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Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  
 
Το ΠΠΣ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καλύπτει όλες τις περιοχές του 
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Κτιρίων, Κτιριακών Συ κροτημ των και Συνόλων, του 
Αστικού Σχεδιασμού, του Πολεοδομικού  Σχεδιασμού, του Χωροτα ικού  Σχεδιασμού , 
του Σχεδιασμού  Υπαί ριων Χώρων και του Τοπίου, του Σχεδιασμού Εσωτερικών 
Χώρων και Αντικειμένων, του Βιομηχανικού Σχεδιασμού, της Συντήρησης και 
Αποκατ στασης Κτιρίων και Συνόλων, του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και 
της  Οικοδομικής. Η Θεωρία και Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης 
πλαισιώνουν τα ερ αστήρια σχεδιασμού, καλλιερ ώντας την κριτική σκέψη και τη 
δημιουρ ικότητα,  έτοντας την αρχιτεκτονική σύν εση στο ιστορικό, κοινωνικό, 
πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο που τη διαμορ ώνει. Η Ενότητα των 
Αρχιτεκτονικών Σπουδών απαιτεί  την αν πτυ η της παρεχόμενης από  το Τμήμα 
εκπαίδευσης σε ένα εκτεταμένο   σμα τομέων της τέχνης, της τεχνολο ίας και της 
επιστήμης.  ια την ικανοποίηση της απαίτησης αυτής είναι ανα καία η σύνδεση της 
 εωρίας με τον σχεδιασμό  και η καλλιέρ εια του ερευνητικού  πνεύματος σε όλη την 
έκταση των σπουδών. Η Ενότητα Θεωρίας και Σχεδιασμού , με την προη ουμένη 
έννοια, είναι αρχή  του προ ρ μματος σπουδών διασ αλί οντας στους απο οίτους 
του όλα τα απαραίτητα ε όδια, σύμ ωνα με το ισχύον  εσμικό πλαίσιο στην 
Ελλ δα και την Ε.Ε. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών χορη εί ενιαίο και 
αδι σπαστο τίτλο πενταετών σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated 
Master) των 300 ECTS (σύμ ωνα με το  ρ ρο 46 του Ν.4485/2017). 
 

1. Δομή ΠΠΣ  - Περιεχόμενο μαθημάτων 

 

Το πρό ραμμα σπουδών αρ ρώνεται σε 10 ε  μηνα που αποδίδουν το κ  ε ένα  30 
ECTS. Στοιχειο ετείται από οκτώ δια ορετικές κατη ορίες μα ημ των με 
δια ορετικό αρι μό διδακτικών μον δων (ECTS) που συνολικ  α ροί ονται σε 300 
(δεν περιλαμβ νονται τα ECTS των  ένων  λωσσών). Όλα τα μα ήματα 
τοπο ετούνται σε συ κεκριμένα ε  μηνα σπουδών (βλ. Πρότυπο Προπτυχιακό 
Πρό ραμμα Σπουδών). Τα μα ήματα είναι είτε Υποχρεωτικ , είτε Υποχρεωτικ  κατ’ 
επιλο ήν. Τα Μα ήματα Επιλο ών είναι και αυτ  Υποχρεωτικ  κατ’ επιλο ήν, με 
την έννοια ότι είναι κα ορισμένος ο αρι μός των μα ημ των που μπορεί κ  ε 
 οιτητής/τρια να παρακολου ήσει από αυτ  στα ε  μηνα που είναι δια έσιμα. 
Υπ ρχουν 6 Ελεύ ερες Διδακτικές Μον δες (6 ECTS)  ια όλη τη δι ρκεια των 
σπουδών, οι οποίες είναι δυνατό να α ιοποιη ούν στο 8ο ή/και 9ο ε  μηνο.   
Η δι ρ ρωση του προ ρ μματος ανα νωρί ει την αν  κη αυ ύπαρκτης παρουσίας 
των Μα ημ των «Τεχνών και Τεχνικών», «Ιστορίας και Θεωρίας» και «Οικοδομικής 
και «Τεχνολο ίας» τα οποία  εωρεί βασική σκευή  ια την αρχιτεκτονική σκέψη και 
πρ  η. 
Οι σπουδές στο Τμήμα ολοκληρώνονται με την εκπόνηση των  «Ερευνητικών 
Διπλωματικών Ερ ασιών» και των «Διπλωματικών Ερ ασιών Σχεδιασμού» που 
παρουσι  ονται στο τέλος του κύκλου σπουδών και είναι υποχρεωτικές. 
 



