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1. Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές, μετά την ολοκλήρωση της
φοίτησής τους στα Ιδρύματα υποδοχής θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα έξης
στοιχεία/παραστατικά προκειμένου να είναι δυνατή η αντιστοίχιση των μαθημάτων που διεκπεραίωσαν με επιτυχία στο
εξωτερικό και η αναγνώριση των διδακτικών μονάδων.
1α. Αναλυτική βαθμολογία του Ιδρύματος Υποδοχής (transcript of records)
1β. Στοιχεία Πανεπιστημίου:

i. Σύνολο διδακτικών μονάδων για την απόκτηση τίτλου σπουδών αρχιτεκτονικής στο
ίδρυμα υποδοχής.
ii. Απόσπασμα Οδηγού Σπουδών του Ιδρύματος υποδοχής (για τα μαθήματα που
παρακολουθήθηκαν).

1γ. Στοιχεία για κάθε μάθημα:
Για κάθε μάθημα που ολοκληρώθηκε με επιτυχία θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία τα απαραίτητα
i. Έτος ή κύκλος σπουδών στον οποίο διδάσκεται το μάθημα.
ii. Προσδιορισμός του αν το μάθημα είναι ένα αυτόνομο μάθημα ή αν αποτελεί μέρος
ενός άλλου μαθήματος ή μιας ενότητας μαθημάτων.
iii. Συνολική διάρκεια διδασκαλίας του μαθήματος (ετήσιο, τρίμηνο ή εξαμηνιαίο) και ο
χρόνος διδασκαλίας ανά εβδομάδα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
iv. Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος όπως αυτή εμφανίζεται
στον οδηγό σπουδών του Ιδρύματος, ή στα έντυπα που δίνει το μάθημα στους
φοιτητές που το παρακολουθούν και μετάφραση στα ελληνικά.
v. Σύντομη περιγραφή εργασίας και ασκήσεων που εκπονήθηκαν στο μάθημα.
vi. Προτεινόμενη αντιστοιχία με μάθημα του τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ. (να υπάρχει
συνάφεια γνωστικού αντικειμένου).
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2. Κανόνες που εφαρμόζει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων για την αντιστοίχιση μαθημάτων
που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στο ίδρυμα υποδοχής.
Για την αναγνώριση των διδακτικών μονάδων που εκπονήθηκαν στο εξωτερικό, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων εφαρμόζει τους
έξης κανόνες αντιστοίχισης των μαθημάτων.
2. 1. Αντιστοιχίες μαθημάτων
Γενική αρχή για την αναγνώριση των μαθημάτων που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στο εξωτερικό είναι κάθε μάθημα να
αντιστοιχείται με μάθημα του προγράμματος σπουδών στο Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. συναφούς - ανάλογου
περιεχομένου και ίσου αριθμού διδακτικών μονάδων.
Η αντιστοίχιση και αναγνώριση ενός μαθήματος που ολοκληρώθηκε στο Ίδρυμα υποδοχής με περισσότερα του ενός
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος μπορεί να γίνει μόνο στις εξής περιπτώσεις:
i. Όταν το θεωρητικό μάθημα που ολοκληρώθηκε στο εξωτερικό έχει περισσότερες από
5 διδακτικές μονάδες και συνιστά μια ενότητα επιμέρους διακεκριμένων θεωρητικών
μαθημάτων το καθένα από τα οποία περιγράφεται στον οδηγό σπουδών του ιδρύματος
υποδοχής ή στην αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας που παρέλαβε ο φοιτητής πριν την
αναχώρησή του.
Στην περίπτωση αυτή το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ θα διερευνήσει τη δυνατότητα
αντιστοίχισης περισσότερων του ενός μαθημάτων υπό το όρο ότι αυτά θα είναι σχετικά
με το γνωστικό αντικείμενο του προς αναγνώριση μαθήματος.
ii. Όταν το μάθημα που ολοκληρώθηκε στο εξωτερικό είναι εργαστήριο σχεδιασμού και
έχει τουλάχιστον διπλάσιες διδακτικές μονάδες από εκείνες των εργαστηρίων του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ.
Στην περίπτωση αυτή θα διερευνηθεί η δυνατότητα αναγνώρισης περισσότερων του
ενός εργαστηριών υπό το όρο ότι αυτά θα είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του
προς αναγνώριση εργαστηρίου.
Εάν δε συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις τότε αναγνωρίζεται ένα μάθημα ή εργαστήριο και οι διδακτικές μονάδες
που δεν έχουν αντιστοιχηθεί μεταφέρονται στο υπόλοιπο των διδακτικών μονάδων.
Σε περίπτωση που οι διδακτικές μονάδες ενός μαθήματος που ολοκληρώθηκε στο εξωτερικό είναι λιγότερες από εκείνες
που αναλογούν στο αντίστοιχο μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, το μάθημα δεν αναγνωρίζεται αλλά
οι διδακτικές μονάδες μεταφέρονται στο υπόλοιπο των διδακτικών μονάδων.
Στις περιπτώσεις όπου ένα μάθημα που ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο ίδρυμα υποδοχής υπολείπεται κατά μία διδακτική
μονάδα του αντίστοιχου μαθήματος του Τμήματος αλλά διδάχθηκε με ίσο αριθμό ωρών την εβδομάδα, τότε κατ’ εξαίρεση
αντιστοιχείται με το συναφές, ως προς το περιεχόμενο, μάθημα του Τμήματος.
Το σύνολο των διδακτικών μονάδων ECTS που μπορούν να αναγνωριστούν σε κάθε εξάμηνο είναι 30.
2.2. Υπόλοιπο διδακτικών μονάδων:
Αν μετά την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης όλων των μαθημάτων προκύπτει υπόλοιπο περισσότερων από 2 διδακτικών
μονάδων, τότε αναγνωρίζονται μαθήματα ελεύθερης επιλογής με συγγενές περιεχόμενο με εκείνο των μαθημάτων από τα
οποία έχουν προκύψει οι διδακτικές μονάδες του υπολοίπου.
Αν ο/η φοιτητής/φοιτήτρια έχει συμπληρώσει όλες τις απαιτούμενες μονάδες από μαθήματα ελεύθερης επιλογής, τότε
κατά περίπτωση θα εξεταστεί η δυνατότητα αναγνώρισης κάποιων μαθημάτων του βασικού προγράμματος σπουδών.
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