
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α  

Γε ν ική  Δ ι εύ θυ ν ση  Δ ιο ικη τικώ ν  Υ πη ρ εσ ιώ ν  

& Ακ αδη μα ϊκώ ν Υ ποθ έ σ ε ω ν  

Δ ιε ύθ υν ση  Δ ι ε θνώ ν  &  Δ η μοσ ίω ν  Σ χ έσ εω ν  
 

 
Ιωάννινα, 27 Σεπτεμβρίου 2018 
 

Εικαστικός Διαγωνισμός #ErasmusDays2018 

 Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει εικαστικό διαγωνισμό, με θέμα: 
«Πρόγραμμα Erasmus: πώς οι φοιτητές αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε 
διαφορετικούς πολιτισμούς, μέσω της κινητικότητας». Ο διαγωνισμός εντάσσεται στην 
ευρωπαϊκή γιορτή της εκπαίδευσης και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας #ErasmusDays2018 και 
του ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Στόχος του διαγωνισμού είναι η ενίσχυση της εικαστικής έκφρασης των φοιτητών 
του Πανεπιστημίου μας και η συμμετοχή σε δράσεις που αφορούν τη διεθνοποίηση του 
Ιδρύματος μας. 

Όροι του Διαγωνισμού 

• Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
όλων των κύκλων σπουδών.  

• Θα γίνουν δεκτά έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής και video. Το video δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα 5 λεπτά.  

• Το θέμα του εικαστικού έργου είναι το πρόγραμμα Erasmus και πώς οι φοιτητές 
αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς μέσω 
της μετακίνησης. 

• Κάθε φοιτητής δικαιούται να υποβάλει ένα έργο, το οποίο θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπο.  

• Τα έργα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά (φωτογραφία jpg υψηλής ανάλυσης, video σε 
μορφή mpeg, avi, wmv ή άλλo κοινό format), στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων 
Σχέσεων (e-mail: erasmus@uoi.gr), έως τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12 το 
μεσημέρι.  

• Στο ηλεκτρονικό μήνυμα, ο φοιτητής θα πρέπει να δηλώσει τα πλήρη στοιχεία του 
(ονοματεπώνυμο, έτος και τμήμα φοίτησης, αριθμό μητρώου, καθώς και την τεχνική 
και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε). 

• Τα έργα θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. 

• Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα 
απονείμει ως βραβείο τρία smartphones στους τρεις πρώτους, μετά από αξιολόγηση 
της κριτικής επιτροπής.  

• Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων θα έχει τα πνευματικά δικαιώματα των 
έργων που θα υποβληθούν και το δικαίωμα δημοσιοποίησης των ονομάτων των 
δημιουργών.  

 
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα 

Πληροφορίες: Πηνελόπη Γκέκα, Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας 
Τηλ: 26510 07105-6 Fax: 26510 07024 

E-mail: paula@cc.uoi.gr, cfatouru@cc.uoi.gr 
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