
AA Visiting School / Τµήµα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ 
Ενηµέρωση – Υποτροφίες 
 
 
Το AA Visiting School φέτος θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, από τις 30 Οκτωβρίου µέχρι 
τις 9 Νοεµβρίου, στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων, της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Τα AA 
Visiting School πραγµατοποιούνται µε επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσµο. Ειδικότερα 
στην Ελλάδα, έχουν προηγηθεί αντίστοιχα προγράµµατα στην Αθήνα και την Πάτρα. 
 
Το πρόγραµµα AA Visiting School Thessaloniki απευθύνεται σε φοιτητές/τριες 
αρχιτεκτονικής, σε αρχιτέκτονες και επαγγελµατίες του σχεδιασµού. 
 
Το AA VS Thessaloniki, µε τίτλο ‘Revelations’, θα εξερευνήσει τον αστικό ιστό της 
πόλης, µέσα από µια σειρά πολυ-παραµετρικών µορφολογικών χειρισµών. 
Ο συντονισµός από το Τµήµα Αρχιτεκτόνων γίνεται από τους Νίκο Καλογήρου, Σταύρο 
Βεργόπουλο και Αναστάσιο Τέλλιο. 
 
Πληροφορίες και αιτήσεις συµµετοχής στις επίσηµες ιστοσελίδες του προγράµµατος: 
http://greece.aaschool.ac.uk 
http://www.aaschool.ac.uk/STUDY/VISITING/Greece 
 
Οι θέσεις είναι περιορισµένες, γι’ αυτό παρακαλείστε όσοι και όσες ενδιαφέρεστε να 
φροντίστε έγκαιρα για τη συµµετοχή σας. 
 
 
Υποτροφίες 
 
1. Υποτροφίες του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων 
Το Τµήµα Αρχιτεκτόνων θα δώσει πέντε (5) υποτροφίες σε φοιτητές/τριες του, 
προκειµένου να συµµετάσχουν χωρίς δίδακτρα (καταβάλλοντας µόνο το AA registration 
fee £60) στο πρόγραµµα AA VS Thessaloniki.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι/ες για τις υποτροφίες αυτές καλούνται να υποβάλουν µέχρι την 
Τετάρτη 30 Σεπτεµβρίου 2015, µικρό πορτφόλιο εργασιών, 3-5 σελίδες Α4 τυπωµένες, 
καθώς και τα στοιχεία τους στη γραµµατεία του Β’ Τοµέα, στον 8ο όροφο, στην κ. Δώρα 
Ιορδανίδου, (2310 995888). 
 
Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί για το λόγο αυτό. 
 
Σηµείωση: 
Σηµειώνεται ότι η αίτηση για τις υποτροφίες του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων είναι 
ανεξάρτητη από την κανονική αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα µέσα από το επίσηµο 
site http://greece.aaschool.ac.uk  
 
 
2. Υποτροφίες του ‘Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος’ 
Το AA Greece Visiting School είναι περήφανο να ανακοινώσει ένα αριθµό υποτροφιών 
συµµετοχής για το ακαδηµαϊκό πρόγραµµα στη Θεσσαλονίκη, µε την υποστήριξη του 
Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. 
  
H προθεσµία υποβολής αιτήσεων είναι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015. 
 
Πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο συνηµµένο αρχείο, αλλά και στο σχετικό link στην 
ιστοσελίδα του προγράµµατος: 
http://greece.aaschool.ac.uk/portfolio/scholarships/ 
	  


