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ΠΜΣ
Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος,
Σχεδιασμός,
και
Δομημένο
Περιβάλλον».
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού
για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 201920 θα εισαχθούν μέχρι σαράντα (40)
μεταπτυχιακοί φοιτητές, σύμφωνα με
το ΦΕΚ 2815/τ. Β’/16-7-2018.

01 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πολυτεχνείο Κρήτης –Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ειδικεύσεις Μεταπτυχιακού
Στόχοι Προγράμματος
Συμμετέχοντες Φοιτητές
Links, Οικονομικός Απολογισμός

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθήματα του ΠΜΣ
Διδάσκοντες
Ενδεικτικές Εργασίες Φοιτητών

20 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Έρευνα, Εργαστήρια, Υποδομές
Διακρίσεις Φοιτητών, Συμμετοχές σε Συνέδρια
Αξιολόγηση

26 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Προσκεκλημένοι, διαλέξεις, σεμινάρια, workshops, ημερίδες
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Τ ο Π.Μ .Σ . απονέμ ει Δ ίπλωμ α
Με ταπτ υχιακών Σπ ο υ δών
(Δ.Μ .Σ .) στις ειδ ικεύ σεις:

Α] «Τουρισμός,
πολιτισμός και
μεσογειακός χώρος:
Σύγχρονες σχεδιαστικές
προσεγγίσεις»

Η Α’ ειδίκευση εμβαθύνει στον
σχεδιασμό και τη διαχείριση του
δομημένου περιβάλλοντος σε σχέση με
τον τουρισμό με έμφαση στο μεσογειακό
χώρο και στον πολιτισμό. Πρόκειται
για μια διεπιστημονική και ανοιχτή σε
καινοτόμες προσεγγίσεις εξέταση της
επιρροής του τουρισμού στον μεσογειακό
χώρο που στοχεύει στην ένταξη αλλά και
στον καινοτόμο διάλογο με αυτόν.

Η σχέση που αναπτύσσει ο τουρισμός με
τον πολιτισμό, όπως αυτός αποτυπώνεται
τόσο στο κτηριακό απόθεμα όσο και στο
φυσικό περιβάλλον, θα αποτελέσουν
τους άξονες των προσεγγίσεων. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο, το πεδίο ενδιαφέροντος
της ειδίκευσης θα εστιάσει στη
διερευνητική συσχέτιση της νέας
αρχιτεκτονικής/χωρικής πρότασης που
αφορά στον τουρισμό με το υφιστάμενο
φυσικό, δομικό, αστικό, περιβαλλοντικό,
νοητικό περικείμενο (context).

H Β’ ειδίκευση στοχεύει στην
διεπιστημονική
διαχείριση
του
ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος
στην ειδίκευση του ολοκληρωμένου
σχεδιασμού και της προστασίας, σε
συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων
ερευνητικών
πρακτικών
για
την
προστασία του, με την αξιοποίηση της
ψηφιακής τεχνολογίας και την εφαρμογή
νέων προηγμένων τεχνολογιών για τα
υλικά και τις κατασκευές.

Β] «Ολοκληρωμένη
προστασία ιστορικού
δομημένου περιβάλλοντος
με προηγμένες τεχνολογίες
και υλικά»

Κ

ύρια χαρακτηριστικά του ΠΜΣ κατά την
προσέγγιση και επεξεργασία των γνωστικών
του αντικειμένων είναι η διεπιστημονικότητα
και πολυεπιστημονικότητα, η σύνδεση του
σχεδιασμού, σε όλες τις κλίμακες, με αρχές
και στρατηγικές αειφορίας και οικολογίας,
η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών (έξυπνα
συστήματα, έξυπνα υλικά, ρομποτική) όσον
αφορά τόσο στην αρχιτεκτονική τεχνολογία
όσο και στη διαχείριση του δομημένου
περιβάλλοντος, η θεώρηση του πολιτιστικού
τοπίου καθώς και του ιστορικού δομημένου
περιβάλλοντος όχι μόνον ως πολιτιστικών
αγαθών αλλά και ως σημαντικών παραγόντων
οικονομικής ανάπτυξης.

Η έναρξη των μαθημάτων
αναμένεται
στο
πρώτο
δεκαήμερο του Οκτωβρίου
2019.

