Αρχιτεκτονική
Ορισµοί
Οι περισσότεροι άνθρωποι, στη πορεία της ζωής τους, ψάχνουν την ταυτότητά τους. Να
καταλάβουν, άλλοι συνειδητά και άλλοι ασυνείδητα, τι κρύβατε και τι δηµιουργείται πίσω από την
καθηµερινή µάσκα, τι περνάει από τα φίλτρα και τι µένει έξω από τα τείχη.
Η αρχιτεκτονική γεννήθηκε από ανάγκη, πραγµατοποιείται (όσο πραγµατοποιείται) από ανάγκη και
υπάρχει και εξελίσσεται στη νόηση των ανθρώπων , κυρίως των ειδικών, των αρχιτεκτόνων.
Ακόµα δεν µπορούµε να βρούµε έναν πλήρη ορισµό για την αρχιτεκτονική, για την πρακτική του
αρχιτέκτονα ή ακόµα για τον ίδιο τον αρχιτέκτονα. Ίσως αυτό είναι που οδηγεί την έρευνα µας σε µία
δεύτερη φτώχεια και το µόνο που µένει να πούµε είναι, ότι αρχιτεκτονική είναι αρχιτεκτονική. «Κώστας
Κουρεµένος»
Σήµερα, όπως και από πολύ καιρό, πιστεύω πώς η αρχιτεκτονική δεν έχει να κάνει µε την αναζήτηση
µορφών µε ενδιαφέρον ή µε προσωπικές κλίσεις. Η αληθινή αρχιτεκτονική είναι πάντα αντικειµενική
και είναι έκφραση της πιο εσωτερικής δοµής της εποχής στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσεται
«Mies van der Rohe»

Ο αρχιτέκτων πρέπει να είναι ένας συντονιστής – ένας άνθρωπος µε ευρύτατες προοπτικές και
επαγγελµατική ικανότητας. ∆ουλειά του είναι η ενοποίηση των πολλών κοινωνικών, τεχνικών,
οικοδοµικών και µορφολογικών προβληµάτων που γεννιώνται σε σχέση µε το ‘’κατασκευάζειν’’
«Walter Gropius»
Η αρχιτεκτονική είναι το σοφό, σωστό και καταπληκτικό παιχνίδι των µορφών κάτω από το φως Le
Corbusier
Αν η φύση ήταν άνετη, ο άνθρωπος δεν θα είχε εφεύρει την αρχιτεκτονική Oscar Wilde
Εννοώ την αρχιτεκτονική µε θετική έννοια, σαν ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνικοπολιτικής
ζωής µέσα στην οποία πραγµατοποιείται. Αυτή είναι από τη φύση της συλλογική . ¨Όταν οι πρώτοι
άνθρωποι άρχισαν να κατασκευάζουν κατοικίες, προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα καλύτερο
περιβάλλον για τη ζωή τους, να δηµιουργήσουν ένα τεχνητό κλίµα, κάτω από ένα αισθητικό
πρίσµα. Η αρχιτεκτονική ταυτίζεται µε τα πρώτα ίχνη της πόλης. ‘Ετσι η αρχιτεκτονική είναι
αναπόσπαστο κοµµάτι του πολιτισµού και µία πραγµατικότητα συνεχής, παγκόσµια και αναγκαία.
Aldo Rossi

Πιστεύω πώς η αρχιτεκτονική είναι η έκφραση της ιστορίας σε µορφές. Είτε το θέλουµε είτε όχι, κάθε
αρχιτεκτονική είναι η αντανάκλαση εκείνης της στιγµής, εκείνης της κουλτούρας και εκείνης της
καλλιτεχνι9κής στιγµής στην οποία ζεις. Η αρχιτεκτονική είναι πάντα χρονολογηµένη και η γοητεία
της βρίσκεται στο γεγονός ότι περπατάς σε µια πόλη, αναγνωρίζεις µέσα από την αρχιτεκτονική µία
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Πιστεύω πως κάθε κτίριο εκφράζει µία ειδική περίπτωση. Η
αρχιτεκτονική έχει µία πολύ συγκεκριµένη σχέση µε τον χρόνο, είναι µία µέθοδος να χρονολογεί
κανείς τη δουλειά και αποτελεί µια έκφραση µορφής. Με αυτή την έννοια η αρχιτεκτονική είναι
δεµένη µε τον χρόνο , µε τον όρο ότι ζει. Mario Botta

