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Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  
 
 
 
 
 
Oι σπουδές στο Tµήµα Θεάτρου διαρκούν δέκα εξάµηνα και περιλαµβάνουν 64 µαθήµατα και µία διπλωµατική εργασία.  
Κάθε µάθηµα αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές µονάδες (ΔΜ). Εποµένως το σύνολο των µαθηµάτων αντιστοιχεί σε 192 ΔΜ. Η 
διπλωµατική εργασία πιστώνεται µε 21 ΔΜ. Σύνολο ΔΜ για το πτυχίο: 213.  
Τα µαθήµατα κατατάσσονται, ως προς τον υποχρεωτικό ή µη χαρακτήρα τους, σε τρεις κατηγορίες: 
1. Υποχρεωτικά µαθήµατα (Υ) 
2. Μαθήµατα υποχρεωτικής επιλογής (ΥΕ) 
3. Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) 
 

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υ) 
Για το πτυχίο απαιτούνται 35 υποχρεωτικά µαθήµατα (105 ΔΜ), που εξασφαλίζουν τη βασική θεατρολογική κατάρτιση του 
φοιτητή.  
Τα υποχρεωτικά µαθήµατα, που ονοµάζονται και µαθήµατα κορµού, κατανέµονται ως εξής: 
α) βασική θεατρολογική κατάρτιση: 25 µαθήµατα (75 ΔΜ) 
β) παιδαγωγική του θεάτρου: 6 µαθήµατα (18 ΔΜ) 
γ) ξένη γλώσσα: 4 µαθήµατα (12 ΔΜ). 
 

2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΕ) 
Για το πτυχίο απαιτούνται επίσης 25 µαθήµατα (75 ΔΜ) υποχρεωτικής επιλογής, που µπορούν να επιλεγούν από έναν 
µεγάλο αριθµό µαθηµάτων που προσφέρει το Τµήµα. 
Τα επιλεγόµενα µαθήµατα είναι κατανεµηµένα σε τρεις µεγάλους κύκλους:  
- Κύκλος µαθηµάτων Δραµατολογίας-Παραστασιολογίας  
- Κύκλος µαθηµάτων Σκηνογραφίας-Ενδυµατολογίας  
- Κύκλος µαθηµάτων Υποκριτικής 
και σε δύο µικρότερους: 
- Κύκλος µαθηµάτων Σκηνοθεσίας 
- Κύκλος µαθηµάτων Κινηµατογράφου. 
Tα µαθήµατα υποχρεωτικής επιλογής σχετίζονται µε τη δυνατότητα ειδικεύσεων (βλ. παρακάτω: 5. Kατευθύνσεις) 

3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (EE)  
Tέλος, για το πτυχίο απαιτούνται και τουλάχιστον 4 µαθήµατα απολύτως ελεύθερης επιλογής (12 ΔΜ). Tουλάχιστον 4, αλλά 
παρέχεται η δυνατότητα για περισσότερα. Πράγµατι, ο φοιτητής έχει το δικαίωµα, αν το εύρος των ενδιαφερόντων του το 
υπαγορεύει, να επιλέξει περισσότερα από 4 µαθήµατα, κατ’ ανώτατο όριο 8 (24 ΔΜ). Eννοείται ότι για τον υπολογισµό του 
βαθµού του πτυχίου (µέσος όρος) θα ληφθούν υπόψη τα τέσσερα µαθήµατα µε την υψηλότερη βαθµολογία. 
Τα µαθήµατα ΕΕ µπορούν να επιλεγούν ως εξής: 
- από τον κύκλο µαθηµάτων της κατεύθυνσης που ακολουθεί ο φοιτητής (βλ. παρακάτω: Kατευθύνσεις) 
- από τον κύκλο µαθηµάτων µιας άλλης κατεύθυνσης 
- από τον κύκλο µαθηµάτων µιας επιµέρους ειδίκευσης (βλ. παρακάτω) 
- από το πρόγραµµα µαθηµάτων άλλων Τµηµάτων (σ’ αυτήν την περίπτωση, και επειδή υπάρχουν Τµήµατα µε µαθήµατα 
αξίας µικρότερης των 3 ΔΜ, ο φοιτητής θα πρέπει να φροντίσει ώστε το άθροισµα των ΔΜ των µαθηµάτων ΕΕ να είναι 
τουλάχιστον 12). 
 
4. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
Οι σπουδές ολοκληρώνονται µε τη διπλωµατική εξέταση, η οποία περιλαµβάνει δύο φάσεις:  



α) διπλωµατική εργασία και β) δηµόσια διάλεξη (βλ. λεπτοµέρειες παρακάτω, σελ. 29).  
Η διπλωµατική εξέταση πιστώνεται µε 21 ΔΜ. 
 
5. KATEYΘYNΣEIΣ 
Το πτυχίο του Τµήµατος Θεάτρου είναι ενιαίο και έχει ως βάση έναν πλήρη κύκλο µαθηµάτων θεατρολογίας και διδακτικής 
του θεάτρου. Στη συνέχεια µε τα επιλεγόµενα µαθήµατα (25 ΥΕ και 4-8 ΕΕ), οι φοιτητές µπορούν να ειδικευτούν σε έναν 
τοµέα της θεατρικής δραστηριότητας, ακολουθώντας µία από τις παρακάτω κατευθύνσεις: Δραµατολογία-Παραστασιολογία, 
Σκηνογραφία-Ενδυµατολογία, Υποκριτική, όπως µπορούν, επίσης, να µην επιλέξουν ειδίκευση και να ακολουθήσουν τη 
Γενική κατεύθυνση. 
 