Η τυπική χρονική διάρκεια
για την απονομή Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο
τελευταία εξάμηνα διατίθενται για
την εκπόνηση της μεταπτυχιακής
εργασίας. Για κάθε διδακτικό
εξάμηνο θα καταβάλλεται τέλος
εγγραφής 500,00 ευρώ. Από τα
ίδια έσοδα του Π.Μ.Σ. θα χορηγείται
αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές
του προγράμματος.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σ

το Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: α) διπλωματούχοι
Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Πολεοδομίας/Χωροταξίας, Τοπογράφων
Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων, Χημικών Μηχανικών, Επιστημόνων
Υλικών, Χημικών και Τμημάτων συναφών γνωστικών
αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής,
αναγνωρισμένων και ομοταγών, β) Πτυχιούχοι Τμημάτων
Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, και Γεωγραφίας,
καθώς και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής
και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων
και ομοταγών και γ) πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι.,
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Η διαδικασία εισαγωγής φοιτητών περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
Α] Κατάρτιση φακέλου από τους υποψηφίους με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η Συνέλευση Τμήματος δύναται να ορίζει κατά
περίπτωση
συγκεκριμένα
μαθήματα
από
το
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών μιας από τις Σχολές
του Πολυτεχνείου Κρήτης ως προαπαιτούμενα για την
συμμετοχή υποψηφίου στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση
αυτή ο συγκεκριμένος υποψήφιος παρακολουθεί, αφού
επιλεγεί, κατά προτεραιότητα τα μαθήματα αυτά, και
μετά την επιτυχή συμπλήρωσή τους συνεχίζει με τα
μαθήματα του Π.Μ.Σ.

Β] Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων
φοιτητών μετά από υποχρεωτική
προσωπική
συνέντευξη.
Βασικά
κριτήρια για την αξιολόγηση των
υποψηφίων είναι η αναλυτική βαθμολογία
του διπλώματος ή του πτυχίου τους,
καθώς και οι επιδόσεις τους σε μαθήματα
συγγενή/συναφή προς το αντικείμενο
του Π.Μ.Σ. Συνεκτιμώνται η τυχόν γνώση
επιπρόσθετων ξένων γλωσσών, οι τυχόν
εργασίες και επιστημονικές δημοσιεύσεις
τους και η συναφής επαγγελματική
δραστηριότητα, οι συστατικές επιστολές,
η προσωπικότητα των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση
και τα δικαιολογητικά τους
μέχρι 31 Αυγούστου 2019 μέσω
του συστήματος υποβολής αιτήσεων
για μεταπτυχιακές σπουδές του
Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση
https://e-graduate.tuc.gr/.

T o ΠΜΣ μ ε α ρι θμ ο ύς

Στατ ι σ τ ι κ ή ανάλ υ ση ω ς π ρ ο ς
τη ν ε ι δι κ ότ η τ α

Αρχιτέκτων Μηχανικός (55%)
Πολιτικός Μηχανικός (23%)
Ιστορικός - Αρχαιολόγος (8%)

Άνδρες (36%)

Αρχαιολόγος (2%)
Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (4%)
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων (7%)
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας (2%)
ΤΕ Ανακαίνιση και αποκατάσταση κτηρίων (5%)
Σχολή Καλών Τεχνών (2%)

Γυναίκες (64%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:
[α] στη σελίδα του διαδικτύου
στην οποία θα υπάρχει συνεχής
πληροφόρηση:
https://www.arch.tuc.gr/el/spoydes/metaptychiakes-spoydes
[β] στη Γραμματεία της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πολυτεχνείου Κρήτης,
Τηλ.: 28210-37111, FAX: 2821037183

Στ α τ ι σ τ ι κή α ν ά λ υ σ η ω ς π ρος
τ ην α π α σ χ όλ ησ η

Ελεύθερος Επαγγελματίας Μηχανικός (45%)
Υπάλληλος σε Εφορεία Αρχαιοτήτων (7%)
Αρχαιολόγος (5%)
Υπάλληλος σε αρχιτεκτονικό γραφείο (13%)
Υπάλληλος σε τεχνικό γραφείο (8%)
Υπάλληλος σε πολεοδομία (1%)
Γραμματειακή Υποστήριξη (1%)
Άνεργοι (26%)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ

Κατάλογος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων
Α’ ειδίκευση: Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός
χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις.
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1 θεματικό
εργαστήριο)
- Θεωρητικές προσεγγίσεις στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό:
χώρος και μετακίνηση
- Πολιτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού
- Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες

Εξ αποστάσεως μαθήματα σε
πραγματικό χρόνο μέσω online
διαλέξεων (χωρίς να ξεπερνούν το
35% των μαθημάτων του Π.Μ.Σ).
Μαθήματα σε μορφή workshop,
συνεπτυγμένα χρονικά από
διακεκριμένους προσκεκλημένους
καθηγητές.

