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External Evaluation Committee

Department of Art
Theory and History of the University of Athens School of Fine Arts consisted of the

The Committee responsible for the External Evaluation of the

following four (4) expert evaluators drawn from the Registry constituted by the HQA in
accordance with Law 3374/2005 :

1. Prof. Dr. Marie-Elisabeth Mitsou (Coordinator)
Ludwig-Maximilians-University Munich, Germany

2. Prof. Dr. Thalia Vrachopoulos
John Jay College of Criminal Justice, City University of New York, USA

3. Prof. Dr. Sokratis Georgiadis,
State Academy of Art and Design, Stuttgart, Germany
4. Prof. Jason Karaindros
Ecole Supérieure d’Art et de Design du Havre et de Rouen, France
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Εισαγωγή

I. ∆ιαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης

Επιτόπια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Τµήµατος και συνεντεύξεις

Η επιτόπια επίσκεψη σε χώρους του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών διήρκεσε τρεις µέρες, από τη ∆ευτέρα 17.2.2014 έως και
την Τετάρτη 19.2.2014.
Η Επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης συνάντησε τη ∆ευτέρα 17.2. τον Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ.,
κ. Γ. Χαρβαλιά, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Συµβουλίου της Α.Σ.Κ.Τ., κ. Μιχ. Αρφαρά,
τον Κοσµήτορα κ. Γ. Ξηροπαΐδη και µέλη της ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ., και συζήτησε µαζί τους
τις γενικές αρχές λειτουργίας της Σχολής, διοικητικά ζητήµατα µετά την ίδρυση του
Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, το 2006-2007, στρατηγικές εσωτερικής
ανάπτυξης του Τµήµατος, προοπτικές ενίσχυσης και διεύρυνσης του θεµατικού
αντικειµένου, καθώς και σχέδια εσωτερικών µεταρρυθµίσεων. Η Επιτροπή ενηµερώθηκε για
την κακή οικονοµική κατάσταση της Σχολής και τις συνέπειες στη λειτουργία του Ιδρύµατος
από τη ριζική µείωση της κρατικής επιχορήγησης, τη µείωση του διδακτικού προσωπικού και
την κατάργηση των έκτακτων θέσεων διδακτικού προσωπικού (κατάργηση του Π∆
407/1980).
Εν συνεχεία η Επιτροπή είχε µακρά συνάντηση µε τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεωρίας και
Ιστορίας της Τέχνης, κ. Ν. ∆ασκαλοθανάση, και τα µέλη της Ο.Μ.Ε.Α. του Τµήµατος και
ενηµερώθηκε διεξοδικά µέσω Powerpoint για το Ιστορικό, τις κεντρικές εγκαταστάσεις και
τα εκπαιδευτικά παραρτήµατα του Τµήµατος, τη διάρθρωση του προπτυχιακού
προγράµµατος σπουδών, τις θεµατικές ενότητες, τις µορφές, τις µεθόδους και τους στόχους
της διδασκαλίας, τις εκπαιδευτικές αρχές των διδασκόντων, τους τρόπους αξιολόγησης των
φοιτητών και τα οφέλη από τη συνεργασία µε το Τµήµα Εικαστικών τεχνών. Σε αυτό το
πλαίσιο παρουσιάστηκαν οι κοινές δραστηριότητες των δύο Τµηµάτων (Καλλιτεχνικό
Εργαστήρι, Επιµέλεια εκθέσεων) και οι εκπαιδευτικές εκδροµές, και έγινε αναφορά στις
διµερείς συµφωνίες του ευρωπαϊκού Προγράµµατος Erasmus και στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις (διαλέξεις, ηµερίδες, συνέδρια, προβολές, επιµέλειες εκθέσεων). Επίσης δόθηκε
σαφής εικόνα του κανονισµού και της λειτουργίας των διδακτορικών σπουδών, της
ερευνητικής πολιτικής του Τµήµατος και του ερευνητικού έργου των διδασκόντων
(συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα, συνέδρια και συλλογικούς τόµους, δηµοσιεύσεις),
µε παράθεση ποσοτικών στοιχείων και επιµέρους παρατηρήσεων. Τέλος δόθηκε έµφαση
στους άµεσους και µελλοντικούς σχεδιασµούς σχετικά µε το πρόγραµµα προπτυχιακών και
µεταπτυχιακών σπουδών, ∆ια Βίου Εκπαίδευσης και Πρακτικής άσκησης, τη σύνδεση µε την
αγορά εργασίας και τη διεθνοποίηση των σπουδών, τρόπους ανάπτυξης δράσεων και
βελτίωσης της γενικότερης λειτουργίας του Τµήµατος.
Την Τρίτη 18.2. η Επιτροπή επισκέφτηκε το Campus της ΑΣΚΤ στην οδό Πειραιώς 256 και
ξεναγήθηκε από τον Κοσµήτορα και τον Πρόεδρο του Τµήµατος στις αίθουσες Θεάτρου,
Κινηµατογράφου και Θεωρητικών µαθηµάτων, στη Βιβλιοθήκη, στην αίθουσα Η/Υ, στον
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εκθεσιακό χώρο De Chirico, σε Καλλιτεχνικά Εργαστήρια και στο Εστιατόριο. Επίσης είχε
την ευκαιρία να επισκεφτεί µε τον Πρύτανη της ΑΣΚΤ το νέο κτίριο, που θα στεγάσει τη
βιβλιοθήκη της Σχολής, να συζητήσει µε το προσωπικό της βιβλιοθήκης και να διαπιστώσει
τις ιδεώδεις δυνατότητες συνέργειας µε το αδελφό Τµήµα Εικαστικών Τεχνών.
Την Τετάρτη 19.2. η Επιτροπή είχε διεξοδικές και γόνιµες συζήτησεις µε το προσωπικό της
Γραµµατείας του Τµήµατος, µε τα µέλη ∆.Ε.Π., µε αρκετούς προπτυχιακούς φοιτητές,
απόφοιτους και υποψήφιους διδάκτορες του Τµήµατος στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 42
(αίθουσα Πρεβελάκη). Επίσης συνάντησε στον ίδιο χώρο θεσµικούς εκπροσώπους από το
χώρο της Τέχνης και της Ιστορίας της Τέχνης (την κ. Ά. Καφέτση, ∆/ντρια ΕΜΣΤ, την κ. Κ.
Αρφαρά, Καλλιτεχνική ∆/ντρια Θεάτρου & Χορού στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών του
Ιδρύµατος Ωνάση, την κ. Έ. Αγαθονίκου, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Συλλογών,
Μουσειολογικού και Καλλιτεχνικού Προγραµµατισµού της Εθνικής Πινακοθήκης και τον κ.
Κ. Χριστόπουλο, Καλλιτέχνη, απόφοιτο ΑΣΚΤ και Επιµελητή, µέλος της Επιστηµονικής
Οµάδας της Biennale) και συζήτησε εκτενώς µαζί τους τις δυνατότητες συνεργασίας του
Τµήµατος µε µουσεία και πινακοθήκες σε επίπεδο έρευνας, διδασκαλίας και πρακτικής,
άσκησης, µετεκπαίδευσης και έκτακτης απασχόλησης φοιτητών της ΑΣΚΤ (στην επιµέλεια
εκθέσεων, τη µουσειολογία, τα εργαστήρια ψηφιακής παραγωγής της ΕΜΣΤ κτλ.) αλλά και
επαγγελµατικής αποκατάστασης αποφοίτων του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
της ΑΣΚΤ.