Συχνά στη σχολή µας παροµοίαζαν τον αρχιτέκτονα σαν µαέστρο µιας µεγάλης
ορχήστρας. Είναι αυτός που πρέπει να βρει κοινό τόπο µε όλους όσους εµπλέκονται στον
σχεδιασµό και στην υλοποίηση ενός τεχνικού έργου, όποιας κλίµακας. Πέρα από τη
σύλληψη της ‘’ιδέας ‘’ για τον σχεδιασµό ενός κτιρίου, µιας γειτονιάς, µιας πλατείας και τα
κοινωνικά, αισθητικά, ιστορικά και οικονοµικά κριτήρια που πρέπει να λάβει υπόψη πρέπει
να έχει καλές τεχνικές γνώσεις όλων των ειδικοτήτων, έτσι ώστε να µπορεί να συνθέσει ,να
σχεδιάσει και τελικά να υλοποιήσει τη µελέτη.
Στις σχολές αρχιτεκτονικής πέρα από τη βαθιά γνώση της ιστορίας της αρχιτεκτονικής, των
τεχνών και της πολεοδοµίας και τον τρόπο εξέλιξης τους στην πορεία των χρόνων οι
µελλοντικοί αρχιτέκτονες µαθαίνουν να δίνουν τεχνικές λύσεις µε το πρίσµα της αισθητικής
και της ισορροπίας µε γνώµονα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Θεωρείται από πολλούς
κοινωνική επιστήµη γιατί αναπτύσσεται και εξελίσσεται παράλληλα µε τον άνθρωπο.
∆ηµιουργεί το περιβάλλον στο οποίο ζούµε και επηρεάζει την καθηµερινότητά µας.
Αν και πρόκειται για µία πολυτεχνική σχολή µε πολλά τεχνικά µαθήµατα, µαθηµατικάγεωµετρία, δοµική µηχανική, οικοδοµική κλπ. στη δοµή του προγράµµατος σπουδών
υπάρχουν πολλά µαθήµατα θεωρητικά,όπως, ιστορία τέχνης & αρχιτεκτονικής,
κοινωνιολογία, ψυχολογία , φιλοσοφία κλπ. αλλά και πολλά µαθήµατα καλών τεχνών
γλυπτική, ζωγραφική κλπ. Ο κύριος κορµός των µαθηµάτων αποτελείται από τα µαθήµατα
σύνθεσης που ξεκινάνε από την κλίµακα του αντικειµένου και σταδιακά φτάνουν µέχρι την
εξοικείωση µε την κλίµακα της πόλης. Τα µαθήµατα σύνθεσης είναι µία µελέτη στην οποία
καλούνται οι φοιτητές να χρησιµοποιήσουν όλα τα εφόδια των γνώσεων που έχουν λάβει
και να δώσουν τεχνικές λύσεις, εναρµονισµένες µε το περιβάλλον και την ιστορία του,
πάντα µε αισθητικά κριτήρια. Καλούνται να δηµιουργήσουν χώρο και να αντιµετωπίσουν
τον χώρο αυτό τόσο ως έργο τέχνης αλλά και ως χώρο που θα επηρεάσει την
καθηµερινότητα των ανθρώπων (δοχεία ζωής αλλιώς), όπλα τους η ανεπτυγµένη
αισθητική, η βαθιά γνώση της ιστορίας, τα κοινωνικά κριτήρια, τα διαφορετικά υλικά και οι
τεχνικές γνώσεις. ∆ορυφορικά µαθήµατα σύνθεσης αποτελούν και θέµατα ένταξης νέων
κτιρίων ή νέων χρήσεων σε µνηµεία ή σύνολα, ιστορικούς ή ιδιαίτερου φυσικού κάλους
τόπους καθώς και η προστασία αυτών. Ο κύκλος σπουδών κλείνει µε τη διπλωµατική
εργασία που παραδίδεται στο τελευταίο έτος, και αποτελεί τη συσκευασία όλων των
γνώσεων που έχουν αποκτηθεί. Το αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας είναι πάντοτε ,
προσωπική επιλογή του εκπαιδευόµενου , λειτουργεί σε ερευνητικό επίπεδο και έχει βασικό
χρόνο απασχόλησης ένα διδακτικό εξάµηνο µε δυνατότητα παράτασης.
Οι αρχιτέκτονες µπορούν να απασχοληθούν επαγγελµατικά ως:
Ελεύθεροι Επαγγελµατίες( µεµονωµένα σε προσωπικό τεχνικό γραφείο ή µέλος µιας µεγαλύτερης
µελετητικής οµάδας)
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι ( σε τεχνικό γραφείο ή σε τεχνική εταιρεία)
Αντικείµενο απασχόλησης: Μελέτη/Επίβλεψη/ Νέα Έργα/ Επισκευές Υφιστάµενων Έργων/
Αποκαταστάσεις Παραδοσιακών ή ∆ιατηρητέων Κτηρίων, Μνηµείων κλ.π. / ∆ιεκπεραίωση Αδειών ∆όµησης
και λοιπά γραφειοκρατικά θέµατα