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1 θεματικό
εργαστήριο)
- Προηγμένα ψηφιακά εργαλεία στο σχεδιασμό και την κατασκευή
- Διαδραστικοί Χώροι και Τουριστική Εμπειρία
- Σχεδιασμός του προσωρινού - σύνθεση και συνθετικότητα της
αναψυχής
- Νεοελληνική αρχιτεκτονική: Τουρισμός και πολιτισμός
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (1 εργαστήριο υποχρεωτικό)
- Εργαστήριο μεθοδολογίας της έρευνας
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (1 μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποχρεωτική)

Β’ ειδίκευση: Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού
δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες
και υλικά.
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1 θεματικό
εργαστήριο)
- Παθολογία και μηχανισμοί φθοράς υλικών μνημείων από
περιβαλλοντικά αίτια - Τεχνικές διάγνωσης
- Δομικές βλάβες και μέθοδοι επέμβασης σε μνημειακές κατασκευές
- Προηγμένες τεχνολογίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης μνημείων
- Τεχνολογία της Πληροφορίας και Πολιτιστική Κληρονομιά
- Ειδικά θέματα στην ιστορία της Αρχιτεκτονικής
- Συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων. Θεωρητικές αρχές και
εφαρμογή
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1 θεματικό
εργαστήριο)
- Μη καταστροφικός έλεγχος δομικών υλικών σε μνημειακές
κατασκευές για την έγκαιρη διάγνωση δομικών βλαβών και την
αξιολόγηση επεμβάσεων
- Νέα υλικά και τεχνολογίες για την συντήρηση δομικών υλικών
μνημείων
- Υπολογιστική μηχανική και μνημειακές κατασκευές
- Σχεδιάζοντας ιστορικά σύνολα υπό το πρίσμα του πολεοδομικού και
χωροταξικού σχεδιασμού
- Ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε ιστορικό δομημένο περιβάλλον
- Αντισεισμική προστασία μνημειακών και υφιστάμενων κατασκευών
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (1 εργαστήριο υποχρεωτικό)
- Εργαστήριο μεθοδολογίας της έρευνας
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (1 μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποχρεωτική)
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ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Προβιδάκης Κωνσταντίνος

[Καθηγητής - Μηχανική των Υλικών]

Μαραβελάκη Παγώνα - Νόνη

[Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Διάβρωση Μνημείων από το
περιβάλλον και μέθοδοι συντήρησής τους]

Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας

[Αναπληρωτής Καθηγητής - Αρχιτεκτονικός
Οικοδομικές Τεχνολογίες Αιχμής]

Παρθένιος Παναγιώτης

[Αναπληρωτής Καθηγητής
Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό]

-

Ψηφιακές

Σχεδιασμός

Τεχνολογίες

&

στον

Σκουτέλης Νικόλαος

[Αναπληρωτής Καθηγητής - Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Τόπος,
Τοπίο & Περιβάλλον]

Κωτσάκη Αμαλία

[Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Ιστορία & Θεωρία της Αρχιτεκτονικής.
Νεώτερη και Σύγχρονη εποχή]

Τζομπανάκης Αλέξιος

[Αναπληρωτής Καθηγητής - Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός]

Διμέλλη Δέσποινα

[Επίκουρη Καθηγήτρια - Πολεοδομικός Σχεδιασμός]

Καραμανέα Παναγιώτα
[Επίκουρη Καθηγήτρια
Αρχιτεκτονική Τοπίου]

-

Αρχιτεκτονικός

Σχεδιασμός

και

Σταυρουλάκη Ελ. Μαρία

[Επίκουρη Καθηγήτρια - Υπολογιστική Μηχανική των Μνημειακών
Κατασκευών]

Βαζάκας Αλέξανδρος

[Επίκουρος Καθηγητής - Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός]

