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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Η επιτυχής εξέταση στο μάθημα «Διπλωματική Εργασία 2» συνιστά, μετά την «Ερευνητική 
Εργασία», τη δεύτερη θεμελιώδη απαίτηση για τη λήψη του Διπλώματος του Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού. Μέσω αυτής πιστοποιείται η ικανότητα του φοιτητή να ασκήσει την αρχιτεκτονική και 
τα συναφή πεδία ως σχεδιαστής (designer) σε επαρκώς υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας και 
εμβάθυνσης και να διεξαγάγει σχεδιαστική έρευνα επαρκούς βαθμού πρωτοτυπίας.  

Η «Διπλωματική Εργασία 2» αποτελεί το τελικό ολοκληρωμένο σχεδιαστικό θέμα των 
αρχιτεκτονικών σπουδών και έχει σχεδιαστικό–ερευνητικό χαρακτήρα. Το θέμα της εμπίπτει σε 
οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και αντιμετωπίζεται ως σημαντικότατη 
καταληκτική διδακτική διαδικασία των σπουδών, προορισμένη να αποδείξει την ολοκλήρωση των 
αναλυτικών και συνθετικών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών ικανοτήτων των σπουδαστών. 
Εκπονείται ατομικά ή από ομάδες δύο φοιτητών.  

Με την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας 2 οι σπουδαστές της Αρχιτεκτονικής αποδεικνύουν 
την ικανότητά τους στο να προσδιορίζουν την ουσία των προβλημάτων που συνδέονται με την 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Arc_992 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
10o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Φροντιστήριο 12 30 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  Ο φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
και κατοχυρώσει μαθήματα συνολικής βαρύτητας 
270 διδακτικών μονάδων (ECTS) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  
ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
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αρχιτεκτονική πράξη σήμερα, ανεξάρτητα από κλίμακα και έκταση ή πλαίσιο παρέμβασης 
(γεωγραφικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, πολιτισμικό ή άλλο), να επιλύουν βάσει σαφών κριτηρίων 
σύνθετα σχεδιαστικά προβλήματα συνδυάζοντας κατάλληλα στοιχεία από ποικίλες γνωστικές 
περιοχές και να παράγουν πρωτότυπα έργα με ουσιώδη συναίσθηση της ευρύτερης πολιτιστικής 
δυναμικής τους. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 
φύλου 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η «Διπλωματική Εργασία 2» είναι προϊόν στενής συνεργασία διδασκομένου–διδάσκοντος που 
κλιμακώνεται από τον αρχικό προσδιορισμό του σχεδιαστικού αντικειμένου μέχρι την ολοκλήρωση 
του σχεδιαστικού αποτελέσματος μέσα από μεγάλο αριθμό εξατομικευμένων συναντήσεων και 
πυκνή ανταλλαγή απόψεων για τα ποικίλα ζητήματα σε κατάλληλους χώρους και περιστάσεις εντός 
και εκτός του Τμήματος. Η γενική μέθοδος και διαδικασία προσέγγισης είναι ανάλογη των 
προχωρημένων εργαστηρίων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αλλά η θεματολογία των συναντήσεων 
εμπλουτίζεται από της ειδικές απαιτήσεις των επιμέρους ζητημάτων.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διδασκαλία Πρόσωπο με Πρόσωπο  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Πρόσωπο με πρόσωπο 75 
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Άσκηση πεδίου 75 

Αυτοτελής Μελέτη & Ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

75  

Συλλογή και Επεξεργασία στοιχείων 
Έρευνας 

100 

Εκπόνηση Μελέτης 300 

Σύνταξη σχεδίων, κατασκευή 
προπλασμάτων, επιμέλεια άλλων 
στοιχείων παρουσίασης   

125 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

750  

  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η διαδικασία εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας κατανέμεται 

σε δυο εξαμηνιαία μαθήματα, το «Διπλωματική Εργασία 1» (6 
ECTS) και το «Διπλωματική Εργασία 2» (30 ECTS) που αποτελεί το 
δεύτερο στάδιο εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας και 
ολοκληρώνεται με τη συνολική τελική εξέταση–παρουσίαση της 
εργασίας. Η εξέταση–παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας 2 
γίνεται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που αποτελείται από 
τον Επιβλέποντα Καθηγητή και δύο μέλη ΔΕΠ. Στη διαδικασία 
αξιολόγησης της Διπλωματικής Εργασίας 2 είναι δυνατόν να 
προσκληθούν και να συμμετέχουν, χωρίς δυνατότητα 
βαθμολόγησης, άλλοι καθηγητές του Τμήματος ή άλλων 
Τμημάτων και ειδικοί επιστήμονες εκτός του Πανεπιστημίου. 

Η Διπλωματική Εργασία 2 περιλαμβάνει αναλυτικό και 
σχεδιαστικό τμήμα υψηλής πολυπλοκότητας. Εξετάζεται κατά τη 
διάρκεια της δημόσιας εξέτασης–παρουσίασης ως προφορική 
υποστήριξη και ως έκθεση σχεδίων και λοιπών στοιχείων 
απεικόνισης της σχεδιαστικής πρότασης (προπλάσματα, 
φωτορεαλιστικές απεικονίσεις κ.ά.). Η Διπλωματική Εργασία 2 
παραδίδεται και ως τεύχος κειμένων και σχεδίων. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Η βιβλιογραφία συναρτάται με το ειδικό θέμα κάθε Διπλωματικής Εργασίας 

 

 