Υλικό αξιολόγησης

Ήδη την πρώτη ηµέρα της επιτόπιας επίσκεψης, η Επιτροπή παρέλαβε περιεκτικό φάκελο, ο
οποίος περιλάµβανε σε ηλεκτρονική (Usb stick) και έντυπη µορφή τα εξής έγγραφα:
- Πρόγραµµα Εξωτερικής Αξιολόγησης
- Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της
ΑΣΚΤ (Φεβρ. 2014) και τα Παραρτήµατα της:
1. Ταυτότητα του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Φεβρουάριος 2014).
2. Παρουσίαση του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης.
3. Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης για το ακαδηµαϊκό έτος
2010-2011 (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών
ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014 και Ωρολόγιο Πρόγραµµα ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014.
4. Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης για το ακαδηµαϊκό έτος
2007-2008 (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).
5. Ετήσια απογραφική έκθεση για το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 µε παραρτήµατα.
6. Ετήσια απογραφική έκθεση για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 µε παραρτήµατα.
7. ∆είγµα συµπληρωµένου απογραφικού δελτίου διδάσκοντος και µαθήµατος.
8. ∆είγµα συµπληρωµένου απογραφικού δελτίου φοιτητή και κείµενο µε παρατηρήσεις
φοιτητών, όπως καταχωρήθηκαν στα απογραφικά δελτία.
9. ∆είγµα προπτυχιακής εργασίας, προπτυχιακού γραπτού εξετάσεων και άρθρου
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υποψήφιας διδάκτορος.
10. ∆είγµατα πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης και Γενικής Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης Τµήµατος.
Επίσης η Επιτροπή έλαβε αντίτυπα της εκδοτικής σειράς της ΑΣΚΤ και έλαβε γνώση των
ποικίλων δηµοσιεύσεων των διδασκόντων (βιβλία, περιοδικά) και των φοιτητών (έντυπα
εκθέσεων) του Τµήµατος.
∆ιαµέσου των εκτενών συζητήσεων και συνεντεύξεων µε τις Πρυτανικές αρχές της Σχολής,
τους εκπροσώπους του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των φοιτητών, αποφοίτων
και υποψήφιων διδακτόρων του Τµήµατος, και θεσµικούς εκπροσώπους από το χώρο της
Τέχνης, που οργανώθηκαν µεθοδικά από τη ∆ιοίκηση του Τµήµατος· µε την προσεκτική
εξέταση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης και του λοιπού ενηµερωτικού (γραπτού και
ψηφιακού) υλικού, των εκδόσεων και άλλων δηµοσιεύσεων µελών του Τµήµατος, που
τέθηκαν στη διάθεση της Επιτροπής· µε την επιτόπια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της
Σχολής, τους χώρους διδασκαλίας, έρευνας και πολιτιστικών εκδηλώσεων, η Επιτροπή
απέκτησε πλήρη και σφαιρική εποπτεία των δραστηριοτήτων του Τµήµατος Θεωρίας και
Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ κατά την πενταετία 2006-2011, και είχε τη δυνατότητα να
παρακολουθήσει µε συγκεκριµένα στοιχεία την ανάπτυξη του Τµήµατος και να διαπιστώσει
τη δυναµική του από το 2011 ως σήµερα. Η Επιτροπή συνεργάστηκε θαυµάσια µε τους
εκπροσώπους του Τµήµατος, οι οποίοι διευκόλυναν διακριτικά και µε κάθε δυνατό τρόπο το
έργο της.

II. ∆ιαδικασία Εσωτερικής αξιολόγησης

Το υλικό εσωτερικής αξιολόγησης και τεκµηρίωσης, που βασίζεται στις Ετήσιες Εσωτερικές
Εκθέσεις των προηγούµενων ακαδηµαϊκών ετών, στα αρχεία του Τµήµατος, στους Οδηγούς
Σπουδών και στα απογραφικά δελτία των διδασκόντων και φοιτητών, ήταν πλήρες, σαφές
και τεκµηριωµένο. Η Επιτροπή εκτίµησε ιδιαίτερα τα επιτεύγµατα που έχουν συντελεστεί
κατά το χρονικό διάστηµα 2006-2011, το οποίο ισοδυναµεί µε την πρώτη πενταετία
λειτουργίας του νεοσύστατου Τµήµατος, την κριτική στάση των εκπροσώπων του Τµήµατος
απέναντι στο έργο τους και τη συνεχή τους εγρήγορση για αναθεώρηση και αναβάθµιση των
δράσεών τους.
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Α. Πρόγραµµα Σπουδών

