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Ειδικής Σύνθεσης
Τεχνών Ήχου και Εικόνας
, στην από τις 15/06/2016 9
ασή της

παρ. 16, του Ν. 4115/2013 και τ
πεται
: «

13/04/2016 απόφασης της 5ης

Ειδικ

σ

34,

.

.

: Μία (1)

του μαθήματος “Συγγραφή και Οπτικοποίηση
Σεναρίου”
του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή” του
.
:

ργου
: 28/02/2017
1

(1)
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: 1.300,00€ (συμπεριλαμβανομένων των

νόμιμων κρατήσεων).

Απαιτούμενα Προσόντα: οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν στην κατοχή
τους μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και να καταθέσουν σχεδιάγραμμα
διδασκαλίας μαθήματος.
Κριτήρια Αξιολόγησης: οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τα ανωτέρω
απαιτούμενα προσόντα, θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Κριτήρια αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

Κριτήριο 1:
Βιογραφικό στοιχεία:

Σύνολο από 0 έως 70,
επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

0 - 10

γ) προηγούμενη διδακτική εμπειρία

0 - 20

β) συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών

0 - 10

δ) καλλιτεχνικό / δημιουργικό έργο

0 – 20

β) δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια
γ) μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία
Κριτήριο 2:

:

0-5
0-5
Σύνολο από 0 έως 30,
επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος

0 - 10

β) αξιοποίηση βιβλιογραφίας

0 - 10

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης σε βάθος χρόνου
13 εβδομάδων διδασκαλίας

0 - 10

Υποβολή προτάσεων

.
Στην πρότασή τους πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται το Σχεδιάγραμμα
Διδασκαλίας Μαθήματος.
.
14:00

)

31/08/
2
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Τεχνών Ήχου και Εικόνας
.

Αξιολόγηση των προτάσεων

προηγουμένως. Το απαιτούμενο προσόν της κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών πρέπει να ικανοποιείται επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία της
αξιολόγησης. Το ίδιο ισχύει και για την κατάθεση του Σχεδιαγράμματος
Διδασκαλίας Μαθήματος.
. Η τυ
Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου(http://avarts.ionio.gr/
.
Ενστάσεις

υποβληθο

πέντε (5)
45/9.3.1999).

Λοιπά θέματα – πληροφορίες

Τεχνών Ήχου και Εικόνας στα τηλέφωνα 2661087860 και 26610-87861, ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση audiovisual@ionio.gr.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Ανδρέας Φλώρος

Αναπληρωτής Καθηγητής
3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σύντομη περιγραφή του μαθήματος "Συγγραφή και Οπτικοποίηση Σεναρίου"

Σκοπός του μαθήματος "Συγγραφή και Οπτικοποίηση Σεναρίου" αποτελεί η
εμβάθυνση των φοιτητών στις αισθητικές και τεχνικές προδιαγραφές,
προσανατολισμένων οπτικά αφηγηματικών μέσων, όπως το κόμικ και ο
κινηματογράφος. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων επιχειρείται η εξοικείωση
των φοιτητών με τη θεωρία και πρακτική, που απορρέει από τη διαδικασία
δημιουργίας έργων οπτικής μυθοπλασίας. Δίνεται έμφαση στην
συμπληρωματική σχέση κειμένου και εικόνας με όρους ιεραρχίας
μορφοπλαστικών δυνατοτήτων και προβλημάτων. Με αφετηρία την υλοποίηση
γραπτών ασκήσεων, πραγματοποιείται η κριτική ανάλυση σεναρίων των
φοιτητών και ενθαρρύνεται η χρήση αναλογικών και ψηφιακών εργαλείων, που
υποστηρίζουν την μετάφραση του γραπτού κειμένου σε σκηνοθετημένες οπτικά
αφηγηματικές δομές.
Εξάμηνο διδασκαλίας: χειμερινό

Ώρες διδασκαλίας: 2 εβδομαδιαίως
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