ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1 Γενικά
Οι σπουδές στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ολοκληρώνονται σε 10
ακαδημαϊκά εξάμηνα (5 έτη). Για την ολοκλήρωσή τους απαιτείται η επιτυχής
παρακολούθηση 40 υποχρεωτικών μαθημάτων και 11 μαθημάτων επιλογής στα πρώτα 9
εξάμηνα. Το 10ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα
μαθήματα έχουν διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας και διαφορετικό φόρτο εργασίας ο
οποίος αποτιμάται με μονάδες ECTS (1 μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες
εργασίας/εξάμηνο). Συνολικά για την απόκτηση του διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού
απαιτούνται 300 ECTS (30 ECTS/εξάμηνο) εκ των οποίων οι 270 αποκτώνται από τα
μαθήματα και οι 30 από την διπλωματική εργασία.

2 Οργάνωση του προγράμματος σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων έχει καταρτιστεί ώστε να διευκολύνει
τη φοίτηση, λαμβάνοντας υπόψιν τις προδιαγραφές των αρχιτεκτονικών σπουδών όπως έχουν
οριστεί από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων, τη διεθνή πρακτική, τα προγράμματα σπουδών των ομοειδών
Τμημάτων σε εθνικό επίπεδο αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την
ταυτότητα του ΤΑΜ, την εξασφάλιση των προαπαιτούμενων γνώσεων για τα προσφερόμενα
σε κάθε εξάμηνο σπουδών μαθήματα, και την ισοκατανομή του φόρτου εργασίας των
φοιτητών και φοιτητριών.
Η διάρθρωση των μαθημάτων είναι κοινή για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μέχρι
και το 4ο εξάμηνο σπουδών και στοχεύει στην δημιουργία ενός κοινού υποβάθρου
υποχρεωτικών γνώσεων για όλους. Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά (Υ)
εκτός των μαθημάτων ξένων γλωσσών που είναι υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν (ΥΕ) δηλαδή οι
φοιτητές επιλέγουν μια από τις 4 συνήθως προσφερόμενες ξένες γλώσσες. Από το 5ο εξάμηνο
και μετά διατηρείται ένας σταθερός κορμός υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ) για όλους αλλά οι
φοιτητές και φοιτήτριες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν κάποια μαθήματα ανάλογα με τις
ιδιαίτερες στοχοθεσίες στους. Το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα Υποχρεωτικά κατ’
επιλογήν (ΥΕ) στα μαθήματα αρχιτεκτονικής σύνθεσης και ελεύθερης επιλογής (Ε).
Η οργάνωση του προγράμματος ανά εξάμηνο φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
1o εξάμηνο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ECTS
1
Εισαγωγή
στην Υ
12
Αρχιτεκτονική
Υ
2
Ιστορία Ι
4
Υ
3
Οπτικοακουστικές
4
Αναπαραστάσεις

2o εξάμηνο
ECTS
1
Εισαγωγή
στην
Αρχιτεκτονική
2
Ιστορία ΙΙ
3
Κατασκευές
και
στατική λειτουργία Ι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Υ

12

Υ
Υ

4
4
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5
6

Εισαγωγή
στους
Η/Υ
Εικαστικές Τέχνες Ι
Ξένη Γλώσσα

Υ

4

4

Υ
ΥΕ

4
2

5
6

Αυτοματοποιημένη
Σχεδίαση Ι
Εικαστικές Τέχνες ΙΙ
Ξένη Γλώσσα

Υ

4

Υ
ΥΕ

4
2

30
3o εξάμηνο
1
Αρχιτεκτονική
Σύνθεση Ι
2
Κατασκευές
και
στατική λειτουργία
ΙΙ
3
Δομήσιμα υλικά –
Οικοδομική ΙΙΙ
4
Αυτοματοποιημένη
Σχεδίαση ΙI
5
Εικαστικές Τέχνες
ΙΙΙ
6
Ξένη Γλώσσα