Το ενιαίο, 5ετές Πρό ραμμα Σπουδών του Τμήματος συ κροτείται μέσα από τις 
παρακ τω Κατη ορίες Μα ημ των με δια ορετικό αρι μό Διδακτικών Μον δων 
(ΕCTS): 
 

● 8 «Διευρυμένα Εργαστήρια Σχεδιασμού» (ΕΑ/ΕΒ) (15/12 ECTS): Διατομεακ  
Ερ αστήρια Σχεδιασμού (10ωρης (5+5)  ια τα ΕΑ ή 8ωρης δι ρκειας  ια τα 
ΕΒ αν  εβδομ δα) με κα ορισμένες εμ  σεις, με διεπιστημονική κατανομή, 
κλιμακούμενη προ ραμματική συν ετότητα και συνδυασμούς δια ορετικών 
κλιμ κων σχεδιασμού. Η διαδοχή των δια ορετικών Ερ αστηρίων, 
ανα έρεται σε έναν αυ ανόμενο βα μό πολυπλοκότητας των στοχεύσεων 
του σχεδιασμού.  

● 1 «Εργαστήριο Εμβάθυνσης» (ΕΜ) (12 ECTS): Ερ αστήρια Σχεδιασμού 
σύν ετων  εμ των υψηλής πολυπλοκότητας σε δι  ορες κλίμακες, 
υποχρεωτικ  κατ’ επιλο ή (8ωρης δι ρκειας αν  εβδομ δα) 

● 7 «Εργαστήρια Εισαγωγής ή Εξειδίκευσης» (ΕΕ) (6 ΕCTS): Ερ αστήρια 
Σχεδιασμού εισα ω ής ή ε ειδίκευσης στα ειδικ  (τομεακ ) κα ορισμένα 
αντικείμενα του Σχεδιασμού. 

● 2+1 «Εργαστήρια Εξειδίκευσης Εμβάθυνσης, Πειραματισμού» (ΕΧ/ΕΤ) 
(6ΕCTS): Ερ αστήρια Σχεδιασμού ειδικού ενδια έροντος και Ερ αστήρια ή 
Σεμιν ρια Ε ειδίκευσης σε αντικείμενα των κατη οριών «ΤΤ», «ΤΗ»,  «ΤΒ» 
(βλ. αμέσως παρακ τω) 

● «Πρακτική Άσκηση σε Φορείς Υποδοχείς» (ΠΡΚ) (6 ΕCTS):  Προαιρετική 
Πρακτική Άσκηση 

● Μαθήματα «Τεχνών και Τεχνικών» (ΤΤ) (3 ECTS): Εικαστικές Τέχνες και 
Τεχνικές Σχεδιασμού, Τεχνικές Αποτύπωσης και Αν λυσης, κ.λπ.  

● Μαθήματα «Ιστορίας και Θεωρίας» (ΤΗ) (3 ECTS):  Ιστορίες και Θεωρίες της 
Αρχιτεκτονικής και των Τεχνών, της Πολεοδομίας, της Χωροτα ίας, των 
Κοινωνικών Θεωριών και της Φιλοσο ίας της επιστήμης κ. .  

● Μαθήματα «Οικοδομικής και «Τεχνολογίας»  (ΤΒ) (3 ECTS): Οικοδομική, 
Τεχνολο ία, και Δομική Μηχανική, Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, Η/Μ 
Ε καταστ σεις, Φορείς, Κατασκευή, κ.λπ 

● Μαθήματα Επιλογής: Μα ήματα που παρέχονται από  λλα Τμήματα με 
δι  ορους κωδικούς των οικείων Τμημ των. 

● Εντατικό εργαστήριο (WS) (3 ECTS): Τα εντατικ  ερ αστήρια εκπονούνται είτε 
αποκλειστικ  στο πλαίσιο του Τμήματος είτε σε συνερ ασία με  λλες σχολές και 
ιδρύματα (της Ελλ δας ή του ε ωτερικού)  

● Ξένες Γλώσσες (PP):  ια την απόκτηση του Διπλώματος ΑΜ απαιτείται η 
επιτυχής παρακολού ηση 2 μα ημ των της ίδιας Ξένης  λώσσας των 2 
ECTS, που δεν προσμετρώνται στο σύνολο των απαιτούμενων 300 ECTS και ο 
βα μός τους δεν συνυπολο ί εται στον βα μό Διπλώματος. Στο Τμήμα 
προσ έρονται μα ήματα στην α  λική,  ερμανική και ελληνική  λώσσα. 

● «Ερευνητική Διπλωματική Εργασία» (12 ECTS): Αναλυτική διερεύνηση, 
τεκμηρίωση, και συν ετική επε ερ ασία και παρουσίαση ενός ερευνητικού 
 έματος που ανήκει στις  εματολο ίες του προ ρ μματος σπουδών του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων και των  νωστικών αντικειμένων των πέντε 
Τομέων  του Τμήματος (βλ. Κανονισμός Ερ ασιών Διπλώματος). 