Τσακαλάκης Δημήτριος

[Επίκουρος Καθηγητής - Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός]

Χατζησάββα Δήμητρα

[Επίκουρη Καθηγήτρια - Θεωρία και Αρχιτεκτονικός - Αστικός
Σχεδιασμός]

Ασλανίδης Κλήμης

[Επίκουρος Καθηγητής - Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός - Αποκατάσταση
Ιστορικών Kτιρίων και Συνόλων]

Ενδεικτικές
ε ρ γ α σ ί ε ς φο ι τ η τ ών
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Ε ν δ ε ικ τικές
Δ ιπ λ ω ματικές
Ερ γ ασίες
2 0 1 7 - 2018
Αγροτουριστική ανάπτυξη μέσω οικολογικού
σχεδιασμού του φυσικού τοπίου | Λαϊνάκη Χαρίκλεια
Σύγχρονος σχεδιασμός του χώρου σε συνθήκες
προσωρινής κατοίκησης | Εφραιμίδου Νίκη
Χώροι υποστήριξης και υπαίθρια διαμόρφωση για τη Μονή Εισόδιων της
Θεοτόκου στη Μυρτιά Αιτωλοακαρνανίας | Τεγούσης Ανδρέας
Εποχιακές Περιηγήσεις / Συνδέοντας Ρουσσόλακο, Χιόνα, Κουρεμένο, μέσα
στο χρόνο | Σπυριδάκης Γεώργιος
Πρόταση Διαμόρφωσης Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας
για το Δήμο Χανίων | Κορακάκη Αντωνία
Ψηφιακός σχεδιασμός και κατασκευή δομικής
μονάδας από μπετόν για τη συναρμολόγηση κελυφών πολλαπλών
μορφών | Μαρκιανάκη Χρυσαλίς
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Αποτύπωση και πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης του ναού Αγ.
Γεωργίου στα Περβόλια Χανίων | Βαρδάκη Μελπομένη
Κατασκευές στα όρια: δομική αποκατάσταση και διεργασίες ανάκτησης του
Φάρου του Αγίου Ιωάννη (Αφορεσμένος Κάβος) | Ρεθυμνιωτάκη Αναστασία
ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ Μουσείο Βυρσοδεψίας στα Ταμπακαριά
Χαλέπας / Μουσειολογική και μουσειογραφική πρόταση | Νευραδάκης
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Υδραυλικά κονιάματα με νανο-τιτάνια, μία καινοτόμα λύση στις αποκαταστάσεις
μνημείων και μνημειακών κατασκευών | Καπετανάκη Καλή
Φρούριο Fortezza Ρεθύμνου - Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου με χρήση
ψηφιακής τεχνολογίας | Λούσα Σοφία
Φρούριο Ιτζεδίν: Μελέτη αποκατάστασης και πρόταση επανάχρησης του
μνημείου | Κασαμπαλή Αμαλία
Έξυπνα υλικά νανοτεχνολογίας για την προστασία πωρόλιθων, μαρμάρων,
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Αξιολόγηση ΠΜΣ
Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο
στέλνονται ερωτηματολόγια
σε όλους τους φοιτητές του
ΠΜΣ με την βοήθεια του
Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων
Σχεδιασμού, ώστε να μπορέσουν
να αξιολογήσουν σε ηλεκτρονική
διεύθυνση κάθε μάθημα
ξεχωριστά. Οι απαντήσεις
συγκεντρώνονται ανά μάθημα
και αναλύονται για να ληφθούν
υπ’ όψιν από τους διδάσκοντες
στα μαθήματα της επόμενης
ακαδημαϊκής χρονιάς.

Ε γ κ ατ αστ άσε ι ς – Εργ αστηριακή
υ π οδομή τη ς Σχ ο λής Αρχ ιτεκτόνων
Μ ηχαν ικών Πολυ τεχ νείου Κρήτης