Στόχοι και περιεχόµενο του Προγράµµατος Σπουδών

Το νεοσύστατο Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ διαµόρφωσε την
ταυτότητά του την πρώτη πενταετία της λειτουργίας του. Είναι το πρώτο και µοναδικό
Τµήµα στον ελλαδικό χώρο που θεραπεύει το συγκεκριµένο αντικείµενο, σε συνθήκες
άµεσης γειτνίασης µε τα εργαστήρια του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών. Ορισµένα
µαθήµατα προπτυχιακού επιπέδου είναι κοινά για φοιτητές των δύο Τµηµάτων και
προσφέρονται από διδάσκοντες του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, οι οποίοι
συµµετέχουν ενεργά και στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος
Εικαστικών Τεχνών. ∆εδοµένου ότι στο Τµήµα δεν υφίσταται ακόµη Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, η αξιολόγηση θα περιοριστεί στο Πρόγραµµα Προπτυχιακών και
∆ιδακτορικών Σπουδών του Τµήµατος.
Η επιστήµη της Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης αντιµετωπίζεται από το Τµήµα ως
ιδιαίτερος και σαφώς οριοθετηµένος ακαδηµαϊκός και επαγγελµατικός προσανατολισµός.
Κεντρικός στόχος του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος είναι να παρέχει τα κατάλληλα
εφόδια για την άρτια κατάρτιση και σταδιοδροµία του ιστορικού και θεωρητικού της τέχνης,
του τεχνοκριτικού και του επιστηµονικού προσωπικού σε µουσεία, πινακοθήκες και άλλα
πολιτιστικά ιδρύµατα, καθώς και του καθηγητή ιστορίας της τέχνης και αισθητικής στην
εκπαίδευση. Γενικότερα, µε το Πρόγραµµα Σπουδών του το Τµήµα επιδιώκει να συµβάλει
στην προαγωγή του κοινού καλλιτεχνικού αισθήµατος και στην αισθητική αγωγή (βλ.
Εσωτερική αξιολόγηση, 2.3).
Γι’ αυτόν το σκοπό µεριµνά για τη διαµόρφωση ενός Προγράµµατος Σπουδών µε
διεπιστηµονικό και διαπολιτισµικό προσανατολισµό, και όσο το δυνατόν µεγαλύτερη
θεµατική και ερευνητική εµβέλεια, µε έµφαση στον δυτικό πολιτισµό, ειδικότερα τον
ευρωπαϊκό, αλλά και προοπτική ανοίγµατος σε αρχαίους και σύγχρονους πολιτισµούς του
υπόλοιπου κόσµου. Ασφαλώς, η Επιτροπή χαιρετίζει την αποµάκρυνση από το παλαιότερο
ελληνοκεντρικό µοντέλο της Ιστορίας της Τέχνης και επικροτεί τον ευρωπαϊκό
προσανατολισµό του προγράµµατος. Στις σηµερινές παγκοσµιοποιηµένες συνθήκες, θα
συνιστούσαµε µάλιστα την ενίσχυση και τη διεύρυνση αυτής της ευρωπαϊκής τάσης στο
Πρόγραµµα Σπουδών, το οποίο µπορεί να διεθνοποιηθεί περισσότερο διαµέσου
συνεργασιών και ανταλλαγών µε ξένα Πανεπιστήµια και πολιτιστικούς φορείς, και να
εµπλουτιστεί µε την προσθήκη επίκαιρων ερευνητικών αντικειµένων και προσεγγίσεων. Τη
δυνατότητα αυτή επιτρέπει το γεγονός ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα τα µέλη ∆ΕΠ του
Τµήµατος έχουν κάνει διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήµια του εξωτερικού (Ρωσία,
Ιταλία, Γαλλία, Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ) και εκπροσωπούν, εποµένως, διάφορες
ακαδηµαϊκές παραδόσεις και εθνικές κουλτούρες.
Η µεγαλύτερη έµφαση στην πραγµάτευση ζητηµάτων σύγχρονης τέχνης απαιτεί και
µεγαλύτερο άνοιγµα σε σύγχρονες επιστηµονικές προσεγγίσεις του εικαστικού φαινοµένου
αλλά και σε εξωεικαστικές περιοχές, στο βαθµό που αυτές στηρίζονται, µε τον ένα ή τον άλλο
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τρόπο, στην παραγωγή εικόνων. Ειδικότερα, η εντύπωση της Επιτροπής αλλά και των
θεσµικών εκπροσώπων από το χώρο της Τέχνης και της Ιστορίας της Τέχνης είναι ότι στο
Πρόγραµµα Σπουδών θα έπρεπε να δοθεί επιπρόσθετη έµφαση στις πολιτισµικές σπουδές
(cultural studies) αλλά και στα visual studies. Μόνο µε αυτό τον τρόπο, το πρόταγµα της
διεπιστηµονικότητας (που τονίζεται άλλωστε και στην εσωτερική αξιολόγηση του Τµήµατος,
βλ. 2.3.4, 3.1.1) µπορεί να γίνει πράξη και µάλιστα µε τρόπο που θα επιτρέψει στο Τµήµα να
συγχρονιστεί µε τον ιστορικό, θεωρητικό και κριτικό λόγο της εποχής µας σχετικά µε την
τέχνη, και ιδιαίτερα τη σύγχρονη τέχνη. Η Επιτροπή γνωρίζει πόσο αµφιλεγόµενα είναι
ακόµη τέτοιου είδους «ανοίγµατα» στους κύκλους των θεωρητικών και ιστορικών της
τέχνης. Πέρα όµως από τις επιµέρους απόψεις, το Τµήµα είναι αρκετά µεγάλο ώστε να
µπορεί να εξασφαλίσει πλουραλισµό απόψεων και προσεγγίσεων και στον τοµέα αυτό. Αυτό
το αίτηµα γίνεται ακόµη πιο επιτακτικό εξαιτίας της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας του Τµήµατος
στο χώρο των Σπουδών Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης στην Ελλάδα. Οι παραπάνω
παρατηρήσεις αναφέρονται σε ολόκληρο το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος, δηλαδή
αφορούν προοπτικά και το υπό έγκριση Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών καταρτίζεται από την Επιτροπή Σπουδών και
αναθεωρείται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Τα διδασκόµενα
µαθήµατα ανακοινώνονται εγκαίρως στους φοιτητές (µε χρονοδιάγραµµα του µαθήµατος
και βιβλιογραφία) και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. Άλλωστε, η Επιτροπή
έλαβε γνώση παλαιότερου υποδείγµατος απογραφικού δελτίου εξαµηνιαίου µαθήµατος,
συµπληρωµένου από µέλος ∆ΕΠ, που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την οργάνωση του
µαθήµατος και στατιστικά στοιχεία για τους φοιτητές.
Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011, το οποίο στην
εσωτερική αξιολόγηση κρίνεται συνεκτικό και ευέλικτο, περιλαµβάνει εν όλω 50
υποχρεωτικά µαθήµατα και 28 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, που αντιστοιχούν σε 240
πιστωτικές µονάδες. Είναι δοµηµένο σε δύο διετίες: στα πρώτα δύο έτη (1ο-4ο εξάµηνο)
κυριαρχούν τα µαθήµατα εισαγωγικού χαρακτήρα, ενώ στα επόµενα δύο έτη (5ο-8ο
εξάµηνο) τα µαθήµατα ειδίκευσης. Τα περισσότερα υποχρεωτικά µαθήµατα παραδίδονται
υπό µορφή διαλέξεων, µε εξαίρεση δύο εργαστηριακά µαθήµατα και µια εκπαιδευτική
εκδροµή κατά το 5ο εξάµηνο, η οποία ωστόσο δεν πραγµατοποιείται πλέον για οικονοµικούς
λόγους.
Η Επιτροπή συµφωνεί µε τη µείωση των µαθηµάτων σε 40 και συνιστά ενθέρµως την κατά
το δυνατόν αύξηση των σεµιναριακών µαθηµάτων, µε την προϋπόθεση ότι το µέγεθος των
τάξεων θα κρατηθεί σε λειτουργικά πλαίσια (βλ. πιο κάτω ∆ιδασκαλία). Στο Πρόγραµµα
Σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014 διαπιστώνει σηµαντική βελτίωση της
κατανοµής των υποχρεωτικών µαθηµάτων (4-5 ανά εξάµηνο) και αντίστοιχη αύξηση των
κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων, στα οποία περιλαµβάνονται τώρα περισσότερα
σεµινάρια. Θεωρεί πάντως σχετικά υποβαθµισµένη την παρακολούθηση Καλλιτεχνικού
Εργαστηρίου ως κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού µαθήµατος και προτείνει τη µετατόπιση
ορισµένων παιδαγωγικών µαθηµάτων από τα υποχρεωτικά στα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά,
δεδοµένου ότι η σταδιοδροµία στη σχολική εκπαίδευση ενδέχεται να µην ενδιαφέρει το
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σύνολο των φοιτητών του Τµήµατος. Το Καλλιτεχνικό Εργαστήριο και η Πρακτική άσκηση
προϋποθέτουν στενότερη συνεργασία διδασκόντων και φοιτητών των δύο Τµηµάτων,
πράγµα επιθυµητό, και υπόσχονται σύνδεση των σπουδών µε τη δραστηριότητα
εξωπανεπιστηµιακών πολιτιστικών φορέων, την οποία οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών
ενθαρρύνουν. Τέλος, η Επιτροπή κρίνει ισόρροπη την κατανοµή των µαθηµάτων στο
Ωρολόγιο πρόγραµµα 2013-2014.
Ως προς τη διάταξη της ύλης η Επιτροπή διαπίστωσε µια γραµµική αντίληψη στη διδασκαλία
της ιστορίας της τέχνης και της αρχιτεκτονικής (από την αρχαιότητα ως τα σύγχρονα
χρόνια), µε εµφανή υποβάθµιση της ιστορίας της σύγχρονης τέχνης, που διδάσκεται µόνο
στο τελευταίο εξάµηνο των τετραετών σπουδών. Συνιστά µεγαλύτερη ευελιξία στη διάταξη
της διδακτέας ύλης µε στόχο την εξοικείωση των φοιτητών µε ζητήµατα της σύγχρονης
τέχνης ήδη από τα πρώτα εξάµηνα. Η συµβατική γραµµική πραγµάτευση της ιστορίας της
τέχνης θα ήταν σκόπιµο να διατηρηθεί µόνο στα εισαγωγικά µαθήµατα. Κατά τα άλλα, τα
µαθήµατα θα µπορούσαν να οµαδοποιηθούν µε βάση τις συγγένειες γνωστικών
αντικειµένων, ούτως ώστε να δηµιουργήσουν διακριτές, αλλά εσωτερικά ευρύχωρες
θεµατικές ενότητες. Καθώς το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών αναθεωρείται και
επικαιροποιείται κάθε χρόνο, και µε δεδοµένη την εκφρασµένη επιθυµία διδασκόντων και
φοιτητών για ένα Πρόγραµµα δυναµικό και σύγχρονο, οι εσωτερικές ανακατατάξεις και η
διαρκής ανανέωση του περιεχοµένου των σπουδών αποτελεί εφικτό στόχο. Η
επικαιροποίηση του Προγράµµατος Σπουδών επιβάλλεται, όπως ήδη επισηµάνθηκε, και από
την αλλαγή του επαγγελµατικού τοπίου τα τελευταία χρόνια.

Μεταπτυχιακές και ∆ιδακτορικές Σπουδές

Το Τµήµα έχει σχεδιάσει Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών και προχωρεί στη διαδικασία
θέσπισης του σχετικού κανονισµού. Η Επιτροπή υποστηρίζει ένθερµα αυτή την προοπτική
και θεωρεί ότι η λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράµµατος είναι πρώτης προτεραιότητας
στο πλαίσιο των διαρθρωτικών βελιτιώσεων.
Στο Τµήµα δεν υπάρχει δοµηµένο Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών, εφαρµόζεται ωστόσο
Κανονισµός εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, που θέτει προϋποθέσεις στην επιλογή των
υποψηφίων διδακτόρων. Η Επιτροπή θεωρεί πλήρη τον Κανονισµό και επαρκείς όρους τόσο
τα κριτήρια επιλογής όσο και τη µέθοδο ελέγχου της προόδου του υποψήφιου διδάκτορα. Η
τελική έγκριση της διδακτορικής διατριβής µετά την προφορική δοκιµασία ακολουθεί µια
διεθνώς αναγνωρισµένη διαδικασία.
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B. ∆ιδασκαλία
Μέθοδοι διδασκαλίας

Η διδασκαλία στο Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης διεξάγεται µε τη µορφή
παραδόσεων, σεµιναρίων και εργαστηρίων. Στο πλαίσιο των εργαστηριακών µαθηµάτων
προβλέπονται επισκέψεις στα ατελιέ του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών. Επίσης
πραγµατοποιούνται επισκέψεις σε µουσεία, πινακοθήκες και άλλα πολιτιστικά ιδρύµατα. Οι
εκπαιδευτικές εκδροµές, απαραίτητες για τη διδακτική διαδικασία, έχουν περιοριστεί
δραστικά, τα τελευταία χρόνια, λόγω ελλιπούς χρηµατοδότησης. Κατά τη διδασκαλία γίνεται
ευρεία χρήση ψηφιακών µέσων και νέων τεχνικών.