● «Διπλωματική Εργασία Σχεδιασμού» (30 ECTS): Συν ετική πρόταση που 
περιλαμβ νει τη διατύπωση και αν πτυ η ερευνητικού συν ετικού και 
σχεδιαστικού ερωτήματος, που εκτείνεται σε δια ορετικές κλίμακες του 
σχεδιασμού και  νωστικ  αντικείμενα των Τομέων του Τμήματος, κατ  την 
οποία  ίνεται χρήση όλων των αναλυτικών, συν ετικών και 
αναπαραστατικών ερ αλείων και τεχνικών σχεδιασμού με στόχο την 
σύν εση ολοκληρωμένων σχεδιαστικών προτ σεων που περιλαμβ νουν 
αρχιτεκτονικ  σχέδια, μακέτες και προπλ σματα, αναπαραστ σεις του 
χώρου, κείμενα τεκμηρίωσης και τεχνικές εκ έσεις που απαντούν στο 
ερευνητικό ερώτημα (βλ. Κανονισμός Ερ ασιών Διπλώματος). 

 
Οι κατη ορίες των μα ημ των περι ρ  ονται αναλυτικ  στον Οδη ό Σπουδών του 
ΠΠΣ που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του τμήματος και επικαιροποιείται 
κ  ε χρόνο. 
 
Η δήλωση μα ημ των  ίνεται σε ηλεκτρονική πλατ όρμα του ΑΠΘ (sis.auth.gr),  η 
οποία είναι δια έσιμη συ κεκριμένες ημερομηνίες, τις δύο πρώτες εβδομ δες του 
κ  ε ε αμήνου. 
 
        2  Κανόνες επιλογής μαθημάτων ανά εξάμηνο 
 
Τα ερ αστήρια σχεδιασμού είναι σχεδιασμένα με τρόπο που να διαδέχονται το ένα  
το  λλο εντός του ίδιου κωδικού (ΕΑ, ΕΕ, ΕΒ, ΕΧ, ΕΜ κ.ο.κ.) κα ώς αυ  νεται 
σταδιακ   η πολυπλοκότητ  τους. Ως εκ τούτου τα ερ αστήρια σχεδιασμού 
τοπο ετούνται σε  συ κεκριμένα ε  μηνα σπουδών (βλ. Πρότυπο Προπτυχιακό 
Πρό ραμμα Σπουδών).  Ο κωδικός κ  ε μα ήματος αποτελείται από 3 μέρη εκ των 
οποίων τα δύο πρώτα παραμένουν στα ερ . Το πρώτο μέρος δηλώνει τον αρι μό 
του ε αμήνου (π.χ. 01, 02, 03 κ.ο.κ), το δεύτερο μέρος δηλώνει την κατη ορία του 
μα ήματος (π.χ.  ΕΑ, ΕΒ, ΤΤ κ.λπ.), το τρίτο είναι χαρακτηριστικό και κα οριστικό 
του κ  ε μα ήματος, και μπορεί να δια οροποιη εί αντανακλώντας αλλα ές σε 
τίτλους και διδ σκοντες/ουσες, από έτος σε έτος. Όσον α ορ  τα ερ αστήρια ΕΑ, 
ΕΕ, ΕΒ, ο δείκτης a, b, c, d προσδιορί ει δια ορετικές τ  εις αυτόνομης επίβλεψης 
στο πλαίσιο του ερ αστηρίου1.   ια την ολοκλήρωση των σπουδών στο Τμήμα 
απαιτείται η επιτυχής παρακολού ηση  δια όρων συνδυασμών μα ημ των που 
καλύπτουν συνολικ  30 ECTS αν  ε  μηνο  και αναλύεται ως ε ής:  
 
 ια την ολοκλήρωση των σπουδών στο Τμήμα απαιτείται η επιτυχής 
παρακολού ηση δια όρων συνδυασμών μα ημ των που καλύπτουν συνολικ  30 
ECTS αν  ε  μηνο και αναλύεται ως ε ής: 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Παρακάτω φαίνονται ενδεικτικά τα μαθήματα με τους κωδικούς του ακαδημαϊκού έτους 

2020-2021 



1ο εξάμηνο :  τύπος 1x15 YE +16xYE + 3x3 Y 
1. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή  01ΕΑ10aήb/c/d 15 ECTS 
2. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή  01ΕE10aήb/c/d 06 ECTS 
3. Υποχρεωτικό    01TT10  03ECTS 
4. Υποχρεωτικό    01TH12  03ECTS 
5. Υποχρεωτικό    01TB11  03ECTS 

