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1. Ταυτότητα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ίδρυση και Φυσιογνωμία Τμήματος
Το σχέδιο του Π.Δ. για την ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΤΑΜ) στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση
ΣΑΠΕ αριθμ. 12/24-07-2008).
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε με το Π.Δ.173/2009
(Φεκ 206/2-10-2009 τ.Α’). Με το άρθρο 4 του Π.Δ 105/2013 (Φεκ 137/05-06-2013, τ.Α’) ιδρύεται η
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην οποία εντάσσεται το Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.
Σήμερα το Τμήμα Αρχιτεκτόνων υπάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3 του κεφαλαίου Γ’ του Νόμου 4452 (ΦΕΚ17/15-02-2017, τ.Α’)
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διαρκεί πέντε έτη, αντιστοιχεί σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (integrated master) και το πτυχίο του παρέχει
στους αποφοίτους του πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα
και στις χώρες της ΕΕ. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη
του Αρχιτέκτονα Μηχανικού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και αναζήτηση και να
παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για
την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Οι διδάσκοντες του ΤΑΜ
είναι κυρίως αρχιτέκτονες αλλά και καλλιτέχνες, μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων, ιστορικοί και
κοινωνικοί επιστήμονες.
2. Τίτλος Σπουδών
Το ΤΑΜ απονέμει Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού που αποτελεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Αρχιτέκτονα,
Επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
3. Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στοχεύει στρατηγικά στην απόκτηση των γνώσεων και
δεξιοτήτων που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης επαγγελματικών
δικαιωμάτων για τους αρχιτέκτονες (Οδηγία 2005/36/ΕΚ και Οδηγία 2013/55/ΕΕ) με αντίστοιχη
κατηγοριοποίηση και οργάνωση:
1. Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία
ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές και
τεχνικές απαιτήσεις
2. Ιστορία και Θεωρία
προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής καθώς και
των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και επιστημών του ανθρώπου
3. Καλές Τέχνες
γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα της
αρχιτεκτονικής σύλληψης
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4. Πολεοδομικός Σχεδιασμός
προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που
εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού
5. Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον
ικανότητα κατανόησης των σχέσεων, αφενός, ανάμεσα στους ανθρώπους και τα
αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου, ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το
περιβάλλον τους, καθώς και ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των
αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου και την
αντίστοιχη κλίμακα
6. Κοινωνική Διάσταση του Σχεδιασμού
ικανότητα κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία,
ειδικότερα μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί
παράγοντες
7. Οργάνωση Προμελέτης (design brief)
γνώση των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης
8. Στατική Κατασκευών
γνώση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα
οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων
9. Εσωτερικό Περιβάλλον (θερμική, οπτική & ακουστική άνεση)
προσήκουσα γνώση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων,
των τεχνολογιών, καθώς επίσης και της λειτουργίας των κατασκευών, ώστε να τις εφοδιάζει με
όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας
10. Οικοδομική Τεχνολογία
τεχνική ικανότητα , χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς
περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς
11. Κανονισμοί-Νομοθεσία
προσήκουσα γνώση των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών, που έχουν
σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό
σχεδιασμό.

4. Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων
Η ευρύτητα των γνώσεων και των δεξιοτήτων που παρέχουν οι αρχιτεκτονικές σπουδές
διευρύνουν αντίστοιχα το φάσμα απασχόλησης από το δημιουργικό πεδίο της τέχνης έως το
εφαρμοσμένο πεδίο της κατασκευής. Η εφαρμοσμένη αρχιτεκτονική που αφορά στη σχεδιασμό
και την επίβλεψη κατασκευής κτιρίων αποτελεί στη χώρα μας την κύρια επαγγελματική διέξοδο.
