ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Το Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού απονέμεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος
Αρχιτεκτονικής όταν έχουν συμπληρώσει επιτυχώς το απαιτούμενο πρόγραμμα σπουδών όπως
περιγράφεται λεπτομερώς πιο κάτω.
Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος για την απόκτηση του Διπλώματος Αρχιτέκτονα
Μηχανικού είναι δυο εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια για συμπλήρωση
του μεταπτυχιακού Διπλώματος καθορίζεται από τους κανονισμούς του πανεπιστημίου.

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Σπουδών
Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο πρόγραμμα σπουδών για απόκτηση του Διπλώματος Αρχιτέκτονα
Μηχανικού πρέπει να κατέχουν ισοδύναμο τίτλο πανεπιστημιακού πτυχίου (B.Sc.) στην
Αρχιτεκτονική από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλο αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν φάκελο αίτησης στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, ο οποίος
περιέχει την αίτηση, συμπληρωμένη με πληροφορίες για τον/την υποψήφιο/α και άλλα στοιχεία που
να μαρτυρούν συναφή ακαδημαϊκά προσόντα του υποψηφίου. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στις
ημερομηνίες που ορίζονται από το Πανεπιστήμιο.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίοι κατέχουν ήδη το πανεπιστημιακό πτυχίο(B.Sc.) στην
Αρχιτεκτονική από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όχι πέραν του ενός έτους, γίνονται αποδεκτές χωρίς
διαδικασία αξιολόγησης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, η οποία κάνει εισηγήσεις στο Συμβούλιο του
Τμήματος για τελική έγκριση των επιλεγόμενων φοιτητών. Η επιλογή φοιτητών για το Δίπλωμα
Αρχιτέκτονα Μηχανικού γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:





Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του υποψηφίου τόσο σε βάθος όσο και σε εύρος, και
επιτεύγματα στις προπτυχιακές σπουδές του
Χαρτοφύλακα αρχιτεκτονικών έργων που έχουν παραχθεί εντός ή εκτός του Πανεπιστημίου
Εμπειρία πρακτικής σε γραφείο, ή σε εργοτάξιο
Διαθεσιμότητα θέσεων στο πρόγραμμα μετά την προαναφερθείσα κατανομή θέσεων σε
υποψηφίους με πανεπιστημιακό πτυχίο (B.Sc.) στην Αρχιτεκτονική από το Πανεπιστήμιο
Κύπρου, όχι πέραν του ενός έτους.

Το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής διατηρεί το αυτονόητο δικαίωμα να πληρώσει λιγότερες από τις
προκηρυχθείσες θέσεις στο Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι
Με την εισδοχή στο πρόγραμμα σπουδών για απόκτηση του Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού και
πριν την εγγραφή, σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανατίθεται ένας προσωρινός ακαδημαϊκός
σύμβουλος από το προσωπικό του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, για να τον βοηθήσει να ετοιμάσει το
ακαδημαϊκό του πρόγραμμα για το πρώτο εξάμηνο σπουδών. Ο προσωρινός ακαδημαϊκός σύμβουλος
μπορεί να επιλεγεί και από το φοιτητή.
Με την έναρξη του μαθήματος ΑΡΗ 501 Στούντιο Προχωρημένου Σχεδιασμού 1 (έρευνα), ο
φοιτητής με βάση το προτιθέμενο γνωστικό αντικείμενο συγκέντρωσης της εργασίας του, πρέπει να
επιλέξει το σύμβουλο διπλωματικής, που αποδέχεται να αναλάβει και το ρόλο του ακαδημαϊκού του
συμβούλου. Ο σύμβουλος διπλωματικής προτείνει στο συμβούλιο του τμήματος την επιτροπή
διπλωματικής. Η επιτροπή διπλωματικής είναι τριμελής και αποτελείται από το σύμβουλο

διπλωματικής, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της επιτροπής, ένα ακόμα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος
Αρχιτεκτονικής, και ένα ακόμα μέλος, το οποίο μπορεί να είναι από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου
σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή άλλο Πανεπιστήμιο ή άλλο ερευνητικό κέντρο. Τα μέλη της
επιτροπής πρέπει να επιλεγούν βάσει των ικανοτήτων τους για υποβοήθηση της έρευνας της
διατριβής του φοιτητή.

Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Μονάδων (ECTS). Το ECTS είναι ένα σύστημα που έχει ως κέντρο το
φοιτητή και βασίζεται στο φόρτο εργασίας που απαιτείται για να επιτύχει τους στόχους ενός
προγράμματος αποκτώντας μονάδες για κάθε μάθημα που παρακολουθεί και ολοκληρώνει.
Για την απόκτηση του Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού απαιτείται η συσσώρευση
Τουλάχιστον 60 μονάδων ECTS, από συνδυασμό μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου και
σχεδιαστικής διπλωματικής εργασίας πέρα των μονάδων που αποκτήθηκαν στα πλαίσια τετραετούς
πανεπιστημιακού πτυχίου (B.Sc.) στην Αρχιτεκτονική. Στα πλαίσια αυτά ο φοιτητής πρέπει να
επιλέξει από τουλάχιστον δυο διαφορετικούς τομείς σπουδών, δηλ. Αρχιτεκτονική Θεωρία και
Ιστορία, Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας, Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, ή Πολεοδομικός Σχεδιασμός,
από ένα μεταπτυχιακό μάθημα επιλογής αντίστοιχα, Οι 60 μονάδες ECTS κατανέμονται ως
ακολούθως.