Σύνδεση θεωρίας και εικαστικής πρακτικής

Ειδικότερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τµήµατος εξήραν τη σηµασία της σύγκλισης
Ιστορίας/Θεωρίας της Τέχνης µε την καλλιτεχνική παραγωγή κάτω από την κοινή στέγη της
Σχολής, που πραγµατοποιείται όχι µόνο στο πλαίσιο των εργαστηριακών µαθηµάτων, αλλά
και έξω από αυτά, µε την ανάληψη από κοινού εκθεσιακών, κατά κανόνα, και (συνήθως σε
συνάρτηση µε αυτές) εκδοτικών πρωτοβουλιών. Υπογράµµισαν την ευεργετική επίδραση και
την αξία αυτής της επικοινωνίας για το κυρίως αντικείµενο των σπουδών τους στο πεδίο της
Ιστορίας και της Θεωρίας της Τέχνης. Η διαδραστικού τύπου συνάντηση θεωρητικών της
τέχνης και εικαστικών δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε βεβαίως απαλλαγµένη από
προβλήµατα. ∆ιαφορετικοί τρόποι σκέψης, διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες και διαφορετικοί
τρόποι προσέγγισης του ίδιου του καλλιτεχνικού φαινοµένου απαιτούν ιδιαίτερη
προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, τόσο στο επίπεδο των διδασκόντων όσο και των
διδασκοµένων, προκειµένου να αναπτυχθεί ένας γόνιµος διάλογος ανάµεσα στις δυο
περιοχές, χωρίς να απειληθεί η αυτονοµία τους.
Οι θετικές έως τώρα εµπειρίες και η εκδηλωµένη διάθεση γι’ αυτή την επικοινωνία πρέπει να
οδηγήσουν µελλοντικά στην ενίσχυση και την εµβάθυνσή της. Για το σκοπό αυτό, θα ήταν
σκόπιµο να αναπτυχθούν και τα κατάλληλα εργαλεία. Θα µπορούσαν λ.χ. να διοργανώνονται
από τους διδάσκοντες κοινά µαθήµατα (πράγµα που γίνεται ήδη σε κάποιο βαθµό) ή να
εισαχθούν, πειραµατικά στην αρχή και σε επιλεγµένες µόνο περιπτώσεις, στοιχεία
διαθεµατικών σπουδών (project studies) µε τη συµµετοχή αµφοτέρων των συνιστωσών της
Σχολής. Το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης προσφέρει, βέβαια, πολλά µαθήµατα
γενικής και ειδικής καλλιτεχνικής παιδείας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τµήµατος
Εικαστικών Τεχνών. Χωρίς να µειώνεται στο ελάχιστο η σηµασία αυτής της συνεισφοράς,
πρέπει να σηµειωθεί ότι, στην πλειονότητά τους, τα µαθήµατα αυτά διδάσκονται µε τη
µορφή διαλέξεων. Το ζητούµενο όµως στη συνάντηση των δύο Τµηµάτων είναι, πέρα από
την ακαδηµαϊκή γνώση και καλλιέργεια, η ενασχόληση µε συγκεκριµένα καλλιτεχνικά
ζητήµατα, όπως αυτά προκύπτουν µέσα από την άµεση και ζωντανή καλλιτεχνική
παραγωγή. Θα ήταν, εποµένως, χρήσιµο να υπάρξει προβληµατισµός για µια µερική
µετατόπιση του χαρακτήρα της συνεργασίας των δύο Τµηµάτων σύµφωνα µε τις αρχές που
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εκτέθηκαν πιο πάνω. Ας σηµειωθεί, τέλος, ότι η επιθυµία για µεγαλύτερη σύγκλιση θεωρίας
και πρακτικής εκφράστηκε και κατά τη συνάντηση της Επιτροπής Αξιολόγησης µε θεσµικούς
εκπροσώπους από τους χώρους της Τέχνης και της Ιστορίας της Τέχνης.

Παραδόσεις/σεµινάρια

Από την άποψη των τρόπων διδασκαλίας επισηµάνθηκε ότι στο Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας
της Τέχνης κυριαρχεί η από καθέδρας διδασκαλία (παραδόσεις). Κατά τα πρώτα έτη
λειτουργίας του Τµήµατος, που συµπίπτουν µε την περίοδο αξιολόγησης, το Πρόγραµµα
Σπουδών χαρακτηριζόταν από καταφανή δυσαρµονία µεταξύ αριθµού παραδόσεων και
αριθµού σεµιναρίων, τα οποία ήταν ελάχιστα. Το πρόβληµα αυτό έχει διαπιστωθεί από το
διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος, και έχουν γίνει στο µεταξύ προσπάθειες αντιµετώπισής
του. Η Επιτροπή κρίνει πάντως απαραίτητο να δοθεί, κατά το δυνατόν, µεγαλύτερη έµφαση
στο σεµιναριακό τρόπο διδασκαλίας, που, από παιδαγωγική άποψη, συµβάλλει στην
ενίσχυση της κριτικής και ερευνητικής στάσης των φοιτητών (έναντι µιας καταναλωτικής
στάσης στην πρόσληψη της γνώσης), και βοηθά στην άσκηση των συγγραφικών,
επικοινωνιακών και ρητορικών τους ικανοτήτων, στοιχεία απολύτως αναγκαία στην
επαγγελµατική τους θωράκιση. Υπέρ της ενίσχυσης των σεµιναρίων εκφράστηκαν ρητά και
οι εκπρόσωποι των φοιτητών. Ασφαλώς, σε ένα σεµινάριο, για να είναι λειτουργικό, δεν
µπορεί να συµµετέχουν περισσότεροι/ες από 15-20 φοιτητές και φοιτήτριες. Με τη µείωση
ωστόσο του διδακτικού προσωπικού και την αύξηση του αριθµού εισακτέων στο Τµήµα, η
εφαρµογή αυτού του καθ’ όλα αναγκαίου µέτρου προσκρούει σε σοβαρά εµπόδια. Κατά
συνέπεια, η εξασφάλιση επαρκούς χρηµατοδότησης της Σχολής και ειδικότερα του Τµήµατος
από την Πολιτεία θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του θεσµού.

Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων

Κατά την έναρξη λειτουργίας του Τµήµατος το 2006, η αναλογία διδασκόντων και
διδασκοµένων θα µπορούσε να θεωρηθεί ικανοποιητική. Με την κατάργηση ωστόσο του
Π.∆. 407/1980 και την αναστολή των νέων προσλήψεων, σε συνδυασµό µε τη σηµαντική
αύξηση του αριθµού εισακτέων, η εικόνα αυτή ανετράπη άρδην, µε αποτέλεσµα να
δυσχεραίνεται έκτοτε σηµαντικά η διδασκαλία στο σύνολο της. Ιδιαίτερα προβληµατική
εµφανίζεται η συνθήκη αυτή για τη διεξαγωγή των σεµιναρίων, των οποίων η ενίσχυση
κρίνεται απ’ όλες τις πλευρές αναγκαία (βλ. πιο πάνω). Προς το παρόν τα προβλήµατα αυτά
αντιµετωπίζονται εκ των ενόντων, κυρίως µε εθελοντική προσφορά εργασίας εκ µέρους του
διδακτικού προσωπικού (πέρα από την εκπλήρωση των τυπικών τους καθηκόντων).
Εντούτοις, κάτι τέτοιο δεν µπορεί ούτε επιτρέπεται να αποτελέσει µόνιµη κατάσταση και
επιβάλλεται να αντιµετωπιστεί επειγόντως µε λήψη ανάλογων µέτρων εκ µέρους της
Πολιτείας.
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Επικοινωνία διδασκόντων/διδασκοµένων

Η συνεργασία διδασκόντων και διδασκοµένων κρίνεται, ιδιαίτερα από τους φοιτητές, ως
πολύ ικανοποιητική. Κατά τις συζητήσεις τους µε την Επιτροπή Αξιολόγησης, οι φοιτητές
τόνισαν ότι η συνεργασία αυτή επεκτείνεται πέρα από τις ώρες διαδασκαλίας, ότι οι
διδάσκοντες είναι προσιτοί στους σπουδαστές και πρόθυµοι να τους παράσχουν, πέρα από
τις τυπικές τους υποχρεώσεις, κάθε δυνατή βοήθεια στις σπουδές τους. Γιά λόγους
ορθότητας πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι οι εκπρόσωποι των φοιτητών (προπτυχιακών,
αποφοίτων και υποψήφιων διδακτόρων) είχαν επιλεγεί µε top-down διαδικασίες.