α) Κατεύθυνση Δραµατολογίας-Παραστασιολογίας 
Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές µε θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισµένα στην ανάλυση του 
δραµατικού κειµένου και της θεατρικής παράστασης. Εξοπλίζει τους φοιτητές προκειµένου να ασχοληθούν µε τη 
θεατρολογική έρευνα και την ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία, ή να εργαστούν σε θεατρικούς οργανισµούς ως δραµατολόγοι και 
επιµελητές εντύπων προγραµµάτων, ή να συνεργαστούν µε εφηµερίδες και περιοδικά ως θεατρικοί συντάκτες και κριτικοί, 
ενώ παράλληλα προσφέρει θεωρητική υποστήριξη σε όσους έχουν σκηνοθετικά ενδιαφέροντα.  
Όσοι ακολουθούν αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να επιλέξουν 20 µαθήµατα ειδίκευσης (από τον κύκλο Δραµατολογίας-
Παραστασιολογίας) και 5 συµπληρωµατικά µαθήµατα αδιακρίτως κύκλου. 
 
β) Κατεύθυνση Σκηνογραφίας-Ενδυµατολογίας 
Η κατεύθυνση απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τον σκηνογραφικό σχεδιασµό και την ενδυµατολογία, και 
γενικότερα για το εικαστικό µέρος της θεατρικής παράστασης, καθώς επίσης και σε όσους έχουν κλίση για τις 
σκηνογραφικές κατασκευές και για την τεχνολογία της σκηνής.   
Όσοι ακολουθούν αυτήν την κατεύθυνση, πρέπει να επιλέξουν 20 µαθήµατα ειδίκευσης (από τον κύκλο Σκηνογραφίας-
Ενδυµατολογίας) και 5 συµπληρωµατικά θεατρολογικά µαθήµατα (από τον κύκλο Δραµατολογίας-Παραστασιολογίας). 
 
γ) Κατεύθυνση Υποκριτικής 
Η κατεύθυνση απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για την υποκριτική τέχνη και το επάγγελµα του ηθοποιού.  
Όσοι ακολουθούν αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να επιλέξουν 20 µαθήµατα ειδίκευσης (από τον κύκλο Υποκριτικής) και 5 
συµπληρωµατικά θεατρολογικά µαθήµατα (από τον κύκλο Δραµατολογίας-Παραστασιολογίας). 
 
δ) Γενική κατεύθυνση  
Aπευθύνεται στους φοιτητές που δεν ακολουθούν µία από τις παραπάνω κατευθύνσεις, είτε επειδή δεν πέρασαν το 
αντίστοιχο προαπαιτούµενο µάθηµα είτε επειδή προτιµούν µεγαλύτερη ποικιλία επιλογών. 
Όσοι ακολουθούν αυτήν την κατεύθυνση, µπορούν να επιλέξουν τα 25 µαθήµατα ΥΕ αδιακρίτως κύκλου, µε τον όρο 5 
τουλάχιστον από αυτά να ανήκουν στον κύκλο Δραµατολογίας-Παραστασιολογίας. 
 
Προαπαιτούµενα 
Για την επιλογή των τριών πρώτων κατευθύνσεων προβλέπονται προαπαιτούµενα µαθήµατα, ως εξής: 
― για την κατεύθυνση Δραµατολογίας-Παραστασιολογίας το µάθηµα «Ανάλυση δραµατικού κειµένου και θεατρικής 
παράστασης» (διδάσκεται στο 4ο εξάµηνο)· 
― για την κατεύθυνση Σκηνογραφίας-Ενδυµατολογίας το µάθηµα «Εισαγωγή στη σκηνογραφία-ενδυµατολογία Ι» 
(διδάσκεται στο 3ο εξάµηνο)· 
― για την κατεύθυνση Υποκριτικής το µάθηµα «Εισαγωγή στην υποκριτική» (διδάσκεται στο 2ο εξάµηνο)· 
Για τη Γενική κατεύθυνση δεν προβλέπεται προαπαιτούµενο µάθηµα. 
Επιµέρους ειδικεύσεις 
Καθώς το Τµήµα αναπτύσσεται, εκτός από τις παραπάνω τέσσερις κύριες κατευθύνσεις οργανώνονται και επιµέρους 
ειδικεύσεις (µικροί κυκλοι 4-6 µαθηµάτων), οι οποίες είναι προαιρετικές και µπορούν να προστεθούν στην κύρια 
κατεύθυνση. Από το ακαδ. έτος 2004-05 λειτουργούν δύο τέτοιες επιµέρους ειδικεύσεις:  
α) Σκηνοθεσία  
β) Κινηµατογράφος.  
 
 



6. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  
 
Υποχρεωτικά µαθήµατα 
Βασική θεατρολογική κατάρτιση: 25 µαθήµατα = 75 ΔΜ  
Παιδαγωγική του θεάτρου: 6 µαθήµατα = 18 ΔΜ  
Ξένη γλώσσα: 4 µαθήµατα = 12 ΔΜ  
 
Μαθήµατα υποχρεωτικής επιλογής 
Κύρια κατεύθυνση 20 µαθήµατα = 60 ΔΜ  
Συµπλήρωµα (από άλλες κατευθύνσεις): 5 µαθήµατα = 15 ΔΜ 
 
Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής 
Ελεύθερη επιλογή: 4 µαθήµατα = 12 ΔΜ  
 
Σύνολο 64 µαθήµατα =192 ΔΜ 
Διπλωµατική εξέταση: 21 ΔΜ 
 
Γενικό σύνολο  213 ΔΜ 
 
 
 



7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
- Τα µαθήµατα έχουν τρίωρη διάρκεια διδασκαλίας εβδοµαδιαίως. Εξαιρούνται τα δύο Εργαστήρια σκηνογραφίας και τα 
µαθήµατα Yποκριτικής, που έχουν διπλή διάρκεια (έξι ώρες).  
- H αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται, κατά την κρίση του κάθε διδάσκοντος και σε συσχετισµό µε το 
γνωστικό αντικείµενο και τον τρόπο διδασκαλίας του µαθήµατος, µε γραπτές εξετάσεις, µε προφορικές εξετάσεις, µε 
γραπτές και προφορικές εργασίες, ή µε συνδυασµό των παραπάνω τρόπων. 
- H συστηµατική παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσµατική διεξαγωγή των 
θεατρικών σπουδών.  
 
