
Η Διπλωματική εργασία στο γνωστικό αντικείμενο της Σκηνογραφίας Ενδυματολογίας 

αποτελεί μια πλήρη σε έκταση και βάθος Σκηνογραφική κ Ενδυματολογική μελέτη του/της 

φοιτητή/τριας που η επεξεργασία της εκτελείται στην διάρκεια του 9ου και 10ου  εξαμήνου 

σπουδών 

Προϋπόθεση για την ανάληψη της επίβλεψης της εργασίας από τον αντίστοιχο επιβλέποντα 

καθηγητή είναι ο/η φοιτητής/τρια να έχει παρακολουθήσει και να έχει περάσει επιτυχώς τα 

υποχρεωτικά μαθήματα σκηνογραφίας 1ου και 2ου  έτους σπουδών (2ΣΓ1,4ΣΓ1) καθώς και τα 

κατ’ επιλογή μαθήματα σκηνογραφίας ενδυματολογίας 3ου και 4ου  έτους σπουδών που 

παρέχονταν στην διάρκεια σπουδών του/της φοιτητή/τριας. Μαθήματα κατ’ επιλογή 

σκηνογραφίας ενδυματολογίας θεωρούνται τα μαθήματα σκηνογραφίας ενδυματολογίας 

(5ΣΓ1-2, 6ΣΓ1-2, 7ΣΓ1-2, 8ΣΓ1-2), τα μαθήματα σχεδίου (5ΣΓ3, 6ΣΓ3) καθώς και τα μαθήματα 

‘’Χώρος-Χρηστικό αντικείμενο-Ένδυμα (5ΣΓ4, 6ΣΓ4). Κατ’ εξαίρεση και με σύμφωνη γνώμη 

του επιβλέποντα καθηγητή μπορεί να γίνει ανάληψη επίβλεψης διπλωματικής χωρίς ο/η 

φοιτητής/τριας να έχει περάσει όλα τα μαθήματα αλλά το μεγαλύτερο μέρος τους με την 

προϋπόθεση να τα παρακολουθήσει και να τα έχει περάσει μέχρι την υποστήριξη της 

διπλωματικής εργασίας. 

Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει υποχρεωτικά ένα πρώτο σκέλος το οποίο αφορά την 

επεξεργασία ενός πρωτότυπου ερευνητικού θέματος που θα βοηθήσει την διαμόρφωση των 

προθέσεων και την τελικών προτάσεων της διπλωματικής. Το θέμα είναι της επιλογής του 

φοιτητή και της σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντα καθηγητή. Η παρουσίαση αυτής της 

έρευνας γίνεται μέσα από το γραπτό κείμενο και την χρήση οπτικών υλικών (φωτογραφίες, 

σχέδια, αναπαραστάσεις). Συνοδεύεται από τις βιβλιογραφικές πηγές (βιβλία, περιοδικά, 

τύπος, σχετικές μελέτες) και τις άλλες πηγές οπτικού υλικού. 

 

Η Διπλωματική εργασία μπορεί να αφορά 

· την υλοποίηση της σκηνογραφίας κ ενδυματολογίας μιας μικρού μήκους ταινίας που 

πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια των σπουδών της σχολής ή εκτός αυτής. 

·  την σκηνογραφική και ενδυματολογική επεξεργασία μιας υποτιθέμενης κινηματογράφησης 

ενός δραματοποιημένου κείμενου (ποίημα, διήγημα, μυθιστόρημα) το οποίο παρουσιάζει 

ενδιαφέρον όσον αγορά στους χώρους και στα ενδύματα, επιλογής του/της φοιτητή/τριας 

και της σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντα. 

· την σκηνογραφική και ενδυματολογική επεξεργασία μιας υποτιθέμενης κινηματογράφησης 

ή εκτέλεσης μιας σύλληψης (concept) εγκατάστασης στον χώρο με δραματουργικό 

ενδιαφέρον. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η σκηνογραφική-ενδυματολογική μελέτη πρέπει να είναι 

ικανοποιητική όσον αφορά τον όγκο της εργασίας του/της φοιτητή/τριας που αντιστοιχεί σε 

εργασία ενός έτους. 

Η εργασία εκτελείται και παρουσιάζεται με σκίτσα, τελικά σχέδια, κατασκευαστικά σχέδια, 

δισδιάστατες μακέτες-προοπτικά, λεπτομερή σχέδια ρούχων με ενδείξεις υλικών 



κατασκευής και μια τουλάχιστον τρισδιάστατη μακέτα κατασκευής ενός σημαντικού χώρου 

σε κλίμακα 1/10,1/25,1/50 αναλόγως του μεγέθους του χώρου. Σαν ελάχιστη ποσότητα 

ενδεικτική του όγκου εργασίας και της επεξεργασίας σε έκταση και σε βάθος  θεωρούνται 15 

δείγματα προοπτικών χώρων - προτάσεων διαμόρφωσης και η υλοποίηση της τρισδιάστατη 

μακέτας ενός τουλάχιστον χώρου εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και 20 δείγματα 

σχεδιασμού ενδυμάτων - προτεινόμενων εμφανίσεων των προσώπων. Στα προηγούμενα 

απαιτείται η  με έγχρωμη παρουσίαση και η  επεξεργασία δύναται να είναι ή παραδοσιακά 

στο χέρι ή με ψηφιακά προγράμματα σχεδιάσεων. Η τρισδιάστατη μακέτα θεωρείται 

απαραίτητη ανεξάρτητα αν υπάρχει και ψηφιακή τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου. 

Η επίβλεψη και παρακολούθηση της πορείας  της διπλωματικής εργασίας είναι συστηματική 

με τακτικές συνευρέσεις του/της φοιτητή/τριας με τον επιβλέποντα (ενδεικτικά και κατ’ 

ελάχιστον μια φορά τον μήνα). 