∆ηµόσιος λειτουργός σε υπηρεσίες ( όπως η πολεοδοµία, η αρχαιολογία, οι τεχνικές υπηρεσίες των
∆ήµων κλπ. )

Μελετητές ∆ηµοσίων Έργων ή Επιβλέποντες ∆ηµοσίων Έργων (όπου προσδιορίζεται
συγκεκριµένη κατεύθυνση δράσης και ασκείται µόνο αυτή πχ. Πολεοδόµος ή µελετητής έργων ή
αποκαταστάσεις µνηµείων κλπ…)
Απορρόφηση στον Τοµέα της Εκπαίδευσης ( συνέχεια δράσης σπουδών -µεταπτυχικά, διδακτορικά
κλπ. -µέσα στο πανεπιστηµιακό χώρο και εξέλιξη στα διάφορα επίπεδα εκπαιδευτικών θέσεων)

ΣΧΟΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΑΣ Ε.Μ.Π

Το πρόγραµµα σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ έχει καθοριστεί µε βάση τις
απαιτήσεις ανώτατης εκπαίδευσης επιστηµονικού δυναµικού και µε τις ευρύτερες απαιτήσεις της
αρχιτεκτονικής παραγωγής, όπως αναπτύσσονται τόσο στον άµεσο χώρο άσκησης του
επαγγέλµατος, όσο και διεθνώς, υπό την επιρροή συνολικότερων πολιτικών, οικονοµικών και
πολιτισµικών µεταλλαγών.
Βασικότατη είναι η παρατήρηση πως η Σχολή Αρχιτεκτόνων, συνιστά ∆ηµόσια Πανεπιστηµιακή
Σχολή. Η οργάνωση του προγράµµατός της δε συνδέεται απλά µε την ευρύτερη «ελεύθερη»
αναγνώριση και αξιολόγηση των επιστηµονικών και επαγγελµατικών συνθηκών. Συνδέεται, πολύ
ειδικότερα, µε συλλογικά πολιτειακά αιτήµατα ανώτατης εκπαίδευσης επιστηµονικού δυναµικού,
όπως και µε συλλογικούς θεσµικούς όρους οργάνωσης αυτής της εκπαίδευσης.
Ο δηµόσιος αυτός χαρακτήρας, οδηγεί µεταξύ των άλλων, στην αρχή της διατήρησης του εύρους
και της πολυµορφίας της σπουδής, ως προς τη δοµή, τους διδάσκοντες και, κυρίως, τους
εκπαιδευόµενους. Η Σχολή δεν απευθύνεται σε µικρό αριθµό αποδεκτών οι οποίοι εκπαιδεύονται
ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριµένες απαιτήσεις αγοράς, αλλά σκοπεύει στη
διαµόρφωση επιστηµόνων προορισµένων να αντιµετωπίσουν το ευρύτερο εκείνο πεδίο θεµάτων
που οφείλουν να απασχολούν την πολιτεία και που απαντούν στις απαιτήσεις του εκτενέστερου