Οι εγκαταστάσεις
της Σχολής συνίστανται σε:
• Κτήριο Κ4 της Πολυτεχνειούπολης για
τη στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών, των
γραφείων μελών ΔΕΠ, ορισμένων εργαστηρίων της
σχολής, όπως τα εργαστήρια ψηφιακών μέσων,
μεταβαλλόμενης αρχιτεκτονικής και ελαφρών
κατασκευών, δύο αίθουσες διαλέξεων, και δύο
αίθουσες σχεδιαστηρίων.
• Αίθουσες
σχεδιαστηρίων,
εργαστήριο
εικαστικών και εργαστήριο προπλασμάτων, που
στεγάζονται σε χώρους, που διατίθενται στο πλαίσιο
των γενικότερων εγκαταστάσεων του Π.Κ. Επιπλέον
διατίθενται 18 αίθουσες, οι οποίες εξυπηρετούν
ανάγκες διδασκαλίας και των 5 σχολών του
Πολυτεχνείου.
• Ειδικό Παράρτημα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη
του Πολυτεχνείου (κτήριο Δ1) για τη στέγαση της
Βιβλιοθήκης της Αρχιτεκτονικής.
• Χώροι γραφείων και χώροι εργαστηρίων του
πρώην Γενικού Τμήματος του Π.Κ., που στεγάζονται
στο Κτήριο Επιστημών του Π.Κ., οι οποίοι μετά τις
αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου, ανήκουν πλέον
στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τα εργαστήρια της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Π.Κ είναι τα ακόλουθα

Εργαστήριο Ψηφιακών
Μέσων Σχεδιασμού
Το εργαστήριο επιδιώκει την ανάδειξη της
καινοτομίας στον τομέα των προηγμένων ψηφιακών
μέσων μέσω της διερεύνησης νέων τεχνολογιών
και διαδραστικών εφαρμογών που σχετίζονται
με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την προστασία
και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και
τον ενεργειακό σχεδιασμό έξυπνων πόλεων. Το
Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων Σχεδιασμού επιδιώκει
ερευνητικές συνεργασίες με αντίστοιχα ιδρύματα
του εξωτερικού –πρόσφατα έγινε μέλος του δικτύου
INNOVA (Virtual Archaeology and Cultural Heritage
International Network) μέσω του οποίου ακαδημαϊκά
ιδρύματα και ερευνητικά εργαστήρια από 26 χώρες
πραγματοποιούν έρευνα στον τομέα των Ψηφιακών
Τεχνολογιών και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Ορισμένοι από τους τομείς τους οποίους καλύπτει
η έρευνα που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο
Ψηφιακών Μέσων Σχεδιασμού είναι: computation
in design, 3D modeling, digital media for cultural
heritage, parametric design, Building Information
Modeling (BIM), databases in design, conceptual
modeling, CAD/CAM, visualization of music, virtual
–augmented –immersive reality, κα.

Εργαστήριο Ερευνών Ιστορίας
& Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής
Το Εργαστήριο Ερευνών Ιστορίας & Θεωρίας
της Αρχιτεκτονικής υποστηρίζει τη διδασκαλία
και την έρευνα της Ιστορίας και Θεωρίας της
Αρχιτεκτονικής
στη Σχολή Αρχιτεκτόνων
μηχανικών
του
Πoλυτεχνείου
Κρήτης
στοχεύοντας στην εξοικείωση των φοιτητών με
τη διαχρονική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής
και της πόλης εστιάζοντας στη Νεώτερη και
Σύγχρονη εποχή και τις διαδικασίες παραγωγής
και πρόσληψής τους
μέσα στο ιστορικό,
κοινωνικοπολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον
κάθε εποχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε θέματα
που αφορούν τη Νεοελληνική αρχιτεκτονική,
Πόλη και Πολιτισμό. Το Εργαστήριο εκτός από
τα προπτυχιακά μαθήματα υποστηρίζει και
μεταπτυχιακά μαθήματα πάνω στον άξονα της
Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πόλης, όπως
προαναφέρθηκε, εντοπισμένα στον ρόλο του
τουρισμού και των νεώτερων μνημείων.

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης
Μηχανικής
Είναι ένα από τα πιο παλαιά Εργαστήρια του
Πολυτεχνείου Κρήτης. Ιδρύθηκε με Προεδρικό
Διάταγμα την 6η Απριλίου 1990 (ΦΕΚ 51/6-590, Π.Δ. 125), εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο
της Εφαρμοσμένης Μηχανικής, με ιδιαίτερη
έμφαση στην Τεχνολογία των Κατασκευών, την
Αντοχή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Δομικών
Υλικών αλλά και την υπολογιστική προσομοίωση
της συμπεριφοράς των Δομικών Υλικών και των
Κατασκευών. Διαθέτει τα εξής υπο-τμήματα:
Τμήμα Στατικής και Δυναμικής Ανάλυσης των
κατασκευών, Τμήμα καταστρεπτικών και μηκαταστρεπτικών μεθόδων ελέγχου ποιότητας
και αντοχής δομικών υλικών, Τμήμα Οπλισμένου
Σκυροδέματος και τέλος, Τμήμα Ανάπτυξης
“Ευφυών” Υλικών και Κατασκευών Διαθέτει
αρτιότατο εξοπλισμό συνολικής αξίας πάνω από
1.100.000 ευρώ.