8. METAΠTYXIAKA 
Στο Tµήµα Θεάτρου λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠMΣ) από τον Οκτώβριο του 2007 (περισσότερα 
παρακάτω, σελ. 64-65). Προηγουµένως, είχε γίνει δεκτός ένας αριθµός υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίοι, µε την εποπτεία 
τριµελών συµβουλευτικών επιτροπών, εκπονούν διδακτορικές διατριβές θεατρολογικού προσανατολισµού.  
 
9. IΣXYΣ TOY ΠPOΓPAMMATOΣ ΣΠOYΔΩN 
Tο παρόν πρόγραµµα σπουδών ισχύει πλήρως για τους φοιτητές που άρχισαν τις σπουδές τους στο Tµήµα από το 
ακαδηµαϊκό έτος 2002-03 κ.ε. Για τους παλαιότερους φοιτητές ισχύει εν µέρει, δεδοµένου ότι οι σπουδές τους ρυθµίζονται 
από το προηγούµενο πρόγραµµα σπουδών. 
  



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
 
 
 
 
 
 
A. YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA 
 
Ο κύκλος των 35 υποχρεωτικών µαθηµάτων (Υ) περιλαµβάνει τρεις ενότητες: 
 
 
1. Βασική θεατρολογική κατάρτιση  
 
H ενότητα αυτή αποσκοπεί στη σφαιρική θεατρολογική κατάρτιση των φοιτητών και, συµπληρωµατικά, σε µια πρώτη επαφή τους µε στοιχεία της 
πρακτικής του θεάτρου. Περιλαµβάνει επτά οµάδες µαθηµάτων:  
 
 
ΘEΩPIA ΘEATPOY-ΔPAMATOΛOΓIA  
1. Eισαγωγή στην τέχνη του θεάτρου 
2. Kείµενα θεωρίας θεάτρου I 
3. Kείµενα θεωρίας θεάτρου II 
4. Δραµατολογία I 
5. Δραµατολογία II 
6. Δραµατολογία III 
7. Aνάγνωση θεατρικών παραστάσεων  
 
TO ΘEATPO THΣ APXAIOTHTAΣ 
8. Tο θέατρο της Αρχαιότητας I 
9. Tο θέατρο της Αρχαιότητας II 
10. Tο θέατρο της Αρχαιότητας III 
 
IΣTOPIA ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘEATPOY 
11. Iστορία του παγκοσµίου θεάτρου I 
12. Iστορία του παγκοσµίου θεάτρου II 
13. Iστορία του παγκοσµίου θεάτρου III 
14. Iστορία του παγκοσµίου θεάτρου IV 
15. Iστορία του παγκοσµίου θεάτρου V 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
16. Iστορία του νεοελληνικού θεάτρου I  
17. Iστορία του νεοελληνικού θεάτρου II 
18. Iστορία του νεοελληνικού θεάτρου III 
 
 
ΣKHNOΓPAΦIA-ENΔYMATOΛOΓIA-ΘEATPIKOΣ XΩPOΣ  
19. Στοιχεία σκηνογραφίας-ενδυµατολογίας I 
20. Στοιχεία σκηνογραφίας-ενδυµατολογίας II 
21. Mορφές θεατρικών χώρων 
  
ΣTOIXEIA YΠOKPITIKHΣ KAI ΣKHNOΘEΣIAΣ 
22. Στοιχεία υποκριτικής     
23. Σκηνοθετικές προσεγγίσεις 



 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ           
24. Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης  
25. Εισαγωγή στη νεοελληνική λογοτεχνία 
 
 
2. Παιδαγωγική του θεάτρου  
 
Πολλά από τα προαναφερθέντα υποχρεωτικά µαθήµατα ετοιµάζουν τους αποφοίτους του Τµήµατος για την εµψύχωση θεατρικών εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και για τη διδασκαλία µαθηµάτων θεατρικής αγωγής στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Σ' αυτά προστίθενται και 6 
ειδικότερα µαθήµατα, επίσης υποχρεωτικά, τα οποία σχετίζονται µε την παιδαγωγική γενικά και τη διδακτική του θεάτρου ειδικά: 
 
26. Στοιχεία παιδαγωγικής 
27. Eισαγωγή στην ψυχολογία των οµάδων 
28. Tο θέατρο για παιδιά και νέους 
29. Διδακτική: Θεατρικό παιχνίδι 
30. Διδακτική: Δραµατοποίηση  
31. Διδακτική: Tο θέατρο στο σχολείο 
 
 
3. Ξένη γλώσσα 
 
Επιλογή ανάµεσα σε τέσσερις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά. Τέσσερα εξαµηνιαία µαθήµατα: 
 
32. Ξένη γλώσσα I  
33. Ξένη γλώσσα II 
34. Ξένη γλώσσα III 
35. Ξένη γλώσσα IV 
 
 



B. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ MAΘHMATA  
 
Tα επιλεγόµενα µαθήµατα είναι κατανεµηµένα σε τρεις µεγάλους κύκλους (Δραµατολογία-Παραστασιολογία, Σκηνογραφία-Ενδυµατολογία, Yποκριτική) 
και σε δύο µικρούς (Σκηνοθεσία, Κινηµατογράφος). Είναι ευνόητο ότι δεν διδάσκεται κάθε χρόνο το σύνολο των αναφεροµένων εδώ µαθηµάτων, αλλά 
οπωσδήποτε ένας µεγάλος αριθµός από αυτά.  
 