Ο σχεδιασμός όμως είναι μια δραστηριότητα που εκτείνεται πέραν των κτιρίων, από τον δημόσιο
χώρο μέχρι το αντικείμενο καθημερινής χρήσης Η δραστηριότητα αυτή ασκείται πλέον με
σοβαρές αξιώσεις από τους αρχιτέκτονες στην Ελλάδα. Αφ’ ετέρου οι απόφοιτοι των Ελληνικών
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σχολών και τμημάτων διαπρέπουν στο διεθνές επαγγελματικό πεδίο, από τις σπουδές θεωρίας
έως τον κατασκευαστικό κλάδο.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αρχιτεκτόνων εντάσσονται στο Μητρώο Μελών του Τεχνικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας μετά από επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη χορήγηση
Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Ο πενταετής κύκλος σπουδών, η εκπόνηση Διπλωματικής
Εργασίας και η συνεχής αναμόρφωση του ΠΠΣ σε συνεργασία με το ΤΕΕ εξασφαλίζουν την άρτια
εκπαίδευση των νέων αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
5. Διοίκηση του Τμήματος
Η διοίκηση του Τμήματος ασκείται από την Συνέλευση η οποία απαρτίζεται από όλα τα μέλη ΔΕΠ
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και από έναν εκπρόσωπο ανά κατηγορία των μελών του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και εκλεγμένους
εκπροσώπους των φοιτητών για τις κατηγορίες των προπτυχιακών, των μεταπτυχιακών, και των
υποψηφίων διδακτόρων. Το νεοσύστατο Τμήμα δεν διαθέτει μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και δεν
υπάρχουν εκπρόσωποι όπως και εκπρόσωποι των φοιτητών για τις κατηγορίες των
μεταπτυχιακών και των υποψηφίων διδακτόρων.
Η Συνέλευση του Τμήματος έχει όσες αρμοδιότητες της αναθέτει ο Ν. 4485/2017 και ο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Φεκ 310/2005 τ.Β’).
Επικεφαλής της Διοίκησης του Τμήματος είναι ο/η Πρόεδρος του Τμήματος. Η θητεία του/της
είναι διετής. Ο/η Πρόεδρος προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος εποπτεύει την εύρυθμη
λειτουργία και την ποιότητα των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών διαδικασιών του,
εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο, συγκαλεί τη Συνέλευση και μεριμνά για την εφαρμογή των
αποφάσεών της.
6. Ακαδημαϊκό Έτος / Εξάμηνα Σπουδών
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του
επομένου. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα σπουδών: το χειμερινό και το
εαρινό. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων καθορίζονται από τη Σύγκλητο
του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού. Παράταση της διάρκειας ενός
εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να συμπληρωθεί ο
απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας με απόφαση του Πρύτανη. Κάθε
εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία.
7. Εγγραφή
Η Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στεγάζεται στον 1ο όροφο του
Μεταβατικού κτιρίου στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων και είναι ανοικτή για το κοινό από
Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8.30-13.30.
Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του στο Τμήμα και αποβάλλεται κανονικά με
τη λήψη πτυχίου, εκτός περιπτώσεων παροδικής αναστολής της φοίτησης ή πειθαρχικής ποινής.
Η εγγραφή γίνεται εντός ορισμένης προθεσμίας μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των
Γενικών Εξετάσεων από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δεν απαιτείται ανανέωση εγγραφής κάθε χρόνο. Είναι
απαραίτητο όμως στην αρχή κάθε εξαμήνου ο φοιτητής να δηλώνει τα μαθήματα που θα
παρακολουθήσει. Αφού γίνει η εγγραφή ο φοιτητής κάνει αίτηση στην εξειδικευμένη ιστοσελίδα
του Υπ. Παιδείας για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας και δελτίου ειδικού εισιτηρίου για
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να δικαιούται έκπτωση. Πέραν του αριθμού των εισαγόμενων με τις Γενικές Εξετάσεις,
εγγράφονται στα ΑΕΙ μετά από ειδικές εξετάσεις φοιτητές ειδικών κατηγοριών.