Υποδοµή

Κτιριακή υποδοµή

Η υποδοµή της Σχολής σε κτιριακές εγκαταστάσεις είναι γενικά πολύ καλή. Το κτίριο της
Οδού Πατησίων (το ένα από τα δύο νεοκλασικά περίπτερα που παρεµβάλλονται µεταξύ της
Οδού Πατησίων και του Κτιρίου Αβέρωφ του ΕΜΠ) λειτουργεί ως Πρυτανεία µε
παρακείµενη αίθουσα συνεδριάσεων. Το κυρίως Campus βρίσκεται στην Οδό Πειραιώς, σε
µετασκευασµένο για τον νέο σκοπό βιοµηχανικό συγκρότηµα (υφαντουργείο), αποτελείται
δε από τρεις µεγάλες, καλά εξοπλισµένες αίθουσες εκδηλώσεων (διαλέξεων, θεάτρου,
κινηµατογράφου, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, και χρησιµοποιούνται, και ως αίθουσες
διδασκαλίας), από µικρές αίθουσες παραδόσεων, πλήθος εργαστηρίων για τους φοιτητές του
Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών, ατοµικά εργαστήρια των µεταπτυχιακών φοιτητών και
γραφεία. Συµβολική κεφαλή του συγκροτήµατος πρέπει να θεωρηθεί η βιβλιοθήκη της
Σχολής, που πρόκειται να µεταφερθεί σύντοµα στο νέο κτίριο, το οποίο έχει ανεγερθεί γι’
αυτή τη χρήση σε άλλο σηµείο του Campus. Τέλος, στο συγκρότηµα λειτουργεί και το
εστιατόριο της Σχολής.
Υπάρχουν δυνατότητες επέκτασης του κτιριακού εξοπλισµού µε την ανάπλαση µικρού
κτιρίου µε όψη επί της οδού Πειραιώς, το οποίο βρίσκεται σήµερα σε ερειπιώδη κατάσταση.
Οι χώροι που θα προκύψουν θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη στέγαση της
∆ιοίκησης της Σχολής, αλλά και ως χώροι εργασίας του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της
Τέχνης, δεδοµένου ότι ο καταµερισµός των υπαρχόντων χώρων στα δύο Τµήµατα της ΑΣΚΤ
είναι προς το παρόν ανισοβαρής σε βάρος του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης –
γεγονός που οφείλεται εν µέρει στο διαφορετικό είδος σπουδών που προσφέρει καθένα από
τα δύο Τµήµατα και στον υψηλότερο αριθµό φοιτητών και διαδασκόντων του Τµήµατος
Εικαστικών Τεχνών, στην αντικειµενική δηλαδή ανάγκη του για περισσότερους και
µεγαλύτερους χώρους. Επιβάλλεται επιπρόσθετα να λυθεί το ζήτηµα του πάρκινγκ στο
Campus, να αποµακρυνθούν δηλαδή τα αυτοκίνητα από τους ανοιχτούς χώρους του
συγκροτήµατος, ώστε να διαµορφωθούν κατάλληλα ως υπαίθριοι τόποι κοινωνικής
συνάντησης και αναψυχής της ακαδηµαϊκής κοινότητας.
Στον κτιριακό εξοπλισµό του Τµήµατος προστίθενται και οι ανά την Ελλάδα εξωτερικοί
σταθµοί του Ιδρύµατος, σε χώρους ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας ή/και φυσικού κάλλους,
που µπορούν να εξυπηρετήσουν ποικίλες ανάγκες, προσφέρονται µάλιστα ιδιαίτερα για τη
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διοργάνωση θερινών σχολείων (summer schools) κτλ. Η γενικά καλή κατάσταση του
Campus παρουσιάζει ωστόσο και ορισµένα προβλήµατα. Έτσι, οι µικρές αίθουσες
διδασκαλίας κρίνονται ανεπαρκείς από άποψη επίπλωσης και εξοπλισµού (σταθεροί
προβολείς οπτικού υλικού από ψηφιακές συσκευές, δυνατότητα συσκότισης αιθουσών κτλ.).
Ας επισηµανθεί, τέλος, η ανάγκη δηµιουργίας χώρων για τη διεξαγωγή σεµιναριακών
µαθηµάτων, κατά προτίµηση στους νυν χώρους της βιβλιοθήκης, µετά τη µετακόµισή της
στο νέο κτίριο του Campus της οδού Πειραιώς που προορίζεται γι’ αυτόν το σκοπό, ή στο ίδιο
το νέο κτίριο.

Μέσα έρευνας και διδασκαλίας

Ως προς τα µέσα έρευνας και διδασκαλίας, ενώ θεωρείται εξαιρετική η πληρότητα της
βιβλιοθήκης, επισηµαίνεται ότι: (α) επιβάλλεται να αυξηθούν δραστικά οι ώρες λειτουργίας
της, η οποία ήδη καλύπτεται εν µέρει από εθελοντική εργασία φοιτητών· (β) πρέπει να
εξασφαλιστούν επειγόντως οι αναγκαίοι πόροι για την αγορά νέων εκδόσεων και
περιοδικών, καθώς και για την πλήρη αποκατάσταση της πρόσβασης σε βάσεις ψηφιακών
δεδοµένων (π.χ. JSTOR) που έχει διακοπεί. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους περιορισµούς στην
αγορά βιβλίων και περιοδικών, πέρα από τα άµεσα προβλήµατα επιστηµονικής ενηµέρωσης,
προκύπτει προοπτικά ένα µείζον πρόβληµα αναπλήρωσης των κενών που θα έχουν στο
µεταξύ δηµιουργηθεί. Επισηµαίνεται επίσης η ανάγκη εγκατάστασης και λειτουργίας
περισσότερων υπολογιστών στη βιβλιοθήκη. Επίσης θα ήταν ευκταίο, µελλοντικά, να
διαθέτει το Τµήµα µικρό αριθµό φορητών υπολογιστών προς δανεισµό σε φοιτητές που δεν
έχουν στην κατοχή τους υπολογιστή.
Οι φοιτητές υπογράµµισαν τη µεγάλη σηµασία της υπηρεσίας e-class, που ήδη λειτουργεί
και µε την οποία εξασφαλίζεται η διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιοποιηµένη βιβλιογραφία
και εν γένει ψηφιοποιηµένα υλικά µελέτης. Το σύστηµα κρίνεται ιδιαίτερα λειτουργικό και
πρέπει να ενθαρρυνθεί η συστηµατική εφαρµογή και διεύρυνσή του.

Σύστηµα εξετάσεων

Το σύστηµα εξετάσεων, που συνίσταται σε τελική γραπτή ή προφορική εξέταση, ενδιάµεσες
πρακτικές ασκήσεις, και εργασίες για την εµπέδωση των θεωρητικών και πρακτικών
ζητηµάτων που πραγµατεύεται κάθε µάθηµα, ανταποκρίνεται στα απαιτούµενα κριτήρια.
Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Προγράµµατος Σπουδών και της οργάνωσης της
διδασκαλίας (µικρότερες τάξεις, σεµιναριακά µαθήµατα), θα ήταν σκόπιµο να δοθεί
περισσότερη έµφαση στην εκπόνηση γραπτών εργασιών, βασισµένων σε αυτόνοµη έρευνα,
παρά στην απλή αποτύπωση της διδαχθείσας ύλης.