Εργαστήριο Εικαστικών
Διαθέτει εξοπλισμό αποτελούμενο
από 130 καβαλέτα και 60 βοηθητικά
τραπέζια.

Εργαστήριο Προπλασμάτων και
Τεχνολογικών Εφαρμογών
Το εργαστήριο διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας
CNCRouter, 2 lasercutters, έναν 3dprinter
σκόνης, έναν 3dprinter πλαστικού και ένα vinylcutter. Πρόκειται για εξοπλισμό που λίγες Σχολές
Αρχιτεκτονικής διαθέτουν όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά και στο εξωτερικό. Στο εργαστήριο εκτός από
μακέτες μπορούν να γίνουν και πληθώρα κατασκευών
αξιοποιώντας τις δυνατότητες φυσικής κατασκευής
των ψηφιακών αρχείων τόσο σε μαθήματα όσο και σε
ερευνητικό επίπεδο.

Εργαστήριο Μεταβαλλόμενης
Αρχιτεκτονικής,
Κινητικών Συστημάτων και
Ευφυών Περιβαλλόντων
Το εργαστήριο διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας
εξοπλισμό που αφορά ηλεκτρονικούς controllers
Arduino, ποικιλία αισθητήρων (sensors), που
αφορούν περιβαλλοντικούς και ανθρώπινους
παράγοντες, και επενεργοποιητών, όπως
μηχανές κίνησης, φωτιστικά σώματα καθώς
και μερικά έξυπνα υλικά (όπως shapememoryalloys) που μπορούν να λειτουργήσουν
συμπληρωματικά στη δράση ενός συστήματος.
Επιπλέον, καθώς γίνονται πειράματα πάνω
στην αντίδραση των ανθρώπων σε αυτές τις
τεχνολογίες, διαθέτει και εξοπλισμό για EEG.
Είναι το μοναδικό τέτοιο εργαστήριο στην
Ελλάδα, σε Σχολές Αρχιτεκτονικής, και από
τα λίγα στο εξωτερικό, καθώς βρίσκεται στην
αιχμή της έρευνας στο πεδίο αυτό.

Μη θεσμοθετημένα εργαστήρια
για κάλυψη ερευνητικών αναγκών
•
•
•
•

Ερευνητικό Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού
Εργαστήριο Έρευνας και Σχεδιασμού της
Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Εργαστήριο Προηγμένου Σχεδιασμού
Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού
Σχεδιασμού

Εργαστήριο Υλικών
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
& Σύγχρονης Δόμησης
Στο εργαστήριο αυτό οι φοιτητές εξασκούνται
στη μέτρηση της τριχοειδούς αναρρίχησης
ύδατος σε διαφορετικά δομικά υλικά και
επίσης στην παρασκευή και ανάλυση ασβεστοκονιαμάτων. Στο Εργαστήριο επιτελείται
έρευνα αιχμής σε θέματα ανάπτυξης νανοϋλικών για την προστασία κτηρίων και μνημείων
από τη φθορά, καθώς και σε νανο-ϋλικά ως
πρόσθετα βελτιωτικά σε τσιμεντοκονιάματα
και παραδοσιακά υδραυλικά και ασβεστιτικά
κονιάματα.

Προσκεκλημένοι
Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ
Σεμινάρια
Ημερίδες
w o r k s h o p s

Οικονομικός
Απολογισμός
Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ έχει αναρτηθεί
ο Απολογισμός εσόδων – εξόδων του ΠΜΣ
των ημερολογιακών ετών 2014, 2015,
2016, και 2017 2014, όπως ορίζει ο Νόμος:
https://www.arch.tuc.gr/fileadmin/users_
data/arch_tmpl/postgrad/apologismos_
esodwn-exodwn_PMS_ARMHX.pdf
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