Ηλεκτρονική εγγραφή / δήλωση παρακολούθησης μαθημάτων στο φοιτητολόγιο
Η υποβολή δήλωσης μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές / φοιτήτριες.
Δηλώσεις μαθημάτων γίνονται δύο (2) φορές το χρόνο, στις αρχές των ακαδημαϊκών εξαμήνων
(χειμερινού και εαρινού).
Η Γραμματεία αναρτά στη ιστοσελίδα του Τμήματος (στις Ανακοινώσεις), τις ημερομηνίες που θα
μπορούν κάνουν δήλωση μαθημάτων οι φοιτητές/φοιτήτριες, στην παρακάτω διεύθυνση:
https://classweb.uoi.gr (φοιτητολόγιο)
Με τη δήλωση αυτή οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επιλέγουν τα μαθήματα του εξαμήνου που θα
παρακολουθήσουν και τα μαθήματα που οφείλουν από τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη
(μαθήματα χειμερινού και μαθήματα εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα), για να έχουν δικαίωμα
εξέτασης (στην εξεταστική Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου).
Προσοχή: Στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου δεν μπορεί να εξεταστεί μάθημα που δεν έχει
δηλωθεί ή στο χειμερινό ή στο εαρινό εξάμηνο.
Με την δήλωση μαθημάτων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποκτούν το δικαίωμα:
α) να δηλώσουν και να παραλάβουν τα διδακτικά συγγράμματα των μαθημάτων αυτών, και β) να
συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις παρά μόνον με έγκριση της
Συνέλευσης, αν αποδεδειγμένα υφίσταται σοβαρός λόγος.
Στην διεύθυνση https://classweb.uoi.gr (φοιτητολόγιο) παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης για
τους βαθμούς, υποβολής αίτησης βεβαίωσης σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας κλπ.
Προσοχή: Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης για δύο (2)
συνεχόμενα εξάμηνα, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια διαγράφεται από το Τμήμα.
Ενεργοποίηση ιδρυματικού λογαριασμού για τους πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες
Ο ιδρυματικός λογαριασμός φοιτητή/φοιτήτριας είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στις
ιδρυματικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες όπως το φοιτητολόγιο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η
ακαδημαϊκή ταυτότητα, το σύστημα Εύδοξος, κ.α. Η ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού
γίνεται μέσω της υπηρεσίας Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (https://uregister.uoi.gr/) μία και μοναδική φορά.
Πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία αυτή, παρακαλούμε να επιβεβαιώστε στη Γραμματεία του
Τμήματός σας ότι τα στοιχεία σας είναι σωστά καταχωρημένα (κινητό τηλέφωνο, προσωπικό
email, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης). Σε περίπτωση διόρθωσης κάποιων από τα προσωπικά
στοιχεία, τότε η σύνδεση στην υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού πρέπει να
γίνει την επόμενη μέρα.
Στη συνέχεια, επισκεφθείτε την υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (https://uregister.uoi.gr/) και ακολουθήστε τη διαδικασία
ενεργοποίησης βήμα-βήμα. Στο τρίτο βήμα της διαδικασίας θα ενημερωθείτε για το όνομα
χρήστη (Username) ενώ στο τέταρτο και τελευταίο βήμα θα δημιουργήσετε τον μυστικό κωδικό
πρόσβασης (Password) που επιθυμείτε.
8. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του φοιτητή & της φοιτήτριας
Η ιδιότητα του φοιτητή ή της φοιτήτριας αποκτάται με την εγγραφή, διακόπτεται, κατά την
περίοδο διακοπής φοίτησης προσωρινά και οριστικά με τη λήψη του διπλώματος ή με τη
διαγραφή του. Οι φοιτητές και φοιτήτριες θεωρούνται ενήλικες ως προς τα δικαιώματα και τις
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υποχρεώσεις τους. Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια έχει δικαίωμα στις παροχές της Φοιτητικής
Μέριμνας (Σίτιση, Στέγαση, Υγειονομική Περίθαλψη, Στεγαστικό Επίδομα, Φοιτητικό Πάσο) του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ακολουθώντας τους κανόνες που επιβάλλει ο Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας του Ιδρύματος και η ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και
υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία αίτησης για καθ’
εκάστη παροχή ξεχωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
συμβουλεύονται τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
9. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα / πιστοποιητικό στρατολογίας
Οι φοιτητές / φοιτήτριες μετά την ενεργοποίηση του Ιδρυματικού Λογαριασμού Φοιτητή,
μπορούν άμεσα να κάνουν αίτηση για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο) στην διεύθυνση:
http://academicid.minedu.gov.gr/
Οι φοιτητές παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Πιστοποιητικό Στρατολογίας μετά
την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.
10. Δήλωση Συγγραμμάτων
ΕΥΔΟΞΟΣ
Με την ολοκλήρωση των εγγραφών σε κάθε εξάμηνο, παρέχονται στους φοιτητές και φοιτήτριες
δωρεάν διδακτικά συγγράμματα για τα μαθήματα τα οποία έχουν δηλώσει. Η ηλεκτρονική
δήλωση για τα συγγράμματα υποβάλλεται από τους φοιτητές, σε συγκεκριμένη προθεσμία, στη
διεύθυνση www.eudoxus.gr. Μετά το κλείσιμο της εφαρμογής από την Υπηρεσία Κεντρικού
Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
δεν είναι δυνατή η προμήθεια συγγραμμάτων.
Η Γραμματεία αναρτά στη ιστοσελίδα του Τμήματος (στις Ανακοινώσεις), ανακοίνωση με και τις
ημερομηνίες δήλωσης των συγγραμμάτων μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Οι φοιτητές
/ φοιτήτριες πρέπει να επιλέξουν τα συγγράμματα για τα μαθήματα, για τα οποία έχουν κάνει
ήδη δήλωση μαθημάτων.
Συγγράμματα δηλώνονται στην παρακάτω διεύθυνση: http://eudoxus.gr/
11. Εξετάσεις
Το πλαίσιο των Εξετάσεων καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ. Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 310, 10 Μαρτίου 2005) καθώς και την
ισχύουσα νομοθεσία.
Στο τέλος κάθε εξαμήνου διενεργούνται εξετάσεις στις οποίες συμμετέχουν οι φοιτητές που
δήλωσαν και παρακολούθησαν τα αντίστοιχα μαθήματα που διδάχθηκαν. Το Σεπτέμβριο, πριν
από την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, διενεργούνται επαναληπτικές
εξετάσεις στα μαθήματα και των δυο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) για τους φοιτητές που
απέτυχαν. Η κανονική διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου είναι 3 εβδομάδες περίπου. Η
βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεούται
να οργανώσει γραπτές ή κατά την κρίση του και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε
θέματα ή εργαστηριακές ασκήσεις. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στο τέλος κάθε εξαμήνου
οι φοιτητές εξετάζονται μόνο στα μαθήματα που παρακολούθησαν στη διάρκεια του εξαμήνου
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αυτού. Όσοι φοιτητές έχουν περατώσει το 10ο εξάμηνο φοίτησης και τις εξετάσεις του Ιουνίου
και έχουν δηλώσει τουλάχιστον μια φορά όλα τα προβλεπόμενα για τη λήψη του πτυχίου
μαθήματα (φοιτητές επι πτυχίω) έχουν δικαίωμα να εξετασθούν στα μαθήματα που οφείλουν,
αρκεί αυτά να έχουν δηλωθεί στα δύο αντίστοιχα εξάμηνα πριν τις εξετάσεις. π.χ. για να μπορεί
να συμμετέχει φοιτητής στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, πρέπει να έχει δηλώσει
τα μαθήματα είτε Οκτώβριο του προηγούμενου έτους εάν τα μαθήματα είναι Χειμερινού
εξαμήνου, είτε τον Μάρτιο αν τα μαθήματα είναι Εαρινού εξαμήνου.
