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∆-VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ∆Ι-

∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-

ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ∆ΙΑΛΕΞΗ»       

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ:

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ∆ΙΑΛΕΞΗ»

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΟΥ ∆.Π.Θ.

[Απόφαση της µε αριθ. 1/18.9.2003 της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης

του Τµήµατος  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών και Απόφαση της µε αριθ.

36/582/25.9.2003, Θέµα B4, της Συγκλήτου του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστη-

µίου Θράκης]

1. Στόχος και σκοποί

Η διδακτική ενότητα Ε.103: «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Ερευνα – ∆ιάλεξη»,

αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του 9ου ακαδηµαϊκού Εξαµήνου και η παρακο-

λούθησή της είναι υποχρεωτική· εντάσσεται στο Πρόγραµµα Σπουδών ως µάθηµα

κορµού, έχει ιδιαίτερη σηµασία στο εν γένει εκπαιδευτικό έργο του Τµήµατος και για

το λόγο αυτό η βαρύτητά της αντιστοιχεί σε εννέα (9) διδακτικές µονάδες. Ο χαρα-

κτήρας της είναι αµιγώς ερευνητικός και έχει ως στόχο να ασχοληθεί ο φοιτητής

θεωρητικά µε την αναλυτική διερεύνηση και την τεκµηρίωση ενός κρίσιµου θέµατος

που εµπίπτει στα γνωστικά αντικείµενα και τις επιστηµονικές περιοχές ενός ή

περισσότερων Τοµέων του Τµήµατος, µε τα οποία ασχολήθηκε και εκπαιδεύτηκε κατά

τη διάρκεια των προηγούµενων σπουδών του. 

Η ενασχόληση αυτή, δηλαδή η εκπόνηση µίας ερευνητικής εργασίας, έχει ως

σκοπούς: να δοθεί η δυνατότητα στον φοιτητή να αποδείξει ότι έχει εµπεδώσει και
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αφοµοιώσει όλη τη γνώση που απέκτησε κατά τη διάρκεια αυτών των σπουδών, να

εξοικειωθεί µε τη διαδικασία και τις µεθοδολογίες που απαιτεί η έρευνα, να συνει-

δητοποιήσει τη σηµασία του επιστηµονικού διαλόγου κατά τις συζητήσεις που θα έχει

µε τον ή τους διδάσκοντες-επιβλέποντες της έρευνάς του και να αντιληφθεί τη σηµασία

της ανάγκης να αντιµετωπίζονται  τα θέµατα του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού όχι

µονόπλευρα και µονοσήµαντα, αλλά ταυτοχρόνως, τόσο προς µία συνθετική-εφαρµο-

σµένη όσο και µία αµιγώς θεωρητική κατεύθυνση. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία της εν λόγω εργασίας-έρευνας οδηγεί και επιβάλλει την

εκπόνηση µίας διατριβής–thesis η οποία, µετά την ολοκλήρωση και έγκρισή της

παρουσιάζεται και αναπτύσσεται ως διάλεξη.

2. ∆ιαδικασία επιλογής, ανάθεσης και εκπόνησης

Με την έναρξη του 9ου ακαδηµαϊκού Εξαµήνου, και µέσα στην ίδια προθεσµία κατά

την οποία δηλώνονται και τα υπόλοιπα µαθήµατα, ο φοιτητής δηλώνει και το θέµα µε

το οποίο επιθυµεί να ασχοληθεί για την διδακτική ενότητα Ε.103: «Εισαγωγή στην

Αρχιτεκτονική Ερευνα – ∆ιάλεξη». Η δήλωση, που συντάσσεται σε ειδικό έντυπο

σύµφωνα µε το υπόδειγµα που θα δίνει η Γραµµατεία του Τµήµατος, περιλαµβάνει:

τον τίτλο της εργασίας-έρευνας, ο οποίος είναι προσωρινός, και το όνοµα του διδά-

σκοντα-επιβλέποντα.

# Είναι δυνατόν η εργασία-έρευνα να εκπονηθεί και από οµάδα φοιτητών, όχι

περισσότερων από τρεις. Για να έχουν δικαίωµα οι φοιτητές να υποβάλουν θέµα και

για να είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν την κατ’ αρχήν αποδοχή της αίτησης για την

εκπόνησή του, θα πρέπει κάθε µέλος της οµάδας των φοιτητών να έχει ολοκληρώσει

τις σπουδές του 8ο ακαδηµαϊκού Εξαµήνου. Είναι επίσης δυνατόν οι διδάσκοντες-

επιβλέποντες να είναι περισσότεροι του ενός ή και να ανήκουν και σε διαφορετικούς

Τοµείς αναλόγως του είδους της έρευνας που θα διεξαχθεί.