Kύκλος Δραµατολογίας-Παραστασιολογίας  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ανάλυση δραµατικού κειµένου και θεατρικής παράστασης 
 
ΔPAMATOΛOΓIA 
Δραµατουργικές αναλύσεις: κλασικά κείµενα 
Δραµατουργικές αναλύσεις: νεότερα κείµενα 
Δραµατουργικές αναλύσεις: σύγχρονα κείµενα 
Συγκριτική δραµατολογία 
Eιδικά ζητήµατα δραµατολογίας  
 
ΠAPAΣTAΣIOΛOΓIA 
Kριτική ανάλυση θεατρικών παραστάσεων Ι 
Kριτική ανάλυση θεατρικών παραστάσεων ΙΙ 
Oι σκηνικές τύχες ενός κειµένου  
Σκηνοθετικά ρεύµατα στην Eυρώπη Ι  
Σκηνοθετικά ρεύµατα στην Eυρώπη ΙΙ 
Zητήµατα θεατρικής αισθητικής  
 
ΘEΩPIA ΘEATPOY 
Θεωρία του θεάτρου και του δράµατος 
Θεωρίες υποκριτικής 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Mεθοδολογία της θεατρολογικής έρευνας 
Εισαγωγή στη γραπτή επιστηµονική εργασία 
 
APXAIO ΔPAMA 
Σκηνική ερµηνεία του αρχαίου δράµατος 
Tραγικοί µύθοι στο νεότερο θέατρο 
Eιδικά ζητήµατα του αρχαίου δράµατος 
 
IΣTOPIA ΘEATPOY 
Eιδικά ζητήµατα του παγκοσµίου θεάτρου 
Eιδικά ζητήµατα του νεοελληνικού θεάτρου 
Το µουσικό θέατρο 
ΔIAΣTAYPΩΣEIΣ 
Iστορία της τέχνης: θέατρο και ζωγραφική 
Θέατρο και επιστήµες του ανθρώπου 
Θέατρο και κινηµατογράφος 
Θεατροπαιδαγωγικά προγράµµατα 
Kοινωνιολογία του θεάµατος 
Aνάλυση λόγου και εικόνας 
Θεωρία της λογοτεχνίας 
Πληροφορική και θέατρο 
 
OPΓANΩΣH-ΔIAXEIPIΣH ΘEATPΩN 



Θεατρική παραγωγή καί διαχείριση 
Σχεδιασµός και παραγωγή θεατρικών εντύπων 
 
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ-ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 
Θέατρο σκιών  
Στοιχεία κουκλοθεάτρου 
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
Σεµινάριο δραµατικής γραφής 
 
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Όλα τα παραπάνω µαθήµατα µπορούν να επιλεγούν από τους φοιτητές όλων των κατευθύνσεων. 
Το µάθηµα «Ανάλυση δραµατικού κειµένου και θεατρικής παράστασης» είναι προαπαιτούµενο για την κατεύθυνση της Δραµατολογίας-Παραστασιολογίας.  
Το µάθηµα «Eισαγωγή στη γραπτή επιστηµονική εργασία» είναι προαπαιτούµενο για την εκπόνηση γραπτής Διπλωµατικής εργασίας.  
O φοιτητής που ακολουθεί την κατεύθυνση της Δραµατολογίας-Παραστασιολογίας πρέπει να επιλέξει τα 25 µαθήµατα ΥΕ ως εξής: 
α) 20 από τα παραπάνω µαθήµατα 
β) 5 µαθήµατα ανεξαρτήτως κύκλου. 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  
 
Δεν υπάρχει προαπαιτούµενο µάθηµα για την κατεύθυνση αυτή. 
Όλα τα παραπάνω µαθήµατα είναι ανοιχτά στους φοιτητές της Γενικής κατεύθυνσης.  
Ο φοιτητής που ακολουθεί τη Γενική κατεύθυνση µπορεί να επιλέξει τα 25 µαθήµατα ΥΕ ανεξαρτήτως κύκλου, µε τον όρο να περιλαµβάνονται σε αυτά 5 
τουλάχιστον µαθήµατα του κύκλου Δραµατολογίας-Παραστασιολογίας (εννοείται ότι µπορεί να επιλέξει πολύ περισσότερα µαθήµατα από αυτόν τον 
κύκλο). 



Kύκλος Σκηνογραφίας-Ενδυµατολογίας 
 
 
EIΣAΓΩΓH 
Εισαγωγή στη σκηνογραφία-ενδυµατολογία Ι 
Εισαγωγή στη σκηνογραφία-ενδυµατολογία ΙΙ 
 
  
ΓΛΩΣΣA 
Eλεύθερο σχέδιο I* 
Eλεύθερο σχέδιο II-Xρώµα 
Γραµµικό σχέδιο*  
Μακέτα*  
Πλαστική Ι-Υλικά 
Πλαστική II-Xρώµα 
Θεατρικός φωτισµός Ι-ΙΙ 
 
ΘEΩPIA 
Θεωρίες οπτικών τεχνών και ιστορία της τέχνης 
Iστορία της αρχιτεκτονικής 
Iστορία της σκηνογραφίας 
Η οργάνωση του χώρου στην κινηµατογραφική αφήγηση 
 
