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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Θεατρικών σπουδών στην υπ’ αριθ. 176/9-52012 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3404/2005
(«Κατατάξεις πτυχιούχων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»), την επιλογή κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2012/2013 με κατατακτήριες εξετάσεις των υποψηφίων,
κατόχων πτυχίων (Πανεπιστημίου, ΤΕΙ, ανωτέρων σχολών διετούς κύκλου
σπουδών, Ανωτέρων Σχολών
Δραματικής Τέχνης καθώς και κατόχων
ισοτίμων τίτλων προς αυτά) ως κάτωθι:







ποσοστό 4% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων (80) , για την
κατάταξη πτυχιούχων Παν/μίου και πτυχιούχων ανωτέρων σχολών
διετούς κύκλου σπουδών ή των κατόχων ισότιμων τίτλων προς αυτά,
για όλα τα Ιδρύματα της χώρας, πλην εκείνων του Λεκανοπεδίου
Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης (2%).
ποσοστό 5% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων για την
κατάταξη των κατόχων πτυχίων ΤΕΙ καθώς και των κατόχων ισότιμων
τίτλων προς αυτά.
ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων, για την κατάταξη των
κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών
αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
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άλλων Υπουργείων, καθώς και των κατόχων ισότιμων τίτλων προς
αυτά.
Η Γ.Σ., αφού έλαβε υπόψη την αρ. Φ2/121871/Β3/3-11-2005 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 1517/3-11-2005 τ. Β΄) για την αντιστοιχία ή την συνάφεια
κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών
αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων
Υπουργείων, καθώς και κατόχων ισότιμων τίτλων προς αυτά, αποφάσισε να
κατατάσσονται στο Τμήμα μόνο οι πτυχιούχοι των Ανωτέρων Σχολών
Δραματικής Τέχνης, οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν δικαίωμα κατάταξης.
Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν στα ακόλουθα τρία μαθήματα:
«Αρχαίο θέατρο», «Ιστορία του Παγκοσμίου θεάτρου» και «Δραματουργική
Ανάλυση»,
H ύλη των παραπάνω ορίζεται ως εξής:
1. ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ:
 Αισχύλος, Επτά επί Θήβας
 Σοφοκλής, Τραχίνιες
 Ευριπίδης, Τρωάδες
 Αριστοφάνης, Βάτραχοι
Για το Αρχαίο Θέατρο, οι υποψήφιοι μπορούν να διαβάσουν το βιβλίο του H.D. Blume,
Εισαγωγή στο Αρχαίο Θέατρο, μετάφραση Μ. Ιατρού, ΑΘΗΝΑ, εκδόσεις «Μ.Ι.Ε.Τ.»,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η εξέταση θα περιορισθεί στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο. Για
τις τραγωδίες και κωμωδίες προϋποτίθεται γνώση του πρωτοτύπου.

2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Για να προσανατολισθούν οι υποψήφιοι μπορούν να διαβάσουν τα βιβλία:



Πάολο Μποζίζιο, Ιστορία του θεάτρου, 2 τόμοι, αναθεωρημένη έκδοση 2010,
Αιγόκερως, Αθήνα.
Νικηφόρος Παπανδρέου, Περί θεάτρου, Θεσσαλονίκη: University Studio Press,
1989

3. ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στα ακόλουθα
έργα, χωρίς να κάνουν χρήση ανοικτών βιβλίων:
 Σενέκας, Ιππόλυτος ή Φαίδρα
 Σαίξπηρ, Δωδεκάτη νύχτα
 Ρακίνας, Φαίδρα
 Μολιέρος, Ταρτούφος
 Γκολτόνι, Οι αγροίκοι
 Κλάϊστ, Η σπασμένη στάμνα
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Η εξέταση των υποψηφίων δεν θα περιοριστεί στα εγχειρίδια που
αναφέρθηκαν παραπάνω.
Όλοι οι πτυχιούχοι που έχουν δικαίωμα κατάταξης στο Τμήμα εγγράφονται
στο πρώτο (1ο) εξάμηνο σπουδών του πρώτου έτους και κατοχυρώνουν τα
ακόλουθα τρία (3) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε μαθήματα του
Προγράμματος Σπουδών του
Τμήματός Θεατρικών Σπουδών (αρ.
Φ2/63260/Β3/29-6-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1069/29-6-2007, τ. Β)
α) «Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο»
β) «Εισαγωγή στη θεατρολογία» (νεότερο θέατρο)»
γ) «Δραματουργική ανάλυση Ι : κείμενα της κλασσικής δραματουργίας»
Επιπλέον, οι πτυχιούχοι των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης
κατοχυρώνουν και το εργαστηριακό μάθημα «Εισαγωγή στην υποκριτική»
εκτός των άνω τριών (3) μαθημάτων
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών
σπουδών από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2012 τα εξής δικαιολογητικά:
— Αίτηση (σε τυποποιημένο έντυπο, το οποίο υπάρχει στην ιστοσελίδα του
Τμήματος)
— Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο).
— Προκειμένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και πτυχιούχους ισοτίμων Ανωτέρων
Σχολών του εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου
σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και από το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.
Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1η έως 20η
Δεκεμβρίου 2012.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Σταύρος Τσιτσιρίδης
Καθηγητής
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