30
4o εξάμηνο
1
Αρχιτεκτονική Σύνθεση
ΙΙ
2
Ιστορία
Μοντέρνας
Τέχνης

Υ

12

Υ

4

Υ

4

3

Υ

4

4

Υ

4

5

ΥΕ

2

6

Υ

12

Υ

4

Δομήσιμα
υλικά
–
Οικοδομική ΙV
Οπλισμένο σκυρόδεμα

Υ

4

Υ

4

Τέχνη με σύγχρονη
τεχνολογία
Ξένη Γλώσσα

Υ

4

ΥΕ

2

30
5o εξάμηνο
1
Αρχιτεκτονική
Σύνθεση ΙΙΙ
2
Ιστορία III
3
Πολεοδομία
Ι:
Αστικός Σχεδιασμός
4
Εικόνα-ΉχοςΠολυμέσα
4
Επιλογή Ι
6
Επιλογή ΙΙ
7o εξάμηνο
1
Αρχιτεκτονική
Σύνθεση V
2
Σύγχρονες θεωρίες
κα κριτική
της
αρχιτεκτονικής
3
Βιοκλιματική
Αρχιτεκτονική
4
Επιλογή Ι
5
Επιλογή ΙΙ
6
Επιλογή ΙΙI
7

30
6o εξάμηνο
1
Αρχιτεκτονική Σύνθεση
IV
2
Ιστορία IV
3
Πολεοδομία
ΙΙ:
Αστικός Σχεδιασμός
4
Εικονική
πραγματικότητα
5
Επιλογή Ι
6
Επιλογή ΙΙ

Υ

12

Υ
Υ

4
4

Υ

4

Ε
Ε

3
3
30

ΥΕ

12

Υ

4

8o εξάμηνο
1
Αρχιτεκτονική Σύνθεση
VI
2
Πόλη και πολιτισμός

Υ

5

3

Ε
Ε
Ε

3
3
3

4
5
6
7

Ενεργειακός
Σχεδιασμός Κτιρίων
Επιλογή Ι
Επιλογή ΙΙ
Επιλογή ΙΙI

ΥΕ

12

Υ
Υ

4
4

Υ

4

Ε
Ε

3
3
30

ΥΕ

12

Υ

4

Υ

5

Ε
Ε
Ε

3
3
3

30
9o εξάμηνο
1
Αρχιτεκτονική
Σύνθεση VII
2
Ερευνητικό θέμα
3
Επιλογή

ΥΕ

12

ΥΕ
Ε

15
3
30

30
10o εξάμηνο
1
Διπλωματική εργασία

ΥΕ

30

30
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Υποχρεωτικά μαθήματα
Τα υποχρεωτικά μαθήματα παρακολουθούνται μόνον από τους και τις φοιτήτριες αντίστοιχου
εξαμήνου ή μεγαλύτερων εξαμήνων. Δηλαδή, δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση
υποχρεωτικών μαθημάτων από φοιτητές που φοιτούν σε μικρότερο εξάμηνο από εκείνο στο
οποίο εντάσσεται το μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών.
Μαθήματα ελεύθερης επιλογής
Τα μαθήματα επιλογής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: i. Σε μαθήματα γενικής επιλογής που
μπορούν να επιλέξουν όλοι οι φοιτητές. ii. Σε μαθήματα επιλογής τα οποία απαιτούν κάποιες
γνώσεις βάσης και τα οποία θα μπορούν να τα δηλώνουν μόνο οι φοιτητές του 4ου και 5ου
έτους. Η διαθεσιμότητα αυτών των μαθημάτων ανά εξάμηνο φαίνεται στον διαδικτυακό τόπο
του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορισμένα από τα μαθήματα
επιλογής θα προσφέρονται ανά δύο χρόνια.
Ο μέγιστος αριθμός των φοιτητών που μπορούν να δηλώνουν ένα μάθημα επιλογής ορίζεται
από την ΓΣ του Τμήματος μετά από πρόταση του διδάσκοντα ή της διδάσκουσας. Κατά
κανόνα ο μέγιστος αριθμός φοιτητών είναι 50 άτομα εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στον
διαδικτυακό τόπο του μαθήματος από το διδάσκοντα του μαθήματος, μετά από τη σύμφωνη
γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος. Με απόφαση της ΓΣ προτεραιότητα εγγραφής στα
μαθήματα επιλογής αφορά τον χρόνο υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης του εξαμήνου.
Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα που
επιλέγουν και επομένως πρέπει να δηλώνουν μαθήματα τα οποία δε συμπίπτουν μεταξύ τους
χρονικά, εκτός αν πρόκειται για μαθήματα τα οποία έχουν δηλώσει σε προηγούμενη περίοδο.
Πέραν των μαθημάτων επιλογής που προσφέρει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων οι φοιτητές και οι
φοιτήτριες έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα επιλογής που
προσφέρονται από τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ) και
Οικονομικό του ΠΘ ή από Διατμηματικά Προγράμματα όπως αυτό της Επιχειρηματικότητας.
Ο αριθμός των προσφερόμενων μαθημάτων κυμαίνεται ανάλογα με τις δυνατότητες,
προσωπικό, και συνάφεια των μαθημάτων που προσφέρουν τα άλλα Τμήματα. Τα
προσφερόμενα μαθήματα αναγράφονται και επικαιροποιούνται στον ιστότοπο του Τμήματος.
Διασφάλιση απαιτούμενων γνώσεων ανά στάδιο σπουδών
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ένα από τα κριτήρια της οργάνωσης του προγράμματος
είναι η διασφάλιση των ελάχιστων απαιτούμενων γνώσεων σε κάθε στάδιο ώστε να
εξασφαλιστεί η καλή ροή σπουδών κάθε φοιτητή και φοιτήτριας του Τμήματος.
Για τον λόγο αυτό ισχύουν οι πιο κάτω περιορισμοί:
Α. Για να παρακολουθήσει ένας φοιτητής τα μαθήματα της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης ΙΙΙ (5ου
εξαμήνου) και της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης IV (6ου εξαμήνου) θα πρέπει υποχρεωτικά να
έχει εξεταστεί με επιτυχία αντίστοιχα στα μαθήματα Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Ι (1ου
εξαμήνου) και Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική ΙΙ (2ου εξαμήνου).
Β. Για να μπορέσει ένας φοιτητής να παρακολουθήσει τα μαθήματα της Αρχιτεκτονικής
Σύνθεσης V (7ου εξαμήνου) και Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης VI 8ου εξαμήνου) θα πρέπει
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υποχρεωτικά να έχει εξεταστεί με επιτυχία αντίστοιχα στα μαθήματα Αρχιτεκτονικής
Σύνθεσης Ι (3ου εξαμήνου) και Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης IΙ (4ου εξαμήνου).
Γ. Για να παρακολουθήσει ένας φοιτητής το 9ο εξάμηνο σπουδών θα πρέπει να έχει περάσει
το σύνολο των μαθημάτων του 1ου και 2ου έτους.