δυνατού τµήµατος του πληθυσµού. Το παρεχόµενο από τη Σχολή δίπλωµα είναι δίπλωµα
Αρχιτέκτονα Μηχανικού χωρίς εξειδίκευση.
Πριν τη λεπτοµερέστερη επεξήγηση του προγράµµατος µαθηµάτων αξίζει να επισηµανθεί η
σύγχρονη συνθήκη των ραγδαίων µεταβολών οι οποίες χαρακτηρίζουν τη διεθνή πραγµατικότητα
στις περιοχές της επιστήµης και της τεχνολογίας. Η συνθήκη αυτή δηµιουργεί στα Ακαδηµαϊκά
Ιδρύµατα την υποχρέωση εκπαίδευσης νέων επιστηµόνων, ικανών να παρακολουθούν το νέο
γίγνεσθαι µε τρόπο ψύχραιµο και κριτικό. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται ώστε να παρουσιάζουν
συνεχή δεκτικότητα µάθησης, να µπορούν να ανατροφοδοτούν τα αποθέµατα γνώσης τους, να
είναι σε θέση να παρακολουθούν τη δυναµική του κοινωνικού συστήµατος και του επαγγέλµατος,

όπως αυτό διαµορφώνεται µέσα σε µια ενοποιηµένη αγορά εργασίας, µε γνώση, όµως, των
ιδιαιτεροτήτων του χώρου τους.
∆ιακρίνονται δύο τύποι οργάνωσης των µαθηµάτων: µαθήµατα Σύνθεσης και Θεωρίας και
µαθήµατα Θεωρίας - Άσκησης.
Τα Μαθήµατα Σύνθεσης και Θεωρίας αποτελούν τον άξονα συγκρότησης της σπουδής.
∆ιεξάγονται στο σχεδιαστήριο, είναι 8ωρα ή 6ωρα, αναπτύσσονται µε κεντρικό αντικείµενό τους τη
διδασκαλία του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, ενώ περιλαµβάνουν επιπλέον τη διδασκαλία θεµάτων
θεωρίας και γνωσιολογικής υποστήριξης. ∆ιατρέχουν το σύνολο των σπουδών και αντιστοιχούν σε
ένα µάθηµα Σύνθεσης και Θεωρίας για το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 9ο εξάµηνο και σε δύο µαθήµατα
Σύνθεσης και Θεωρίας για το 5ο έως και το 8ο εξάµηνο.
Στα µαθήµατα αυτά περιλαµβάνονται:
•
•
•
•

Τα µαθήµατα αρχιτεκτονικών συνθέσεων.
Τα µαθήµατα πολεοδοµικού και αστικού σχεδιασµού, όπως και σχεδιασµού υπαίθριων
δηµόσιων χώρων και τοπιακών παρεµβάσεων σε αστικές και περιαστικές περιοχές.Το µάθηµα πεδίου, µε αντικείµενο τη µελέτη και αποτύπωση παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
Τα µαθήµατα αρχιτεκτονικών κατασκευών και αντικειµένου.