# Η επιλογή των θεµάτων θα γίνεται, µε γνώµονα τους αναφερόµενους στην ως

άνω παράγραφο ∆-VII.1 στόχο και σκοπούς, σε συνεργασία µε τον ή τους διδάσκον-

τες-επιβλέποντες και µε δεδοµένο ότι είναι δυνατόν να αφορούν τα γνωστικά αντι-

κείµενα οποιουδήποτε Τοµέα ενδιαφέρει τους φοιτητές ή να είναι ακόµα και

διατοµεακό. Κάθε θέµα θα πρέπει να έχει την αναγκαία έκταση ώστε, κατά τεκµήριο,

να είναι εφικτή η επεξεργασία και ολοκλήρωσή του κατά τη διάρκεια ενός εξαµηνιαίου

µαθήµατος πλήρους εκπαιδευτικής απασχόλησης, διάρκειας 9 ωρών εβδοµαδιαίως ή

κατόπιν µίας συστηµατικής απασχόλησης συνολικής διάρκειας περίπου 120 ωρών ανά

φοιτητή· διάρκειας δηλαδή που ισοδυναµεί µε την απασχόληση εβδοµαδιαίως επί 9

διδακτικές ώρες-µονάδες και επί 13 συνεχείς εβδοµάδες.  Η τελική επιλογή του θέµα-

τος της εργασίας-έρευνας θα αποδεικνύεται µε δήλωση σε ειδικό έντυπο, σύµφωνα µε

το υπόδειγµα που θα δίνει η Γραµµατεία του Τµήµατος, η δε αποδοχή της επιλογής του
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φοιτητή  από τον Τοµέα και το Εργαστήριο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το

αργότερο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου.

# Η εν γένει έρευνα και η σύνταξη του κειµένου ώστε να αποκτήσει τη µορφή

της διατριβής γίνεται υπό την επίβλεψη, τις υποδείξεις, τις διορθώσεις, αλλά και τον

έλεγχο του ή των διδασκόντων-επιβλεπόντων, κατά διακριτά ενδιάµεσα στάδια ώστε

να διαπιστώνεται η ορθή πορεία της έρευνας. Το κείµενο της διατριβής πρέπει να έχει

το χαρακτήρα ενός επιστηµονικού κειµένου και να συγγράφεται µε βάση όλους τους

καθιερωµένους για το σκοπό αυτό κανόνες, προδιαγραφές και αρχές σύνταξης τόσο

ως προς την βιβλιογραφική ενηµέρωση όσο και την επιστηµονική τεκµηρίωση και τα

συµπεράσµατα. 

Η έκταση της διατριβής θα πρέπει να είναι της τάξης των περίπου 16.000 λέξεων

ή περίπου 30 πλήρων σελίδων, µε γραµµατοσειρά Times New Roman των 12pt, εκτός

της περίληψης, των εικόνων, των διαφανειών και των σχηµάτων, καθώς και των

απαραίτητων σηµειώσεων και της βιβλιογραφίας. Η περίληψη θα είναι και µεταφρασµέ-

νη σε µία από τις επικρατέστερες ξένες γλώσσες και οπωσδήποτε συνοπτική, ώστε να

έχει συνολικώς έκταση περίπου 500 λέξεων.

# Επειδή η διατριβή θα παρουσιαστεί και θα αξιολογηθεί υπό µορφή διάλεξης

θα πρέπει να συνταχθεί και ευρύτερη περίληψη, έκτασης όχι µεγαλύτερης των περίπου

6.000 λέξεων, µε την οποία να καταγράφονται και να αναπτύσσονται τα βασικότερα

και κυριότερα δεδοµένα, στοιχεία και συµπεράσµατα της έρευνας, έτσι ώστε να είναι

δυνατόν να αναπτυχθεί το θέµα στον προκαθορισµένο από  την Επιτροπή χρόνο πα-

ρουσίασης και εξέτασης.

# Ολα τα ως άνω, δηλαδή το πλήρες και ολοκληρωµένο τεύχος της διατριβής και

η ευρύτερη περίληψη, παραδίδονται στη Γραµµατεία της Σχολής τουλάχιστον οκτώ

εργάσιµες µέρες πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία εξέτασης σε επτά πρω-

τότυπα αντίτυπα εκ των οποίων τα πέντε δίνονται στα µέλη της Επιτροπής και τα

υπόλοιπα διατίθενται για το Αρχείο Φοιτητικών Εργασιών του Τµήµατος και για την

Κεντρική Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής. Είναι ευνόητο ότι σε περίπτωση κατά

την οποία υπάρχουν περισσότεροι διδάσκοντες-επιβλέποντες, τότε ο αριθµός των

αντιτύπων αυξάνεται αναλόγως.

