2.Σίηινο ζπνπδψλ ή απνδεηθηηθφ απφιπζεο (νη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη θάηνρνη
απνιπηεξίνπ ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή ελδεηθηηθνχ πξναγσγήο απφ αληίζηνηρε ηάμε εμαηαμίνπ
ή επηαηαμίνπ ή νθηαηαμίνπ γπκλαζίνπ ή ηζνηίκνπ ηίηινπ ζρνιείνπ κέζεο εθπαίδεπζεο ηνπ
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ).
Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο θαηέρνπλ ηίηιν κέζεο εθπαίδεπζεο αιινδαπήο, νθείινπλ λα
πξνζθνκίζνπλ:
α) επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνλ ηίηιν ηεο απφιπζήο ηνπο κεηαθξαζκέλν απφ ηελ ειιεληθή
δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθφ ή απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο. Δπίζεο γίλνληαη δεθηέο κεηαθξάζεηο πνπ γίλνληαη απφ δηθεγφξν
πνπ έρεη ην δηθαίσκα κεηάθξαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36, παξ. 2γ, ηνπ
Ν.4194/2013.
Β)Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο εθπαηδεπηηθήο ή δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο νηθείαο ρψξαο απφ ηελ
νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ θαηέρνπλ ηνπο παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο ρψξαο απηήο.
Καηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απαξαίηεηε είλαη ε επίδεημε απφ ηνλ ππνςήθην ηεο
ηαπηφηεηάο ηνπ ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ (VISA) ή ηεο άδεηαο παξακνλήο ηνπ αλ δηακέλεη ζηελ
Διιάδα.
3.Φάθεινο κε θαιιηηερληθή εξγαζία.
4.Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα.
Τπελζπκίδεηαη φηη κφλν κεηά απφ ζεηηθή θξίζε ηεο αξκφδηα Δπηηξνπήο Δηζηηεξίσλ
Δμεηάζεσλ γηα ην έξγν ηνπο, ζα κπνξέζνπλ νη ππνςήθηνη ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο λα
ιάβνπλ κέξνο ζηηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ
Σερλψλ ηνπ έηνπο 2017.
Η Δπηηξνπή Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ

