
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 
Οι φοιτήτριες/ές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών (ΤΑΜ) αποκτούν μέσα από το 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) γνώσεις 

και δεξιότητες  οι οποίες τους επιτρέπουν:  

 να κατανοούν και να προβάλλουν τη 

θεμελιώδη σημασία της αρχιτεκτονικής στην 

ανάπτυξη της κοινωνίας και του πολιτισμού, 

 να διαχειρίζονται διαμέσου του σχεδιασμού 

τα τεχνικά, μορφολογικά και οργανωτικά 

χαρακτηριστικά της εκδήλωσης των δραστηριοτήτων 

της κοινωνικής ζωής στον χώρο, σε όλες τις 

κλίμακες, από τον σχεδιασμό αντικειμένων μέχρι τον 

σχεδιασμό της πόλης και της περιφέρειας.  

 

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του 

ΠΠΣ  του ΤΑΜ ΑΠΘ συνίστανται στις γνώσεις και 

δεξιότητες που θεσπίζουν οι 11 αρχές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οδηγίες 2005/36/EU/7-9-2005 

και 2013/55/EU/20-11-2013, για τη διασφάλιση των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων των αρχιτεκτόνων. 

 

Η πρακτική άσκηση εντάσσεται στο ΠΠΣ του Τμήματος προκειμένου οι φοιτήτριες/ες να 

έχουν μία πρώτη εμπειρία της εργασιακής πραγματικότητας, επιτρέποντας την 

ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της 

επαγγελματικής άσκησης, ανάλογα και με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και κλίσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτήτριες/ες εκτίθενται στη διεπιστημονικότητα που διέπει την 

μελέτη, τον σχεδιασμό και προγραμματισμό των πολλαπλών κλιμάκων του χώρου, που 

προσφέρει γόνιμο έδαφος για την ανάδειξη των δεξιοτήτων τους και την ανάπτυξη της 

επαγγελματικής τους αντίληψης και συνείδησης.  

 

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους 

άσκηση τόσο σε φορείς δημόσιας διοίκησης, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς 

του πολιτισμού, που δραστηριοποιούνται στην μελέτη και εποπτεία του δομημένου και 

αδόμητου περιβάλλοντος και στην διαφύλαξη της πολιτιστικής του αξίας, όσο και σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, μελετητικά γραφεία / τεχνικές εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στο ευρύ φάσμα του αρχιτεκτονικού, αστικού, πολεοδομικού, 

περιβαλλοντικού σχεδιασμού, σχεδιασμού εσωτερικού χώρου – αντικειμένου, 

τρισδιάστατου σχεδιασμού και αναπαράστασης, ψηφιακού σχεδιασμού και παραγωγής. 

Επιπλέον, οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι αρχιτέκτονες κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους επιτρέπουν την ένταξη των φοιτητριών/ών και σε επιχειρήσεις/φορείς που 

δραστηριοποιούνται και στη «δημιουργική βιομηχανία», σε συναφείς προς την 

αρχιτεκτονική τομείς – γραφιστικής, γραφικών και καλών τεχνών, νέων μέσων 

αναπαράστασης και εικόνας, διαφήμισης και μάρκετινγκ κ.ά.  

 

Επ. Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Σακαντάμης, Επίκουρος Καθηγητής  

Επικοινωνία: ksakanta@arch.auth.gr 

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών: Παπαγεωργίου Βάσω, 2310 997136, 

vvpapage@auth.gr 