Επιπλέον σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο Ν. 4009/2011 Άρθρο 33: “Αν ο φοιτητής αποτύχει
περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα
από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές
γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο
υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη
φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό
του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της
εξέτασης σε ένα μάθημα”
Δεδομένου ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι προγενέστερος
(2005) και δεν έχει κάποια πρόβλεψη για το θέμα αυτό, το οποίο άπτεται των αρμοδιοτήτων του
Κοσμήτορα και της Κοσμητείας γενικότερα, η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής καθόρισε τους
σχετικούς όρους και προϋποθέσεις προκειμένου να ακολουθούνται από όλα τα Τμήματα της
Πολυτεχνικής Σχολής στο έγγραφό της με θέμα ‘’Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την
εξέταση φοιτητή από τριμελή επιτροπή‘’ με ημερομηνία 8.01.2020 και αριθμό πρωτοκόλλου 165.
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση: Η εξέταση του φοιτητή από τριμελή επιτροπή γίνεται
“στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση του φοιτητή” και “ο φοιτητής θα
συμμετέχει στην ίδια εξέταση με τους υπόλοιπους φοιτητές, με τα ίδια θέματα, αλλά το γραπτό
του θα το παραλαμβάνει και θα το βαθμολογεί η τριμελής επιτροπή καθηγητών και όχι ο
διδάσκοντας”. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα άπαξ να αιτηθεί τη διαδικασία αυτή σε κάθε μάθημα”.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανευρεθούν στην πλήρη οδηγία-απόφαση της
Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Το πρόγραμμα εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται από επιτροπή και ανακοινώνεται
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.
12. Εξεταστικές περίοδοι
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του
Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις διαρκούν έως και τέσσερις εβδομάδες. Η διάρκεια των εξεταστικών
περιόδων και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
Λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικές με τον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τόσο των εξεταζομένων όσο και των εξεταστών/τριών και την
έκδοση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ. Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 310, 10 Μαρτίου 2005) καθώς και η
ισχύουσα νομοθεσία.
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13. Βαθμολογία
Βαθμοί
Το ΤΑΜ για τη βαθμολόγηση ακολουθεί το πλαίσιο που ορίζεται από το Άρθρο 22
(ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ.
Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 310, 10 Μαρτίου 2005).
Η βαθμολογία όλων των μαθημάτων, της Ερευνητικής και της Διπλωματικής Εργασίας, στο
τελευταίο έτος σπουδών, γίνεται με ακέραιους βαθμούς και το ήμισυ αυτών (με μισή ακέραια
μονάδα), από 0 έως 10 (5, 5.5, 6, 6.5,…,10).
Αντίστοιχα, ο μέσος όρος βαθμολογίας που προκύπτει για την Ερευνητική Εργασία και
Διπλωματική Εργασία, καταγράφεται μέχρι και ένα δεκαδικό ψηφίο. Για όλα ανεξαιρέτως τα
μαθήματα, βαθμός από πέντε (5) έως δέκα (10) θεωρείται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις του
μαθήματος και είναι προβιβάσιμος. Βαθμός χαμηλότερος του πέντε (5), σε υποχρεωτικό μάθημα
κορμού, σημαίνει ότι το μάθημα θα πρέπει να επαναληφθεί υποχρεωτικά σε επόμενο εξάμηνο.
Εάν πρόκειται για Μάθημα Επιλογής, ο φοιτητής υποχρεούται είτε να το επαναλάβει, είτε να
επιλέξει άλλο. Στη δεύτερη περίπτωση, το πρώτο μάθημα (στο οποίο έχει αποτύχει) διαγράφεται
από την καρτέλα του.