∆ιασύνδεση έρευνας και διδασκαλίας

Η έρευνα στο Τµήµα έχει προς το παρόν τη µορφή είτε ανεξάρτητου ερευνητικού έργου των
διδασκόντων (ενίοτε στο πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων) είτε έρευνας που διεξάγεται
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στο πλαίσιο της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. Είναι αυτονόητο πως το ερευνητικό
έργο των διδασκόντων επιδρά στη διδασκαλία και την ποιότητά της. Ωστόσο, η ερευνητική
δραστηριότητα των υποψήφιων διδακτόρων θα µπορούσε να βρει διόδους προς τη
διδασκαλία αν υπήρχε δυνατότητα συµµετοχής τους στη διδακτική διαδικασία. Για την ώρα,
κάτι τέτοιο γίνεται µόνο περιστασιακά, άτυπα και σε εθελοντική βάση. Ευκταίο θα ήταν
συνεπώς να δηµιουργηθούν δοµές που θα επέτρεπαν µια πιο ουσιαστική και συστηµατική
εµπλοκή των υποψήφιων διδακτόρων στη διδασκαλία. Η δηµιουργία δοµηµένων
ερευνητικών προγραµµάτων που θα επέτρεπαν µια διευρυµένη διασύνδεση της έρευνας µε
τη διδασκαλία σε προπτυχιακό και, προοπτικά, σε µεταπυχιακό επίπεδο θεωρείται, εξαιτίας
του µεγέθους του Τµήµατος, µάλλον δύσκολη. Η ανάθεση διδασκαλίας σε µεταδιδάκτορες,
διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο φροντιστηριακών ασκήσεων θα ήταν
ωστόσο ευκταία.

Κινητικότητα

Η κινητικότητα των φοιτητών εµφανίζεται προς το παρόν περιορισµένη. Αυτό οφείλεται
κυρίως στο γεγονός ότι το Τµήµα είναι νεοσύστατο. Το διδακτικό προσωπικό έχει πλήρη
επίγνωση της σηµασίας που έχει η εφαρµογή της αρχής της κινητικότητας και εργάζεται για
τη δηµιουργία των σχετικών προϋποθέσεων. Σηµαντική δοµική προϋπόθεση για να γίνουν οι
προθέσεις πραγµατικότητα είναι η διασύνδεση του Τµήµατος µε αντίστοιχα Τµήµατα
Πανεπιστηµίων ή συναφών Σχολών του εξωτερικού διαµέσου προγραµµάτων ακαδηµαϊκών
ανταλλαγών (λ.χ. Erasmus). Και σε αυτό τον τοµέα γίνονται αξιέπαινες προσπάθειες από
µέρους του Τµήµατος. Προς αυτή την κατεύθυνση χρήσιµη θα ήταν η πρόσκληση
επισκεπτών καθηγητών για συµµετοχή σε µαθήµατα του Τµήµατος, η αντίστοιχη συµµετοχή
διδασκόντων του Τµήµατος στο διδακτικό πρόγραµµα ξένων Πανεπιστηµίων, καθώς και η
οργάνωση κοινών ξενόγλωσσων σεµιναρίων στο πλαίσιο θερινού σχολείου (summer school),
ενδεχοµένως σε καλλιτεχνικούς σταθµούς της ΑΣΚΤ, του προπτυχιακού και ιδίως του
µεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών.

Αξιολόγηση

Αναγκαίος όρος γιά την εφαρµογή της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους
διδασκοµένους του Τµήµατος είναι η επίτευξη συναίνεσης µεταξύ των δύο µερών ως προς
την αξία αυτής της διαδικασίας.
∆ιαδικαστικά και ουσιαστικά ζητήµατα αναφορικά µε την οργάνωση και διεξαγωγή της
αξιολόγησης έχουν συζητηθεί διεξοδικά στα αρµόδια συλλογικά όργανα σε επίπεδο
Τµήµατος και Ιδρύµατος µε συµµετοχή και εκπροσώπων των φοιτητών, τα δε
ερωτηµατολόγια - απογραφικά δελτία, όπως αυτά προτείνονται από την Α∆ΙΠ, έχουν ήδη
εξειδικευθεί, ώστε να ανταποκρίνονται κατά το δυνατόν στις ιδιαιτερότητες του Τµήµατος
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, στο πλαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης "ΜΟ∆ΙΠ
ΑΣΚΤ". Στο πλαίσιο της ίδιας πράξης έχει δηµιουργηθεί ολοκληρωµένο πληροφοριακό
σύστηµα, συµβατό µε το αντίστοιχο της Α∆ΙΠ, µε στόχο την αυτοµατοποίηση και
απλοποίηση των εν λόγω διαδικασιών.
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Γ. Έρευνα

Στόχοι και κριτήρια της έρευνας

Το Τµήµα επιδιώκει την προσέλκυση έγκριτων ερευνητών για την πλήρωση των µόνιµων
θέσεων ∆ΕΠ, την οργάνωση διαλέξεων και σεµιναρίων, και άλλων διδακτικών και
πολιτιστικών δράσεων. Επίσης επιδιώκει την ατοµική και συλλογική συµµετοχή σε
ερευνητικά προγράµµατα και συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις (Ηράκλειτος ΙΙ, Θαλής,
Αριστεία κτλ.), τη συνεργασία µε άλλες Σχολές του εσωτερικού και της αλλοδαπής, και την
επιλογή αξιόλογων ερευνητικών προτάσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Το Τµήµα θέτει υψηλά κριτήρια και υψηλούς στόχους στο ερευνητικό πεδίο, για διδάσκοντες
και φοιτητές του. Έτσι, προσβλέπει λ.χ. στη µεγαλύτερη συµµετοχή των προπτυχιακών
φοιτητών του στις δράσεις του αντίστοιχου Τµήµατος Εικαστικών τεχνών (εργαστήρια,
οργάνωση εκθέσεων), στη συχνότερη οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε µουσεία,
πινακοθήκες κτλ. και εκπαιδευτικών εκδροµών, διαλέξεων και άλλων πολιτιστικών
εκδηλώσεων, που εξοικειώνουν τους φοιτητές µε την έρευνα στο αντικείµενο των σπουδών
τους. Βεβαίως επιθυµεί τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή των υποψήφιων διδακτόρων σε
ερευνητικά προγράµµατα και εκδηλώσεις, και την οργάνωση σεµιναρίων ή workshops στο
πλαίσιο των ∆ιδακτορικών Σπουδών.

Ερευνητική δραστηριότητα

∆ιδάσκοντες του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης συµµετέχουν ενεργά στο
υπάρχον Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών και
σχεδιάζουν να το ενισχύσουν µε ένα δικό τους Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το
οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή αµέσως µετά το πέρας της εξωτερικής αξιολόγησης. Επίσης το
Τµήµα έχει ήδη απονείµει τρεις διδακτορικούς τίτλους σπουδών και έχει εγκρίνει, τα
τελευταία χρόνια –κυρίως µετά το 2011, γεγονός που φανερώνει τη δυναµική της
ερευνητικής δραστηριότητας– 32 προτάσεις διδακτορικών διατριβών, που επιβλέπονται ήδη
από µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος.
Όπως ήδη επισηµάνθηκε, η ποιότητα των υποδοµών για την έρευνα είναι ικανοποιητική, µε
την επιφύλαξη ότι ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός (υπολογιστές, ψηφιακές συσκευές,
προγράµµατα και εφαρµογές) δεν ανανεώνεται όσο θα έπρεπε, και ότι, µετά το 2011, η
βιβλιοθήκη της Σχολής δεν ενηµερώνεται πλέον επαρκώς σε βιβλία, περιοδικές εκδόσεις και
ψηφιακό υλικό λόγω έλλειψης πόρων. Αν η ελλιπής ενηµέρωση της βιβλιοθήκης συνεχιστεί,
είναι βέβαιο πως θα επηρεάσει δυσµενώς την ποιότητα του ερευνητικού έργου του Τµήµατος
(διδασκόντων και υποψήφιων διδακτόρων).
Στις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις του Τµήµατος περιλαµβάνονται η εκδοτική σειρά Ιστορίας
και Θεωρίας της Τέχνης (5 τόµοι), ένα πρόσφατο περιοδικό Ιστορίας της Τέχνης, και τα
αυτοτελή έργα, οι επιµέλειες εκδόσεων και µεταφράσεων, τα άρθρα σε ελληνικά και διεθνή
περιοδικά και συλλογικούς τόµους και οι βιβλιοκρισίες των διδασκόντων. Ο αριθµός και η
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ποιότητα των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος κρίνεται
ικανοποιητικός. Η εθνική και διεθνής αναγνώριση της ερευνητικής δραστηριότητας του
Τµήµατος επιβεβαιώνεται από την αύξηση των εξωτερικών προσκλήσεων προς τους
διδάσκοντες για διαλέξεις, συµµετοχή σε συνέδρια, σε συµβουλευτικές και εξεταστικές
επιτροπές κτλ., καθώς και των επιστηµονικών συνεργασιών σε εθνικές και διεθνείς
ερευνητικές δράσεις.
Κατά το χρονικό διάστηµα 2006-2011, διδάσκοντες του Τµήµατος συµµετείχαν σε 15 διεθνή
ερευνητικά προγράµµατα ως συντονιστές και σε 13 προγράµµατα ως εταίροι (partners), ενώ
5 µέλη ∆ΕΠ κατείχαν διοικητικές θέσεις σε διεθνείς ακαδηµαϊκούς οργανισµούς και
επιστηµονικές εταιρείες.