Η δεύτερη κατηγορία µαθηµάτων, τα µαθήµατα Θεωρίας – Άσκησης, διαφέρουν από τα µαθήµατα
Σύνθεσης και Θεωρίας ως προς την έκταση και την πολυπλοκότητα των ζητηµάτων που
αντιµετωπίζουν, την ποσότητα εργασίας που απαιτούν για την επίλυσή τους και την οργάνωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η επεξεργασία που απαιτείται κατά τα µαθήµατα αυτά, οργανώνεται σε προκαθορισµένες φάσεις
µέσα στο εξάµηνο έτσι ώστε, σε κάθε περίπτωση, η επίλυση, διόρθωση και αξιολόγηση να
ολοκληρώνεται στο σχεδιαστήριο, κατά τη διάρκεια των ωρών διδασκαλίας ή µε οποιαδήποτε άλλη
κατανοµή της εργασίας µέσα στο εξάµηνο κρίνεται σκόπιµη από τον διδάσκοντα, προκειµένου να
µη συσσωρεύεται φόρτος εργασίας στους σπουδαστές εκτός των ωρών διδασκαλίας. Οι
παραδόσεις των εργασιών στα µαθήµατα Θεωρίας - Άσκησης ολοκληρώνονται αµέσως µετά το
πέρας των µαθηµάτων.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Απαιτήσεις του προγράµµατος, περιγραφή του προγράµµατος και κύρια µαθησιακά
αποτελέσµατα
Για την απόκτηση του πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται
σε θεωρητικά και σχεδιαστικά µαθήµατα τα οποία οργανώνονται σε τρεις ενότητες: το πρόγραµµα
εισαγωγής, το πρόγραµµα βασικών σπουδών και το πρόγραµµα διπλώµατος. Οι σπουδές
ολοκληρώνονται µε την εκπόνηση δύο εργασιών διπλώµατος: της διπλωµατικής εργασίας
σχεδιασµού και της ερευνητικής διπλωµατικής εργασίας, οι οποίες ισοδυναµούν µε 30 και 12 ECTS
αντίστοιχα.
Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων αποσκοπεί στην διαµόρφωση µιας
αρχιτεκτονικής παιδείας η οποία δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων
να εκπονούν αρχιτεκτονικές µελέτες που καλύπτουν όλες τις κλίµακες σχεδιασµού, από το
σχεδιασµό αντικειµένων µέχρι τον αστικό σχεδιασµό. Οι απόφοιτοι διαθέτουν επαρκή γνώση και
εµπειρία στη διαχείριση πολεοδοµικών προβληµάτων και γνωρίζουν τις τεχνικές µε τις οποίες θα
είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν αποτελεσµατικά µελέτες πολεοδοµικής κλίµακας. Παράλληλα
έχουν διδαχθεί µαθήµατα χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης και ως εκ τούτου είναι σε θέση
να συνεργαστούν δηµιουργικά µε τους χωροτάκτες όταν θα βρεθούν σε µια διεπιστηµονική οµάδα.
Έχουν διδαχθεί όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασµού του τοπίου και έχουν σχεδιάσει
αντίστοιχα θέµατα. Έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις και εµπειρίες στην συντήρηση και
αναστήλωση ιστορικών µνηµείων και συνόλων και είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσµατικά
ένα µεγάλο φάσµα ζητηµάτων αναστύλωσης. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος έχουν διδαχθεί και
ασκηθεί σε όλες τις µορφές σχεδίων που απαιτεί µια πλήρης αρχιτεκτονική µελέτη αλλά και σε
