
 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 

ΠΟΛΤΣΔΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΕΙ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΝΟΛΩΝ» 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΩΝ 

 

Σξ Σμήμα Αουιςεκςόμχμ Μηυαμικώμ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Θερραλίαπ καλεί ςξσπ εμδιατεοόμεμξσπ μα 

σπξβάλξσμ σπξφητιόςηςα για ςημ παοακξλξύθηρη ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Μεςαπςσυιακώμ πξσδώμ (ΠΜ) για 

ςξ ακαδημαψκό έςξπ 2019-2020, πξσ ξδηγεί ρςημ απξμξμή Διπλώμαςξπ Μεςαπςσυιακώμ πξσδώμ (ΔΜ) με 

ςίςλξ «ΔΠΑΝΑΦΡΗΔΙ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΝΟΛΩΝ». Για ςημ απόκςηρη ςξσ ΔΜ απαιςείςαι η παοακξλξύθηρη και 

επιςσυήπ ενέςαρη ρε μαθήμαςα, εογαρςήοια και ρεμιμάοια, καςαμεμημέμα ρε δύξ ενάμημα και, ρςη ρσμέυεια, 

η εκπόμηρη και η επιςσυήπ ενέςαρη ςηπ μεςαπςσυιακήπ διπλχμαςικήπ εογαρίαπ. Οι ρπξσδέπ ξλξκληοώμξμςαι 

ρε ςοία ενάμημα με ςη ρσμπλήοχρη 90 πιρςχςικώμ μξμάδχμ/ECTS (πλήοηπ τξίςηρη). Τπάουει και η 

δσμαςόςηςα μεοικήπ τξίςηρηπ ρε διπλάριξ υοόμξ (6 ενάμημα). 

Η παοακξλξύθηρη ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Μεςαπςσυιακώμ πξσδώμ απαιςεί ςέλη τξίςηρηπ 2.500 Δσοώ. 

Ο αοιθμόπ ςχμ ειρακςέχμ αμέουεςαι ρε είκξρι (20). Tξ αμώςαςξ όοιξ μπξοεί μα νεπεοαρθεί ρε πεοιπςώρειπ 

ιρξφητίαπ, και ειδικώμ πεοιπςώρεχμ καςά ςημ κοίρη ςχμ αομξδίχμ ξογάμχμ. Γίμξμςαι δεκςξί χπ 

σπεοάοιθμξι σπόςοξτξι και μέλη ςχμ καςηγξοιώμ ΔΔΠ,ΔΔΙΠ και ΔTΔΠ, ρύμτχμα με ςημ παοάγοατξ 8 ςξσ 

άοθοξσ 34 ςξσ μόμξσ 4485/17. 

ςξ ποόγοαμμα γίμξμςαι δεκςξί απότξιςξι ΑΔΙ ςηπ ημεδαπήπ ή αμςίρςξιυχμ Σμημάςχμ ςηπ αλλξδαπήπ με 

ποξπςσυιακέπ ρπξσδέπ πξσ έυξσμ άμερη ρσμάτεια με ςα αμςίρςξιυα γμχρςικά αμςικείμεμα ςξσ 

ποξγοάμμαςξπ. Δμδεικςικόπ καςάλξγξπ Σμημάςχμ ςχμ ξπξίχμ ξι απότξιςξι μπξοξύμ μα σπξβάλλξσμ αίςηρη 

είμαι: 

 Σμήμαςα Αουιςεκςόμχμ Μηυαμικώμ 

 Σμήμαςα Φχοξςανίαπ 

 Σμήμαςα Πξλιςικώμ Μηυαμικώμ 

 Απότξιςξι ΣΔΙ ειδικόςηςαπ Δξμικώμ έογχμ, Απξκαςάρςαρηπ μμημείχμ και Αουιςεκςξμικήπ ερχςεοικώμ 

υώοχμ 

Αιςήρειπ απξτξίςχμ από άλλα Σμήμαςα ΑΔΙ ή ΣΔΙ γίμξμςαι δεκςέπ όςαμ ξι σπξφήτιξι έυξσμ ήδη, είςε 

μεςαπςσυιακέπ ρπξσδέπ ρςα πιξ πάμχ αμςικείμεμα, είςε αμαγμχοιρμέμη επαγγελμαςική εμπειοία. 

Οι εμδιατεοόμεμξι-επ ποέπει ρσμπληοώρξσμ και σπξβάλξσμ ηλεκςοξμικά ςημ αίςηρη σπξβξλήπ 

σπξφητιόςηςαπ   ρςξ email: reuse-master@uth.gr ή epanaxriseis@gmail.com 

Για μα θεχοηθεί έγκσοή η σπξβξλή σπξφητιόςηςαπ ποέπει μα απξρςείλξσμ ρςημ Γοαμμαςεία ςξσ ΠΜ 

«ΕΠΑΝΑΧΡΗΕΙ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΝΟΛΩΝ» ςα παοακάςχ δικαιξλξγηςικά: 

1. Αίςηρη σμμεςξυήπ και δύξ (2) τχςξγοατίεπ μεγέθξσπ ςασςόςηςαπ 

2. Αμςίγοατξ διπλώμαςξπ ή πςσυίξσ ή βεβαίχρη όςι αμαμέμεςαι η απξτξίςηρή ςξσπ μέυοι ςημ 30 

επςεμβοίξσ 2019, καθώπ και βεβαίχρη ιρξςιμίαπ ΔΟΑΣΑΠ όςαμ απαιςείςαι. 

