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XOΛH APXITEKTONΩN MHXANIKΩN 
Τν πξόγξακκα Σπνπδώλ έρεη ζηόρν ηνπ λα θαιύπηεη έλα επξύ θάζκα γλσζηηθώλ 
αληηθεηκέλσλ, δηαηεξώληαο κηα πνιύπιεπξε πξνζέγγηζε ζηελ Αξρηηεθηνληθή θαη 
εζηηάδνληαο ηζόξξνπα ζηελ νπκαληζηηθή θαη ηελ ηερλνινγηθή δηάζηαζε ησλ ζπνπδώλ, 
ζηεζεσξία θαη ηελ πξάμε. Οη θνηηεηέο ηεο Σρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ παξαθν- 
ινπζνύλ καζήκαηα πνπ ηνπο παξέρνπλ επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλώζεηο, αιιά 
παξάιιεια ηνπο βνεζνύλ λα αλαπηύζζνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο θαη θαιιηηερληθέο ηνπο 
δεμηόηεηεο. Πξόθεηηαη γηα κία πινύζηα, ελδηαθέξνπζα όζν θαη εληαηηθή ζπνπδή, πνπ 
ζηνρεύεη ζηε δηακόξθσζε επηζηεκόλσλ ηθαλώλ λα πξνζεγγίδνπλ κε ινγηθή θαη πνηό- 
ηεηα δεηήκαηα αξρηηεθηνληθήο κέζα ζε κία δεδνκέλε πξαγκαηηθόηεηα. 
 
Η Σρνιή δηαξζξώλεηαη ζε ηέζζεξηο Τνκείο: 
• Σομέαρ Απσιηεκηονικού σεδιαζμού 
• Σομέαρ Πολεοδομίαρ και Χωποηαξίαρ 
• Σομέαρ Απσιηεκηονικήρ Γλώζζαρ, Επικοινωνίαρ και σεδιαζμού 
• Σομέαρ ςνθέζεων Σεσνολογικήρ Αισμήρ 
Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ πεξηιακβάλεη: 
• Μαθήμαηα ύνθεζηρ και Θεωπίαρ, πνπ απνηεινύλ ηνλ άμνλα ζπνπδήο, είλαη 
6σξα ή 8σξα, εξγαζηεξηαθά θαη δηαηξέρνπλ ην ζύλνιν ησλ εμακήλσλ. 
• Μαθήμαηα Θεωπίαρ – Άζκηζηρ, πνπ είλαη 2σξα – 4σξα θαη δηαθέξνπλ από ηα 
πξνεγνύκελα σο πξνο ηελ έθηαζε θαη ηελ πνιππινθόηεηα ησλ δεηεκάησλ πνπ 
αληηκεησπίδνπλ, ηελ εξγαζία πνπ απαηηνύλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο. 
Τα καζήκαηα θαιύπηνπλ ελλέα εμάκελα ζπνπδώλ θαη δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθά 
θαη θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά θαη θαιύπηνπλ ηηο ελόηεηεο: 
• ύνθεζηρ και Θεωπίαρ 
• Ιζηοπίαρ και Θεωπίαρ 
• Εικαζηικήρ Έκθπαζηρ και Αναπαπάζηαζηρ 
• Πολεοδομίαρ και Χωποηαξίαρ 
•  Απσιηεκηονικήρ Σεσνολογίαρ 
 Τα καζήκαηα ύνθεζηρ και Θεωπίαρ απνηεινύλ ηνλ άμνλα ηεο αξρηηεθηνληθήο 
ζπνπδήο θαη είλαη εξγαζηεξηαθά. Σε απηά νη ζπνπδαζηέο γλσξίδνπλ ηηο ζεκειηώδεηο 
έλλνηεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη αζθνύληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ζύλζεζε θηεξίσλ, 
ζπγθξνηεκάησλ, αζηηθώλ πεξηνρώλ, ππαίζξησλ ρώξσλ, αληηθεηκέλσλ ηδηαίηεξνπ 
θαηαζθεπαζηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Καηά ηελ επεμεξγαζία ιακβάλεηαη ππόςε έλα πιή- 
ζνο παξακέηξσλ, απαληώληαη ιεηηνπξγηθά, θαηαζθεπαζηηθά θαη κνξθνινγηθά ζέκα- 
ηα θαη ζπζρεηίδεηαη ην θηήξην κε ην θπζηθό θαη ην θηηζκέλν πεξηβάιινλ. 