Βαθμός Διπλώματος
Με βάση την απόφαση της Συγκλήτου στην Αρ. 1075/14-10-19 συνεδρίασή της αποφασίστηκε
“στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) για τα οποία τα Τμήματα έχουν υιοθετήσει και
εφαρμόζουν το Σύστημα Κατανομής και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία (30 ECTS ανά εξάμηνο σπουδών), ο γενικός βαθμός
Πτυχίου/Διπλώματος θα υπολογίζεται με βάση τον Σταθμικό Μέσο Όρο και με συντελεστή
βαρύτητας των μαθημάτων τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS) και όχι τις διδακτικές
μονάδες (δ.μ.) που ίσχυε έως τώρα. Ο νέος τρόπος υπολογισμού του βαθμού των
Πτυχίων/Διπλωμάτων των ΠΠΣ θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
(Σεπτέμβριος 2020)”.
Το άθροισμα των επί μέρους γινομένων, διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας
όλων των μαθημάτων (300 ECTS), και εξάγεται ο Γενικός Βαθμός Διπλώματος, μέχρι δύο δεκαδικά
ψηφία.
Βαθμός Διπλώματος από 8,50 και άνω χαρακτηρίζεται ως «Άριστα».
Βαθμός Διπλώματος από 6,50 έως 8,49 χαρακτηρίζεται ως «Λίαν Καλώς».
Βαθμός Διπλώματος από 5,00 έως 6,49 χαρακτηρίζεται ως «Καλώς».
14. Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του ΤΑΜ αποτελεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί
στην αξιοποίηση των ακαδημαϊκών τους γνώσεων και στη διευκόλυνση της ένταξής τους στο
παραγωγικό σύστημα της χώρας. Στοχεύει στη σύνδεση Πανεπιστημίου και παραγωγικού τομέα
ώστε οι φοιτητές να είναι ενημερωμένοι πληρέστερα για την κατάσταση που επικρατεί σε αυτό
το τμήμα της αγοράς εργασίας και στο πιθανό.
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συμμετέχει στην Ιδρυματική Πράξη «Πρόγραμμα Πρακτικής
Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιόδου 2018-2022» του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).
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Η πρακτική άσκηση είναι εγκεκριμένη προαιρετική δραστηριότητα των φοιτητών και έχει
ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως μάθημα
επιλογής, με τρία (3) ECTS, χωρίς βαθμό. Η πρακτική άσκηση διαρκεί κατ΄ ελάχιστον δύο (2)
μήνες και σε αυτήν δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές του 4ου και 5ου έτους, καθώς και οι
επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος.
15. Κατατακτήριες εξετάσεις
Στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μπορούν να λάβουν μέρος
πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων AEI ή TEI. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που
επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού
έτους.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
Αίτηση του ενδιαφερομένου.
Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. (Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. του εξωτερικού,
συνυποβάλλουν και βεβαίωση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. –πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε
ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
16. Σύμβουλος Σπουδών
Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, για κάθε πρωτοετή φοιτητή/φοιτήτρια ορίζεται ένα από
τα μέλη ΔΕΠ ως Σύμβουλος Σπουδών του/της. Ο σύμβουλος παραμένει για όλη τη διάρκεια
σπουδών, ή επιλέγεται στο δεύτερο έτος εκ νέου από τον κάθε φοιτητή/φοιτήτρια. Κρίνεται
υποχρεωτική τουλάχιστον μια συνάντηση ανά εξάμηνο κατά την περίοδο εγγραφών. Για το σκοπό
αυτό παρουσιάζεται η λίστα χρωστούμενων μαθημάτων από το φοιτητολόγιο ή ζητείται από τη
γραμματεία με συγκατάθεση των σπουδαστών.
Ο Σύμβουλος Σπουδών είναι επιφορτισμένος με τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
Συζητά και συμβουλεύει τον/την φοιτητή/φοιτήτρια σε ενδεχόμενα προβλήματα που
αντιμετωπίζει σε σχέση με τις σπουδές του/της και την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών.
Παρέχει διευκρινίσεις για την κατά περίπτωση ερμηνεία και για την απρόσκοπτη εφαρμογή του
Κανονισμού Σπουδών.
Εισηγείται προτάσεις που συντείνουν στην επίλυση προβλημάτων καθώς και τη βελτίωση των
συνθηκών σπουδών και την αποδοτική λειτουργία του Τμήματος.
