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Συνεδριάσεις αρ. 3/2-5-2012 & αρ. 4/7-5-2012

Η Επιτροπή Σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα
από τους διδάσκοντες και τους σπουδαστές εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση τις εξής γενικές
κατευθύνσεις που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών.
1. Ελάφρυνση του βάρους των σπουδαστών και των διδασκόντων με μείωση των ωρών του
προγράμματος χωρίς κατάργηση των γνωστικών αντικειμένων αλλά:
α) Με αξιολόγηση των «απαιτήσεων» των μαθημάτων.
β) Με αποφυγή αλληλοεπικάλυψης γνωστικών αντικειμένων.
γ) Με αλλαγή της θέσεως ορισμένων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών για βελτίωση της
πρόσληψής τους από τους σπουδαστές.
δ) Με συνεργασία ομοειδών μαθημάτων.
Για τον σκοπό αυτό ως 1ο βήμα θα καταγραφούν από την Επιτροπή Σπουδών τα γνωστικά
αντικείμενα (περιεχόμενο μαθημάτων) που καλύπτονται από τα υφιστάμενα μαθήματα
(υποχρεωτικά και επιλογής) καθώς και τα παραδοτέα του κάθε μαθήματος ώστε να μπορέσει να
πραγματοποιηθεί σχετική συζήτηση.
Υπεύθυνοι συγκέντρωσης των παραπάνω στοιχείων είναι:
ο
ο
α) Για το 1 ,2 εξάμηνο οι Ε. Μάντζιου, Ε. Μαϊστρου.
ο
ο
β) Για το 3 ,4 εξάμηνο οι Δ. Παπαλεξόπουλος, Γ. Παρμενίδης.
ο
ο
γ) Για το 5 ,6 εξάμηνο οι Ν. Μπελαβίλας , Δ. Νικολάου.
ο
ο
δ) Για το 7 ,8 εξάμηνο οι Κ. Μωραϊτης, Σ. Τσιράκη.
ο
ε) Για το 9 εξάμηνο η Α. Βοζάνη.
Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα σταλούν ηλεκτρονικό στο email president@arch.htua.gr μέχρι τις
21/5/2012 και θα συζητηθούν στην Επιτροπή Σπουδών.

2. Να συντονιστούν με ευθύνη της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών οι παραδόσεις των
συνθετικών μαθημάτων καθώς και των μαθημάτων επιλογής από το τρέχον εξάμηνο.
3. Να συγκροτηθούν μέχρι τέλος Μαΐου οι διδακτικές ομάδες όλων των συνθετικών μαθημάτων 1
έως 9 και 5Α έως 8Α ώστε να εξεταστεί η πληρότητα κάλυψης τους . Οι διδάσκοντες θα καλύπτουν
κατά προτεραιότητα τις ώρες διδασκαλίας των κύριων συνθετικών μαθημάτων και θα προτείνουν
επιπλέον όσοι επιθυμούν μαθήματα επιλογής .
Επίσης η Επιτροπή Σπουδών αποφασίζει:
1. Να συζητηθεί στην Επιτροπή Σπουδών σε συνεργασία με τους αντίστοιχους διδάσκοντες τι θα
θέλαμε να περιλαμβάνεται στην ύλη ορισμένων μαθημάτων Θεωρίας – Άσκησης και μαθημάτων
επιλογής, ώστε να εξυπηρετούν την επιστήμη και το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα και ποιά είναι η
βέλτιστη θέση τους στο πρόγραμμα σπουδών ώστε να βελτιωθεί η πρόσληψη των μαθημάτων από
τους σπουδαστές και να συνδυαστούν καλύτερα με τα συνθετικά μαθήματα.

2
2. Να συζητηθούν στην Επιτροπή Σπουδών σε συνεργασία με τους αντίστοιχους διδάσκοντες οι
αιτίες της μεγάλης αποτυχίας των σπουδαστών σε ορισμένα μαθήματα, καθώς και ο μικρός αριθμός
προσερχόμενων στις εξετάσεις , σε σχέση με τον αριθμό των εγγεγραμμένων, ώστε να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα

.
Η Επιτροπή Σπουδών συμφωνεί με την ιδέα του ωρολόγιου προγράμματος όπως αυτό προτείνεται
από την 4μελή επιτροπή που συγκρότησε η Γ.Σ. εφόσον αυτή συνδυαστεί με τις παραπάνω
αναφερόμενες γενικές προτάσεις. Η υλοποίηση του νέου ωρολόγιου προγράμματος θα
απελευθερώσει σπουδαστές και διδάσκοντες μια μέρα την εβδομάδα από μαθήματα και θα
διευκολύνει την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των μαθημάτων, καθώς και μελλοντικές
συγχωνεύσεις χωρίς απώλεια γνωστικών αντικειμένων και εισαγωγή νέων περιεχομένων.

