Απόφαση μερικής αναμόρφωσης προγράμματος σπουδών του
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ
Με απόφαση της 11ης Συνέλευσης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, μετά από
πρόταση της Επιτροπής για την Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών και διαλογική συζήτηση των μελών της Συνέλευσης, ομόφωνα
αποφασίστηκε η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών ως εξής:
Α) Η μείωση των υποχρεωτικών μαθημάτων από σαράντα τρία (43) με απόφαση
του 2019-20, σε σαράντα ένα (41) και τα μαθήματα επιλογής αυξάνονται από δώδεκα
(12) σε δεκατέσσερα (14).
Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου παραμένει στα πενήντα
πέντε (55) σύμφωνα με την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών κατά το ακ.
έτος 2019-20.
Καταργούνται τα υποχρεωτικά μαθήματα :
•
•

68Θ966 «Εισαγωγή στα είδη του μουσικού θεάτρου»
68Θ604 «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄»

Β) Ορίζονται προαπαιτούμενα μαθήματα ως εξής:
•
•

68ΘΕ105 «Εργαλεία του θεάτρου στην εκπαίδευση» ορίζεται ως
προαπαιτούμενο για το μάθημα 68ΘΕ106 «Ο θεατρολόγος εμψυχωτής:
διδακτική άσκηση στο σχολείο».
68ΘΕ159 «Παιδαγωγική και διδακτική του θεάτρου» ορίζεται ως
προαπαιτούμενο για το μάθημα 68ΘΕ158 «Θέατρο και ψηφιακές τεχνολογίες
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

Γ) Μετατρέπεται ο τίτλος των μαθημάτων από:
•

68ΘΣ42 «Εισαγωγή στη διδακτική της θεατρικής πράξης Α΄» και
68Θ002 «Εισαγωγή στη διδακτική της θεατρικής πράξης Β΄»

•

68ΘΣ42 «Εισαγωγή στη θεατρική πράξη Α΄» και

Σε
68Θ002 «Εισαγωγή στην θεατρική πράξη Β΄»
Λόγω της κατάργησης του μαθήματος της «Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Α΄», μετατρέπεται ο τίτλος και το περιεχόμενο του υποχρεωτικού μαθήματος:
• 68Θ606 «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας Β΄» στον τίτλο
68Θ606 «Ιστορία νεοελληνικής λογοτεχνίας 19ος – 20ος αιώνας».

Μεταβατικές διατάξεις
Λόγω της αναμόρφωσης του Προγράμματος διευκρινίζονται τα εξής:
1. Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών του ΤΘΣ στη δήλωση μαθημάτων τους θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι τα πρώην Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα λογίζονται πλέον ως
Υποχρεωτικά (και ως Υποχρεωτικά θα αναφέρονται στο εξής).
2. Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου είναι ο
αριθμός μαθημάτων που ισχύει κατά το έτος εισαγωγής των φοιτητών.
3. Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΤΘΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για τη
λήψη του πτυχίου τους θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε 55 μαθήματα: 41
Υποχρεωτικά και 14 Επιλεγόμενα.
4. Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τα μαθήματα που δεν προσφέρονται πλέον ως
υποχρεωτικά θα αντικαθίστανται με άλλα προσφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα
ή με συγκεκριμένα μαθήματα επιλογής των διδασκόντων τους και θα δηλώνονται
ως μαθήματα επιλογής, αλλά θα υπολογίζονται ως υποχρεωτικά για όλους τους
εισαχθέντες των ακαδημαϊκών ετών πριν το 2020-21.
Το Τμήμα θα εισηγηθεί τα παραπάνω στη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ προς έγκριση.