• Τα καζήκαηα Ιζηοπίαρ και Θεωπίαρ είλαη ζεσξεηηθά θαη εθνδηάδνπλ ηνπο ζπνπ- 
δαζηέο ηεο Αξρηηεθηνληθήο κε ηηο απαξαίηεηεο ηζηνξηθέο (Ιζηνξία Τέρλεο, Ιζηνξία 
Αξρηηεθηνληθήο, Ιζηνξία Πόιεο) θαη ζεσξεηηθέο γλώζεηο (Θεσξία Αξρηηεθηνληθήο), 
ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ζηνλ νπκαληζηηθό ραξαθηήξα ησλ ζπνπδώλ θαη ζηε 
γεληθόηεξε θαιιηέξγεηα ηνπ κειινληηθνύ αξρηηέθηνλα. 
• Τα καζήκαηα Εικαζηικήρ Έκθπαζηρ και Αναπαπάζηαζηρ είλαη εξγαζηεξηαθά 
θαη νδεγνύλ ηνπο ζπνπδαζηέο λα αζρνιεζνύλ κε δεηήκαηα ζρεκάησλ, όγθσλ, ρξσ- 
κάησλ, θσηόο, λα αλαπηύμνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο θαη λα εμειίμνπλ ηα 
εθθξαζηηθά ηνπο κέζα (ζρέδηα, καθέηεο, ζρεδίαζε κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, 
θσηνγξαθία, θνιάδ, βίληεν), απαξαίηεηα ζηε κειέηε ηνπ ρώξνπ. 
• Τα καζήκαηα Πολεοδομίαρ και Χωποηαξίαρ αλαθέξνληαη ζηελ νξγάλσζε θαη 
ζην ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ ζε κεγαιύηεξε θιίκαθα (π.ρ. γεηηνληά, επξύηεξε πεξηνρή, 
πόιε), ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο παξακέηξνπο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε απηόλ, 
ελώ όιν θαη πεξηζζόηεξν δίλεηαη έκθαζε ζηα δεηήκαηα θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 
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• Τα καζήκαηα Απσιηεκηονικήρ Σεσνολογίαρ δηεπξύλνπλ ην δηάινγν αξρηηεθηνλη- 
θήο θαη ηερλνινγίαο, ηα πιηθά θαη ηνπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο θαη ηηο νινέλα θαη πεξηζ- 
ζόηεξεο δπλαηόηεηεο πνπ δίλνληαη από ηνλ ελεξγεηαθό ζρεδηαζκό, ηε ρξήζε ειε- 
θηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη γεληθά ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 
Καηά ην 10ν εμάκελν εθπνλείηαη Δηπισκαηηθή Εξγαζία πνπ εκβαζύλεη ζε ζέκαηα πνπ 
εκπίπηνπλ ζηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ησλ 4 ηνκέσλ. 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 
Ο θύξηνο όγθνο ησλ δηπισκαηνύρσλ αξρηηεθηόλσλ απαζρνινύληαη σο ειεύζεξνη 
επαγγεικαηίεο ζε κηθξά ή κεγάια γξαθεία. Έλα ζεκαληηθό πνζνζηό απαζρνιείηαη 
θαη ζην δεκόζην ηνκέα. 
Τν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη θπξίσο ε κειέηε, ν ζρεδηαζκόο θαη ε επίβιεςε θηε- 
ξίσλ θαηνηθίαο θαη δεκόζησλ θηεξίσλ, θαζώο θαη ν πνιενδνκηθόο θαη ρσξνηαμηθόο 
ζρεδηαζκόο. Επίζεο ν ζρεδηαζκόο θαη ε επίβιεςε εζσηεξηθώλ ρώξσλ θηεξίσλ, επί- 
πισλ θαη δηαθόζκεζεο, θαζώο θαη εμσηεξηθώλ ρώξσλ, θήπσλ θαη πιαηεηώλ. Εθηεηα- 
κέλν αληηθείκελν απνηειεί ε πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, κε αλαθαη- 
λίζεηο θαη απνθαηαζηάζεηο θηεξίσλ θαη ζπλόισλ, δηακνξθώζεηο πθηζηάκελσλ θηε- 
ξίσλ κε ηζηνξηθή ή αξρηηεθηνληθή αμία θαη αλαπιάζεηο γεηηνληώλ θαη νηθηζκώλ. 
Τν νινέλα απμαλόκελν ελδηαθέξνλ γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη ε αμηνπνίεζε αλα- 
λεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, ν ζρεδηαζκόο ζε ελαξκόληζε κε ηε θύζε, αιιά θαη νη 
ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ζηελ αξρηηεθηνληθή ε πιεξνθνξηθή από άπνςε 
ζρεδίαζεο αιιά θαη ζύιιεςεο λέσλ ζύγρξνλσλ κνξθώλ αλνίγνπλ ήδε λέεο θαη 
ελδηαθέξνπζεο θαηεπζύλζεηο απαζρόιεζεο. 
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