Σύνολο         30 ECTS 
 

2ο εξάμηνο :  τύπος 1x15 YE +1X6 YE + 3X3 Y 
1. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 02ΕΑ10aή b/c/d  15 ECTS 
2. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 02ΕE10aή b/c/d  06 ECTS 
3. Υποχρεωτικό   02TT10   03ECTS 
4. Υποχρεωτικό   02TH12   03ECTS 
5. Υποχρεωτικό   02TB11   03ECTS 

Σύνολο         30 ECTS 
 
3ο εξάμηνο :  τύπος 1x15 YE +1x6 YE + 3x3 Y 
1. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 03ΕΑ10aή b/c/d  15 ECTS 
2. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 03ΕE10aή b/c/d  06 ECTS 
3. Υποχρεωτικό   03TT10   03ECTS 
4. Υποχρεωτικό   03TH11   03ECTS 
5. Υποχρεωτικό   03TB10   03ECTS 

Σύνολο         30 ECTS 
 

4ο εξάμηνο :  τύπος 1x15 YE +1x6 YE + 2x3 Y +1x3 ΥΕ 
1. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 04ΕΑ10aή b/c/d  15 ECTS 
2. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 04ΕE10aή b/c/d  06 ECTS 
3. Υποχρεωτικό   04TΗ11   03ECTS 
4. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 04TH21 ή 22    03ECTS 
5. Υποχρεωτικό   04TB10   03ECTS 

Σύνολο         30 ECTS 
 

5ο εξάμηνο :  τύπος 1x15 YE +1x6 YE + 2x3 Y + 1x3 YE 
1. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 05ΕΑ10aή b/c/d  15 ECTS 
2. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 05ΕE10aή b/c/d  06 ECTS 
3. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 05TT10 ή 11   03ECTS 
4. Υποχρεωτικό   05TH11   03ECTS 
5. Υποχρεωτικό   05TB10   03ECTS 

Σύνολο         30 ECTS 
 

6ο εξάμηνο :  τύπος 1x15 YE +1x6 YE + 3x3 Y 
1. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 06ΕΑ10a ή b/c/d  15 ECTS 
2. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 06ΕE21 ή 22 ή 23  06 ECTS 
3. Υποχρεωτικό   06TT10   03ECTS 
4. Υποχρεωτικό   06TH12   03ECTS 
5. Υποχρεωτικό   06TH21   03ECTS 

Σύνολο        30 ECTS 



 
7ο εξάμηνο :  τύπος 1x12YE +1x6 YE + 1x3 ΥΕ + 2x3 Y + 1x3 E/EE/EEAT 

1. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 07ΕΒ10a ή b/c/d  12ECTS 
2. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 07ΕE10a ή 11 ή ΣΕ7-1  06 ECTS 
3. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 07TH11 ή 12   03 ECTS 
4. Υποχρεωτικό   07TH23   03ECTS 
5. Υποχρεωτικό   07TH24   03ECTS 
6. Επιλο ή2   07TT10 ή 11 ή ..ή 15   03ECTS 
7. Επιλο ή   07TH30 ή 31    03 ECTS 
8. Ελεύ ερη Επιλο ή  WS ή    03 ECTS 
9. Ελεύ ερη Επιλο ή Άλλου Τμήματος (δι  οροι κωδικοί  λλων 

τμημ των ΑΠΘ)       03ECTS 
Σύνολο         30 ECTS 
 

8ο εξάμηνο :  τύπος 1x12YE + 2x6 E/ΕΕ + 2x3 Ε/ΕΕ/ΕΕΑΤ 
1. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 08ΕB10aή b/c/d  12ECTS 
2. Επιλο ή    08ΕX10 ή 11 … ή 18 ή  06 ECTS 
3. Επιλο ή    08ΕΤ10 ή11 …ή 19 ή Σ 0403 06ECTS 
4. Επιλο ή    08ΤΗ10 ή 12 ή 14 … ή 17  03ECTS   
5. Επιλο ή     08ΤΤ10 ή 08ΤΒ10 ή  03ECTS 
6. Ελεύ ερη Επιλο ή Άλλου Τμήματος (δι  οροι κωδικοί  λλων τμημ των 

ΑΠΘ)         03ECTS 
7. Ελεύ ερη Επιλο ή    WS   03 ECTS 
8. Ελεύ ερη Επιλο ή3   ΠΡΚ   06 ECTS 

Σύνολο         30 ECTS 
 

9ο εξάμηνο : τύπος 1x12Y +1x12ΥE + 1x6Ε ή 1x12 Υ + 1x12 ΥΕ + 2x3 
Ε/ΕΕ/ΕΕΑΤ 
1. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 09ΕΜ10 ή 11 ή 12…ή 19 12ECTS 
2. Επιλο ή    09ΕX11 ή 12 ή 13  06 ECTS 
3. Επιλο ή    09ΤΗ11 ή  03ECTS 
4. Ελεύ ερη Επιλο ή Άλλου Τμήματος (δι  οροι κωδικοί  λλων 

