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Θέλω να μάθω ...

... για την εγγραφή μου στο Τμήμα:
1. Πότε μπορώ να κάνω την αρχική μου εγγραφή στο Τμήμα;
- Στις προθεσμίες που ανακοινώνονται ανά ακαδημαϊκό έτος από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία και τα σχετικά δικαιολογητικά για
τις εγγραφές των νεοεισερχομένων φοιτητών/τριών καθορίζονται από το
Υπουργείο.
2. Πώς ανανεώνω την εγγραφή μου;
- Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο (κατά τους μήνες Οκτώβριο και Μάρτιο αντίστοιχα)
με τη δήλωση μαθημάτων και σε ημερομηνίες που καθορίζονται από
Γραμματεία του Τμήματος. H εγγραφή-δήλωση μαθημάτων γίνεται
αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με τη χρήση της πύλης του φοιτητολογίου στη
διεύθυνση: http://euniversity.asfa.gr/unistudent/.
3. Και εάν δεν προλάβω;
- Υποβάλλεις εγκαίρως στη Γραμματεία υπεύθυνη δήλωση στην οποία
αναγράφεται η αιτία. Το σχετικό αίτημα πρέπει να εγκριθεί στη συνέχεια από
τη Συνέλευση του Τμήματος.
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4. Πώς μπορώ να διαγραφώ από το Τμήμα;
- Με την υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος σχετικής αίτησης στην αρχή του
ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε περίπτωση που δεν μπορείς να την καταθέσεις ο/η
ίδιος/α, πρέπει να αποστείλεις:
 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, προς τη Γραμματεία του Τμήματος, με
την ακόλουθη διατύπωση: «δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) επιθυμώ τη
διαγραφή μου από το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής
Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, προκειμένου να
εγγραφώ στο Τμήμα ..... της Σχολής ..... του Πανεπιστημίου ....., στο οποίο
πέρασα για το ακαδημαϊκό έτος ....., β) δεν έχω καμία εκκρεμότητα με καμία
υπηρεσία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, γ) επιθυμώ να μου
χορηγήσετε βεβαίωση διαγραφής (πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος
παραλαβής της βεβαίωσης)».
 Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο).
Τρόποι παραλαβής της βεβαίωσης διαγραφής:



Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην υπεύθυνη δήλωση
πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση e-mail).
Αποστολή με ταχυμεταφορική (courier) με χρέωση παραλήπτη (στην
υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση αποστολής και το
κινητό τηλέφωνο του παραλήπτη).

Στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπάρχει βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια αρχή (λ.χ. ΚΕΠ). Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να
υποβληθεί για λογαριασμό σου από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση η οποία θα
φέρει γνήσιο υπογραφής από αρμόδια αρχή.
5. Πώς μπορώ να διακόψω τις σπουδές μου στο Τμήμα;
- Με την υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος σχετικής αίτησης από τον/την
ενδιαφερόμενο/η ή μέσω τρίτου προσώπου με εξουσιοδότηση η οποία θα
φέρει γνήσιο υπογραφής από αρμόδια αρχή. Η διακοπή σπουδών δεν μπορεί
να υπερβαίνει συνολικά τα τέσσερα (4) έτη.
6. Οργανώνει το Τμήμα εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών/τριών;
- Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιείται εκδήλωση υποδοχής των
πρωτοετών φοιτητών/τριών του Τμήματος από τους/τις διδάσκοντες/ουσες του
Τμήματος. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται από τη Γραμματεία.

... για τη φοίτησή μου στο Τμήμα:
1. Πώς αποκτώ ιδρυματικό λογαριασμό (e-mail);
- Ο ιδρυματικός λογαριασμός είναι υποχρεωτικός για όλους/ες τους/τις
φοιτητές/τριες με την εγγραφή τους στο Τμήμα. Η ενεργοποίηση του
ηλεκτρονικού λογαριασμού γίνεται μέσω της υπηρεσίας URegister
(https://uregister.asfa.gr).