1ο εξάμηνο (χειμερινό)

2ο εξάμηνο (εαρινό)

AΡH 501 Στούντιο Προχωρημένου Σχεδιασμού 1
14 ECTS
(έρευνα)
2 μαθήματα ΑΡΗ 5ΧΧ

ΑΡΗ 503 Στούντιο Προχωρημένου Σχεδιασμού 2

30 ECTS
Σύνολο: 30 ECTS

16 ECTS
Σύνολο: 30 ECTS

Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν, με τη βοήθεια του συμβούλου τους, τα μαθήματα που θα
τους βοηθήσουν να εκπονήσουν τη Διπλωματική Εργασία τους. Οποιαδήποτε μαθήματα δεν
συμπεριλαμβάνονται στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής πρέπει να εγκριθούν από την
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, και μετά από σύμφωνη με
τις απαιτήσεις του μεταπτυχιακού Διπλώματος, η ΕΜΣ πρέπει να εγκρίνει την αίτηση πριν ο φοιτητής
εγγραφεί σα αντίστοιχα μαθήματα.

Διπλωματική Εργασία
Για το Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού απαιτείται μια τελική διπλωματική εργασία αρχιτεκτονικής
σύνθεσης. Το θέμα της διπλωματικής επιλέγεται από τον φοιτητή σε συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό
του σύμβουλό. Η διπλωματική εργασία έχει διάρκεια τουλάχιστον δυο εξάμηνο, εκ των οποίων το
πρώτο αποτελεί την ερευνητική εισαγωγή στο θέμα. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας ορίζεται
βάσει των ενδιαφερόντων του Τμήματος και της ύπαρξης απαραίτητης υποδομής και πόρων για την
υποστήριξη του.
Ο φοιτητής αναπτύσσει τη πρόταση διπλωματικής στη αρχή του ακαδημαϊκού έτους, με την
εγγραφή του. Αφού ο σύμβουλος εγκρίνει γραπτώς την πρόταση, το Τμήμα Αρχιτεκτονικής θα
διορίσει την επιτροπή διπλωματικής που θα αποτελείται από το σύμβουλο του φοιτητή και δύο
επιπρόσθετα μέλη ΔΕΠ με σχετικά ερευνητικά ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ο

σύμβουλος του φοιτητή θα είναι ο πρόεδρος και συντονιστής της επιτροπής διπλωματικής. Η
υποστήριξη της Διπλωματικής Μελέτης είναι ανοικτή στο κοινό και αποτελείται από μια 30λεπτη
παρουσίαση από τον υποψήφιο, η οποία μπορεί να περιέχει οπτικό υλικό, ακολουθούμενη από μια
30λεπτη ανοικτή συζήτηση, συμπεριλαμβανομένης κλειστής συνάντησης της εξεταστικής επιτροπής,
για να ληφθεί η απόφαση για τη Διπλωματική. Αν η εργασία κριθεί ικανοποιητική, ο υποψήφιος
πρέπει να υποβάλει δύο πρωτότυπα αντίγραφα, ένα προς τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου και ένα
για τα αρχεία του Τμήματος, καθώς και ηλεκτρονική μορφή (PDF) της διπλωματικής για το αρχείο
του Τμήματος Αρχιτεκτονικής για τεκμηρίωση και διανομή. Αν η διπλωματική απορριφθεί, ο
υποψήφιος δικαιούται να ζητήσει επανάληψη της διαδικασίας για μια ακόμη φορά. Στην περίπτωση
αυτή, ο χρόνος και όροι της εκ νέου υποβολής της διπλωματικής καθορίζονται από την εξεταστικής
επιτροπή, στα πλαίσια των κανόνων μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
I

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
AΡH 501-503 Στούντιο Προχωρημένου Σχεδιασμού

ΑΡΗ 501-503 Στούντιο Προχωρημένου Σχεδιασμού
Εξειδικευμένο μάθημα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης επιλογής τοποθεσίας,
μελέτης αρχιτεκτονικού πλαισίου και περιβαλλοντικών συνεπειών, ανάπτυξης προγράμματος χώρων
και χρήσεων. Το έργο προσεγγίζεται μέσω του αστικού περιβάλλοντος, θεωρητικών και ιστορικών
αρχιτεκτονικών βάσεων, του δομικού, οικοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Ο φοιτητής
επιλέγει τον τομέα συγκέντρωσης ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του.
(π.μ. ECTS δίνονται από τον υπεύθυνο για τη διπλωματική καθηγητή).