τμημ των ΑΠΘ)       03ECTS 
5. Ελεύ ερη Επιλο ή   WS    03 ECTS 
6. Ελεύ ερη Επιλο ή4  ΠΡΚ    06 ECTS 

7. Υποχρεωτικό   Ερευνητική Διπλ. Ερ ασία 12 ECTS 
Σύνολο         30 ECTS 
 

10ο εξάμηνο :  
1. Υποχρεωτικό   Διπλ. Ερ ασία Σχεδιασμού 30 ECTS 

Σύνολο         30 ECTS 
 

                                                      
2
 Τα μαθήματα επιλογής του 7

ου
 εξαμήνου είναι διαθέσιμα και στο 9

ο
 εξάμηνο 

3
 Η Πρακτική μπορεί να αντιστοιχηθεί είτε με τις ελεύθερες μονάδες (06 ECTS) είτε με ένα 

εργαστήριο EX (06ECTS). 
4
 Η Πρακτική μπορεί να αντιστοιχηθεί είτε με τις ελεύθερες μονάδες (06 ECTS) είτε με ένα 

εργαστήριο EX (06ECTS). 



● Εκτός των παραπ νω μα ημ των,  ια την απόκτηση του Διπλώματος ΑΜ 
απαιτείται η επιτυχής παρακολού ηση 2 μα ημ των της ίδιας Ξένης 
 λώσσας των 2 ECTS, που δεν προσμετρώνται στο σύνολο των 
απαιτούμενων 300 ECTS και ο βα μός τους δεν συνυπολο ί εται στον βα μό 
Διπλώματος. 

 
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών :  
1. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 01/02/03/04ΡΡ10 ή  02ECTS 
2. Υποχρεωτικό κατ’ επιλο ή 01/02/03/04ΡΡ20  02 ECTS 

Σύνολο         04ECTS 
 
 

3. Πρότυπο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
 
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών προτείνει ένα πρότυπο πρό ραμμα μα ημ των  
 ια την ολοκλήρωση των σπουδών σε 10 ε  μηνα  οίτησης, το οποίο 
παρουσι  εται στον παρακ τω πίνακα και είναι δια έσιμο  στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος. (https://architecture.web.auth.gr/wp-
content/uploads/2020/04/AUTh_Guide-2019%e2%80%932020_GR_Low-Res.pdf). 
Το κ  ε μ  ημα ανα έρεται με το συνοπτικό του όνομα και τον κωδικό του. 
 
 
 
 

 ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ 
ΕΡ ΑΣΤΗΡΙΑ  

(EΑ ή ΕΒ) 

15 ή 12 ECTS 

ΕΡ ΑΣΤΗΡΙΑ 
ΕΙΣΑ Ω ΗΣ Η 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΕΕ) 

6 ECTS 

ΤΕΧΝΕΣ–TΕΧΝΙΚΕΣ 

(ΤΤ) 

3 ECTS 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ–
ΘΕΩΡΙΕΣ (ΤΗ) 

3 ECTS 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- 
ΤΕΧΝΟΛΟ ΙΑ  
(ΤΒ) 3 ECTS 

 
ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ 

(ΕΜ) 

12 ECTS 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ, 
ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ, 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ 

(ΕΧ/ΕΤ) 
6 ECTS 

 
 

1
ο
 

έτος 
1
ο
 Σχεδιασμός 1: 

Εισα ω ή στον 
Αρχιτεκτονικό 
Σχεδιασμό 1 
(υποχρεωτικό κατ΄ 
επιλο ήν) 

 

Μέσα Αναπαρ στασης 
στην Αρχιτεκτονική 
(υποχρεωτικό κατ΄ 
επιλο ήν) 

 

Τοπο ρα ία και 
Θεματική 
Χαρτο ρα ία 
(υποχρεωτικό) 

Ιστορία 
Αρχιτεκτονικής: 
20

ος 
αιώνας 

(υποχρεωτικό) 

Εισα ω ή στην 
Στατική των 
Κατασκευών 
(υποχρεωτικό) 

2
ο
 Σχεδιασμός 2: 

Εισα ω ή στον 
Αρχιτεκτονικό 
Σχεδιασμό  
(υποχρεωτικό κατ΄ 
επιλο ήν) 

 

Υλικ  & Τεχνολο ίες 
Κατασκευής 
(υποχρεωτικό κατ΄ 
επιλο ήν) 

 

Εικαστικ  1 
(υποχρεωτικό) 

Τέχνη, Πολιτισμός: 
20

ος
-21

ος
 αιώνας 

(υποχρεωτικό) 

Σιδηροπα ές 
Σκυρόδεμα 
(υποχρεωτικό) 

2
ο
 

έτος 
3
ο
 Σχεδιασμός 3: 

