Χώρος, Σχεδιασμός & Δομημένο Περιβάλλον

Εαρινό Εξάμηνο 2018-19
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ A

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β

Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις

Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομηνένου Περιβάλλοντος

ΔΕΥΤΕΡΑ
9:00-10:00

Υπολογιστική Μηχαν ική και μν ημειακές
κατασκευές
Σταυρουλάκη
Κ4 ισόγειο
Υπολογιστική Μηχαν ική και μν ημειακές
κατασκευές
Σταυρουλάκη
Κ4 ισόγειο
Υπολογιστική Μηχαν ική και μν ημειακές
κατασκευές
Σταυρουλάκη
Κ4 ισόγειο

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

ΤΡΙΤΗ
Αν τισεισμική προστασία μν ημειακών και υφιστάμεν ων
κατασκευών
Τσομπανάκης
Κ3.Α17
Αν τισεισμική προστασία μν ημειακών και υφιστάμεν ων
κατασκευών
Τσομπανάκης
Κ3.Α17
Αν τισεισμική προστασία μν ημειακών και υφιστάμεν ων
κατασκευών
Τσομπανάκης
Κ3.Α17

ΤΕΤΑΡΤΗ

Νέα υλικά και τεχν ολογίες για την συν τήρηση δομικών
υλικών μν ημείων
Μαραβελάκη Κ4 ισόγειο

Σχεδιασμός του προσωριν ού - σύν θεση και συν θετικότητα της
αν αψυχής
Προκάκης 1ος
όροφος Κ4

Σχεδιασμός του προσωριν ού - σύν θεση και συν θετικότητα της
αν αψυχής
Προκάκης 1ος
όροφος Κ4

Μη καταστροφικός έλεγχος δομικών υλικών
σε μν ημειακές κατασκευές για την έγκαιρη
διάγν ωση δομικών βλαβών και την
αξιολόγηση των επεμβάσεων
Προβιδάκης Εργαστήριο Μηχανικής, Ισόγειο
Κτιρίου Επιστημών

13:00-14:00

Μη καταστροφικός έλεγχος δομικών υλικών
σε μν ημειακές κατασκευές για την έγκαιρη
διάγν ωση δομικών βλαβών και την
αξιολόγηση των επεμβάσεων
Προβιδάκης Εργαστήριο Μηχανικής, Ισόγειο
Κτιρίου Επιστημών
Μη καταστροφικός έλεγχος δομικών υλικών
σε μν ημειακές κατασκευές για την έγκαιρη
διάγν ωση δομικών βλαβών και την
αξιολόγηση των επεμβάσεων
Προβιδάκης Εργαστήριο Μηχανικής, Ισόγειο
Κτιρίου Επιστημών

14:00-15:00

15:00-16:00

Προηγμέν α ψηφιακά εργαλεία
στο σχεδιασμό και την
κατασκευή
Γιαννούδης 1ος όροφος Κ4

Σχεδιάζον τας ιστορικά σύν ολα υπό το πρίσμα
του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού
Διμέλλη Κ4 Ισόγειο

Νέα υλικά και τεχν ολογίες για την συν τήρηση δομικών
υλικών μν ημείων
Μαραβελάκη Κ4 ισόγειο

Προηγμέν α ψηφιακά εργαλεία
στο σχεδιασμό και την
17:00-18:00
κατασκευή
Γιαννούδης 1ος όροφος Κ4

Σχεδιάζον τας ιστορικά σύν ολα υπό το πρίσμα
του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού
Διμέλλη Κ4 Ισόγειο

Νέα υλικά και τεχν ολογίες για την συν τήρηση δομικών
υλικών μν ημείων
Μαραβελάκη Κ4 ισόγειο

Προηγμέν α ψηφιακά εργαλεία
στο σχεδιασμό και την
κατασκευή
Γιαννούδης 1ος όροφος Κ4

Σχεδιάζον τας ιστορικά σύν ολα υπό το πρίσμα
του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού
Διμέλλη Κ4 Ισόγειο

16:00-17:00

18:00-19:00

ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:00-20:00

Ολοκληρωμέν ος Σχεδιασμός σε
ιστορικό δομημέν ο περιβάλλον
Σκουτέλης Κ4 Ισόγειο

Σχεδιασμός του προσωριν ού σύν θεση και συν θετικότητα της
αν αψυχής
Προκάκης 1ος όροφος Κ4

Ολοκληρωμέν ος Σχεδιασμός σε
ιστορικό δομημέν ο περιβάλλον
Σκουτέλης Κ4 Ισόγειο

Θεματικό Εργαστήριο Α Ειδίκευσης
Βαζάκας-Καραμανέα-Τσακαλάκης
1ος Όροφος Κ4

Ολοκληρωμέν ος Σχεδιασμός σε
ιστορικό δομημέν ο περιβάλλον
Σκουτέλης Κ4 Ισόγειο

Θεματικό Εργαστήριο Α Ειδίκευσης
Βαζάκας-Καραμανέα-Τσακαλάκης
1ος Όροφος Κ4
Θεματικό Εργαστήριο Α Ειδίκευσης
Βαζάκας-Καραμανέα-Τσακαλάκης
1ος Όροφος Κ4

20:00-21:00

Διδάσκοντες θεματικού εργαστηρίου Β Ειδίκευσης: Σκουτέλης, Σταυρουλάκη, Μαραβελάκη, Προβιδάκης, Διμέλλη, Τσομπανάκης

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Το μάθημα Διαδραστικοί Χώροι και τουριστική εμπειρία (διδάσκων κ. Ουγγρίνης) θα γίνει σε μορφή workshop κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα

