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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης στην υπ. Αριθμ. 12/7-62018 συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος αποφάσισε να πραγματοποιήσει ορισμένες
ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές στο υφιστάμενο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
(ΥΠΠΣ) της Σχολής που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το νέο ακαδημαικό έτος
2018-2019 και μετά με στόχο την βέλτιστη επικαιροποιήση του σύμφωνα με το υπάρχον
δυναμικό σε προσωπικό της Σχολής αλλά και τα πλέον σύγχρονα δεδομένα και τις
καινούργιες τάσεις στις σπουδές του Αρχιτέκτονα Μηχανικού τόσο διεθνώς όσο και στις
αντίστοιχες Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Σηματική
προσπάθεια καταβλήθηκε επίσης στην εκλογίκευση των πιστωτικών μονάδων ECTS
που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα του νέου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
(ΝΠΠΣ) ώστε να υπάρξει η κατά το δυνατόν πραγματική αντιστοίχηση των μαθημάτων
με τον απαιτούμενο φόρτο εργασίας του φοιτητή.
Για την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών της Σχολής επί των αλλαγών που έχουν
προκύψει στο νέο ΠΠΣ (ΝΠΠΣ) της Σχολής θα γίνουν ειδικές και ανοικτές προς όλους
τους φοιτητές παρουσίασεις από τους Καθηγητές της Σχολής καθώς και το προσωπικό
της Γραμματείας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2018 σε ημέρες και ώρες που θα
ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας της Σχολής μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018.
Το νέο ΠΠΣ (ΝΠΠΣ) έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονικό αρχείο στην ιστοσελίδα της Σχολής
στην θέση «Ανακοινώσεις της Γραμματείας» καθώς και στα «Νέα Αμεσου
Ενδιαφέροντος». Στο αρχείο αυτό με τα μαθήματα του νέου ΠΠΣ έχουν συμπεριληφθεί
για κάθε εξάμηνο και οι εγκεκριμένες από την Συνέλευση Τμήματος μεταβατικές
διατάξεις που θα ισχύσουν για όλους τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το
ακαδημαικό έτος 2017-2018 (Σεπτέμβριος 2017).
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Οι βασικές αρχές που διέπουν το νέο πρόγραμμα είναι:
1. Τα μαθήματα του υφιστάμενου ΠΠΣ (ΥΠΠΣ) ισχύουν μέχρι και την εξεταστική του
Σεπτεμβρίου 2018. Ως εκ τούτου οι φοιτητές θα πρέπει να προετοιμασθούν και
να εξετασθούν κανονικά σε όλα τα μαθήματα του υφιστάμενου ΠΠΣ (ΥΠΠΣ) στην
εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα εξεταστικής που
θα δημοσιυεθεί από την Γραμματεία της Σχολής και θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Σχολής. Προτείνεται δε στους φοιτητές να προσπαθήσουν ώστε
να περάσουν κατά το δυνατόν περισσότερα μαθήματα του ΥΠΠΣ στην εξεταστική
Σεπτεμβρίου 2018.
2. Ολοι οι φοιτητές που είχαν εισαχθεί στην Σχολή τα προηγούμενα έτη καθώς και
οι νέοι φοιτητές που θα εισαχθούν τον Σεπτέμβριο 2018 παρακολουθούν από την
έναρξη του νέου ακαδημαικού έτους 2018-2019 (Σεπτέμβριος 2018) τα μαθήματα
του νέου ΠΠΣ (ΝΠΠΣ) στο αντίστοιχο εξάμηνο σπουδών που θα εγγραφούν από
τον Σεπτέμβριο 2018. Από τον έναρξη του νέου ακαδημαικού έτους 2018-2019
(Σεπτέμβριος 2018) το υφιστάμενο ΠΠΣ (ΥΠΠΣ) καταργείται και αντικαθίσταται
με το νέο ΠΠΣ (ΝΠΠΣ).
3. Ολοι οι φοιτητές που είχαν εισαχθεί στην Σχολή τα προηγούμενα έτη
κατοχυρώνουν κανονικά όλα τα μαθήματα με τον ίδιο τίτλο μαθήματος στα
οποία μέχρι και στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2018 έχουν ή θα έχουν εξετασθεί
επιτυχώς, με τον βαθμό που βαθμολογήθηκαν στην αντιστοιχη εξεταστική
περίοδο και τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS) του ΥΠΠΣ.
4. Ολοι οι φοιτητές που είχαν εισαχθεί στην Σχολή τα προηγούμενα έτη και δεν
έχουν εξετασθεί επιτυχώς μέχρι και στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2018 σε κάποιο
Υποχρεωτικό (Υ) μάθημα του υφιστάμενου ΠΠΣ (ΥΠΠΣ) θα πρέπει να μελετήσουν
με προσοχή τις μεταβατικές διατάξεις που έχουν αναρτηθεί στις «Ανακοινώσεις
Γραμματείας» της ιστοσελίδας ώστε από το νέο ακαδημαικό έτος 2018-2019 να
παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς στο Υποχρεωτικό (Υ) μάθημα του
νέου ΠΠΣ που έχει αντιστοιχηθεί ή ενσωματωθεί με αυτό που χρωστούν από το
υφιστάμενο ΠΠΣ. Σε κάποιες περιπτώσεις στις μεταβατικές διατάξεις
αναφέρονται Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα του υφιστάμενου ΠΠΣ που έχουν
αντιστοιχηθεί και σε Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ) μαθήματα του νέου ΠΠΣ. Σε
αυτές τις περιπτώσεις το (ΥΕ) μάθημα θα προσφέρεται από την Σχολή μας μέχρι
και ο τελευταίος φοιτητής που έχει εισαχθεί τα προηγούμενα χρόνια και για τον
οποίο το αντίστοιχο μάθημα αναφερόταν στο ΥΠΠΣ σαν Υποχρεωτικό (Υ) μάθημα
να το περάσει επιτυχώς.
5. Για όλους τους φοιτητές της Σχολής που είχαν εισαχθεί τα προηγούμενα έτη
ισχύει, σύμφωνα με τον υφιστάμενο οδηγό σπουδών, ότι για να πάρουν το
δίπλωμα τους μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2018 θα πρέπει εκτός
από την εκπόνηση της Ερευνητικής (ΕΡ) και της Διπλωματικής (ΔΕ) τους εργασίας
να έχουν παρακολουθήσει και να έχουν εξετασθεί επιτυχώς μέχρι και την
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2018 συνολικά σε πενήντα (50)
Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, πέντε (5) Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ) μαθήματα,
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και τρία (3) Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) μαθήματα (50*Υ+5*ΥΕ+3*ΕΕ=58 μαθήματα)
και ένα (1) μάθημα Ξένης Γλώσσας. Αυτή η αρχή εξακολουθεί να ισχύει και μετά
την έναρξη εφαρμογής του ΝΠΠΣ δηλαδή μετά τον Σεπτέμβριο 2018 αλλά στην
περίπτωση αυτή οι παλιότεροι φοιτητές για να πάρουν το δίπλωμα τους θα
πρεπει να συμπληρώσουν τα μαθήματα του ΥΠΠΣ, που έχουν κατοχυρώσει με
επιτυχή εξέταση μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2018, με μαθήματα
του ΝΠΠΣ ώστε τελικώς να εξετασθούν επιτυχώς και πάλι σε 58 συνολικά (Υ, ΥΕ
και ΕΕ) μαθήματα και ένα (1) μάθημα Ξένης Γλώσσας. Τα μαθήματα που θα
συμπληρώσουν από το ΝΠΠΣ μπορεί είτε να έχουν τους ίδιους τίτλους με τα
μαθήματα του ΥΠΠΣ είτε να μην έχουν τους ίδιους τίτλους με τα μαθήματα του
ΥΠΠΣ αλλά οπωσδήποτε να έχουν αντιστοιχηθεί με μαθήματα του ΝΠΠΣ
σύμφωνα όμως πάντα με τις εγκεκριμένες από την Συνέλευση Τμήματος
μεταβατικές διατάξεις, όπως έχουν αναρτηθεί στις «Ανακοινώσεις Γραμματείας»
της ιστοσελίδας της Σχολής.
6. Βασική προυπόθεση για να πάρει κάποιος/α φοιτητής/τρια το δίπλωμα του σαν
Αρχιτέκτονας Μηχανικός αν έχει εισαχθεί τα προηγούμενα έτη είναι ότι εκτός
από το να έχει εξετασθει επιτυχώς σε συνολικά 58 (=50*Υ+5*ΥΕ+3*ΕΕ) μαθήματα
και ένα (1) μάθημα ξένης γλώσσας θα πρέπει να έχει εκπονήσει την Ερευνητική
Εργασία (12 ECTS) και την Διπλωματική Εργασία (30 ECTS) και να έχει
συμπληρώσει οπωσδήποτε τουλάχιστον 300 πιστωτικές μονάδες ECTS.
Σε κάθε περίπτωση τα όργανα διοίκησης της Σχολής, τόσο η Συνέλευση Τμήματος,
όσο η Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας της Σχολής θα επιλαμβάνονται οποιοδήποτε
θέματος προκύπτει από την εφαρμογή του νέου Προπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών ώστε να γίνει κατά το δυνατόν πιο ομαλή η μετάβαση από το υφιστάμενο
στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής.

Χανιά 24/8/2018

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Καθηγητής Κ. Προβιδάκης
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