
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που α) επέλεξαν το μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι στην ηλεκτρονική 

δήλωση μαθημάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου 2019-

2020, ή σε περίπτωση που αυτή δεν έχει γίνει, για λόγους για τους οποίους δε φέρει ευθύνη ο 

φοιτητής, ισχύει η τήρηση των κανόνων που θέτει το Τμήμα, β) παρακολούθησαν το μάθημα 

κατά το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 και γ) επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της 

εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 

Οι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν μια εργασία για ένα καλλιτέχνη της περιόδου από τον 

Μεσαίωνα ως την εποχή του Μπαρόκ, ο οποίος περιλαμβάνεται στο βιβλίο του E.H. Gombrich, 

Το Χρονικό της Τέχνης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1998, σ. 171-454. 

  

Οδηγίες για τη συγγραφή της εργασίας 

 Το κείμενο της εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί σε αρχείο Word στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση vsarakatsianou@uniwa.gr  ως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020. Στο αρχείο ο 
φοιτητής πρέπει να δώσει ως όνομα το ονοματεπώνυμό του με λατινικούς χαρακτήρες και τον 
αριθμό μητρώου του. π.χ. Alexandra_Fiotaki_151515.doc. 

      Το μέγεθος της γραμματοσειράς θα πρέπει να είναι 12pt, μονό διάστιχο, και τα βασικά 
περιθώρια του Word (2,54 πάνω & κάτω, 3,17 δεξιά & αριστερά). 

Οι υποσημειώσεις πρέπει να είναι σε μέγεθος 10pt, αριθμημένες με συνεχή αρίθμηση και 
υποσελίδιες. 

       Αμέσως μετά το κυρίως κείμενο να παρατίθεται η βιβλιογραφία, η οποία θα περιλαμβάνει 
αποκλειστικά δημοσιεύσεις για τις οποίες υπάρχουν παραπομπές στο κείμενο. Πρέπει να 
ακολουθηθεί το εξής πρότυπο: 

 α. Για βιβλίο: Ελένη Βακαλό, Η φυσιογνωμία της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα: Αφαίρεση, 
τόμ. Α΄. Αθήνα: Κέδρος, 1981.  

 Η παραπομπή μπορεί να είναι Βακαλό (1981: 45). Όπου μέσα σε παρένθεση τίθεται ο χρόνος 
έκδοσης και η σελίδα. 

 

 β. Για δημοσίευμα σε περιοδικό: Αλέξανδρος Γ. Ξύδης, «Η αφηρημένη τέχνη στην Ελλάδα», 
Ζυγός, τχ. VI- 65, 7/1965: 66-69, 80. 

 Η παραπομπή μπορεί να είναι Ξύδης (1965: 68). Όπου μέσα σε παρένθεση τίθεται ο χρόνος 
έκδοσης και η σελίδα. 

 

 γ. Για δημοσίευμα σε συλλογικό τόμο: Clenent Greenberg, "American-Type Painting". Στο 
Francis Frascina and Charles Harrison (eds), Modern Art and Modernism: A Critical Anthology. 
London: Paul Chapman Publishing Ltd, 1982: 93-108. 



 
Η παραπομπή μπορεί να είναι Greenberg (1982: 95). Όπου μέσα σε παρένθεση τίθεται ο 
χρόνος έκδοσης του συλλογικού τόμου και η σελίδα του τόμου στην οποία παραπέμπουμε. 
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