Αποτελέσµατα της ερευνητικής δραστηριότητας και προτάσεις βελτίωσης

Για το σύντοµο διάστηµα λειτουργίας του Τµήµατος (2006-2011), τα αποτελέσµατα του
ερευνητικού έργου των µελών του (επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, ερευνητικά προγράµµατα,
διεθνείς συνεργασίες) κρίνονται θετικά και υπόσχονται πολλά για τις µελλοντικές
προοπτικές του Ιδρύµατος. Κατά την κρίση της Επιτροπής, επιβάλλεται η λειτουργία, το
συντοµότερο, Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επίσης κρίνεται απολύτως
απαραίτητη η οργάνωση σεµιναριακού κύκλου (Colloquium) για υποψήφιους διδάκτορες µε
την ενεργή συµµετοχή των επιβλεπόντων καθηγητών και άλλων διδασκόντων στην
αποτίµηση της προόδου των διδακτορικών εργασιών.
Όπως ήδη επισηµάνθηκε, θα ήταν ωφέλιµη η περαιτέρω συνεργασία, σε επίπεδο
ερευνητικών προγραµµάτων και πολιτιστικών δράσεων, µε το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών
καθώς και µε επίσηµους εξωπανεπιστηµιακούς φορείς της Tέχνης και της Iστορίας της
Tέχνης. Τέλος, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διεθνοποίηση της ερευνητικής
δραστηριότητας του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, µε συµµετοχή σε
ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα, συνεργασία µε ξένες Σχολές και ενίσχυση γενικότερα
της κινητικότητας των διδασκόντων.
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∆. Άλλες υπηρεσίες
Το Τµήµα κρίνει τις παρεχόµενες διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες αρκετά ικανοποιητικές.
Επισηµαίνεται, ωστόσο, και από το διδακτικό και από το διοικητικό προσωπικό η άµεση
ανάγκη µηχανοργάνωσης του Τµήµατος, που θα απελευθερώσει στον διοικητικό τοµέα
δυνάµεις απαραίτητες για την παραπέρα βελτίωση των προσφερόµενων υπηρεσιών. Στο
ζήτηµα αυτό παρατηρείται καθυστέρηση σε σχέση µε τον αρχικό προγραµµατισµό.
∆εδοµένης της αύξησης του αριθµού των φοιτητών και φοιτητριών, η καθυστέρηση αυτή
πρέπει να θεωρηθεί κρίσιµη. Ας σηµειωθεί ότι η γραµµατεία του Τµήµατος, εκτός από τα
συνήθη γραµµατειακά της καθήκοντα –τήρηση µητρώου και ατοµικών φακέλων των
φοιτητών, εγγραφές και ανανεώσεις εγγραφών, κατάταξη πτυχιούχων, οργάνωση και
διεξαγωγή τµηµατικών και πτυχιακών εξετάσεων, καταχώριση και ανακοίνωση
βαθµολογιών, ενεργοποίηση διαδικασίας υποτροφιών ΙΚΥ, χορήγηση πιστοποιητικών
φοίτησης, αναλυτικής βαθµολογίας και περάτωσης σπουδών, πληροφόρηση των
φοιτητών/φοιτητριών και του κοινού, τήρηση του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος
και παρακολούθηση των τροποποιήσεών του, εποπτεία και συντονισµός της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας του Τµήµατος, πραγµατοποίηση εξετάσεων και µέριµνα για την κατανοµή
και τη διάθεση του τεχνικού εξοπλισµού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τµήµατος,
διανοµή των συγγραµµάτων– και τη γραµµατειακή υποστήριξη των οργάνων του Τµήµατος,
επωµίζεται καθήκοντα που αφορούν την υποστήριξη άλλων διαδικασιών (λ.χ. της εκλογής
ή/και εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού), ενώ πρόσφατα η γραµµατέας του Τµήµατος
ανέλαβε (προσωρινά) και τα καθήκοντα γραµµατέως της κοσµητείας. Το υπάρχον
προσωπικό κρίνεται από την Επιτροπή αριθµητικά επαρκές, µε την προϋπόθεση ότι ο
αριθµός των φοιτητών και φοιτητριών δεν θα αυξηθεί στο µέλλον και ότι η Γραµµατεία του
Τµήµατος δεν θα αναλαµβάνει εξωτµηµατικά καθήκοντα. Στην αντίθετη περίπτωση, θα
τεθεί επιτακτικά η ανάγκη αύξησης του προσωπικού.
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µε τους οποίους η Επιτροπή είχε την ευκαιρία να συνοµιλήσει,
τόνισαν τη σηµασία της ύπαρξης Γραφείου ∆ιασύνδεσης (που έχει στις αρµοδιότητές του τη
διασύνδεση φοιτητών και αποφοίτων της Σχολής µε την αγορά εργασίας, την εκπόνηση
στατιστικών µελετών και την οργάνωση δοµών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των
φοιτητών µε αναπηρία στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας).
Για τις παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά µε τις υποδοµές του Τµήµατος βλ. πιο πάνω
∆ιδασκαλία/Υποδοµές.
Η δηµόσια διαδικτυακή παρουσία του Τµήµατος ολοκληρώνεται σταδιακά και
επικαιροποιείται τακτικά. Η Επιτροπή επισηµαίνει ωστόσο ότι η κεντρική ιστοσελίδα της
Σχολής έχει (πέρα από τον τίτλο της) ως µοναδικό της περιεχόµενο τους κόµβους που
οδηγούν στα subdomains των δύο Τµηµάτων. Αυτό, σε επίπεδο εντυπώσεων, βρίσκεται σε
κάποια ανακολουθία µε το χαρακτήρα της ΑΣΚΤ ως καταρχήν ενιαίας σχολής. Σε επίπεδο
χρηστικότητας, οι προσβάσεις σε κεντρικά µπλοκ πληροφοριών δεν µπορούν να γίνουν µε
κεντρικό τρόπο παρά µόνο µέσω των subdomains.
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Συνεργασία µε κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς

Σταθερό στόχο του Τµήµατος αποτελεί η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε φορείς του
πολιτισµού και της τέχνης, πράγµα που εκφράστηκε µε σαφήνεια τόσο από το διδακτικό
προσωπικό όσο και από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τµήµατος. Η δηµιουργία
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα, η προγραµµατιζόµενη ανακαίνιση της Εθνικής
Πινακοθήκης µε την ταυτόχρονη καθ’ ύψος και κατ’ έκτασιν επέκτασή της και η
επαναλειτουργία της µε νέους όρους θα αποτελέσουν ισχυρούς πόλους εικαστικού
πολιτισµού και εποµένως εξίσου ισχυρούς πόλους έλξης για το Τµήµα στην εφαρµογή µιας
εξωστρεφούς στρατηγικής συνεργασιών. ∆ηµόσια και ιδιωτικά µουσειακά και εκθεσιακά
ιδρύµατα και καλλιτεχνικοί χώροι στο κέντρο αλλά και στην περιφέρεια αποτελούν δυνητικά
προνοµιακούς εταίρους του Τµήµατος. Τέλος, περιοδικές εκδηλώσεις στο χώρο της τέχνης
και του πολιτισµού, καταξιωµένες ή νεότερες, όπως το Φεστιβάλ Αθηνών ή το ReΜap,
προσφέρουν ιδανικές πλατφόρµες στις οποίες το Τµήµα µπορεί να διεκδικήσει τη δική του
παρουσία. Είναι ευτύχηµα ότι, παρά την οικονοµική κρίση που έχει πλήξει τη χώρα, στον
τοµέα της τέχνης παρατηρείται αξιοπρόσεκτη κινητικότητα, η οποία προσφέρει στο Τµήµα
ευκαιρίες διαρκούς και εντατικής επαφής µε τα ίδια τα καλλιτεχνικά φαινόµενα, αλλά και
ευκαιρίες να αναπτύξει ιστορικό, θεωρητικό και κριτικό λόγο σε ζητήµατα της τέχνης, µε
συµµετοχή όλων των βαθµίδων της ακαδηµαϊκής ιεραρχίας του Τµήµατος. Ειδικά για τους
φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τµήµατος πρέπει να επιδιωχθεί η προσέγγιση των
προαναφερθέντων χώρων για ποικίλες δράσεις: επισκέψεις, συµµετοχή στη διοργάνωση
εκθέσεων µε τη µορφή πρακτικής άσκησης, ανάληψη ρόλου ξεναγών σε εκθέσεις, συµβολή
στη συγγραφή κειµένων και στην τεκµηρίωση εκδηλώσεων, αρχειοθέτηση των υλικών τους
κτλ. Το κυριότερο όµως, οι χώροι αυτοί µπορούν να λειτουργήσουν ως πεδίο πρωτογενούς
έρευνας τόσο στο πτυχιακό όσο και στο προγραµµατιζόµενο µεταπτυχιακό επίπεδο. Το
Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης είναι άρτια εφοδιασµένο για τέτοιου είδους
πρωτοβουλίες εξαιτίας της πλούσιας πείρας που αποκτά στη µικροκλίµακα της Σχολής χάρη
στην καθηµερινή συνεργασία του µε το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών.
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E. Στρατηγικός σχεδιασµός, προοπτικές βελτίωσης και
αντιµετώπισης ανασχετικών παραγόντων

