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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 

 

Οι αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά για ςυμμετοχι ςτισ κατατακτιριεσ εξετάςεισ υποβάλλονται 

από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθ Γραμματεία τθσ χολισ από 1/11/2016 ζως 15/11/2016. 

Σα δικαιολογθτικά είναι:  

1. Αίτθςθ του ενδιαφερομζνου 

2. Επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίου    

Οι υποψιφιοι κα εξεταςτοφν ςτα παρακάτω μακιματα: 

  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

1.  Αρχιτεκτονικόσ χεδιαςμόσ Ι 

2.  Ιςτορία και Θεωρία τθσ Αρχιτεκτονικισ Ι 

3. Εικαςτικζσ Σζχνεσ Ι 

 

Η φλθ των μακθμάτων είναι θ εξισ: 
 
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Ι:  
 

Προτεινόμενθ βιβλιογραφία: 

 Σηϊνοσ, Πάνοσ, Αρχιτεκτονικόσ χεδιαςμόσ: Σι είναι αυτόσ;,Παπαςωτθρίου, 

1996 

 Ching, Frank (Francis D.K.), Αρχιτεκτονικι: Μορφι, Χϊροσ και Διάταξθ, ςε 

ελλθνικι μετάφραςθ Γεωργιάνθσ, ΙΩΝ, 1999 

 Φατοφροσ, Δθμιτρθσ, Ζνα υντακτικό τθσ Αρχιτεκτονικισ φνκεςθσ, 

Παρατθρθτισ, 1995 
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 Hertzberger, Herman, Μακιματα για πουδαςτζσ Αρχιτεκτονικισ, ςε 

ελλθνικι μετάφραςθ Πεχλιβανίδου-Λιακατά, Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ 

ΕΜΠ, 2002 

 
Θζμα:  χεδιαςμόσ κτιρίου μικρισ κλίμακασ 
Απαραίτθτα εργαλεία ςχεδιαςμοφ. 
 
Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής Ι:  
  
Η φλθ για τισ κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ & Θεωρίασ Αρχιτεκτονικισ 
περιλαμβάνει:  

1. Οι απαρχέσ του αρχιτεκτονικοφ φαινομένου  
2.  Η έννοια του μνημείου  
3. Οι πρώτοι πολιτιςμοί:- Αρχιτεκτονική:   Αιγφπτιοι – Αςςυροβαβυλώνιο, Μινωίτεσ – 

Μυκηναίοι  
4.  Αρχαϊκοί χρόνοι  
5. Κλαςςική αρχαιότητα 
6. Ρωμαϊκοί χρόνοι 

Ζμφαςθ δίδεται ςτθν κατανόθςθ των απαντιςεων που ζδωςαν τα  υπό εξζταςθ κτίςματα 
ςε μείηονα αρχιτεκτονικά κζματα όπωσ και θ διερεφνθςθ των ςυνκθκϊν (οικονομικϊν, 
κοινωνικϊν, πολιτικϊν) για κάκε ιςτορικι περίοδο μζςα ςτισ  οποίεσ παριχκθ το 
αρχιτεκτονικό ζργο, ςτον διάλογο τθσ εξουςίασ - κρθςκευτικισ και πολιτικισ - με τθν 
αρχιτεκτονικι, ςτθν επιρροι των γεωμορφολογικϊν δεδομζνων και τθσ χριςθσ των υλικϊν 
κακϊσ και ςτθ ςυμβολικι διάςταςθ των κτθρίων.  
 
Βιβλιογραφία 

α) Μποφρασ Χαρ., Μαθήματα Ιςτορίασ Αρχιτεκτονικήσ, Ακινα 1999, Πρϊτοσ Σόμοσ. 

β) Λζφασ Π., ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ  Μια ιςτορικι κεϊρθςθ, Πλζκρον  Ακινα 2013.  

 
Εικαστικζς Τζχνες Ι: Ελεφκερο ςχζδιο. 
 
 
χετικά με τα ποςοςτά κατάταξθσ, τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων, τον τρόπο 
διεξαγωγισ των εξετάςεων και τθ βακμολογία, ιςχφουν κατ’ αναλογία οι διατάξεισ 
του υπ. αρικμ ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ.Β’. Ουδεμία ευκφνθ φζρει θ Γραμματεία για 
οποιαδιποτε αλλαγι του Τπουργείου ςτισ προαναφερκείςεσ διατάξεισ. 
 

Παλαιότερα κζματα εξετάςεων μπορείτε να βρείτε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

http://www.arch.tuc.gr/katataktiries.html  

Από τθν Γραμματεία 