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Μετά την απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού μέσω της παραπάνω υπηρεσίας,
δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε συνεργαζόμενες υπηρεσίες:
 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
 Πύλη Φοιτητολογίου
 On-line Βιβλιοθήκη
 ΕClass
Επιπλέον,
παρέχεται
η
δυνατότητα,
μέσω
της
υπηρεσίας
https://mypassword.asfa.gr/, αλλαγής ή ανάκτησης του κωδικού σου σε περίπτωση
που τον ξεχάσεις, αφού πρώτα στην καρτέλα "καταχώρηση στοιχείων" της
υπηρεσίας mypassword κάνεις εισαγωγή του προσωπικού σου κινητού τηλεφώνου
και μίας εξωτερικής (μη ιδρυματικής) διεύθυνσης e-mail.
Μην ξεχνάς να χρησιμοποιείς το ιδρυματικό σου e-mail σε κάθε επικοινωνία σου με
τους/τις διδάσκοντες/ουσες.
Πώς μπορώ να λάβω Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) – Ακαδημαϊκή ταυτότητα;
- Με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω της σχετικής εφαρμογής του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ακόλουθη ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://academicid.minedu.gov.gr/
Το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) ισχύει για 4 + 2 = 6 έτη.
Πώς δηλώνω συγγράμματα;
- Μέσω της σχετικής εφαρμογής του συστήματος Εύδοξος (http://eudoxus.gr/).
Για απορίες επικοινωνείς με το γραφείο αρωγής χρηστών του Ευδόξου
(http://eudoxus.gr/Contact.aspx).
Υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας του Τμήματος:
Θυμήσου την ιστοσελίδα www.aht.asfa.gr ιδίως για: το ωρολόγιο πρόγραμμα
χειμερινού / εαρινού εξαμήνου, το πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού / εαρινού
εξαμήνου και εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, την Πλατφόρμα ΤηλεκπαίδευσηςeClass (http://eclass.asfa.gr/) και τις τρέχουσες γενικές ανακοινώσεις του Τμήματος.
Πώς ενημερώνομαι για θέματα που αφορούν στη Φοιτητική Μέριμνα (στέγαση,
στεγαστικό επίδομα, σίτιση, υγειονομική περίθαλψη, αθλητικές δραστηριότητες και
λοιπές δράσεις);
- Μέσω της υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών. Σχετικές ανακοινώσεις βλέπε εδώ.
Πώς αποκτώ τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα ISIC;
- Με αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://isic.com.gr/
Tι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων;
- Πρόκειται για εκπτωτική κάρτα με ισχύ στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.
Περισσότερες πληροφορίες βλέπε εδώ.
Πώς ενημερώνομαι για τις υποτροφίες και τα κληροδοτήματα;
- Μέσω της Γραμματείας του Τμήματος και του Γραφείου Διασύνδεσης της
Ανωτάτης
Σχολής
Καλών
Τεχνών
(http://dasta.asfa.gr/frontend/articles.php?cid=2).
Βλέπε
και
σχετικές
ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.minedu.gov.gr/ypotrofies-klirodotimata-m
Πώς χρησιμοποιώ τη Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών;
- Βλέπε εδώ.
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... για την παρακολούθηση και την εξέταση στα μαθήματα:
1. Τι μαθήματα περιλαμβάνει το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ);
- Το ισχύον προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (βλέπε εδώ) περιλαμβάνει στα
δύο πρώτα έτη (Α’ - Δ’ εξάμηνο) υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία δηλώνονται
αποκλειστικά μέσω της πύλης φοιτητολογίου στην αρχή του αντίστοιχου
εξαμήνου. Στο τρίτο και τέταρτο έτος του Προγράμματος Σπουδών
περιλαμβάνονται διαλέξεις, σεμινάρια, η πρακτική άσκηση και η πτυχιακή
εργασία που επίσης δηλώνονται αποκλειστικά μέσω της πύλης φοιτητολογίου
στην αρχή του εξαμήνου στο οποίο ανήκουν. Συγκεκριμένα, στο Ε’ και Στ’
εξάμηνο σπουδών δηλώνεις υποχρεωτικά τρεις διαλέξεις και ένα σεμινάριο.