3. Ηλεκτρονική εγγραφή / Δήλωση παρακολούθησης μαθημάτων
Στην αρχή του εξαμήνου και εντός των προθεσμιών που αναγράφονται στο ακαδημαϊκό
ημερολόγιο στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είναι
υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση μαθημάτων στην ιστοσελίδα
http://euniversity.uth.gr/unistudent. Μετά την λήξη της εβδομάδας των εγγραφών μπορεί να
υπάρξει μια εβδομάδα ακόμη για αλλαγές ή διορθώσεις. Με τη δήλωση αυτή οι φοιτητές
αποκτούν το δικαίωμα: α) να δηλώσουν και να παραλάβουν τα διδακτικά συγγράμματα των
μαθημάτων αυτών, και β) να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων. Η υποβολή της
δήλωσης είναι υποχρεωτική. Mετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις
παρά μόνον με έγκριση της ΓΣ αν αποδεδειγμένα υφίσταται σοβαρός λόγος για την μη
έγκαιρη δήλωση.
Οι φοιτητές και φοιτήτριες που μετακινούνται στο εξωτερικό για σπουδές στα πλαίσια του
προγράμματος Erasmus + υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων κενή ή μόνο με χρεωστούμενα
μαθήματα από προηγούμενα εξάμηνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης για
δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια διαγράφεται από το Τμήμα.

4. Διδακτικά συγγράμματα
Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων για όλα τα μαθήματα γίνονται μέσω της Ηλεκτρονικής
Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», του Υπουργείου
Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων. Η προθεσμία δηλώσεων των συγγραμμάτων κάθε
ακαδημαϊκού εξαμήνου ανακοινώνεται από την υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ» και αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος από τη Γραμματεία. Για να δηλώσουν οι φοιτητές τα συγγράμματα
που θα προμηθευτούν, είναι απαραίτητο να έχουν λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες
τηλεματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το λογαριασμό αυτό τον παραλαμβάνει κάθε
φοιτητής κατά την εγγραφή του στο πρώτο έτος σπουδών από το Τμήμα.