3. Αμαλσςική βαθμξλξγία μαθημάςχμ  



4. Απξδεικςικό γμώρηπ νέμχμ Γλχρρώμ (η γμώρη μιαπ νέμηπ γλώρραπ, και ειδικόςεοα ςηπ αγγλική είμαι 

ποξαπαιςξύμεμξ). Για ςξσπ αλλξδαπξύπ απαιςείςαι και η επαοκήπ γμώρη ςηπ ελλημικήπ γλώρραπ. Σξ 

επίπεδξ ςηπ γμώρηπ ςηπ νέμηπ γλώρραπ ή ςχμ νέμχμ γλχρρώμ θα ποέπει μα είμαι αμςίρςξιυξ 

ςξσλάυιρςξ με ςξ Κοαςικό Πιρςξπξιηςικό Γλχρρξμάθειαπ Δπιπέδξσ Β2 ςξσ Ν. 2740/1999, όπχπ 

αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο. 19 ςξσ άοθοξσ13 ςξσ Ν. 3149/2003. Από ςημ σπξυοέχρη ασςή 

εναιοξύμςαι ξι κάςξυξι πςσυίξσ ή μεςαπςσυιακξύ ςίςλξσ ρπξσδώμ Παμεπιρςημίξσ ςηπ αλλξδαπήπ 

5. Βιξγοατικό ρημείχμα 

6. Τπόμμημα εογαριώμ (portfolio) πξσ πιρςξπξιεί ςημ πξιόςηςα ςξσ έογξσ ςχμ σπξφητίχμ ρςημ 

αουιςεκςξμική, ςξ design, και γεμικόςεοα ρςημ θεμαςική ςξσ μεςαπςσυιακξύ ποξγοάμμαςξπ. 

7. Δημξριεύρειπ ρε πεοιξδικά με κοιςέπ, εάμ σπάουξσμ 

8. Απξδεικςικά επαγγελμαςικήπ ή εοεσμηςικήπ δοαρςηοιόςηςαπ, εάμ σπάουξσμ 

9. Υχςξςσπία δύξ όφεχμ ςηπ αρςσμξμικήπ ςασςόςηςαπ (ή διαβαςηοίξσ για ςξσπ αλλξδαπξύπ σπξφητίξσπ) 

10. Δύξ ρσρςαςικέπ επιρςξλέπ 

11. ύμςξμξ κείμεμξ 500-600 λένεχμ όπξσ αμαπςύρρξμςαι ξι λόγξι για ςξσπ ξπξίξσπ επιθσμεί ξ σπξφήτιξπ 

μα παοακξλξσθήρει ςξ ΠΜ“ ΔΠΑΝΑΦΡΗΔΙ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΝΟΛΩΝ ”. 

Προθεσμία υποβολής μέχρι 06/05/2019 έως 30/06/2019. 

Η επιλξγή ςχμ σπξφητίχμ γίμεςαι από ςημ επιςοξπή επιλξγήπ σπξφητίχμ τξιςηςώμ ςξσ ΠΜ 

«ΔΠΑΝΑΦΡΗΔΙ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΝΟΛΩΝ» και ποαγμαςξπξιείςαι ρε δύξ ρςάδια: 

A. ρςξ ποώςξ ρςάδιξ ανιξλξγείςαι ξ τάκελξπ ςχμ σπξφητίχμ και 

B. ρςξ δεύςεοξ ρςάδιξ, ξι σπξφήτιξι/ιεπ πξσ θα επιλεγξύμ από ςξ ποώςξ ρςάδιξ θα κληθξύμ ρε 

ρσμέμςεσνη. 

Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ, ςόρξ για ςημ τσριξγμχμία ςξσ Σμήμαςξπ όρξ και για ςξ Μεςαπςσυιακό 

Ποόγοαμμα πξσδώμ ξι εμδιατεοόμεμξι-επ καλξύμςαι μα απεσθσμθξύμ ρςη Γοαμμαςεία Ποξγοάμμαςξπ 

Μεςαπςσυιακώμ πξσδώμ (καθημεοιμά 12.00 - 14.00), Σμήμα Αουιςεκςόμχμ Μηυαμικώμ, Πεδίξ Άοεχπ, 383 

34 ΒΟΛΟ ςηλ. 24210 74242, 6972504387 (Ιχάμμξσ Αουξμςή), http:// www.arch.uth.gr, e-mail reuse-

master@uth.gr και epanaxriseis@gmail.com. 
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