παράπλευρες µελέτες που επηρεάζουν την αρχιτεκτονική µορφή και οργάνωση όπως
θερµοµόνωση, υγροµόνωση, πυρασφάλεια κλπ.
Για την υποστήριξη αυτών των πρακτικών οι απόφοιτοι του Τµήµατος έχουν αποκτήσει επαρκείς
γνώσεις ιστορίας αρχιτεκτονικής, ιστορίας της τέχνης και θεωρίας της αρχιτεκτονικής έτσι ώστε οι
σχεδιαστικές προτάσεις τους να διαθέτουν ποιότητες που αντλούνται από τις εµπειρίες του
παρελθόντος, τις θεωρητικές αναζητήσεις του παρόντος και τις πολιτισµικές αναφορές του
ευρύτερου εικαστικού χώρου. Έχουν επαφή µε τις βασικές ανθρωπογνωστικές επιστήµες
προκειµένου η αρχιτεκτονική τους να είναι κοινωνικά ευαισθητοποιηµένη και να είναι σε θέση να
συλλάβει αποτελεσµατικά τις κοινωνικές και πολιτισµικές δυναµικές κάθε εποχής. Μέσα από την
ενασχόλησή τους µε τις καλές τέχνες, (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, σκηνογραφία, φωτογραφία
κλπ.) έχουν καλλιεργήσει εικαστικές δεξιότητες οι οποίες έχουν άµεσα αντίκτυπο στην ποιότητα των
αρχιτεκτονικών συνθέσεων που θα δηµιουργήσουν. Έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση των
προβληµάτων που έχουν σχέση µε τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων και των τεχνικών και µεθόδων
κατασκευής ώστε οι σχεδιαστικές τους προτάσεις να εξασφαλίζουν όλα τα στοιχεία εσωτερικής
άνεσης και κλιµατικής προστασίας. Επίσης διαθέτουν τις θεµελιώδεις γνώσεις για το σχεδιασµό
στατικών φορέων και τον υπολογισµό στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα, και έτσι µπορούν να
συµµετέχουν αποτελεσµατικά ή και να συντονίζουν διεπιστηµονικές οµάδες εργασίας σχετικές µε το
σχεδιασµό κτιρίων.
Η γενική παιδεία που λαµβάνουν στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων τους επιτρέπει να κατανοήσουν το
επάγγελµα του αρχιτέκτονα και το σηµαντικό ρόλο που αυτό παίζει στην κοινωνική και πολιτιστική
ανάπτυξη και ζωή. Έχουν ασκηθεί να διαχειρίζονται στη διάρκεια του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού
τους περιορισµούς στους οποίους υπόκειται το κάθε αρχιτεκτονικό έργο και γιe1υτόν το λόγο είναι
σε θέση να διαχειριστούν περιορισµούς που επιβάλλονται από άτοµα, κοινωνικές οµάδες ή φορείς,
από τους οικοδοµικούς και τεχνικούς κανονισµούς, την πολεοδοµική νοµοθεσία και από το κόστος
των κατασκευών. Έχουν διδαχθεί και ασκηθεί στη χρήση τον πιο σηµαντικών λογισµικών που
αφορούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό µε τρόπο που να είναι επαρκώς εξοικειωµένοι µε τις νέες
τεχνολογίες που εφαρµόζονται στην αναπαράσταση του χώρου, στην αντιµετώπιση τεχνικών
προβληµάτων, στην παραγωγή µοντέλων προσοµοίωσης, στη γέννηση νέων µορφών και στην
διασύνδεση του σχεδιασµού µε την κατασκευή. Έχουν εκπονήσει µελέτες ερευνητικού