5. Εξετάσεις
Τα μαθήματα που διδάσκονται σε ένα εξάμηνο εξετάζονται σε δύο εξεταστικές περιόδους. Οι
περίοδοι των εξετάσεων αναγράφονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο στον ιστότοπο
Τμήματος.
Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων που
περιλαμβάνονται στη δήλωση που έχει κάνει στην αρχή του εξαμήνου. Η αξιολόγηση και η
βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος καθηγητή.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα και αναγράφονται στον ιστότοπο του κάθε
μαθήματος.
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Σε περίπτωση αποτυχίας και στις δυο εξεταστικές περιόδους ο φοιτητής υποχρεούται να το
ξαναδηλώσει σε επόμενο εξάμηνο. Εάν το μάθημα είναι Επιλογής, τότε σε επόμενο εξάμηνο
μπορεί ο φοιτητής να το δηλώσει ξανά ή να το αντικαταστήσει με άλλο αντίστοιχο μάθημα.
Με απόφαση της ΓΣ υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί εμβόλιμη εξεταστική για
τελειόφοιτους φοιτητές (που έχουν υπερβεί το 10ο εξάμηνο σπουδών).

6. Διπλωματική Εργασία
Η διπλωματική εργασία είναι το μοναδικό έργο του 10ου εξαμήνου και έχει φόρτο 30 ECTS.
Η διπλωματική εργασία είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι 3 άτομα) αλλά με απαιτούμενο
αντίστοιχο φόρτο εργασίας και μετά από έγκριση της ΓΣ του Τμήματος.
Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποδεικνύει τις γνώσεις ικανότητες και δεξιότητες που
έχουν αποκτηθεί κατά την διάρκεια των σπουδών στα βασικά γνωστικά πεδία της
αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης. Οι φοιτητές δηλαδή πρέπει να μπορούν να διατυπώσουν ένα
ερώτημα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, να θέσουν τις προδιαγραφές και το πρόγραμμα, να
οργανώσουν μια σχεδιαστική πρόταση που να απαντάει στο ερώτημα που έχουν θέσει, να
διερευνήσουν τις απαιτήσεις υλικότητας και να το εντάξουν σε ένα ορισμένο συγκείμενο, να
διαχειριστούν διαφορετικές κλίμακες και τέλος να αποδείξουν ότι κατέχουν τα
αναπαραστατικά εργαλεία της παρουσίασης. Το τελικό αποτέλεσμα έχει μια ιδιαίτερη
σημασία όχι μόνο στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και εκτός ακαδημαϊκού
Ιδρύματος αφού αποτελεί το κύριο υλικό εξέτασης του ή της αποφοίτου για την άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ.
Διαδικασία έναρξης και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας
Οι προϋποθέσεις για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι οι ακόλουθες:
Οι φοιτητές και φοιτήτριες δηλώνουν την έναρξη εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας όταν
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Για την
διευκόλυνσή τους έχουν την δυνατότητα να αρχίσουν την διπλωματική τους αν χρωστάνε
μόνο δύο μαθήματα (εκτός από μαθήματα αρχιτεκτονικής σύνθεσης).
Η διαδικασία ανάθεσης διπλωματικής εργασίας επαφίεται στον κάθε φοιτητή-τρια και είναι
ανοικτή. Κάθε φοιτητής επιλέγει τον διδάσκοντα που θεωρεί ότι είναι καταλληλότερος για το
θέμα που τον ενδιαφέρει. Μετά την αποδοχή ανάληψης της επίβλεψης από τον διδάσκοντα ή
την διδάσκουσα η Συνέλευση Τμήματος εξετάζει τις προτάσεις (μετά το πέρας της περιόδου
δηλώσεων) και εγκρίνει εφόσον καλύπτονται τα τυπικά κριτήρια (αριθμού και τύποι
μαθημάτων σε εκκρεμότητα από τον φοιτητή, όριο φοιτητών υπό επίβλεψη από τους
διδάσκοντες σύμφωνα με τα όρια που έχει θεσπίσει η Συνέλευση Τμήματος, κοκ. Σε
περίπτωση που ο φοιτητής ή η φοιτήτρια επιθυμεί να αλλάξει το θέμα και τον επιβλέποντα θα
πρέπει να εξασφαλίσει την έγκριση του αρχικού επιβλέποντος.
Διαδικασία εξέτασης της διπλωματικής εργασίας
Η κατάθεση και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει μόνο όταν οι
φοιτητές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Σε
περιπτώσεις ομαδικών διπλωματικών πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα
τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας.
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Οι διπλωματικές εργασίες εξετάζονται κατά την διάρκεια των τριών εξεταστικών περιόδων
κάθε ακαδημαϊκού έτους, στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο
στον ιστότοπο του Τμήματος.
Η εξέταση των διπλωματικών εργασιών γίνεται από δύο 4μελείς ανεξάρτητες επιτροπές
αξιολόγησης από διδάσκοντες του ΤΑΜ οι οποίες ανανεώνονται σε κάθε εξεταστική περίοδο.
Οι επιτροπές αυτές προκύπτουν με κλήρωση στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς,
παρακολουθούν τις παρουσιάσεις όλων των διπλωματικών της περιόδου (15-20 διπλωματικές
ανά επιτροπή) για να υπάρχει δυνατότητα αντικειμενικής συγκριτικής αξιολόγησης και
βαθμολόγησης. Να σημειωθεί ότι ο επιβλέπων ή η επιβλέπουσα της διπλωματικής εργασίας
δεν συμμετέχει στην επιτροπή και δεν βαθμολογεί την διπλωματική εργασία. Η διπλωματική
εργασία βαθμολογείται με βαθμό από 0-10 με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 5.
Πέραν του υλικού που θα αναρτήσουν κατά την διάρκεια της προφορικής παρουσίασης, οι
φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν στην Γραμματεία του Τμήματος και ψηφιακό υλικό
για την ανάρτηση της διπλωματικής στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος αλλά και σε αυτόν
της Κεντρικής Βιβλιοθήκης καθώς και το υλικό για την ετήσια έκθεση διπλωματικών
εργασιών που οργανώνεται στον εκθεσιακό χώρο του Τμήματος [ οδηγίες για τα παραδοτέα,
πρότυπο της αφίσας ]. Για την διευκόλυνση των φοιτητών στην επιλογή των θεμάτων τους
το Τμήμα διατηρεί ψηφιακό αρχείο [ αρχείο Διπλωματικών Εργασιών].