Αρχιτεκτονικός 
Σχεδιασμός και 
Τεχνολο ίες 
Κατασκευής 
(υποχρεωτικό κατ΄ 
επιλο ήν) 

Περιβαλλοντικός 
Σχεδιασμός 
(υποχρεωτικό κατ΄ 
επιλο ήν) 

Εισα ω ή στην 
Ορ  νωση του 
Χώρου της Πόλης 
(υποχρεωτικό) 

Ιστορία της 
Αρχιτεκτονικής: 
Ευρύτερος 
Ελλαδικός χώρος 
(Αρχαιότητα, Ρώμη, 
Βυ  ντιο, Ισλ μ και 
Παραδοσιακή 

Αρχές 
Βιοκλιματικού 
Σχεδιασμού 
Κτιριακών 
Κελύ ων και 
Περιβ λλοντος 
Χώρου 

https://architecture.web.auth.gr/wp-content/uploads/2020/04/AUTh_Guide-2019%e2%80%932020_GR_Low-Res.pdf
https://architecture.web.auth.gr/wp-content/uploads/2020/04/AUTh_Guide-2019%e2%80%932020_GR_Low-Res.pdf


Αρχιτεκτονική) 
(υποχρεωτικό) 

 

(υποχρεωτικό) 

4
ο
 Σχεδιασμός 4: 

Αρχιτεκτονικός 
Σχεδιασμός σε 
Φυσικό Περιβ λλον 
(υποχρεωτικό κατ΄ 
επιλο ήν) 

Εισα ω ή στην 
Αποκατ σταση 
Ιστορικών Κτιρίων 
(υποχρεωτικό κατ΄ 
επιλο ήν) 

 Πόλη και 
πολεοδομία: 
Ιστορική Ε έλι η και 
Θεωρητικές 
Προσε  ίσεις 
(υποχρεωτικό) 

 
Θεωρίες 
αρχιτεκτονικής 1: 
Θεωρήσεις της 
Αρχιτεκτονικής 
Δημιουρ ίας 
(υποχρεωτικό κατ΄ 
επιλο ήν) 

 
Θεωρίες 
αρχιτεκτονικής 1: 
Θεωρία του Χώρου 
και της 
Αρχιτεκτονικής 
(υποχρεωτικό κατ΄ 
επιλο ήν) 

 

Η/Μ 
Ε καταστ σεις 
(υποχρεωτικό) 

3
ο
 

έτος 
5
ο
 Σχεδιασμός 5: 

Αρχιτεκτονικός 
Σχεδιασμός σε 
Αστικό Περιβ λλον 
(υποχρεωτικό κατ΄ 
επιλο ήν) 

Πολεοδομικός 
Σχεδιασμός 
(υποχρεωτικό κατ΄ 
επιλο ήν) 

Ψη ιακός 
Σχεδιασμός 
(υποχρεωτικό κατ΄ 
επιλο ήν) 

 
Ψη ιακ  Μέσα 
Σχεδιασμού 
(υποχρεωτικό κατ’ 
επιλο ήν) 

Ιστορία Τέχνης: 
Ευρύτερος 
Ελλαδικός χώρος 
(Αρχαιότητα, Ρώμη, 
Βυ  ντιο, Ισλ μ) 
(υποχρεωτικό)  

Μεταλλικές 
Κατασκευές 
(υποχρεωτικό) 

6
ο
 Σχεδιασμός 6: 

Αστικός Σχεδιασμός 
(υποχρεωτικό 
κατ΄επιλο ήν) 

Σχεδιασμός 
Αντικειμένου 
(υποχρεωτικό κατ΄επιλο ήν) 

 
Σχεδιασμός  
Εσωτερικών Χώρων  
(υποχρεωτικό κατ΄επιλο ήν) 

Εικαστικ  2 
(υποχρεωτικό) 

Κοινωνικές & 
Ψυχολο ικές 
Θεωρήσεις του 
Χώρου και της 
Αρχιτεκτονικής 
(υποχρεωτικό) 

 
Ζητήματα Χωρικού 
Σχεδιασμού 
(υποχρεωτικό) 

 

4
ο
 

έτος 
7
ο
 Σχεδιασμός 7: 

Αρχιτεκτονικός 
Σχεδιασμός σε 
Ιστορικό 
Περιβ λλον 
(υποχρεωτικό 
κατ΄επιλο ήν) 

Σχεδιασμός Τοπίου, 
Αστικών Υπαί ριων 
Χώρων 
(υποχρεωτικό κατ΄επιλο ήν) 

 
Στρατη ικός 
χωροτα ικός 
σχεδιασμός: 
Μητροπολιτική περιοχή 
Θεσσαλονίκης 
(υποχρεωτικό κατ΄επιλο ήν) 
 
