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Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα της ζωγραφικής, της γλυπτικής και
των εφαρμοσμένων τεχνών, όπως ιδίως της φωτογραφίας - βίντεο, των ψηφιακών μορφών τέχνης
(κινούμενο σχέδιο, τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα - animation), της εικονογράφησης εντύπων, της
μελέτης και σχεδίασης σύγχρονων αντικειμένων βιοτεχνικής και βιομηχανικής παραγωγής (design) και
της διακόσμησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και των
επιρροών της από τα μεγάλα καλλιτεχνικά ρεύματα. 

Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια
κατάρτισή τους για καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. 

Να παρέχει ειδική μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών
μαθημάτων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη
Φλώρινα. 
 Έχει ως αποστολή: 

Δείτε το video του Τμήματος ΕΔΩ

Το Τμήμα

https://www.youtube.com/watch?v=_pViX4VggM8


Πρόγραμμα Σπουδών
 
 

Εργαστηριακή διδασκαλία: βάση των σπουδών
Θεωρητικά μαθήματα: συνδιαλέγονται με τα μαθήματα των εργαστηρίων και δομούν το θεωρητικό και επιστημονικό πλαίσιο του
προγράμματος σπουδών 
Δυνατότητα επιλογής των μαθημάτων από τα εργαστήρια των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών που ενδιαφέρουν τον/την
φοιτητή/τρια.
1ο-3ο εξάμηνο: επιλογή τριών μαθημάτων από τα εργαστήρια των εφαρμοσμένων τεχνών («Κύκλος»). Παράλληλα μαθήματα:
Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική
Τέλος του 3ου εξαμήνου: δυνατότητα επιλογής εργαστηρίου κατεύθυνσης (τρία Ζωγραφικής και ένα Γλυπτικής) για τα επόμενα πέντε
εξάμηνα
Κατά τη διάρκεια αυτών των εξαμήνων δυνατότητα αλλαγής εργαστηρίου μετά από σχετική αίτηση. 
5ο, 6ο & 7ο εξάμηνο: δυνατότητα επιλογής τριών εργαστηριακών μαθημάτων εμβάθυνσης σε όποιο/α από τα εργαστήρια των
εφαρμοσμένων τεχνών επιθυμεί.
9ο & 10ο εξάμηνο: Διπλωματική εργασία: δυνατότητα επιλογής εποπτών καθηγητών.

Δυνατότητα σχηματισμού προσωπικής εικαστικής ταυτότητας και προετοιμασία για καλλιτεχνική και επαγγελματική εξέλιξη των
φοιτητών/τριών.
Απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας.
Συμμετοχή σε εκθέσεις και δράσεις.

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών είναι κατά βάση εργαστηριακό:

Στόχος του προγράμματος σπουδών: 



Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση στα σχολεία (υποχρεωτική)

Διευρυμένη πρακτική άσκηση σε φορείς

Υπάρχουν δύο κατηγορίες πρακτικής άσκησης:

Υλοποιείται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μαθημάτων παιδαγωγικής επάρκειας και κρίνεται
ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σημαντικός αριθμός αποφοίτων του ΤΕΕΤ απασχολούνται στη δημόσια
εκπαίδευση.
 

Δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις λειτουργίες και κοινωνικές εκφάνσεις του
πολιτισμού, όπως και να έρθουν σε επαφή με τον χώρο της Σύγχρονης Τέχνης.



Δυνατότητες κινητικότητας μέσω του προγράμματος Erasmus+ για σπουδές και για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

1.Ecole Cantonale D’art Du Valais (Ελβετία)
2.Mimar Sinan Guzel Sanatlar Universitesi (Τουρκία)
3.Cyprus University Of Technology (Κύπρος)
4.University Of Krakow (Πολωνία)
5.NHL University (Ολλανδία)
6.Istanbul Sisli Vocational School (Τουρκία)
7.University Of Ostrava (Τσεχία)
8.Strzeminski Academy Of Fine Arts (Πολωνία)
9.Sakarya University (Τουρκία)
10.Academia Di Belle Arti Di Venezia (Ιταλία)
11.Yasar Universitesi (Τουρκία)
12.Becancon Institute of Fine Arts (Γαλλία)
13.University of Minho (Πορτογαλία)
14.American University in Cairo (Αιγύπτος)

