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ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2016-2018

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών οργανώνει για 2η συνεχή διετία το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με αντικείμενο 
«Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό» (έως 35 μεταπτυχιακοί φοιτητές).

Οι  Μεταπτυχιακές  Σπουδές  οδηγούν  σε Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ),  μετά  από κύκλο  σπουδών τεσσάρων (4) 
ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Για  την  απονομή  του  Μεταπτυχιακού  Διπλώματος  Ειδίκευσης  απαιτείται  η  παρακολούθηση  και  η  επιτυχής  εξέταση  στα 
προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών 
του ΠΜΣ.

Απαιτείται επίσης η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική.

Για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων των δραστηριοτήτων αυτών, προβλέπεται οικονομική συμμετοχή των φοιτητών.

• Ο αριθμός των εισακτέων στο δίγλωσσο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και 
Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό» ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) σε κάθε κύκλο σπουδών.  
Εξαίρεση γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας, όπου και γίνονται δεκτοί όλοι όσοι ισοβαθμήσουν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Καθ’ 
υπέρβαση προβλέπεται η εγγραφή τριών (3) υποτρόφων εσωτερικού του ΙΚΥ ή άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής.

• Στο  δίγλωσσο  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (ΠΜΣ),  γίνονται  δεκτοί  διπλωματούχοι  Τμημάτων  και  Σχολών 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι σχετικού τίτλου Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν 
ισοτιμία του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΠΜΣ είναι η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε 
επίπεδο Γ1/C1 κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του 
ΠΜΣ, ενώ η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Γ2/C2 εκτιμάται ως πρόσθετο προσόν.

• Η επιλογή  των σπουδαστών θα γίνει  σύμφωνα με τις  διαδικασίες του άρθρου 4 του Ν.3685/2008 και  του άρθρου 4 της 
Υπουργικής Απόφασης αριθ. 206757/Ζ1/18.12.2014, ΦΕΚ αριθ. 3515/29.12.2014 και του άρθρου 7 του Ειδικού Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας (Εσωτερικός Κανονισμός).

• H επιλογή των σπουδαστών θα γίνει βάσει των μορίων της αξιολόγησης του φακέλου που υποβάλλεται και της προφορικής  
συνέντευξης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 20 Ιουλίου 2016 στη Γραμματεία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών,  από τις  11:00  π.μ.  έως τις  16:00  μ.μ.,  τηλ.  2310 99 5510 ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση: 

                          
                           Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
                           Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τ.Θ. 459
                           Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη

με την ένδειξη για το  «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός Αιχμής:  Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον 
Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό»» της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. τα εξής δικαιολογητικά:

α.  Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ή εκτυπωμένο από    τη  
ιστοσελίδα του ΠΜΣ..
β. Μία φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας, που επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου αίτησης.
γ. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς φοιτητές).
δ.  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική     δραστηριότητα,  τις 
τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή διακρίσεις του υποψηφίου, καθώς και αν λαμβάνει υποτροφία.
ε.  Επικυρωμένο  αντίγραφο  διπλώματος  ή  πτυχίου,  ή  βεβαίωση της  Γραμματείας  του  Τμήματός  τους,  από  την  οποία  να 
προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους, αναλόγως του χρόνου της προκήρυξης, μέχρι την εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή 
Σεπτεμβρίου  του  τρέχοντος  ακαδημαϊκού  έτους  και  σε  κάθε  περίπτωση μέχρι  την  έναρξη  των  μαθημάτων  του  ΠΜΣ.  Το 
αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ αμέσως μετά τη ν αποφοίτησή τους. Σε 
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περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν αποφοιτήσει την αναμενόμενη ημερομηνία, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του/της στο 
ΠΜΣ και αντικαθίσταται από τον πίνακα των επιλαχόντων.
στ. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία, για τους Έλληνες αποφοίτους που 
κατέχουν τίτλους από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, βεβαίωση ότι ο τίτλος που κατέχουν 
αναγνωρίζεται  από τη χώρα τους και  τους  δίνει  το  δικαίωμα συνέχισης  για  μεταπτυχιακές  σπουδές,  Σε κάθε περίπτωση, 
προκειμένου ο τίτλος του μεταπτυχιακού διπλώματος που θα λάβουν να ισχύει  στην Ελλάδα, θα πρέπει να προσκομίσουν 
βεβαίωση για το ομοταγές του Πανεπιστημίου από το οποίο αποφοίτησαν από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
ζ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
η. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών, οπωσδήποτε της Αγγλικής, σε επίπεδο Γ1/C1 ή ανώτερο, το οποίο θα αποδεικνύεται για την 
κατηγορία αυτή, με βάση τα πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις γλωσσομάθειας της ελληνικής νομοθεσίας 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή το αργότερο πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Από την υποχρέωση  
αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, στο οποίο η κύρια 
Γλώσσα λειτουργίας και εκπαίδευσης είναι η αγγλική.
θ. Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες.
ι. Υπόμνημα/πορτφόλιο εργασιών δημιουργικού έργου, επιστημονικών δημοσιεύσεων και άλλων στοιχείων που πιστοποιούν 
την ποιότητα της αρχιτεκτονικής ικανότητας και πρακτικής των υποψηφίων.
ια.  Σύντομο  κείμενο  500  περίπου  λέξεων  που  θα  περιλαμβάνει  συνοπτική  περιγραφή  των  λόγων  που  ωθούν  τον/την 
υποψήφιο/α να παρακολουθήσει το ΠΜΣ. Και του τομέα στον οποίο σκέφτεται να αξιοποιήσει τις γνώσεις αυτές στο μέλλον, 
καθώς και παρουσίαση των ερευνητικών ενδιαφερόντων του/της υποψηφίας. 

Θεσσαλονίκη, 5  Ιουλίου 2016

Η Υπεύθυνη του Προγράμματος

Δρ Μαρία Βογιατζάκη
Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.
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