ΣKHNOΓPAΦIA 
Στοιχεία οπτικής οργάνωσης - Θεατρική αρχιτεκτονική* 
Εργαστήριο σκηνογραφίας Ι: Σκηνογραφικός σχεδιασµός-Τεχνολογία θεατρικών χώρων**  
Σκηνογραφικός σχεδιασµός: ανάλυση*  
Εργαστήριο σκηνογραφίας ΙΙ: Σκηνογραφικές εφαρµογές: σύνθεση** 
Σκηνογραφικές επιλύσεις - Κατασκευαστικό σχέδιο* 
Σκηνογραφικές κατασκευές  
Zωγραφική εκτέλεση σκηνικών 
 
ENΔYMATOΛOΓIA 
Εισαγωγή στο θεατρικό κοστούµι* 
Eνδυµατολογία I: ανάλυση* 
Ενδυµατολογία II: σύνθεση 
Ενδυµατολογικές εφαρµογές  
Eιδικές ενδυµατολογικές κατασκευές 
Eνδυµατολογικά αξεσουάρ (καπέλο-παπούτσι-κόσµηµα) 
 
MIKPEΣ KATAΣKEYEΣ 
Κούκλες και µάσκες 
Φροντιστηριακά αντικείµενα 
 
ΣEMINAPIA 
Σεµινάριο σκηνογραφίας-ενδυµατολογίας  
Θεατρικά προσωπεία και γλυπτά 
Mακιγιάζ 
 
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Το µάθηµα «Εισαγωγή στη σκηνογραφία-ενδυµατολογία I» είναι προαπαιτούµενο για αυτήν την κατεύθυνση. 
O φοιτητής που ακολουθεί την κατεύθυνση της Σκηνογραφίας-Ενδυµατολογίας, πρέπει να επιλέξει: 
α) 20 από τα παραπάνω µαθήµατα  



β) 5 µαθήµατα από την κατεύθυνση της Δραµατολογίας-Παραστασιολογίας. 
 
* Στα 20 µαθήµατα ειδίκευσης πρέπει να περιληφθούν οπωσδήποτε τα µαθήµατα που σηµειώνονται µε αστερίσκο, τα οποία είναι υποχρεωτικά για την 
ειδίκευση και αποτελούν προϋπόθεση για την εκπόνηση σκηνογραφικής διπλωµατικής εργασίας. (Στην περίπτωση διπλωµατικής εργασίας ενδυµατολογικού 
ειδικά χαρακτήρα, είναι απαραίτητα όλα τα µαθήµατα της ενότητας Ενδυµατολογία).  
** Τα δύο Εργαστήρια σκηνογραφίας έχουν διπλό εβδοµαδιαίο χρόνο διδασκαλίας (6 ώρες)· είναι επίσης υποχρεωτικά για την ειδίκευση και για την 
εκπόνηση σκηνογραφικής διπλωµατικής εργασίας. 
 
Το σύνολο των προσφεροµένων µαθηµάτων ειδίκευσης υπερβαίνει τα 20 που προβλέπονται για το πτυχίο, αλλά όσοι ενδιαφέρονται µπορούν να 
παρακολουθήσουν περισσότερα, χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα των µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής.   
 
Μαθήµατα του κύκλου της Σκηνογραφίας-Ενδυµατολογίας τα οποία προσφέρονται και στους φοιτητές των τριών άλλων κατευθύνσεων: 
«Κούκλες και µάσκες», «Πλαστική-υλικά», «Πλαστική ΙΙ-Χρώµα», «Εισαγωγή στο θεατρικό κοστούµι», «Ενδυµατολογία Ι: ανάλυση».  
  



Kύκλος Yποκριτικής 
 
 
EIΣAΓΩΓH 
Εισαγωγή στην υποκριτική 
 
YΠOKPITIKH *  
Yποκριτική I, II, III, IV [α΄ επίπεδο] 
Yποκριτική V, VI, VII, VIII [β΄ επίπεδο]  
Yποκριτική ΙΧ, X, XI, ΧΙΙ [γ΄ επίπεδο]  
 
EKΦPAΣTIKH TOY ΣΩMATOΣ 
Kινησιολογία-Xορός I, II [α΄ επίπεδο] 
Kινησιολογία-Xορός III, IV [β΄ επίπεδο] 
Kινησιολογία-Xορός V, VI [γ΄ επίπεδο] 
 
AΓΩΓH TOY ΠPOΦOPIKOY ΛOΓOY 
Φωνητική-Oρθοφωνία I  
Φωνητική-Oρθοφωνία ΙΙ  
Ανάγνωση λογοτεχνικών κειµένων 
 
MOYΣIKH KAI ΘEATPO 
Θεατρικό τραγούδι 
Οµαδικοί µουσικοί αυτοσχεδιασµοί 
 
ΣEMINAPIA  
Σεµινάριο υποκριτικής  
Σεµινάριο κινησιολογίας 
Σεµινάριο φωνητικής 
Kοµέντια ντελ άρτε 
Ο ηθοποιός µπροστά στην κάµερα  
Mακιγιάζ  
 
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ 
 
Το µάθηµα «Εισαγωγή στην υποκριτική» είναι προαπαιτούµενο για αυτήν την κατεύθυνση. 
 
O φοιτητής που ακολουθεί την κατεύθυνση της Υποκριτικής, πρέπει να επιλέξει: 
α) 20 από τα παραπάνω µαθήµατα  
β) 5 µαθήµατα από την κατεύθυνση της Δραµατολογίας-Παραστασιολογίας. 
 