Στο Ζ’ εξάμηνο σπουδών μπορείς εναλλακτικά (αντί των τριών διαλέξεων και
του σεμιναρίου) να δηλώσεις δύο διαλέξεις, ένα σεμινάριο και την πρακτική
άσκηση, ενώ στο Η’ εξάμηνο σπουδών μπορείς να δηλώσεις εναλλακτικά δύο
διαλέξεις και την πτυχιακή εργασία. Για τους κωδικούς και τις περιγραφές των
μαθημάτων βλέπε αναλυτικά στο Πρόγραμμα Σπουδών και τα αντίστοιχα
περιγράμματα μαθημάτων.
2. Έχω εισαχθεί στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις / Κατέχω ήδη πτυχίο άλλης
Σχολής. Μπορώ να απαλλαγώ από μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών;
- Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος οι εισαχθέντες/είσες που κατέχουν
ήδη πτυχίο άλλης Σχολής, καθώς και οι κατατασσόμενοι/ες που εγγράφονται
στο Τμήμα μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, απαλλάσσονται από την εξέταση
µαθηµάτων του ΠΣ του Τµήµατος που έχουν διδαχτεί πλήρως ή επαρκώς στο
Τµήµα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι κατατασσόμενοι /ες μετά
από κατατακτήριες εξετάσεις απαλλάσσονται από την εξέταση των µαθηµάτων
στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα µαθήµατα αυτά
αντιστοιχούν σε µαθήµατα του ΠΣ του Τµήµατος. Προς τον σκοπό αυτό οι
ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες υποβάλλουν με την εγγραφή τους σχετική
αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση, όπου αναγράφονται τα
μαθήματα στα οποία ζητείται απαλλαγή, επισυνάπτεται και το Πρόγραμμα
Σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής προέλευσης.
3. Πραγματοποιούνται στο Τμήμα μαθήματα ξένων γλωσσών;
- Στο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προβλέπεται η
διδασκαλία της αγγλικής / γαλλικής γλώσσας ως υποχρεωτικό μάθημα Α’ και Β’
εξαμήνου («Αγγλική / γαλλική ορολογία τέχνης 1» και «Αγγλική / γαλλική
ορολογία τέχνης 2»). Για την απαλλαγή από το μάθημα μπορείς να
προσκομίσεις δίπλωμα άριστης γνώσης της αγγλικής / γαλλικής γλώσσας
συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση.
4. Διδάσκονται μαθήματα σε ξένες γλώσσες;
- Υπάρχει η δυνατότητα παροχής επιλεγόμενων μαθημάτων σε ξένη γλώσσα επί
του παρόντος μόνο για φοιτητές/τριες Erasmus+ (απόφαση Συγκλήτου
συνεδρία 12.6.2020).
5. Ποιοι διδάσκουν στο Τμήμα;
- Βλέπε σχετικά εδώ.
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6. Πώς ενημερώνομαι για ενδεχόμενη αναβολή μαθήματος;
- Η μη πραγματοποίηση μαθήματος, καθώς και η αναπλήρωσή του, αποτελεί
ευθύνη του κάθε διδάσκοντα. Θα ενημερωθείς σχετικά με ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα του Τμήματος, στο eClass του μαθήματος ή και στους πίνακες
ανακοινώσεων του Τμήματος.
7. Πώς αξιολογώ τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών;
- Η διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων του Προγράμματος
Σπουδών οργανώνεται από το Τμήμα με μέριμνα της Ομάδας Εσωτερικής
Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ). Θα κληθείς να συμπληρώσεις σχετικό ερωτηματολόγιο
στο τέλος του εξαμήνου με τον τρόπο που υποδειχθεί από το Τμήμα.