Φοιτητική Εμπειρία
 Erasmus+



Έρευνα

Tη συμβολή του διδακτικού προσωπικού: διοχέτευση της γνώσης που αποκτούν
από την ερευνητική και καλλιτεχνική τους δραστηριότητα στα μαθήματα
Tην εκπόνηση θεωρητικών εργασιών και καλλιτεχνικού έργου στα μαθήματα, με τη
συμμετοχή τους σε συνέδρια, με την εκθεσιακή δραστηριότητα
Tο πρόγραμμα διαλέξεων του ΤΕΕΤ, που λειτουργεί ενισχυτικά ως προς αυτήν την
κατεύθυνση, καθώς ερευνητές και καλλιτέχνες παρουσιάζουν το πρόσφατο έργο τους
και τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα τους
Tη συμμετοχή σε καλλιτεχνικές διοργανώσεις: Μπιενάλε, Εκθέσεις, Φεστιβάλ κ.ά.
Tη διοργάνωση από το Τμήμα εκπαιδευτικών εκδρομών

Η διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα για την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου
πραγματοποιείται με:



Δεκαεννιά αίθουσες με πολλαπλές χρήσεις στο κεντρικό κτίριο του ΤΕΕΤ
Ένας χώρο στο κτίριο της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Τρία κτίρια που χρησιμοποιούνται σαν Εργαστήρια σε περιφερειακά χωριά
«Εικαστικός σταθμός» στους Ψαράδες των Πρεσπών
Βιβλιοθήκη που στεγάζεται στην κεντρική βιβλιοθήκη της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 
Βρίσκεται υπο κατασκευή το νέο κτιριακό συγκρότημα
Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος στη πόλη της Φλώρινας (κτίριο Αγίας Όλγας)

Υποδομές



Η Φλώρινα είναι μια μικρή πόλη, ήσυχη, πολύ όμορφη και γραφική. 
Ξεχωρίζει η περιοχή του ποταμού Σακουλέβα που είναι μια πραγματική ζωγραφιά. Γύρω από το ποτάμι υπάρχουν πολλές
καφετέριες και τσιπουράδικα για τις φοιτητικές παρέες. 
Από τη Φλώρινα μπορείς να κάνεις ταξίδια που θα ανακαλύψεις μια Ελλάδα που δύσκολα θα δεις ξανά! Μπορείς να πας στις
μαγικές Πρέσπες και στο μοναδικό Νυμφαίο  για μονοήμερες εξορμήσεις.
Εάν  ψάχνεις λίγη δράση, πετάγεσαι στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Πισοδερίου (18 χλμ.) ή επιλέγεις δραστηριότητες όπως 
 ανεμοπτερισμό κ.α..
Η μαγεία της περιοχής, οι κρυμμένες ομορφιές της και η αναπάντεχη καλή ζωή που θα κάνεις σίγουρα θα σε εκπλήξουν.
Μία πόλη που καταλήγουν όλοι μία παρέα και που κινείται στο ρυθμό που δίνουν οι ίδιοι οι φοιτητές. Δεν μένεις απλά σε μία
πόλη, είσαι η ίδια η πόλη.

Φοιτητική ζωή στη Φλώρινα



Μετά το πτυχίο, τί;

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με
βάση εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα
επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού
τομέα, οι οποίοι έχουν αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή
περισσότερες κατευθύνσεις που λειτουργούν στο Τμήμα. Ακόμη έχουν
τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι
επαγγελματίες.

Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η
πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας η οποία αποκτάται με την
εφαρμογή του προγράμματος και του κανονισμού σπουδών του
Τμήματος.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
εγγράφονται στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΝΠΔΔ
υπαγόμενο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού).

 

 

Μελέτη απορρόφησης των αποφοίτων για τα έτη 2013-2019
Σύνολο των αποφοίτων: 533 
Δείγμα της μελέτης: 105

Απορρόφηση αποφοίτων
20%: σπουδές σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα ή
το εξωτερικό
79%: βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν αναζητά εργασία στο
εξωτερικό
52,5%:  εργάζονται στον δημόσιο τομέα
10,5%: άνεργοι
75%: απασχόληση τα δύο πρώτα χρόνια μετά την
αποφοίτησή τους από το Τμήμα (51,4% το πρώτο έτος,
26,7% το δεύτερο έτος)



Οι απόφοιτοι μας 
μιλούν για εμάς

Ηλέκτρα Μάιπα
Είναι εικαστικός με έδρα την Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Ζωγραφική στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, από όπου αποφοίτησε με άριστα. Στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών από τη Σχολή Καλών Τεχνών του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ (MA, Hons). Η πρακτική
της περιλαμβάνει σχέδια, ψηφιακά κολλάζ, εγκαταστάσεις, performance για κάμερα και κείμενο. Η δουλειά της έχει
παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Manchester Art Fair, (Ηνωμένο Βασίλειο, 2019)· στο Σπίτι
του Πολιτισμού (Ρέθυμνο, 2016)· στην K-Gold Temporary Gallery (Λέσβος, 2016)· στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών
(Θεσσαλονίκη, 2014)· στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού του Βερολίνου (2013)· στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης Action
Field Kodra (Θεσσαλονίκη, 2012)· και στη Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών της Eυρώπης και της Μεσογείου (Θεσσαλονίκη,
2011). Έχει συνεργαστεί, επίσης, με το Ινστιτούτο Marina Abramović και το Μουσείο Μπενάκη. 