* Tα µαθήµατα Yποκριτική Ι έως ΧΙΙ έχουν εξάωρη διάρκεια εβδοµαδιαίας διδασκαλίας. Για τη συµµετοχή σε διπλωµατική εργασία Υποκριτικής, 
προϋπόθεση είναι η επιτυχής παρακολούθηση των εννέα τουλάχιστον από τα µαθήµατα αυτά. Επίσης τεσσάρων τουλάχιστον µαθηµάτων Κινησιολογίας-
Χορού, ενός τουλάχιστον µαθήµατος Θεατρικής µουσικής και των δύο µαθηµάτων Φωνητικής-Ορθοφωνίας. 
Τα 12 µαθήµατα Υποκριτικής διαιρούνται σε τρία επίπεδα: 
α΄ επίπεδο: Υποκριτική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV (3ο & 4ο εξάµ.) 
β΄ επίπεδο: Υποκριτική V, IV, VII, VIII (5ο & 6ο εξάµ.) 
γ΄ επίπεδο: Υποκριτική ΙΧ, Χ, ΧΙ, ΧΙΙ (7ο & 8ο εξάµ.). 
Προκειµένου να περάσει ο φοιτητής από το α΄ επίπεδο στο β΄, από το β΄ στο γ΄ και από το γ΄ στη διπλωµατική, θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς 
τουλάχιστον τα 3 από τα 4 µαθήµατα του κάθε επιπέδου. Εξαιρούνται οι φοιτητές που απουσιάζουν µε το πρόγραµµα Erasmus, για τους οποίους η απαίτηση 
περιορίζεται σε 2 µαθήµατα. 
 
Το σύνολο των προσφεροµένων µαθηµάτων ειδίκευσης υπερβαίνει τα 20 που προβλέπονται για το πτυχίο, αλλά όσοι ενδιαφέρονται µπορούν να 
παρακολουθήσουν περισσότερα, χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα των µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής. 
 
Μαθήµατα του κύκλου της Υποκριτικής τα οποία προσφέρονται και στους φοιτητές των τριών άλλων κατευθύνσεων: 



«Κοµέντια ντελ άρτε», «Κινησιολογία-Χορός Ι», «Κινησιολογία-Χορός ΙΙ», «Φωνητική-ορθοφωνία», «Θεατρικό τραγούδι», «Οµαδικοί µουσικοί 
αυτοσχεδιασµοί».  
 



Κύκλος Σκηνοθεσίας 
 
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
Σκηνοθεσία Ι 
Σκηνοθεσία ΙΙ 
Σκηνοθεσία ΙΙΙ 
Σκηνοθεσία IV 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ 
Σκηνοθετικά ρεύµατα στην Ευρώπη Ι 
Σκηνοθετικά ρεύµατα στην Ευρώπη ΙΙ 
 
 
EΠIMEPOYΣ EIΔIKEYΣH: ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 
 
Η ειδίκευση απευθύνεται σε φοιτητές και των τεσσάρων κατευθύνσεων, εφόσον έχουν περάσει το υποχρεωτικό µάθηµα «Σκηνοθετικές προσεγγίσεις».  
 
Επειδή τα µαθήµατα Σκηνοθεσία Ι έως IV αντιστοιχούν σε τέσσερα επίπεδα κλιµακούµενων απαιτήσεων, η επιτυχία στο καθένα αποτελεί προϋπόθεση για 
την εγγραφή στο επόµενο.  
 
Τα δύο θεωρητικά µαθήµατα («Σκηνοθετικά ρεύµατα στην Ευρώπη» Ι & ΙΙ) µπορούν να πιστωθούν στους φοιτητές όλων των κατευθύνσεων ως µαθήµατα 
είτε ΕΕ είτε ΥΕ. 
 
Τα τέσσερα πρακτικά µαθήµατα («Σκηνοθεσία» Ι έως IV) πιστώνονται ως εξής: 
― στους φοιτητές που ακολουθούν την κατεύθυνση της Υποκριτικής και της Σκηνογραφίας-Ενδυµατολογίας: ως µαθήµατα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) 
― στους φοιτητές που ακολουθούν την κατεύθυνση Δραµατολογίας-Παραστασιολογίας και τη Γενική κατεύθυνση: ως µαθήµατα είτε ΕΕ είτε ΥΕ. 
 
 
 



Κύκλος Κινηµατογράφου 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Εισαγωγή στην τέχνη του κινηµατογράφου 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ-ΘΕΩΡΙΑ 
Η εξέλιξη της τέχνης του ηθοποιού στον κινηµατογράφο 
Το θέατρο στον κινηµατογράφο 
Η οργάνωση του χώρου στην κινηµατογραφική αφήγηση 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
Ο ηθοποιός µπροστά στην κάµερα  
 
 
EΠIMEPOYΣ EIΔIKEYΣH: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
 
Η ειδίκευση απευθύνεται σε φοιτητές και των τεσσάρων  κατευθύνσεων. 
 
Το µάθηµα «Εισαγωγή στην τέχνη του κινηµατογράφου» είναι προαπαιτούµενο για αυτήν την επιµέρους ειδίκευση.  
 
Το εργαστηριακό µάθηµα «Ο ηθοποιός µπροστά στην κάµερα» µπορεί να επιλεγεί µόνον από φοιτητές της Υποκριτικής.  
 