Περισσότερες
πληροφορίες
βλέπε
εδώ:
http://www.aht.asfa.gr/index.php/omea
8. Πώς εξετάζονται οι φοιτητές/τριες ΑΜΕΑ/με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες;
- Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την (προφορική) εξέταση φοιτητών ΑΜΕΑ ή με
αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο Ίδρυμα δυσλεξία ή άλλη
μαθησιακή δυσκολία. Για το λόγο αυτό, ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια
υποβάλλει σχετικά επίσημα έγγραφα κατά την εγγραφή του στο Τμήμα. Για τον
ίδιο λόγο, ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια πρέπει να φέρει μαζί του
σχετική ισχύουσα γνωμάτευση και κατά την εξέταση των μαθημάτων.
9. Μπορώ να κάνω Πρακτική Άσκηση;
- Η Πρακτική Άσκηση ισούται με επτά (7) πιστωτικές μονάδες και δηλώνεται στο
Ζ εξάμηνο του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Ανάλογα
με το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας,
προσδιορίζεται ο αριθμός διαθέσιμων θέσεων ανά περίοδο και ανακοινώνεται
πρόσκληση προς τους/τις φοιτητές/τριες για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους. Η σχετική πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή/και
στην ιστοσελίδα: www.dasta.asfa.gr
10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας;
- Βλέπε σχετικά στο ισχύον προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας έχουν οι
φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα των τριών (3) πρώτων
ετών (μέχρι και το ΣΤ’ εξάμηνο). Η υποστήριξη της Πτυχιακής Εργασίας
πραγματοποιείται αποκλειστικά κατά τις εξεταστικές περιόδους του εαρινού
εξαμήνου και του Σεπτεμβρίου· η ακριβής και αποκλειστική ημερομηνία
υποστήριξης ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος βάσει σχετικής
απόφασης.
11. Μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα Erasmus+;
- Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ έχουν οι φοιτητές/τριες από
το 2ο έτος σπουδών και για όσο διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα υπό
προϋποθέσεις.
12. Πώς αναγνωρίζονται τα μαθήματα που παρακολούθησα στο πλαίσιο του
Προγράμματος Erasmus+;
- Ο/η υπεύθυνος/η για το Εrasmus+ καθηγητής/τρια του Τμήματος προβαίνει σε
κατανομή-αντιστοίχιση μαθημάτων και βαθμολογιών, τις οποίες έλαβες κατά
τη συμμετοχή σου στο Πρόγραμμα, και στη συνέχεια καταθέτει το σχετικό
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έγγραφο στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελός
σου.
13. Τι είναι η παιδαγωγική επάρκεια;
- Όσοι/ες φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται να αποκτήσουν παιδαγωγική επάρκεια
προκειμένου να έχουν δικαίωμα διδασκαλίας της ιστορίας της τέχνης στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εφόσον έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα
µαθήµατα «Παιδαγωγικά», «Ψυχολογία της Εκπαίδευσης», «Διαχρονικότητα
της παιδαγωγικής επιστήμης στην εκπαιδευτική διαδικασία», «Διδακτική
μεθοδολογία στην εκπαίδευση»» και «Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης»
σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών, οφείλουν να πραγματοποιήσουν
διδακτική άσκηση σε σχολείο διάρκειας 16 ωρών στο πλαίσιο του μαθήματος
«Ειδικά Θέματα της Ιστορίας της Τέχνης: Διδακτική του Μοντερνισμού και
διδακτική άσκηση φοιτητών σε σχολεία». Πιστοποιητικό παιδαγωγικής
επάρκειας χορηγείται και σε αποφοίτους του Τμήματος που έχουν
ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία ή και περισσότερα από τα έξι απαιτούμενα
μαθήματα, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων
που εξετάζονται ανά έτος στα επιπλέον μαθήματα έως τη συμπλήρωση του
συνόλου των έξι απαιτούμενων μαθημάτων. Προτεραιότητα δίνεται στους
χρονικά νεότερους αποφοίτους του Τμήματος (2019-2020, 2018-2019 κ.ο.κ.).