Συμβουλεύει τον/την φοιτητή/φοιτήτρια για τα μαθήματα που καλείται να επιλέξει – Επιλογές,
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής,– στην αναζήτηση κριτηρίων και θεμάτων για την Ερευνητική και
τη Διπλωματική Εργασία του και, ενδεχομένως, στην επιλογή προγραμμάτων μεταπτυχιακών
σπουδών.
17. Κινητικότητα φοιτητών, διδασκόντων, διοικητικών υπαλλήλων
Erasmus+
1. Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων
Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,
τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της
απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης
και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης.
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Υποστηρίζει σχέδια κινητικότητας που παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να
μετακινούνται σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα, με σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να
διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.
Κατηγορίες μετακινούμενων:
1. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) με σκοπό:
Α) τις σπουδές και
Β) την πρακτική άσκηση
2. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
3. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
https://piro.uoi.gr/erasmus/37/erasmus
2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Erasmus+
Η Διεθνής Κινητικότητα αφορά συνεργασίες με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα χωρών-Εταίρων
(εκτός χωρών - μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγίας, Ισλανδίας, Τουρκίας, Λιχτενστάιν,
Σερβίας, Ελβετίας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδόνιας).
To Πρόγραμμα Erasmus+ International Credit Mobility («Διεθνής Κινητικότητα») χρηματοδοτεί την
κινητικότητα φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης των χωρών που συμμετέχουν στο Erasmus+ και τρίτων χωρών (χωρών-Εταίρων). Η
κινητικότητα αφορά σπουδές, διδασκαλία, επιμόρφωση και πρακτική άσκηση. Σύμφωνα με το
ΙΚΥ, που είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού: «Σκοπός της δράσης είναι να καταστήσει την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) ελκυστικό σε διεθνείς
φοιτητές και προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, προωθώντας
παράλληλα τη διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
https://piro.uoi.gr/erasmus/130/diethnis-kinitikotita-international-credit-mobility
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18. Κτιριακές Εγκαταστάσεις
Το τμήμα Αρχιτεκτόνων στεγάστηκε αρχικά στο
Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, δίπλα στο campus, σε
τρείς αίθουσες συνολικού εμβαδού ~400 m2, σε μία εκ
των οποίων διαμορφώθηκε το εργαστήριο
υπολογιστών και ιδιαίτερος χώρος εργαστηρίου
προπλασμάτων με μηχανή κοπής Laser CNC.
To ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τρείς ακόμη αίθουσες
~250 m2 εξασφαλίστηκαν στο Μεταβατικό Κτίριο.

Από τις αρχές του 2020 μισθώθηκε το
διατηρητέο κτίριο της Παπαζογλείου Σχολής στο
ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων συνολικού εμβαδού
~1.100
m2
στο
οποίο
μεταφέρονται
οι
δραστηριότητες που φιλοξενούνται στο Τεχνολογικό
Πάρκο. Προς την κατεύθυνση της πλήρους
αποκατάστασης το Τμήμα και το Π.Ι. μεριμνά για
επιχορηγήσεις από δημόσιους και χορηγίες από
ιδιωτικούς φορείς. Η επιλογή της Παπαζογλείου
αποτελεί, ήδη από το 2014, στρατηγικό στόχο του
Πανεπιστημίου ως προς την παρουσία του Ιδρύματος
στην πόλη των Ιωαννίνων.
Η επαναφορά και εγκατάσταση πανεπιστημιακών
δραστηριοτήτων στα ιστορικά κέντρα αποτελεί πλέον
διεθνή πρακτική. Ιδιαιτέρως για το Τμήμα
Αρχιτεκτόνων τόσο το συγκεκριμένο κτίριο όσο και η
θέση του στον παλαιό αστικό ιστό είναι ευθέως
συνδεδεμένα με τα βασικά αντικείμενο των σπουδών
της Επανάχρησης, του Αρχιτεκτονικού και Αστικού
Σχεδιασμού.