Όλα τα παραπάνω µαθήµατα µπορούν να πιστωθούν ως µαθήµατα ΕΕ.  
Άλλες δυνατότητες: 
- στους φοιτητές που ακολουθούν την κατεύθυνση της Σκηνογραφίας-Ενδυµατολογίας, το µάθηµα «Η οργάνωση του χώρου στην κινηµατογραφική 
αφήγηση» µπορεί να πιστωθεί ως µάθηµα Σκηνογραφίας-Ενδυµατολογίας (ΥΕ) και το µάθηµα «Το θέατρο στον κινηµατογράφο» ως µάθηµα 
Δραµατολογίας-Παραστασιολογίας (ΥΕ)·  
- στους φοιτητές που ακολουθούν την κατεύθυνση της Υποκριτικής, το µάθηµα «Ο ηθοποιός µπροστά στην κάµερα» µπορεί να πιστωθεί ως µάθηµα 
Υποκριτικής (ΥΕ) και το µάθηµα «Το θέατρο στον κινηµατογράφο» ως µάθηµα Δραµατολογίας-Παραστασιολογίας (ΥΕ)·  
- στους φοιτητές που ακολουθούν την κατεύθυνση Δραµατολογίας-Παραστασιολογίας και τη Γενική κατεύθυνση, όλα τα παραπάνω µαθήµατα µπορούν να 
πιστωθούν ως µαθήµατα είτε ΕΕ είτε ΥΕ. 
 
  



ΔIΠΛΩMATIKH ΕΞΕΤΑΣΗ 
 
 
Παράλληλα µε την ολοκλήρωση των µαθηµάτων επιλογής, ο φοιτητής εκπονεί, κατά τη διάρκεια του Ε΄ έτους, µία 
διπλωµατική εργασία, θεωρητικού ή καλλιτεχνικού χαρακτήρα. Επιπλέον, πραγµατοποιεί και µία δηµόσια διάλεξη-µάθηµα, 
σε θέµα διαφορετικό από εκείνο της διπλωµατικής εργασίας. 
 
EΠOΠTHΣ – EΞETAΣTIKH EΠITPOΠH 
Η διπλωµατική εργασία και η διάλεξη πραγµατοποιούνται µε την εποπτεία ενός τουλάχιστον µέλους του διδακτικού 
προσωπικού του Τµήµατος. Ο επόπτης µπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε µία από τις δύο δοκιµασίες.  Το θέµα, και στις 
δύο περιπτώσεις, καθορίζεται κατόπιν συνεργασίας µεταξύ του φοιτητή και του επόπτη.  
Την αξιολόγηση της διπλωµατικής εργασίας, όπως και της διάλεξης, αναλαµβάνει τριµελής επιτροπή, µέλος της οποίας 

είναι και ο επόπτης. Τα δύο άλλα µέλη της επιτροπής ορίζονται από την επιτροπή σπουδών, έπειτα από εισήγηση του 
επόπτη. Η εξεταστική επιτροπή µπορεί να είναι διαφορετική για κάθε µία από τις δύο δοκιµασίες.  
Η διπλωµατική εργασία και η διάλεξη βαθµολογούνται χωριστά· από αυτούς τους δύο βαθµούς προκύπτει ο τελικός 

βαθµός της διπλωµατικής εξέτασης, για τον υπολογισµό του οποίου η διάλεξη έχει συντελεστή 1 και η διπλωµατική εργασία 
συντελεστή 2.  
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
Αµέσως µετά το τέλος του 8ου εξαµήνου, ή στις αρχές του 9ου, ο φοιτητής, εφόσον έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα 4/5 
τουλάχιστον των µαθηµάτων που απαιτούνται για το πτυχίο, προτείνει, ανάλογα µε την περιοχή των ενδιαφερόντων του, την 
εποπτεία της διπλωµατικής του εργασίας ή της διάλεξης σε ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού του Τµήµατος. Σε 
περίπτωση άρνησης, απευθύνεται σε άλλους διδάσκοντες και αν δεν βρει τελικά ανταπόκριση ζητεί τον ορισµό επόπτη από 
τη Γ.Σ. του Τµήµατος. Ο επόπτης καθοδηγεί και συµβουλεύει το φοιτητή πάνω σε ζητήµατα µεθόδου. 
Ο φοιτητής πρέπει να δηλώσει το θέµα της εργασίας ή της διάλεξης και το όνοµα του επόπτη στη γραµµατεία. Οι 

δηλώσεις αυτές γίνονται τρεις φορές το χρόνο: Ιούνιο, Οκτώβριο και Μάρτιο. Στη γραµµατεία επίσης πρέπει να δηλωθεί 
ενδεχόµενη τροποποίηση του θέµατος.  
Οι δύο φάσεις της διπλωµατικής εξέτασης (διπλωµατική εργασία, διάλεξη) είναι ανεξάρτητες και η σειρά τους 

αποφασίζεται από το φοιτητή. Πραγµατοποιούνται τρεις φορές το χρόνο, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου 
(Ιουνίου, Σεπτεµβρίου, Φεβρουαρίου) και ένα δεκαήµερο µετά το τέλος της. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Το Τµήµα στηρίζει, στο µέτρο των οικονοµικών του δυνατοτήτων, τους φοιτητές κατά την εκπόνηση της διπλωµατικής τους 
εργασίας: αγορά υλικών, διάθεση εξοπλισµού, τεχνική υποστήριξη κτλ.  
 
 
Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   
Ως προς το είδος της διπλωµατικής εργασίας, προσφέρονται διάφορες δυνατότητες: 
 
α) Επιστηµονική εργασία 
Σύνταξη εκτεταµένης επιστηµονικής εργασίας, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζεται από κάποια πρωτοτυπία, είτε στο επίπεδο 
της ανάλυσης (θέµατα δραµατολογίας, παραστασιολογίας, θεωρίας και ιστορίας θεάτρου) είτε στο επίπεδο της καταγραφής 
πληροφοριών (παραστασιογραφία, κριτικογραφία, βιβλιογραφική αποδελτίωση κλπ.). Ο φοιτητής καταθέτει τέσσερα 
αντίτυπα της εργασίας του: τρία για τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής και ένα για το αρχείο της βιβλιοθήκης του Τµήµατος. 
Όλες οι εργασίες φυλάσσονται στο αρχείο. Εκείνες που βαθµολογούνται µε άριστα, ενσωµατώνονται στις συλλογές της 
βιβλιοθήκης.  
Αυτό το είδος διπλωµατικής εργασίας προορίζεται για τους φοιτητές που έχουν ακολουθήσει την κατεύθυνση 

Δραµατολογίας-Παραστασιολογίας. 
 

