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Εισαγωγή
Απαίτηση για την αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών αποτελεί ο πρόσφατος νόμος
για την παιδεία [Ν. 4485.2017, Κεφ Ζ], όπου καθορίζονται οι όροι για την αναγνώριση του διπλώματος που
απονέμει  ένα  5ετές  (10  εξάμηνα)  πρόγραμμα  σπουδών  ως  ενιαίου  και  αδιάσπαστου  τίτλου
μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master):
……………………………………………………………..
1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί
κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών),  οδηγεί  στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, αν στο πρόγραμμα σπουδών:

α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:
αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,
ββ)  η  ανάπτυξη  των  μαθημάτων  κορμού  της  ειδικότητας  σε  όλο  το  εύρος  του  σχετικού  γνωστικού
αντικειμένου,
γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου
της ειδικότητας,
β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου
κατ’ ελάχιστον.
……………………………………………………………..
Παρατηρήσεις:
αα) Μαθήματα υποδομής (Υποχρεωτικά)
ββ) Μαθήματα κορμού (Υποχρεωτικά + Επιλογές)
γγ) Μαθήματα κατευθύνσεως (Υποχρεωτικά + Επιλογές)

Με την ευκαιρία αυτή, επιδιώκεται η προσαρμογή του προγράμματος στις σύγχρονες εξελίξεις,  με την
δημιουργία ενός προγράμματος με λιγότερα μαθήματα και λιγότερο χρόνο διδασκαλίας από έδρας, ώστε να
δίδεται περισσότερος χρόνος στους φοιτητές για προσωπική μελέτη και πλέον αποδοτική εκπόνηση των
εργασιών τους. Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό και ευχάριστο για τους φοιτητές και
ταυτόχρονα να αναβαθμίσει το ήδη υψηλό επίπεδο των αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
ΑΠΘ.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών διαμόρφωσε και προτείνει  ένα
σχέδιο  προγράμματος  σπουδών  και  ένα  αριθμό  συμπληρωματικών  προτάσεων  με  στόχους  α)  την
προσαρμογή στις απαιτήσεις του Νόμου για την αναγνώριση του Διπλώματος που απονέμει το Τμήμα ως
Τίτλου Μεταπτυχιακού Επιπέδου και β) την πλέον πρόσφορη οργάνωση και αξιοποίηση των πόρων του
Τμήματος  και  της  προσπάθειας  και  χρόνου  των  φοιτητών  για  πλέον  αποδοτικές  αλλά  και  ευχάριστες
σπουδές. 

Αναλυτικά

1. Το  Πρόγραμμα  Σπουδών  είναι  ενιαίο  για  5ετείς  σπουδές  και  μοναδικό  Δίπλωμα  με  επίσημη
αναγνώριση ότι αντιστοιχεί σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

2. Το  Πρόγραμμα  Σπουδών  είναι  α)  προτεινόμενο  και  β)  ενδεικτικό.  Δεν  υπάρχουν  υποχρεωτικά
προαπαιτούμενα και ο κάθε φοιτητής στην ουσία διαμορφώνει με τις δηλώσεις μαθημάτων το δικό του
πρόγραμμα όπως ακριβώς ισχύει σήμερα. (καμία αλλαγή).

3. Το 10 εξάμηνο διατίθεται αποκλειστικά για την Διπλωματική Εργασία.
4. Προκειμένου  να  γίνει  περισσότερο  εμφανής  ή  διάκριση  μεταξύ  των  μαθημάτων  κορμού  και  των

μαθημάτων  επιλογών,  αλλά  και  για  να  κατανεμηθεί  καλύτερα  το  φορτίο  των  μαθημάτων  γίνεται
μεταφορά όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων (κορμού) στα εξάμηνα 1-7.

5. Μειώνεται ο συνολικός αριθμός μαθημάτων που απαιτείται για την λήψη του διπλώματος σε 54 με
φόρτο 5 ECTS/ανά μάθημα. Επόμενος στόχος είναι η περαιτέρω μείωση του αριθμού μαθημάτων στα
50  σε  νέα  αναμόρφωση  του  Προγράμματος  Σπουδών.  Διατηρείται  η  αναλογία  του  >1/4  για  τα
μαθήματα επιλογής.



Ακόμη:

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών προτείνει ακόμη:
1. Ο καθένας από τους 4 Τομείς (Κατευθύνσεις) να προτείνει έως 5 από τα Μαθήματα  Επιλογών του  για

διδασκαλία  και  στα  Αγγλικά  και  να  επιτρέπεται  στους  εισερχόμενους  φοιτητές  ERASMUS  να
επιλέγουν μόνο μεταξύ αυτών των μαθημάτων. Σε περίπτωση που αυτά τα μαθήματα έχουν ακροατήριο
από φοιτητές ERASMUS και διδάσκονται, να δίδεται η δυνατότητα και σε όσους από τους κανονικούς
φοιτητές του Τμήματος το επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν.

2. Για όλα τα μαθήματα προτείνεται η απλοποίηση και συντόμευση των τίτλων τους ώστε να είναι πιο
εύκολη η αναφορά σε αυτά.

3. Όλες  οι  κατευθύνσεις  να  έχουν  τον  ίδιο  αριθμό  κατ’  Επιλογήν  Υποχρεωτικών  Μαθημάτων,  όχι
περισσότερα από 7, και οι υπόλοιπες επιλογές να αποτελούν Ελεύθερες Επιλογές κοινές για όλες τις
κατευθύνσεις. Σε κάθε περίπτωση όλες οι επιλογές πρέπει να έχουν περιεχόμενο και φόρτο εργασίας
ανάλογο των μαθημάτων κορμού.

4. Η οργάνωση Σεμιναρίων από το Τμήμα για την ενημέρωση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν τους
σύγχρονους Πολιτικούς Μηχανικούς, που μπορούν να παρουσιαστούν σε μια ή έστω λίγες διαλέξεις και
δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μαθημάτων και εξετάσεων.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 5

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΙΙ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ 5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ 5

Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ)

ΤΜΗΜΑ 7 Χαρακτηριστικά:
ΤΕΤΚ 15 Σε όλα τα μαθήματα αντιστοιχούν 5 ECTS Τα μαθήματα επιλογής τα προτείνουν οι Τομείς
ΤΓΜ 6 Οι αλλαγές σε σχέση με το ισχύον είναι:
ΤΥΤΠ 6 1. 10ο εξ. μόνο Διπλωματική
ΤΟΜΕΔΕ 6 2. Μαθήματα κορμού έως και το 7ο εξ.
Συνολικά: 40 14 54 3. Συνολικός αριθμός μαθημάτων 54
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14 Μαθήματα 
Επιλογής

Συνολικώς 
Απαιτούμενα 

Μαθήματα
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΑΠΘ ΩΣ ”ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER)”

Προτείνεται να υπάρχει ο ίδιος αριθμός υποχρεωτικών επιλογών σε 
όλες τις κατευθύνσεις και οι ελεύθερες επιλογές να είναι κοινές για 
όλες τις κατευθύνσεις




	54 Μαθ. x 5 ECTS