Για τη χορήγηση της παιδαγωγικής επάρκειας σε αποφοίτους απαιτείται
ομοίως η πραγματοποίηση 16ωρης διδακτικής άσκησης σε σχολείο. Σχετικές
ανακοινώσεις αναρτώνται κατ’ έτος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

... για τη λήψη του πτυχίου:
1. Είμαι φοιτητής/τρια επί πτυχίω. Πόσα μαθήματα μπορώ να δηλώσω;
- Κατά τις εξεταστικές περιόδους του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, οι
επί πτυχίω φοιτητές/τριες εξετάζονται και στα µαθήµατα του προηγούμενου
εαρινού ή χειμερινού εξαμήνου αντίστοιχα κατόπιν δήλωσής τους η οποία
υποβάλλεται με τον τρόπο και σε ημερομηνίες που ορίζονται με σχετική
ανακοίνωση της Γραμματείας. Σε περίπτωση που ένα μάθημα ανήκει σε παλαιό
Πρόγραμμα Σπουδών και δεν προσφέρεται πια, αντικαθίσταται υποχρεωτικά με
αντίστοιχο μάθημα του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών.
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου;
- Βλέπε σχετικά στο ισχύον προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
Σημειώνεται ότι απαλλαγή από μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών είναι
δυνατή α) για τα μαθήματα της Ξένης Γλώσσας και Ορολογίας με βάση
πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας αντίστοιχου επιπέδου (Γ2/C2) το οποίο
συνυποβάλλεται με σχετική αίτηση εντός προθεσμίας που ορίζεται με
ανακοίνωση της Γραμματείας, και β) για όσους/όσες έχουν εισαχθεί με
κατατακτήριες εξετάσεις / κατέχουν ήδη πτυχίο άλλης Σχολής (βλέπε σχετικά
όσα αναφέρονται σε προηγούμενη ερώτηση).
- Αναγνώριση μαθήματος είναι δυνατή για όσους/ες κατέχουν ήδη πτυχίο και
υποβάλλουν αίτηση (για αναγνώριση βαθμού μαθήματος) συνοδευόμενη από
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την αναλυτική βαθμολογία του πρώτου πτυχίου τους και την περιγραφή του
μαθήματος όπως αυτή προκύπτει από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος
από το οποίο έλαβαν το πτυχίο τους. Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση από τη
Συνέλευση του Τμήματος, ο/η φοιτητής/τρια απαλλάσσεται από την εξέταση
του μαθήματος και λαμβάνει το βαθμό που του αναγνωρίστηκε.
3. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή μου στην ορκωμοσία των αποφοίτων;
- Η συμμετοχή στην ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος είναι υποχρεωτική
και απαιτείται η υποβολή, από τον/την ενδιαφερόμενο/η ή μέσω τρίτου
προσώπου με εξουσιοδότηση (η οποία θα φέρει θεώρηση του γνήσιου
υπογραφής από αρμόδια αρχή), σχετικής αίτησης εντός προθεσμίας που
ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Ορκωμοσία αποφοίτων
πραγματοποιείται κάθε έτος (κατά κανόνα). Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος
(λ.χ. σοβαρή ασθένεια), ο/η ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει εγκαίρως και σχετική
υπεύθυνη δήλωση για τη μη συμμετοχή του/της στην ορκωμοσία.

... για το μέλλον μου μετά την αποφοίτηση:
1. Ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος;
- Βλέπε σχετικά εδώ.
2. Τι δυνατότητες μού προσφέρονται για περαιτέρω σπουδές;
- Το πτυχίο του Τμήματος παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές
σπουδές για απόκτηση διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικού
διπλώματος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σχετικά με το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΕΘΙΣΤΕ) του Τμήματος, βλέπε εδώ, ενώ σχετικά με
την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα βλέπε εδώ.

•••••
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