β) Σχεδιασµός καλλιτεχνικής παραγωγής 
Προκειµένου για διπλωµατική εργασία καλλιτεχνικής κατεύθυνσης, ο φοιτητής µπορεί να παρουσιάσει τον ολοκληρωµένο 
σχεδιασµό µιας καλλιτεχνικής δηµιουργίας, δηλαδή να ετοιµάσει έναν πλήρη φάκελο µε τον λεπτοµερή σχεδιασµό µιας 
υποθετικής παραγωγής. Αυτός ο τύπος εργασίας ισχύει για τη σκηνογραφία, την ενδυµατολογία και τη σκηνοθεσία. Στις 
πρώτες δύο περιπτώσεις, πραγµατοποιείται σε χώρο του Tµήµατος έκθεση και σχολιασµός των περιεχοµένων του φακέλου· 



στην τρίτη περίπτωση, το «βιβλίο σκηνοθεσίας» µπορεί να συνοδεύεται από την παρουσίαση ενός σκηνοθετηµένου 
σύντοµου αποσπάσµατος.    
 
γ) Καλλιτεχνική παραγωγή 
Υλοποίηση ενός καλλιτεχνικού σχεδίου και δηµόσια παρουσίασή του. Ισχύει για τη σκηνογραφία, την ενδυµατολογία, τη 
σκηνοθεσία και την υποκριτική. Για τη διπλωµατική της υποκριτικής, το Τµήµα αναθέτει κάθε χρόνο σε έναν διδάσκοντα 
την καθοδήγηση της συλλογικής διπλωµατικής εργασίας/θεατρικής παράστασης των φοιτητών του Ε΄ έτους. Όταν αυτό είναι 
δυνατόν, στην παράσταση συµβάλλουν µε διπλωµατικές εργασίες φοιτητές των άλλων κατευθύνσεων (σκηνογραφική και 
δραµατολογική υποστήριξη). 
δ) Ειδικό θέµα 
Οι φοιτητές της Γενικής κατεύθυνσης, και όσοι άλλοι φοιτητές το επιθυµούν, µπορούν να επιλέξουν αντί για την εκπόνηση 
διπλωµατικής εργασίας την εξέταση σε ένα ειδικό θέµα δραµατολογίας ή ιστορίας θεάτρου, π.χ.: «Η δραµατουργία του 
Ευριπίδη», «Η σαιξπηρική κωµωδία», «Τα έργα του Ίψεν», «Ευρωπαίοι σκηνοθέτες του 20ου αιώνα», «Tο Kρητικό 
θέατρο», κ.ά. (τα αναφερόµενα θέµατα είναι απλώς ενδεικτικά). Ο φοιτητής επιλέγει και σ’ αυτή την περίπτωση έναν επόπτη 
(µέλος ΔΕΠ), ο οποίος τον καθοδηγεί στη συγκρότηση της  βιβλιογραφίας στην οποία θα στηριχτεί. Όταν είναι έτοιµος, 
προσέρχεται σε γραπτή εξέταση, ενώπιον τριµελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία ορίζεται κατά τα προβλεπόµενα για τις 
διπλωµατικές εργασίες. Η τριµελής επιτροπή ορίζει τα θέµατα της εξέτασης και βαθµολογεί τα γραπτά, ενώ στη συνέχεια 
έχει συνάντηση µε το φοιτητή για προφορική εξέταση µε αφετηρία το γραπτό του. 
 
 
Η ΔΙΑΛΕΞΗ 
Ο φοιτητής, σε συνεννόηση µε τον επόπτη, επιλέγει ένα θέµα ιστορίας θεάτρου, ή δραµατολογίας, ή θεωρίας θεάτρου κλπ. 
και ετοιµάζει πάνω σ’ αυτό µια διάλεξη/µάθηµα διάρκειας 45΄. 
Όταν ο επόπτης κρίνει ότι η διάλεξη είναι ολοκληρωµένη, ο φοιτητής την παρουσιάζει, κατά την αµέσως επόµενη 

εξεταστική περίοδο, σε αίθουσα του Τµήµατος. Την ίδια µέρα, παραδίδει αντίγραφα της γραπτής µορφής της εργασίας του 
στα µέλη της τριµελούς επιτροπής και στη βιβλιοθήκη. Η γραπτή µορφή µπορεί να είναι πιο εκτεταµένη από την προφορική, 
π.χ. εµπλουτισµένη µε υλικό που χρησιµοποιήθηκε αλλά δεν παρουσιάστηκε προφορικά, όπως  µεταφρασµένα κείµενα, 
υποσηµειώσεις, βιβλιογραφία, εικονογράφηση, κλπ.  
Η διάλεξη, που µπορεί να συνοδεύεται από προβολή διαφανειών ή βίντεο, από «παιγµένα» αποσπάσµατα θεατρικών 

έργων κλπ., είναι δηµόσια και ακολουθείται από ερωτήσεις και παρατηρήσεις της επιτροπής προς τον οµιλητή. Ερωτήσεις 
µπορούν επίσης να υποβάλλουν και όσοι από τους ακροατές το επιθυµούν.   

Για την αξιολόγηση της διάλεξης λαµβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη ο τρόπος παρουσίασης: η σαφήνεια της διατύπωσης, η 
ζωντάνια, η µεταδοτικότητα, κλπ. 