Ο σχεδιασµός µιας στρατηγικής ακαδηµαϊκής ανάπτυξης απαιτεί την ύπαρξη σταθερών
µεγεθών στα οποία να µπορεί αυτή να στηριχθεί. Ένα τέτοιο σηµαντικό µέγεθος αποτελούν
τα οικονοµικά του Τµήµατος καθώς και της Σχολής γενικότερα. Σε συνθήκες κρίσης και
αυστηρής δηµοσιονοµικής πολιτικής, οι προοπτικές ανάπτυξης, χωρίς καµία απολύτως
ευθύνη της Σχολής, αναγκαστικά συρρικνώνονται. Ωστόσο, το µεγαλύτερο πρόβληµα –πέρα
από τις δραµατικές περικοπές στον προϋπολογισµό της Σχολής– έγκειται στο γεγονός ότι η
Πολιτεία δεν είναι σε θέση, προς το παρόν τουλάχιστον, να παράσχει στοιχειώδεις συνθήκες
προγραµµατικής σταθερότητας. Πρόκειται για κεφαλαιώδες έλλειµµα που µπορεί να
φαλκιδεύσει και τις καλύτερες των αναπτυξιακών προθέσεων και, στη χειρότερη περίπτωση,
να αποθαρρύνει ακόµη και την ίδια τη διατύπωσή τους. Από αυτή την άποψη, είναι
αξιοθαύµαστο ότι το Τµήµα και η Σχολή, παρά τις ολωσδιόλου αντίξοες συνθήκες που
αντιµετωπίζουν, προσπαθούν να εξασφαλίσουν όρους καλής λειτουργίας, να
προγραµµατίζουν και να εφαρµόζουν, στο µέτρο του δυνατού, περαιτέρω ενέργειες.
- Η σχεδιαζόµενη εισαγωγή Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η αναµόρφωση των
διδακτικών µεθόδων µε µεγαλύτερη έµφαση στη διεξαγωγή σεµιναριακών µαθηµάτων και η
εισαγωγή του θεσµού των διπλωµατικών εργασιών αποτελούν βραχυ/µεσοπρόθεσµους
στόχους στο επίπεδο των σπουδών.
- Η αύξηση του αριθµού του ∆ιδακτικού Προσωπικού είναι άµεση ανάγκη του Τµήµατος στο
επίπεδο της στελέχωσής του ενόψει των ανωτέρω µέτρων, αλλά και της αύξησης του
αριθµού των φοιτητών και φοιτητριών.
- Η µεταφορά της βιβλιοθήκης της Σχολής στο νέο κτίριο και, σε συνδυασµό µε αυτό, η
εξασφάλιση επαρκών χώρων κυρίως για τη διεξαγωγή των σεµιναρίων είναι
βραχυπρόθεσµος στόχος στο επίπεδο της κτιριακής υποδοµής.
- Στο επίπεδο της ψηφιοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, στόχος είναι η άµεση
εφαρµογή της µηχανοργάνωσης.
- Στο επίπεδο της διασύνδεσης της Σχολής, βραχυ/µεσοπρόθεσµος στόχος είναι η υπογραφή
πρωτόκολλων συνεργασίας µε φορείς της Τέχνης και του Πολιτισµού.
- Η διεθνής διασύνδεση του Τµήµατος αποτελεί επίσης άµεσο στόχο, που επιδιώκεται
καταρχήν µε την εντατικοποίηση των προσπαθειών για διεύρυνση της συµµετοχής στο
Πρόγραµµα Erasmus.
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F. Συµπεράσµατα και συστάσεις της Επιτροπής
Εξωτερικής Αξιολόγησης

Συµπερασµατικά, η αξιολόγηση του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, που έγινε
µε αυστηρά κριτήρια και µε ακαδηµαϊκό πρότυπο αντίστοιχα τµήµατα και σχολές της
Ευρώπης και των ΗΠΑ, είναι απολύτως θετική. Πρόκειται για ένα δυναµικό τµήµα µε
ξεχωριστή φυσιογνωµία στον ελληνικό χώρο, καθώς είναι το µόνο πανεπιστηµιακό ίδρυµα
που προσφέρει αυτόνοµες σπουδές Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης υπό τη σκέπη της
ΑΣΚΤ και σε στενή συνάφεια µε την καλλιτεχνική παραγωγή στο αντίστοιχο Τµήµα
Εικαστικών Τεχνών.
Κατά τη βραχύχρονη λειτουργία του (2006-2011), το Τµήµα κατόρθωσε
1) να στελεχώσει το διδακτικό προσωπικό του µε ικανούς ερευνητές, που διαθέτουν αξιόλογη
ακαδηµαϊκή εµπειρία σε πανεπιστήµια της Ευρώπης και των ΗΠΑ, αναπτύσσουν ερευνητική
δραστηριότητα και µεριµνούν για τη βελτίωση της διδασκαλίας και των παρεχοµένων
σπουδών
2) να προσελκύσει καλούς προπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες
3) να διαµορφώσει ένα σύγχρονο Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών µε ευρωπαϊκό
προσανατολισµό και έµφαση στη διεπιστηµονικότητα, το οποίο ανανεώνεται σε τακτά
διαστήµατα, και ένα Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών υψηλών προδιαγραφών
4) να αναπτύξει γόνιµη συνεργασία µε το αδελφό Τµήµα Εικαστικών Τεχνών, µε συµµετοχή
των διδασκόντων του στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εικαστικού Τµήµατος
και των φοιτητών του σε κοινές καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δράσεις
5) να δηµιουργήσει διόδους συνεργασίας µε εξωπανεπιστηµιακούς φορείς Τέχνης και
Πολιτισµού µε στόχο την ευρύτερη κατάρτιση και επαγγελµατική θωράκιση των φοιτητών
και φοιτητριών του.
Η λειτουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που αποτελεί άµεση
προτεραιότητα, θα επιτρέψει την περαιτέρω εµβάθυνση και εξειδίκευση των Σπουδών
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης και θα δηµιουργήσει τον απαραίτητο συνδετικό κρίκο
ανάµεσα στις προπτυχιακές και τις διδακτορικές σπουδές.
Οι επιµέρους συστάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης συνιστούν προτάσεις για περαιτέρω
διαρθρωτικές βελτιώσεις του διδακτικού και ερευνητικού έργου του Τµήµατος, των
διοικητικών υπηρεσιών και των υποδοµών του, ώστε να αναπτύξει ακόµη περισσότερο τη
δυναµική του και να γίνει ακόµη πιο ανταγωνιστικό στο πλαίσιο της διεθνούς ακαδηµαϊκής
κοινότητας.
Η Πολιτεία οφείλει να ανταµείψει τις αξιέπαινες προσπάθειες του νεοσύστατου Τµήµατος,
εξασφαλίζοντας όχι µόνο την οµαλή λειτουργία του αλλά και τους αναγκαίους όρους για την
εσωτερική ανάπτυξη και τη διεθνή προβολή του, παρέχοντας στο ίδρυµα την απαραίτητη
χρηµατοδότηση για τη βελτίωση των υποδοµών του και στους φοιτητές του Τµήµατος τα
ανάλογα επαγγελµατικά δικαιώµατα.
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