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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την εισαγωγή 35 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ»

1.

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καλεί τους ενδιαφερό-μενους να υποβάλουν
υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμ-ματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο:
«Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό»
για τον ακαδημαϊκό κύκλο σπουδών 2019- 2021 (επανίδρυση σύμφωνα με τον
Ν.4485 /2017 ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 5445/05-12-2018).

2.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ για την απονομή του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης στον:
«Σχεδιασμό Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» ορίζεται στα
τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και
κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα ξεκινούν το
χειμερινό εξάμηνο της εκάστοτε διετίας κύκλου σπουδών και τελειώνουν με το πέρας
των τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων.

3.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. των
Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων
και Σχολών ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής. Επίσης κάτοχοι τίτλων
πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δεκτά γίνονται μέλη
των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι

και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά ΠΜΣ, που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που
υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν
στο οικείο Ίδρυμα. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω
τμημάτων, εφόσον αναμένεται η αποφοίτηση τους, αναλόγως του χρόνου της
προκήρυξης, μέχρι την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους
2019-2020 και το αργότερο μέχρι την έναρξη του εξαμήνου.

4.

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) στο ΠΜΣ
ορίζεται σε τριάντα (35). Η επιλογή των ΜΦ θα γίνει με βάση τις προϋποθέσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:
I.
Βαθμό Πτυχίου / Διπλώματος.
II.
Αναλυτική βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το
ΠΜΣ.
III.
Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο
κύκλο σπουδών.
IV.
Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε
επίπεδο Γ1/C1.
V.
Συστατικές επιστολές.
VI.
Επαγγελματική Εμπειρία, Δημιουργικό Έργο, Ερευνητικό Έργο,
Συγγραφική Δραστηριότητα κλπ. όπως καταγράφεται σε Βιογραφικό Υπόμνημα Εργασιών (πορτφόλιο).
VII.
Κείμενο Προθέσεων.
VIII.
Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή.

5.

Για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος προβλέπονται τέλη φοίτησης
ύψους 3.000,00 ευρώ (για όλο το πρόγραμμα). Από την καταβολή τελών απαλλάσσονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή
οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε
οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου
εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό
του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται
στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά
κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση
απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα
από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος του ΑΠΘ από την Δευτέρα 15 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή
14 Ιουνίου 2019 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
I.
Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από
τη
γραμματεία του ΠΜΣ ή εκτυπωμένο από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
II.
Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
III.
Φωτοτυπία του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατηρίου για τους
αλλοδαπούς υποψηφίους).
IV.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
V.
Επικυρωμένο αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου ή Βεβαίωση της Γραμματείας

6.

VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

του Τμήματος τους από την οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτηση
τους, αναλόγως του χρόνου της προκήρυξης, μέχρι την εξεταστική περίοδο
Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και σε κάθε περίπτωση μέχρι την
ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του ΠΜΣ.
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
Αποδεικτικά ξένων γλωσσών, οπωσδήποτε της Αγγλικής, σε επίπεδο Γ1/C1.
Αναγνώριση ισοτιμίας τίτλου αλλοδαπής από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Σε
περίπτωση που η αναγνώριση του τίτλου δεν είναι διαθέσιμη κατά την
ημερομηνία της αίτησης, οι υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου αλλοδαπής εφόσον γίνουν
αποδεκτοί προς εγγραφή από το ΠΜΣ οφείλουν να φροντίσουν για την
αναγνώριση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους καθώς δεν είναι δυνατή η
απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε φοιτητή/τρια του οποίου/ας ο
τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει
αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
Δύο (2) πρόσφατες Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές ή
εξέχουσες προσωπικότητες ή εργοδότες.
Υπόμνημα / πορτφόλιο
Σύντομο Κείμενο Προθέσεων (500 περίπου λέξεων)

Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων περιγράφεται
στον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος. Αρμόδια για την επιλογή είναι τριμελής
Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ που απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ
που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ
τηλ. 2310– 995510 | e-mail: advanceddesign@arch.auth.gr

Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 2019

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Σταύρος Βεργόπουλος
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Stavros
Vergopoulos

Digitally signed by
Stavros Vergopoulos
Date: 2019.04.07
19:14:11 +03'00'