 

(Επιλο ές) 
 

Θεωρίες 
Αρχιτεκτονικής 2: 
Εποχή, Φιλοσο ία, 
Σχεδιασμός 
(υποχρεωτικό 
κατ’επιλο ήν) 

 
Ιστορία 
Αρχιτεκτονικής: 
Δύση 9

ος
-19

ος
 

Αιώνας 
(υποχρεωτικό) 

 
Ιστορία τέχνης: 
Δύση 9

ος
-19

ος
 

αιώνας 
(υποχρεωτικό) 

 
(Επιλο ές) 
 

 

 8
ο
 Σχεδιασμός 8: (Επιλο ές x1) Εντατικ  Ερ αστήρια Ε ειδικεύσεις- (Επιλο ές) 



Αρ ρώσεις 
(υποχρεωτικό 
κατ’επιλο ήν) 

Ε ειδικεύσεις, 
Εμβα ύνσεις, 
Πειραματισμοί (ΕΧ):  
(επιλο ής) 

 

 
Ε ειδικεύσεις, 
Εμβα ύνσεις, 
Πειραματισμοί (ΕΤ:  
(επιλο ής) 
 

/  Workshops (WS) 
 
+ Επιλο ές από  λλα 
Τμήματα και Σχολές 
 
 

Εμβα ύνσεις 
(Επιλο ές x1) 

 

Πρακτική Άσκηση σε 
Φορείς Υποδοχής (ΠΡΚ) 

5
ο
 

έτος 
9
ο
 Εμβα ύνσεις: 

(Επιλο ές x1) 
 

Ε ειδικεύσεις, 
Εμβα ύνσεις, 
Πειραματισμοί (ΕΧ):  
(επιλο ής) 

 
 

 
 

 

 
 

(Επιλο ές) 
 

Πρακτική Άσκηση σε 
Φορείς Υποδοχής (ΠΡΚ) 

 

Ερευνητική Διπλωματική Ερ ασία 

10ο  
Διπλωματική Ερ ασία  Σχεδιασμού 

 
           4  Εξέταση & Βαθμολογία Μαθημάτων  
 
Η βα μολο ική κλίμακα με την οποία υπολο ί ονται οι βα μοί επίδοσης των 
 οιτητών είναι δεκαβ  μια (0-10). 
Άριστα:  8,50-10,00 
Λίαν Καλώς:  6,50-8,49 
Καλώς:  5,00-6,49. 
Ανεπιτυχώς:  0,00-4,99 
Ο ελ χιστος προβιβ σιμος βα μός είναι το 5,0 και η μέ ιστη υποδιαίρεση βα μού 
το μισό (0,5).  
 
 ια να  εωρη εί ότι ένας  οιτητής έχει παρακολου ήσει επιτυχώς ένα μ  ημα  α 
πρέπει: α) να το έχει συμπεριλ βει στη δήλωση των μα ημ των του ε αμήνου και 
β) να έχει α ιολο η εί, είτε κατ  το ίδιο ε  μηνο, είτε κατ  την ε εταστική του 
Σεπτεμβρίου, του ίδιου ακαδημαϊκού έτους,  με προβιβ σιμο βα μό δηλαδή με 
ανώτερο ή ίσο του 5,0. Αν αποτύχει και στην περίοδο του Σεπτεμβρίου, πρέπει να το 
συμπεριλ βει εκ νέου σε δήλωση μα ημ των επόμενου ε αμήνου  οίτησης  ια να 
μπορέσει να το παρακολου ήσει και να ε εταστεί σε αυτό.  
 
Η μορ ή της ε έτασης του κ  ε μα ήματος είναι στην ευχέρεια του/της 
διδ σκοντα-ουσας. Οι ε ετ σεις διε   ονται προ ορικ ,  ραπτ , με παρ δοση 
και/ή παρουσίαση  ραπτών ερ ασιών ή με παρ δοση και/ή παρουσίαση 
σχεδιαστικής ερ ασίας κατ  τις ε εταστικές περιόδους. Κατ  τις ε εταστικές 
διαδικασίες ιδιαίτερη μέριμνα λαμβ νεται  ια τα  τομα με μα ησιακές δυσκολίες, 
σύμ ωνα με την ισχύουσα νομο εσία (π.χ. προ ορικές αντί  ραπτών ε ετ σεων 
κ.λπ.) 



Οι εμβόλιμες (έκτακτες) ε εταστικές περίοδοι απο ασί ονται από τη  Σ του 
Τμήματος. 
 
