
Ρυθμίσεις που ισχύουν για τις δηλώσεις των μαθημάτων ιστορίας  

από φοιτητές/φοιτήτριες  3ου, 5ου, 7ου και 9ου εξαμήνου, και επί πτυχίω 

λόγω αλλαγής του περιεχομένου ή της διαδοχής τους στο πρόγραμμα: 

 

α) Οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου που έχουν περάσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το 

μάθημα 02ΤΗ10: Ιστορία αρχιτεκτονικής: Ευρύτερος Ελλαδικός χώρος (Αρχαιότητα, Ρώμη, 

Βυζάντιο, Ισλάμ και παραδοσιακή αρχιτεκτονική) το οποίο από φέτος προσφέρεται στο 3Ο 

εξάμηνο με κωδικό  03ΤΗ11 δηλώνουν στη θέση του το μάθημα 05ΤΗ11 με αίτηση τους στη 

γραμματεία μέσα στην περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων ή με αποστολή e-mail 

(anap@arch.auth.gr και cfotiado@arch.auth.gr ). 

β) Οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου που έχουν περάσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το 

μάθημα 03ΤΗ10: Ιστορία Τέχνης: Ευρύτερος Ελλαδικός  (Αρχαιότητα, Ρώμη, Βυζάντιο, 

Ισλάμ) το οποίο από φέτος προσφέρεται στο 5ο εξάμηνο με κωδικό  05ΤΗ11 δηλώνουν στη 

θέση του το μάθημα 07ΤΗ22 με αίτηση τους στη γραμματεία μέσα στην περίοδο των 

δηλώσεων μαθημάτων ή με αποστολή e-mail (anap@arch.auth.gr και 

cfotiado@arch.auth.gr ). 

γ) Οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου που έχουν περάσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 Τα 

μαθήματα 05ΤΗ10 Ιστορία αρχιτεκτονικής 2: Η αρχιτεκτονική στη δύση 9ος -19ος αιώνας και 

06ΤΗ10: Ιστορία τέχνης 2: Η τέχνη στη δύση 9ος-19ος αιώνα τα οποία από φέτος 

προσφέρονται στο 7ο εξάμηνο με κωδικό  μαθήματος 07ΤΗ22 δηλώνουν στη θέση του ένα 

από τα μαθήματα επιλογής ΤΤ, ΤΗ, ΤΒ του 9ου ή του 8ου εξαμήνου με αίτηση τους στη 

γραμματεία μέσα στην περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων ή με αποστολή e-mail 

(anap@arch.auth.gr και cfotiado@arch.auth.gr ).  Αυτό ισχύει μόνο για τους φοιτητές που 

έχουν περάσει και τα δύο μαθήματα 05ΤΗ10 και 06ΤΗ10. Σε περίπτωση που κάποιος 

φοιτητής έχει περάσει ένα από τα δύο μαθήματα δηλώνει το νέο μάθημα και εξετάζεται 

μόνο στην ύλη που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο μάθημα.  

δ) Το μάθημα 03ΤΗ11: Ιστορία αρχιτεκτονικής: Ευρύτερος Ελλαδικός χώρος (Αρχαιότητα, 

ρώμη, βυζάντιο, ισλάμ και παραδοσιακή αρχιτεκτονική) το δηλώνουν οι φοιτητές που 

χρωστάνε το μάθημα του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 02ΤΗ10: Ιστορία αρχιτεκτονικής: 

Ευρύτερος Ελλαδικός χώρος (Αρχαιότητα, Ρώμη, Βυζάντιο, Ισλάμ και παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική). 

ε) Το μάθημα 05ΤΗ11: Ιστορία Τέχνης: Ευρύτερος Ελλαδικός  (Αρχαιότητα, Ρώμη, 

Βυζάντιο, Ισλάμ) το δηλώνουν οι φοιτητές που χρωστάνε το μάθημα 03ΤΗ10: Ιστορία 

Τέχνης: Ευρύτερος Ελλαδικός  (Αρχαιότητα, Ρώμη, Βυζάντιο, Ισλάμ) 

στ) Το μάθημα 07ΤΗ22: Ιστορία αρχιτεκτονικής - τέχνης: Δύση 9ος-19ος  αιώνας το 

δηλώνουν οι φοιτητές που χρωστάνε και τα δύο μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 2014-

15, 05ΤΗ10: Ιστορία αρχιτεκτονικής 2: Η αρχιτεκτονική στη δύση 9ος -19ος αιώνας και 

06ΤΗ10: Ιστορία τέχνης 2: Η τέχνη στη δύση 9ος-19ος αιώνα. Το δηλώνουν και οι φοιτητές 

που χρωστάνε ένα από τα μαθήματα 05ΤΗ10 και 06ΤΗ10 οι οποίοι θα εξεταστούν μόνο 

στην ύλη που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο μάθημα.  
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ζ) Το μάθημα 01ΤΗ11: Αρχιτεκτονική, τέχνη, πολιτισμός- 20ος-21ος αιώνας  το δηλώνουν οι 

φοιτητές του 3ου εξαμήνου σπουδών που χρωστάνε  το μάθημα 01ΤΗ10: 20ος- 21ος αιώνας: 

ζητήματα ιστορίας της αρχιτεκτονικής της τέχνης και του πολιτισμού.  Οι φοιτητές 

μεγαλύτερων εξαμήνων οι οποίοι χρωστάνε μόνο το μέρος του μαθήματος που αντιστοιχεί 

στο μάθημα του παλιού προγράμματος σπουδών 1Θ507: Η μοντέρνα τέχνη από τον 19ο 

στον 20ο αιώνα δηλώνουν το μάθημα 01ΤΗ11: Αρχιτεκτονική, τέχνη, πολιτισμός- 20ος-21ος 

αιώνας  και θα εξεταστούν μόνο στην ύλη που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο μάθημα. Οι 

φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων που χρωστάνε μόνο το μέρος του μαθήματος που 

αντιστοιχεί στο μάθημα του παλιού προγράμματος σπουδών 1Θ506: Ιστορία της μοντέρνας 

και σύγχρονης αρχιτεκτονικής θα δηλώσουν το νέο μάθημα 02ΤΗ11: Ιστορία αρχιτεκτονικής 

20ος αιώνας στο εαρινό εξάμηνο.   

η) Το νέο μάθημα 02ΤΗ11: Ιστορία αρχιτεκτονικής, 20ος αιώνας το δηλώνουν οι φοιτητές 

που χρωστάνε το μάθημα του παλιού προγράμματος σπουδών 1Θ506: Ιστορία της 

μοντέρνας και σύγχρονης αρχιτεκτονικής. 

 

 

 

 