3. ∆ιάρκεια εκπόνησης

Η διάρκεια εκπόνησης της εργασίας-έρευνας και της ολοκλήρωσής της ως διατριβής-

thesis είναι ένα ακαδηµαϊκό Εξάµηνο από την τελική επιλογή του θέµατος από τον

Τοµέα και το Εργαστήριο µε δυνατότητα επέκτασης κατά δύο εξεταστικές περιόδους,

δηλαδή κατά ένα ακόµα Εξάµηνο. Εφ’ όσον δεν καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθεί η

έρευνα στον προβλεπόµενο χρόνο των δύο Εξαµήνων γίνεται νέα δήλωση προς την

οποία η προγενέστερη δήλωση δεν είναι κατά κανένα τρόπο δεσµευτική.  Σε περιπτώσεις
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που προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας ή επέρχονται ουσιαστικές αλλαγές των δεδοµένων

του θέµατος γίνεται δεκτή µεγαλύτερη καθυστέρηση µόνο κατ’ εξαίρεση και µετά από

αίτηση του φοιτητή ή όλων των φοιτητών σε περίπτωση οµάδας µελέτης, την τεκµηριωµέ-

νη εισήγηση από τον ή τους διδάσκοντες-επιβλέποντες, καθώς και την έγκριση από την

Γενική Συνέλευση του Τµήµατος µετά από σύµφωνη γνώµη του Τοµέα.

4. Παρουσίαση και αξιολόγηση της Αρχιτεκτονικής Ερευνας – ∆ιάλεξης

Η αξιολόγηση της «Αρχιτεκτονικής Ερευνας – ∆ιάλεξης» γίνεται µε εξέταση και

κριτική από µία Πενταµελή Εξεταστική Επιτροπή ∆ιάλεξης που εισηγείται ο Πρόεδρος

του Τµήµατος, µετά από προτάσεις των Τοµέων, και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση του

Τµήµατος και η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε Τοµέα και έναν εκ

των διδασκόντων-επιβλεπόντων, εφ’ όσον υπάρχουν περισσότεροι, ο οποίος είναι και

ο εισηγητής. Τέτοιες επιτροπές µπορεί να είναι περισσότερες της µίας, ώστε να καλύ-

πτονται τα διάφορα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα των διατριβών· θα πρέπει όµως

να είναι γνωστές πριν από την επιλογή του θέµατος. Η θητεία των επιτροπών αυτών

δεν µπορεί να έχει διάρκεια µεγαλύτερη από δύο χρόνια.

Η παρουσίαση και εξέταση γίνεται σύµφωνα µε το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο σε

τακτές περιόδους οι οποίες πρέπει να συµπίπτουν µε αυτές των τµηµατικών εξετάσεων:

Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου. Η συµµετοχή  του φοιτητή σε µία από αυτές

τις περιόδους εξασφαλίζεται µετά από πρόταση-δήλωσή του και µε σύµφωνη γνώµη

του διδάσκοντα-επιβλέποντα η οποία υποβάλλεται εγγράφως στην Γραµµατεία του

Τµήµατος ένα µήνα πριν από την έναρξη των περιόδων αυτών. 

Η εξέταση πραγµατοποιείται µέσω της διατριβής που προκύπτει ως τελικό απο-

τέλεσµα της όλης ερευνητικής προσπάθειας του φοιτητή και γίνεται δηµοσίως µε κοινό

στο οποίο είναι δυνατόν να συµµετέχουν και ενδιαφερόµενοι εκτός της πανεπιστηµια-

κής κοινότητας. Η διατριβή παρουσιάζεται ενώπιον του ακροατηρίου µε τη µορφή

διάλεξης, διάρκειας όσης ένα ακαδηµαϊκό µάθηµα, δηλαδή περίπου 45 λεπτά της

ώρας, κατά την οποία αναπτύσσεται η, ως άνω αναφερόµενη στην παράγραφο ∆-VII.5,

ευρύτερη περίληψη της διατριβής εµπλουτισµένη από οποιοδήποτε οπτικοακουστικό

υλικό κρίνει κατάλληλο ο φοιτητής.

5. Χορήγηση τίτλου 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης  και τη βαθµολόγηση της διατριβής και

αφού ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία όλοκληρο τον κύκλο των υποχρεω-

τικών προπτυχιακών µαθηµάτων του Προγράµµατος Σπουδών του χορηγείται Τίτλος-

Πιστοποιητικό Σπουδών, συνοδευόµενος από Βεβαίωση εκπόνησης της διατριβής,, του
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τίτλου του θέµατος, της επιστηµονικής περιοχής του και του βαθµού αξιολόγησης του

φοιτητή το οποίο επέχει θέσης τίτλου διαπίστωσης της ολοκλήρωσης του κύκλου υπο-

χρεωτικών προπτυχιακών σπουδών και βεβαίωση εξασφάλισης των αντίστοιχων υπο-

χρεωτικών διδακτικών µονάδων. Στον τίτλο αυτό και εφ’ όσον το επιθυµεί ο φοιτητής

είναι δυνατόν να επισυνάπτεται και αναλυτική βαθµολογία τόσο των υποχρεωτικών

όσο και των προαιρετικών µαθηµάτων όλων των ακαδηµαϊκών Εξαµήνων.


