ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022
Σύμφωνα με:
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3404/2005, «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 260),
2. τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 195),
3. τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193),
4. τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου», «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής
Κώδικα είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις (Α΄ 268),
5. τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005, Α΄ 98),
6. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄
141), «Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
7. τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης , Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
8. την υπουργική απόφαση αριθμ.: Φ.253.1/56061/Α5/14-05-2020, (ΦΕΚ
1853τ.Β΄/15-05-2020), περί καθορισμού του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακ.έτος
2020-2021.
9. To ΦΕΚ 3185/16-12-2013/192329/Β3 περί διαδικασίας κατάταξης
πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
οι κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά Σχολών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της
Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, γίνονται κατόπιν γραπτών εξετάσεων, με κατάταξή τους στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων για το ακαδημαϊκό
έτος 2021-2022.
Για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας με κατατακτήριες εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα 3 (τρία) μαθήματα:
1. Ιστορία 1453-1940
2. Επιστήμη της Πληροφορίας
3. Αρχές Μαθηματικών

Εξεταστέα ύλη (Βιβλιογραφία)
Για το μάθημα ΄΄Ιστορία 1453-1940΄΄:
1α. Aπόστολος Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, 1204-1985, Εκδόσεις Βάνιας,
Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 155-419.
1β. Ν.Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Εκδόσεις θεμέλιο,
Αθήνα 1994, σελ.1-156.
Για το μάθημα ΄΄Επιστήμη της Πληροφορίας΄΄:
1. Γ. Δ. Μπώκος, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2001.
Για το μάθημα ΄΄Αρχές Μαθηματικών΄΄:
1.

Χατζηκυριάκου, Κ. (2008), «Αριθμοί, Σύνολα, Σχήματα: Μαθηματικά για τη δασκάλα και τον δάσκαλο», Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία.
2.
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Ενιαίου Λυκείου.
3.
Seymoyr Lipschutz, Marc Lars Lipson, Σειρά : Schaum, Θεωρία και προβλήματα
στα διακριτά μαθηματικά, εκδόσεις Τζιόλα 2003.
Πιο αναλυτικά η ύλη για το μάθημα ΄΄Αρχές Μαθηματικών΄΄:
-

-

-

-

Δεκαδικοί Αριθμοί (Πράξεις, Μονάδες Μέτρησης: Μήκους-Εμβαδού-ΌγκουΧρόνου, Ποσοστά, Ποσά: Ανάλογα- Αντίστροφα).
Πραγματικοί Αριθμοί (Πράξεις, Δυνάμεις, Ρίζες, Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ.)
Γεωμετρία [Επίπεδα Σχήματα (Εμβαδόν και Περίμετρος: ΤρίγωνουΠαραλληλογράμμου - Τραπεζίου- Κύκλου, Ισότητα και Ομοιότητα Τριγώνων, Πυθαγόρειο Θεώρημα, Στερεά Σχήματα (Μέτρηση: Κύβου- Παραλληλεπίπεδου- Πυραμίδας -Κύλινδρου –Κώνου- Σφαίρας.)].
Λογική (Λογικές Προτάσεις, Πίνακας Αληθείας, Λογικοί Σύνδεσμοι, Νόμοι De
Morgan, Ταυτολογία), Προτασιακός Τύπος, Καθολικός ποσοδείκτης Υπαρξιακός
ποσοδείκτης.
Σύνολα (Παραδείγματα, Ισότητα Συνόλων), Υποσύνολα (Ιδιότητες), Δυναμοσύνολο, Πράξεις συνόλων (Ένωση, Τομή, Διαφορά) Συναρτήσεις (Ορισμός, Πράξεις,
Γραφική Παράσταση).
Στατιστική (Πληθυσμός, Μεταβλητές, Μέτρα: Θέσης –Διασποράς).
Πιθανότητες (Ορισμός: Κλασικός-Αξιωματικός, Κανόνες Λογισμού, Συνδυαστική:
Βασική Αρχή Απαρίθμησης-Διατάξεις-Συνδυασμοί).
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Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2021, στη Γραμματεία του Τμήματος (στο email : archei@ionio.gr) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών
τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης
του τίτλου σπουδών.
Εξετάσεις
Στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β΄)
ορίζεται ότι: «Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως
20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, ενώ το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται
από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από
την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος».
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στην έδρα του Τμήματος
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας στην Κέρκυρα, κατά το χρονικό
διάστημα από 1 έως και 20 Δεκεμβρίου 2021.
Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την εξέταση του πρώτου μαθήματος.
Oι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, στις αίθουσες του κτιρίου του
Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας , Ιωάννου Θεοτόκη
72, στην Κέρκυρα και θα τηρηθούν όλοι οι απαραίτητοι κανόνες υγιεινής, στο πλαίσιο της αποφυγής της μετάδοσης του Covid-19.
Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων
α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα
τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας
εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.
β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν
δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της
ταυτότητάς του.
γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται
στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται
να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
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ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν
έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας
μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται
να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις
εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει
στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους
κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που
δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται
από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των
επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.
η) Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν
στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στο δεύτερο
βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη
του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων.
θ) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο
υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.
ι) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά
δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον ένα
(1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.
ια) Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
Η πραγματοποίηση των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διά ζώσης,
σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας
υγείας και τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να επισκέπτονται καθημερινά την ιστοσελίδα του
Τμήματος προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα.
Από την Γραμματεία του Τμήματος
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