Οι απόφοιτοι μας 
μιλούν για εμάς

Γιώργος Πανταζής
Αποφοίτησε από τη Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας το 2016 με «Άριστα». Στο δυναμικό του έχει συμμετοχές σε ομαδικές,
συνεργατικές εκθέσεις και διοργανώσεις, μεταξύ άλλων στην Αrt-Athina, και πέντε ατομικές εκθέσεις, στην γκαλερί Λόλα
Νικολάου στην Θεσσαλονίκη και στην γκαλερί Τεχνοχώρος, Αθήνα. Διακρίθηκε στη Διεθνή Μπιενάλε Σχεδίου του Όστεν
των Σκοπίων του 2016 και στη Διεθνή Μπιενάλε Ακουαρέλας της Ινδίας του 2017. Από το 2018 υπηρετεί ως αναπληρωτής
καθηγητής εικαστικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ρεθύμνου διοργανώνοντας παράλληλα παιδικά workshop και
εικαστικά-εκπαιδευτικά Residency, όπως το Plakias Art Residency, 2019. 



Οι απόφοιτοι μας
 μιλούν για εμάς

Ειρήνη Πουλιάση
Γεννήθηκε στην Αθήνα και με βάση το Λονδίνο δραστηριοποιείται διεθνώς. Αποφοίτησε το 2016 από την Σχολή Καλών
Τεχνών Φλώρινας με Master Integrated στην ζωγραφική και συνέχισε τις σπουδές της στο University of the Arts London
όπου αποφοίτησε το 2018 από το Chelsea College of Arts (Master in Fine Arts). Τον Νοέμβριο του 2019 παρουσίασε την
τρίτη ατομική της έκθεση "Ritalin Shots" στην Γκαλερί Περί Tεχνών Καρτέρης στην Αθήνα. Το έργο της έχει παρουσιαστεί
σε γκαλερί και μουσεία ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων του Μουσείου Τέχνης Sejong στη Σεούλ της Νότιας Κορέας
και της Γκαλερί CHARLIE SMITH LONDON, όπου τον Φεβρουάριο του 2018, επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στην ετήσια
έκθεση του Zavier Ellis "Young Gods". Το έργο της πραγματεύεται την έννοια του τραύματος σε συνάρτηση με το
συλλογικό ασυνείδητο και τις μοντέρνες δυστοπίες. 



Οι απόφοιτοι μας 
μιλούν για εμάς

Χριστίνα Τζάνη
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Από το 2010 μέχρι το 2015 σπούδασε στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής
Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, με καθηγητές τον Χάρη Κοντοσφύρη και τον Θωμά
Ζωγράφο. Έχει συμμετάσχει σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με σημαντικότερες, την ατομική
έκθεση "Forgotten Whispers” στην KH5 Gallery στη Ζυρίχη (2016), την ατομική έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηγουμενίτσας με τίτλο «Εξωδεκτική Ευαισθησία» (2016), “Τender Wounds” στη Gallery X στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας(2016)
καθώς και στις ομαδικές “13 Hours” στη Last Rite Gallery στη Νέα Υόρκη, στη Biennial Castra στη γκαλερί Lokarjeva στη
Σλοβενία, στο Fid Prize 7, Esä’s Grande Gallerie, στη Γαλλία, στην έβδομη Μπιενάλε των φοιτητών των Καλών Τεχνών της
Ελλάδας στο Ίδρυμα Θεοχαράκη και στην Affordable Art Fair Milan 2018, στο Μιλάνο. Πρόσφατα βραβεύτηκε από τους
οργανισμούς Osten και WAVA με το βραβείο “Young Balkan Artist 2017”. Ζει και εργάζεται στην Ελλάδα.





Επικοινωνία

Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών
3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης, 53100 Φλώρινα

Τηλέφωνο: 23850 55250
Email: xkonstantinidis@uowm.gr

eetf.uowm.gr

https://www.facebook.com/teetf.u/

https://eetf.uowm.gr/
https://www.facebook.com/teetf.u/