7. Προϋποθέσεις απονομής του διπλώματος και υπολογισμός της βαθμολογίας
Προκειμένου να απονεμηθεί το δίπλωμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού σε φοιτητή ή
φοιτήτρια του Τμήματος, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
Α) Να έχουν συμπληρωθεί τα 10 εξάμηνα της φοίτησης στο Τμήμα.
Β) Να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά, υποχρεωτικά
κατ επιλογήν και μαθήματα επιλογής, ώστε να συγκεντρώνονται 270 πιστωτικές μονάδες.
Γ). Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 11 μαθήματα επιλογής τα οποία κατανέμονται
υποχρεωτικά ανά δυο (2) στο 5ο και 6ο εξάμηνο, ανά 3 στο 7ο και 8ο εξάμηνο και 1 στο
ένατο εξάμηνο.
Δ). Να έχει εκπονήσει Διπλωματική Εργασία που έχει εξεταστεί επιτυχώς (30 πιστωτικές
μονάδες).
Ο βαθμός του διπλώματος προκύπτει ως Μέσος όρος της σταθμισμένης (ανάλογα με το
βάρος των ECTS) βαθμολογίας των μαθημάτων και της Διπλωματικής Εργασίας.

8. Σπουδές Erasmus+
Από την ίδρυση του Τμήματος έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ευρωπαϊκό πρόσωπό του και
στην ανάπτυξη σχέσεων και εκπαιδευτικών ανταλλαγών με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Σήμερα το ΤΑΜ διατηρεί 46 ενεργές συμφωνίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού
καθώς και Συμφωνίες συνεργασίας με Πανεπιστήμια στην Αργεντινή. Μεξικό, Ρωσία κλπ. Η
μετακίνηση των φοιτητών αντιμετωπίζεται ως τμήμα του προγράμματος σπουδών τους, κατά
προτίμηση στο 4ο έτος σπουδών τους και τα μαθήματα που παρακολουθούν στο εξωτερικό
αναγνωρίζονται σύμφωνα με το σύστημα των μονάδων ECTS. Η παραμονή τους στα
πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι 1 ή 2 εξαμήνων και χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ. Για
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες υποβολής αίτησης, τη χρηματοδότηση
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: http://erasmus.uth.gr
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9. Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων είναι προαιρετική. Οι φοιτητές και φοιτήτριες
του ΤΑΜ έχουν δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία με δυο τρόπους
Α. μέσω του προγράμματος Erasmus+ για εργασία σε γραφεία στο εξωτερικό
Η άσκηση είναι χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα, η διάρκειά της είναι από 3-12 μήνες
και προϋπόθεση συμμετοχής των φοιτητών είναι να έχουν ολοκληρώσει το 9ο εξάμηνο
σπουδών. Οι φοιτητές και φοιτήτριες αιτούνται την χρηματοδότηση έχοντας ήδη γίνει δεκτοί
από γραφεία στο εξωτερικό με δική τους ευθύνη, κατά κανόνα μετά από συνέντευξη και
παρουσίαση πορτφόλιο εργασιών. Το κεντρικό γραφείο Erasmus διαχειρίζεται το συνολικό
προϋπολογισμό μειώνοντας κατά περίπτωση το χρηματοδοτούμενο διάστημα άσκησης.
Στην Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του Erasmus αποδίδονται από το ακαδ.έτος 2018-2019,
ECTS (1ects/μήνα εργασίας κατ’ αναλογία με την πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ) τα οποία
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος των αποφοίτων του Τμήματος, αλλά δεν
προσμετρώνται στο συνολικό αριθμό ECTS που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Για
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες υποβολής αίτησης, τη χρηματοδότηση
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: http://erasmus.uth.gr
Β. Μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης που συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020
Η άσκηση είναι χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ. Οι φοιτητές αμείβονται εφόσον
ολοκληρώσουν το είδος της Πρακτικής Άσκησης που περιγράφεται στη θεσμοθέτηση του
Τμήματος και μπορούν να συμμετάσχουν μόνο άπαξ.
Η διάρκειά της είναι δύο (2) μήνες και πραγματοποιείται κατά το διάστημα των μηνών
Ιουλίου μέχρι και Σεπτεμβρίου. Στην Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση αποδίδονται από το
ακαδ. έτος 2018-2019, 2 ECTS τα οποία αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος των
αποφοίτων του Τμήματος, αλλά δεν προσμετρώνται στο συνολικό αριθμό ECTS που
απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.
Προϋπόθεση συμμετοχής των φοιτητών στην Αμειβόμενη Πρακτική είναι να έχουν
ολοκληρώσει το 2ο έτος σπουδών (να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 5ο εξάμηνο
σπουδών) ή να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 Πιστωτικές μονάδες ECTS.
Ως κριτήριο ταξινομικής κατάταξης των φοιτητών και φοιτητριών σε περίπτωση που οι
διαθέσιμες χρηματοδοτούμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι λιγότερες από τις
ζητούμενες θέσεις, ορίζεται ο ακόλουθος αλγόριθμος «μοριοδότησης» των αιτούμενων:
«ECTS περασμένων μαθημάτων (έως την ημερ. υποβολής αίτησης)/Συνολικό αριθμόECTSx10x
Μέσο Όρο Βαθμολογίας Επιτυχιών».

10. Αναστολή φοίτησης
Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια μπορεί να ζητήσει αναστολή φοίτησης, κατόπιν σχετικής
αίτησης στη Γραμματεία και παραδίδοντας το Ειδικό Φοιτητικό Εισιτήριο (πάσο) που έχει
χορηγηθεί. Η αίτησή εξετάζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφαίνεται
σχετικά. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν δικαιούται
να λάβει μέρος στις εξετάσεις.

7

11.Ιστοσελίδα Τμήματος
Η ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.arch.uth.gr) αποτελεί εργαλείο ενημέρωσης και
πληροφόρησης για τις δραστηριότητες του Τμήματος και για σημαντικά φοιτητικά θέματα,
όπως ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων, πρόγραμμα εξετάσεων, ωρολόγιο πρόγραμμα
μαθημάτων, ημερομηνίες υποβολής εργασιών, ημερομηνίες και θέματα διαλέξεων, κλπ. Οι
φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του Τμήματος
και να ενημερώνονται για θέματα που τους αφορούν.

Για όσα θέματα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό προπτυχιακών σπουδών ισχύουν
όσα προβλέπονται στον Οργανισμό και στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Άλλα θέματα που τυχόν προκύπτουν και δεν προβλέπονται από τον παρόντα
κανονισμό ούτε από τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Θ. θα ρυθμίζονται με
απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος
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