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                                                                                                     Αριθµ. Πρωτ.:  99/6-2-2015 
 

                                                             ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

                                ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ (Μ∆Ε)  

  «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟ∆ΟΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ» 

 
 Το Τµήµα Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήµης της 
Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστηµίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται 
να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 στο 
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τεκµηρίωση Κτιριοδοµίας Πόλης µετά 
τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεµβάσεων», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό 
∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) µε τις εξής κατευθύνσεις: 
 

1. Αρχειακή Τεκµηρίωση 
2. Τεχνικές Επεµβάσεις 

Aντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η ενίσχυση της επιστηµονικής έρευνας και η παραγωγή νέας 
γνώσης στις περιοχές: των αρχειακών δεδοµένων, των συµβατών υλικών και των 
ενδεδειγµένων τεχνικών επεµβάσεων όσον αφορά στην αειφόρο ανάπτυξη, της 
κτιριοδοµίας των πόλεων µετά τον 16ο αιώνα.    

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:  

α) Η ειδίκευση επιστηµόνων στο αντικείµενο της αρχειακής τεκµηρίωσης, των συµβατών  
υλικών, της συντήρησης, των γενικών κανόνων και των ενδεδειγµένων τεχνικών 
επεµβάσεων καθώς και µεθοδολογιών επεµβάσεων κυρίως στις περιοχές της Μεσογειακής 
λεκάνης και ιδιαίτερα της Αδριατικής από τον 16ο αιώνα. 

β) Η σε βάθος κατάρτιση επιστηµόνων στις σύγχρονες µεθόδους και τις ενδεδειγµένες 
τεχνικές µέσω διεπιστηµονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας ώστε να καταστούν 
ικανοί αφενός µεν να καλύψουν µε επάρκεια τις αυξανόµενες ανάγκες του δηµοσίου και 
ιδιωτικού τοµέα της χώρας, καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός 
αυτής, αφετέρου δε να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης. 

Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, από τα οποία τα 
τρία συνιστούν υποχρεωτική παρακολούθηση και το τέταρτο περιλαµβάνει εκπόνηση 
∆ιπλωµατικής Εργασίας. 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε πτυχιούχους Τµηµάτων Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας 
και Μουσειολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, Πολυτεχνικών Σχολών και 
άλλων Τµηµάτων συναφούς γνωστικού αντικειµένου Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και 
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αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχων Τµηµάτων 
ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 
148 τ. Α΄). 

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά σε δύο Θεµατικές Περιοχές ανά κατεύθυνση σύµφωνα 
µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 
 Κατεύθυνση : ΄΄Αρχειακή Τεκµηρίωση΄΄ 
 
    Εξεταζόµενο µάθηµα: Αρχειακή Τεκµηρίωση. 

 
Εξεταστέα ύλη-Βιβλιογραφία : 
 
1. Μαριάννα Κολυβά, ‘’Εγχειρίδιο Αρχειονοµίας. Θεωρητικές Προσεγγίσεις. Οργάνωση και 
Σκοποί. Σύγχρονες Προκλήσεις.’’, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2011, (Ύλη: σελίδες 98-142, 
220-280). 
2. Μαριάννα Κολυβά, ‘’Αρχειονοµία. Φορείς Παραγωγής Αρχείων. Ιστορική Αναδροµή’’, 
εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2009, (Ύλη: σελίδες 329-404). 
 
       
Κατεύθυνση : ΄΄Τεχνικές Επεµβάσεις΄΄ 
 
    Εξεταζόµενο µάθηµα: Ιστορία της Αρχιτεκτονικής. 

       
Eξεταστέα ύλη-Βιβλιογραφία 
 

1. Xαρ. Θ. Μπούρας, «Μαθήµατα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής ΙV», Εκδόσεις ΕΜΠ, 
Αθήνα 1975. (Ύλη : Ιστορία της Αρχιτεκτονικής από την Αναγέννηση µέχρι τις αρχές 
του 20ου αιώνα). 

 
2. Σηµειώσεις της Αφρ. Μπιρµπίλη από το βιβλίο του Χαρ. Θ. Μπούρα  «Μαθήµατα 

Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής IV» (Ιστορία της Αρχιτεκτονικής από την Αναγέννηση µέχρι 
τις αρχές του 20ου αιώνα). 

 
3. Ισχύων αρχαιολογικός νόµος 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και 

εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153/28-6-2002, τ. Α). 
 

4. Χάρτης της Βενετίας για την αποκατάσταση και Συντήρηση Μνηµείων και 
Μνηµειακών Συνόλων. 

 
Οι εξετάσεις των µαθηµάτων των δύο κατευθύνσεων θα πραγµατοποιηθούν την 
Τρίτη 24/2/2015 ως εξής : 
 

1. Αρχειακή Τεκµηρίωση,  ώρα 15.00-17.00. 
2. Τεχνικές Επεµβάσεις,  ώρα 17.00-19.00. 

 Ο αριθµός των εισακτέων µεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε είκοσι (20). Η ηµεροµηνία 
έναρξης και το πρόγραµµα µαθηµάτων θα ανακοινωθεί στο δικτυακό τόπο του Τµήµατος 
και στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστηµίου.  

 Η αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφεροµένων πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

- Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας (µε δήλωση της κατεύθυνσης που επιλέγεται). 
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- ∆ύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας. 

- Αντίγραφο πτυχίου νοµίµως επικυρωµένο. 

- Αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας νοµίµως επικυρωµένο. 

- Αναγνώριση από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών 
προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής. 

- Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα. 

- Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής εµπειρίας, εφόσον υπάρχουν. 

Για τους Έλληνες πτυχιούχους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή µιας ξένης 
γλώσσας από τις γλώσσες της Ε.Ε. ή της ρωσικής. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας 
για τους Έλληνες πτυχιούχους πιστοποιείται µε την κατάθεση σχετικών τίτλων σύµφωνα µε 
όσα ισχύουν κάθε φορά στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα. 

Επισηµαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία έγγραφα και 
αποδεικτικά που πιστοποιούν γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία που ο υποψήφιος αναφέρει 
στο βιογραφικό του. ∆ιαφορετικά τα στοιχεία αυτά, δεν θα λαµβάνονται υπόψη.  Οι αιτήσεις 
υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιµο στον δικτυακό τόπο του Τµήµατος ή 
χορηγείται µε fax από την Γραµµατεία του Τµήµατος. 

Για την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιµηθούν η επιτυχής εξέταση στη γραπτή 
δοκιµασία, ο βαθµός πτυχίου καθώς και η ερευνητική δραστηριότητα και η επαγγελµατική 
εµπειρία του υποψηφίου. 

 Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά  πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν έως και 
την Παρασκευή 20/2/2015 (σφραγίδα ταχυδροµείου) στη Γραµµατεία του Τµήµατος 
Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στην 
διεύθυνση: «οδός Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα». Για περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος στην Κέρκυρα 
(κα M. Μαυρωνά  τηλ. 26610-87418). 

O Πρόεδρος του Τµήµατος 
Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας & Μουσειολογίας 

του Ιονίου Πανεπιστηµίου 
 
 
 

Καθηγητής Χρήστος Παπαθεοδώρου 
                                                                      
 

 
 

 


