
Ιστορια Τεχνης Ι (Π-4030) 
 
Εργασια αντι εξετασης για τη βαθμολογηση του μαθηματος Ιστορια Τεχνης Ι (Εξεταστικη Περιοδος Σεπτεμβριου 
2021) 
Tο μαθημα θα βαθμολογηθει με εργασια, που θα πρεπει να παραδοθει ηλεκτρονικα στη διευθυνση 
ezoidis@uniwa.gr κατα το διαστημα 1-10 Σεπτεμβριου (οχι νωριτερα ή αργοτερα). 

Για την εργασια, παρουσιαστε και αναλυστε ενα εργο της επιλογης σας απο τις περιοδους της τεχνης, στις οποιες 
αναφερθηκαμε κατα τη διαρκεια του εξαμηνου, εξηγωντας γιατι εσεις το θεωρειτε σημαντικο. Παρακαλω οχι copy-
paste απο το διαδικτυο! Παραθεστε τις αποψεις σας με δικα σας λογια. Μεγιστος αριθμος λεξεων της εργασιας 
1200 λεξεις, μεγιστο μεγεθος εικονας 1ΜΒ.  

 
Ιστορία Τέχνης ΙΙ (Π-5060) 
 
Εργασια αντι εξετασης για τη βαθμολογηση του μαθηματος Ιστορια Τεχνης ΙΙ (Εξεταστικη Περιοδος Σεπτεμβριου 
2021) 
Tο μαθημα θα βαθμολογηθει με εργασια, που θα πρεπει να παραδοθει ηλεκτρονικα στη διευθυνση 
ezoidis@uniwa.gr κατα το διαστημα 1-10 Σεπτεμβριου (οχι νωριτερα ή αργοτερα). 

Για την εργασια, παρουσιαστε και αναλυστε ενα εργο της επιλογης σας απο τις περιοδους της τεχνης, στις οποιες 
αναφερθηκαμε κατα τη διαρκεια του εξαμηνου, εξηγωντας γιατι εσεις το θεωρειτε σημαντικο. Παρακαλω οχι copy-
paste απο το διαδικτυο! Παραθεστε τις αποψεις σας με δικα σας λογια. Μεγιστος αριθμος λεξεων της εργασιας 
1200 λεξεις, μεγιστο μεγεθος εικονας 1ΜΒ.  

 
Σημειολογία της Φωτογραφικής Εικόνας (Π-6060) 
 
Εργασια αντι εξετασης για τη βαθμολογηση του μαθηματος Σημειολογια της Φωτογραφικης Εικονας (Εξεταστικη 
Περιοδος Σεπτεμβριου 2021) 
Tο μαθημα θα βαθμολογηθει με εργασια, που θα πρεπει να παραδοθει ηλεκτρονικα στη διευθυνση 
ezoidis@uniwa.gr κατα το διαστημα 1-10 Σεπτεμβριου (οχι νωριτερα ή αργοτερα). 

Για την εργασια, αναλυστε σημειολογικα, δηλαδη χρησιμοποιοντας απαραιτητως σημειολογικη προσεγγιση και 
ορολογια, μια φωτογραφικη εικονα της επιλογης σας, την οποια αποστειλετε μαζι με το κειμενο στην παραπανω 
διευθυνση. Μεγιστος αριθμος λεξεων της εργασιας 1200 λεξεις, μεγιστο μεγεθος εικονας 1ΜΒ.  

 
 
Ειδικά Θέματα Διαφημιστικής (Π-7050) 
 
Εργασια αντι εξετασης για τη βαθμολογηση του μαθηματος Ειδικα Θεματα Διαφημιστικης (Εξεταστικη Περιοδος 
Σεπτεμβριου 2021) 
Tο μαθημα θα βαθμολογηθει με εργασια, που θα πρεπει να παραδοθει ηλεκτρονικα στη διευθυνση 
ezoidis@uniwa.gr κατα το διαστημα 1-10 Σεπτεμβριου (οχι νωριτερα ή αργοτερα). 

Για την εργασια, παρουσιαστε και αναλυστε μια διαφημιστικη εικονα της επιλογης σας, εξηγωντας εν συνεχεια πώς 
και γιατι αυτη θα μπορουσε ενδεχομενως να βελτιωθει. Μεγιστος αριθμος λεξεων εργασιας 1200 λεξεις, μεγιστο 
μεγεθος συμπεριλαμβανομενης εικονας 1ΜΒ.  

 

https://eclass.uniwa.gr/courses/PHAA217/
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