Ο βα μός διπλώματος υπολο ί εται σύμ ωνα με τον παρακ τω τύπο: 

 
Βα μός Μα ήματος 1 x ECTS Μα ήματος 1 + Βα μός Μα ήματος 2 x 

ECTS Μα ήματος 2 + ...+ Βα μός Ερ ασίας x ECTS Ερ ασίας 

Συνολικός Αρι μός ECTS Πτυχίου συ κεκριμένου πτυχιούχου 

 
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών χορη εί Παρ ρτημα Διπλώματος, σύμ ωνα με 
ό,τι  προβλέπεται  ια όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος. 
 

5. Αναγνωρίσεις Μαθημάτων 
 

Στο Ν. 4115/2013 ( ρ ρο 35) προβλέπεται η ανα νώριση μα ημ των και 
χρόνου   οίτησης  ια  οιτητές/τριες από κατ τα η, από μετα ορ   έσης, και 
από  προη ούμενη  οίτηση σε  λλο Τμήμα, ε ' όσον υπ ρχουν τα μα ήματα αυτ  
στο  πρό ραμμα Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Η ανα νώριση 
πρα ματοποιείται με β ση την  αναλυτική βα μολο ία του  οιτητή, την περι ρα ή 
τού προς ανα νώριση  μα ήματος (syllabus),  όπως ανα έρεται στον Οδη ό 
Σπουδών του Τμήματος  προέλευσης, και τον βα μό συν  ει ς του με αντίστοιχο 
μ  ημα του Τμήματος  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Οι  οιτητές/τριες κατα έτουν 
πίνακα με συ κεκριμένες προτ σεις και αντιστοιχίσεις μα ημ των της 
προη ούμενης σχολής με μα ήματα του Προ ρ μματος Σπουδών του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ. Στη συνέχεια, επιτροπή που έχει οριστεί από τη 
 ενική Συνέλευση του Τμήματος ελέ χει και απο ασί ει από σε ποια  μα ήματα 
δικαιούται  απαλλα ή ο  οιτητής/τρια και σε ποιο ε  μηνο  α ε  ρ  ει τελικ .  Η 
διαδικασία ολοκληρώνεται, με  την έ κριση της  ενικής Συνέλευσης του Τμήματος. 
Η σχετική  ενημέρωση  ίνεται δια  ώσης, με την αίτηση ε  ρα ής και κατ  
περίπτωση. 
 

 ια τις εκπαιδευτικές περιόδους που διανύονται σε Ιδρύματα ε ωτερικού, στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προ ραμμ των, ε αρμό ονται ο 
Ν.2083/ΦΕΚ 159, τ. Α’, 21-9-1992, η Υπουρ ική Από αση  ια την Ε αρμο ή του 
Συστήματος Μετα ορ ς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μον δων (ΦΕΚ 1466/23-8-
2007), ο Ν. 4009/2011 και οι εκ στοτε Οδη ίες του ΙΚΥ. Όλη η απαραίτητη 
πληρο όρηση είναι δια έσιμη στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ, στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προ ραμμ των 
(https://www.auth.gr/directorate/department/217, 
https://www.auth.gr/international) προσπελ σιμη και μέσω της ιστοσελίδας του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων (https://architecture.web.auth.gr).  
 
  
             6  Πρακτική Άσκηση  
 
Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης  οιτητών/-τριών του Τμήματος υπ ρχει μέσω του  
προ ρ μματος Erasmus Placement και μέσω του προ ρ μματος «Πρακτική Άσκηση 

https://www.auth.gr/directorate/department/217
https://www.auth.gr/international
https://architecture.web.auth.gr/


Φοιτητών Α.Π.Θ.», ΕΣΠΑ 2014-20. Aπό το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, η Πρακτική  
Άσκηση (ΠΡΚ) απονέμει 6 ECTS. Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και εισ  εται 
με  τίτλο «Πρακτική Άσκηση σε Φορείς Υποδοχής», ως μ  ημα, το οποίο είναι 
δια έσιμο κατ  τo 8ο και το 9ο ε  μηνο  οίτησης. Τα 6 ECTS της Πρακτικής 
Άσκησης προσμετρώνται στα υποχρεωτικ  απαιτούμενα 300 ECTS  ια την 
ολοκλήρωση των σπουδών και  κατοχυρώνουν την πρακτική  σκηση στο 
Παρ ρτημα Διπλώματος που απονέμεται  στους  οιτητές.   
 
Θέματα σχετικ  με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των  οιτητών/τριών που 
πρα ματοποιούν Πρακτική Άσκηση ρυ μί ονται από τον Κανονισμό Πρακτικής 
Άσκησης του Α.Π.Θ. (https://www.auth.gr/training). Περαιτέρω πληρο ορίες  ια 
τους ω ελούμενους/ες  οιτητές/τριες και  ορείς υποδοχής είναι δια έσιμες στην 
ιστοσελίδα του  ρα είου Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ, 
(https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=599). 
 
 
 
 
 
28.3.2021 
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