προσανατολισµού σε θέµατα εµβάθυνσης στην αρχιτεκτονική και είναι σε θέση να εκπονήσουν
ερευνητικά προγράµµατα σε διάφορα σχετικά µε την αρχιτεκτονική γνωστικά αντικείµενα.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΑΣ

Το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών ιδρύθηκε το 1999 και είχε τους
πρώτους αποφοίτους του ήδη από το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004.
Πρωταρχικός ακαδηµαϊκός στόχος του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων είναι η άρτια εκπαίδευση των
φοιτητών/τριών ώστε να αποτελούν ταυτόχρονα ικανούς επιστήµονες και δηµιουργούς,
ευσυνείδητους επαγγελµατίες και ολοκληρωµένους κοινωνικά και πολιτισµικά πολίτες σε σχέση µε
το ευρύ γνωστικό αντικείµενο που υπηρετούν, το οποίο είναι η διαµόρφωση του κτισµένου
περιβάλλοντος και του χώρου ευρύτερα.
Το Τµήµα διαθέτει 5 σχεδιαστήρια (ένα για κάθε έτος σπουδών), οργανωµένη βιβλιοθήκη η οποία
συνεχώς εµπλουτίζεται, και υπολογιστικό κέντρο µε πλούσιο εξειδικευµένο εξοπλισµό και λογισµικό
που εξυπηρετεί περίπου 60 θέσεις εργασίας. Στο Τµήµα λειτουργεί Εργαστήριο Πολεοδοµικού και
Χωροταξικού Σχεδιασµού (Π.∆. 293/00) και Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών.

Προγράµµατα σπουδών
Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (∆ίπλωµα, 5 έτη φοίτησης)
Μεταπτυχιακά Προγραµµάτα:

∆ιαχείριση Μνηµείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική
Εργαστήρια
Εργαστήριο Πολεοδοµικού και Χωροταξικού Σχεδιασµού

Τοµείς
Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτηρίων και Οικιστικών συνόλων

Αστικός Σχεδιασµός και Αστική Ανάπλαση
Σχεδιασµός Εσωτερικού Χώρου, Τοπίου και Αντικειµένου

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ∆.Π.Θ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ

∆ιάταξη
Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του
εποµένου. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα σπουδών κάθε ακαδηµαϊκού έτους κατανέµεται χρονικά σε
δύο εξάµηνα. Τα µαθήµατα που διδάσκονται στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχουν διάρκεια
ενός (1) εξαµήνου και περιλαµβάνουν:
•
•
•
•

από έδρας διδασκαλία του µαθήµατος
φροντιστήρια και φροντιστηριακές ασκήσεις,
εργαστηριακές ασκήσεις
πραγµατοποίηση σεµιναρίων ή άλλων δραστηριοτήτων απαραίτητων για την εµπέδωση των
γνώσεων

Οι προπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών διαρκούν δέκα (10) εξάµηνα στα
οποία συµπεριλαµβάνεται και η εκπόνηση Ερευνητικής και ∆ιπλωµατικής Εργασίας.
Τα µαθήµατα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) τα υποχρεωτικά µαθήµατα και (β) τα κατ' επιλογή
µαθήµατα (υποχρεωτικά κατ' επιλογή και ελεύθερης επιλογής).

Κατάρτιση Προγράµµατος Σπουδών
Τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών καταρτίζονται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος στο τέλος του
εαρινού εξαµήνου του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους. Τα προγράµµατα αυτά περιέχουν:
•
•
•

τους τίτλους των υποχρεωτικών και των κατ' επιλογή υποχρεωτικών µαθηµάτων
τις εβδοµαδιαίες ώρες κάθε µαθήµατος (διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων)
τις διδακτικές µονάδες (δ.µ.) κάθε µαθήµατος

Κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα περιλαµβάνει ένα αριθµό διδακτικών µονάδων.

∆ιάρκεια Ακαδηµαϊκού Έτους & Εξαµήνων
Το πρώτο εξάµηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου και το δεύτερο εξάµηνο λήγει
το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες καθορίζονται από την Σύγκλητο του
Πολυτεχνείου Κρήτης. Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδοµάδες για
διδασκαλία και 2 εβδοµάδες για εξετάσεις.

Προπτυχιακές Σπουδές
Ένας φοιτητής έχει το δικαίωµα της παραίτησης από κάποια µαθήµατα και της πιθανής
αντικατάστασής τους από άλλα µέσα σε διάστηµα δύο (2) εβδοµάδων από την έναρξη των
µαθηµάτων. Η Γραµµατεία µέσα στις επόµενες δύο (2) εβδοµάδες ελέγχει το νόµιµο των αιτήσεων
εγγραφής και των δηλώσεων και καταρτίζει τους καταλόγους των εγγεγραµµένων φοιτητών για
κάθε εξάµηνο και µάθηµα. Οι κατάλογοι κοινοποιούνται στους διδάσκοντες στους οποίους έχει
ανατεθεί η διδασκαλία των µαθηµάτων. Οι φοιτητές δεν µπορούν να παρακολουθήσουν και να
εξεταστούν σε µάθηµα, το οποίο δεν συµπεριέλαβαν στη δήλωσή τους.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΥΠΡΟΥ

Θεωρώντας τη σύνθεση σαν τον κοινό παράγοντα όλων των εννοιολογικών ή άλλων
υποδιαιρέσεων ή κατηγοριών οι τέσσερις βασικοί τοµείς των σπουδών είναι: αρχιτεκτονική θεωρία
και ιστορία, αρχιτεκτονικά µέσα επικοινωνίας, αρχιτεκτονική τεχνολογία και πολεοδοµικός
σχεδιασµός.
Το προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση του ακαδηµαϊκού τίτλου Bachelor of
Science (B.Sc.) στην Αρχιτεκτονική, ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για εισδοχή στις µετέπειτα
σπουδές για την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου ∆ιπλώµατος Αρχιτέκτονα-Μηχανικού, ή Master
of Science (M.Sc.) στην Αρχιτεκτονική.
Το πρόγραµµα σπουδών στην Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήµιο Κύπρου βασίζεται στο Ευρωπαϊκό
Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and
Accumulation System ECTS). Το ECTS είναι ένα σύστηµα επικεντρωµένο στο φοιτητή το οποίο
βασίζεται στο φόρτο εργασίας που απαιτείται για το φοιτητή ώστε να επιτύχει τους στόχους του

προγράµµατος πιστώνοντας πιστωτικές µονάδες στα απαιτούµενα µαθήµατα του προγράµµατος.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών χρησιµοποιώντας το σύστηµα ECTS, για την απόκτηση
Πτυχίου B.Sc. Αρχιτεκτονικής, ο ελάχιστος αριθµός πιστωτικών µονάδων ECTS που απαιτείται είναι
240. Από αυτές τις 240 πιστωτικές µονάδες, τουλάχιστο 15 π.µ. πρέπει να είναι σε µαθήµατα
επιλογής (που δεν περιλαµβάνονται στην ειδίκευση των φοιτητών) και πρέπει να λαµβάνονται από
δύο τουλάχιστο διαφορετικές σχολές του Πανεπιστηµίου Κύπρου, ενώ 10 π.µ. πρέπει να
λαµβάνονται από το πρόγραµµα Ξένων Γλωσσών.
Τα πρώτα τέσσερα εξάµηνα εισάγουν το θέµα µέσω στούντιος σύνθεσης αυξανόµενης
αρχιτεκτονικής πολυπλοκότητας τα οποία αναπτύσσουν τις αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες
των φοιτητών, ενώ τα στούντιος στο πέµπτο και έκτο εξάµηνο επικεντρώνονται στο πολεοδοµικό και
τεχνολογικό στοιχείο αντίστοιχα. Μια σειρά µαθηµάτων των τεσσάρων τοµέων που αναφέρθηκαν
πιο πάνω αρχίζουν να συσσωρεύουν τις απαιτούµενες γνώσεις για την αποδοτική ανταπόκριση
των πολύπλοκων απαιτήσεων οποιουδήποτε συνθετικού έργου. Τα δύο στούντιος σύνθεσης τον
τέταρτο χρόνο επιτρέπουν επιλογή όσον αφορά τα συγκεκριµένα διεξαγόµενα έργα και µαζί µε
µαθήµατα.

Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών
Παρακάτω θα δείτε το πρόγραµµα σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π σε
γενικές γραµµές η δοµή των µαθηµάτων είναι παρόµοια σε όλα τα τµήµατα αρχιτεκτόνων
στις Πολυτεχνικές Σχολές της Ελλάδας