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19. Κεντρική Βιβλιοθήκη / Δανεισμός Βιβλίων
Ο δανεισμός βιβλίων από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γίνεται με τη
χρήση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ).
http://www.lib.uoi.gr/
20. Φοιτητική Μέριμνα
Στέγαση
Διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες
Για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπάρχει δυνατότητα διαμονής
στις φοιτητικές κατοικίες του Πανεπιστημίου στον χώρο της πανεπιστημιούπολης. καθώς και σε
δωμάτια της Εστίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ, Λόφος Περιβλέπτου στα Ιωάννινα).
i) Οι Φοιτητικές Κατοικίες Δουρούτης βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων. Η
κυριότητα και η διαχείρισή τους ανήκει στο Π.Ι. Αποτελούνται από δύο κτηριακά συγκροτήματα
και τον Ξενώνα «Σταύρος Νιάρχος» και είναι ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Διαθέτουν 958 δωμάτια, εκ των οποίων τα 857 παραχωρούνται στη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας
για τη στέγαση των δικαιούχων ενεργών φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όλων των ετών
και τα υπόλοιπα 101 στο ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε για τη φιλοξενία των επισκεπτών καθηγητών,
προσκεκλημένων επιστημόνων και φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγής και
συνεργασίας με άλλα Πανεπιστήμια
ii) Οι Φοιτητικές Εστίες Περιβλέπτου βρίσκονται εκτός Πανεπιστημιούπολης, στο λόφο
Περιβλέπτου της πόλης των Ιωαννίνων. Η κυριότητα και η διαχείρισή τους ανήκει στο ίδρυμα
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει την ευθύνη μόνο για το ποιοι
φοιτητές και για πόσο χρονικό διάστημα θα στεγάζονται στις Φοιτητικές Εστίες Περιβλέπτου.
Αποτελείται από ένα κτηριακό συγκρότημα πέντε πτερύγων δυναμικότητας 470 δωματίων τα
οποία διαθέτει σε ενεργούς φοιτητές του Π.Ι.
Προϋποθέσεις Διαμονής
Στις Φ.K.Π.I. γίνονται δεκτοί για διαμονή ενεργοί φοιτητές, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και
υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ν. 4009, άρθρο 2, παρ. γ), οι οποίοι
σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των οικογενειών τους. Κριτήριο για την
επιλογή και διαμονή σε δωμάτιο των Φ. Κ. είναι η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των
ενδιαφερομένων. Συνεκτιμώνται λόγοι υγείας καθώς και άλλες παράμετροι που επηρεάζουν την
οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Μετά το πρώτο έτος φοίτησης συνεκτιμάται και η
ενεργός συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Χρόνος Υποβολής Δικαιολογητικών
1. Οι νεοεισερχόμενοι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις
προθεσμίες που γίνονται και οι εγγραφές στα Τμήματα εισαγωγής τους. Οι νέοι φοιτητές ειδικών
κατηγοριών (ομογενείς, αλλοδαποί κλπ) υποβάλλουν αιτήσεις στην προθεσμία που γίνονται οι
εγγραφές τους στις Σχολές.
2. Οι φοιτητές των άλλων ετών (προπτυχιακοί και ήδη εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί)
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους κάθε χρόνο μέσα σε καθορισμένες προθεσμίες που
ανακοινώνονται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας (συνήθως Μάιο & Ιούνιο) και λήγουν με
την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
https://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/foititiki-merimna/
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e-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ….
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εύρεσης στέγης σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και δωμάτια
της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της πόλης των Ιωαννίνων. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε
μία προσπάθεια υποβοήθησης των φοιτητών του στην εύρεση στέγης υποστηρίζει τον
ιστότοπο http://enoikiazetai.uoi.gr/
Οι φοιτητές και τα μέλη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορούν να τον επισκέπτονται και να
αναζητούν δυνατότητες στέγασης διαφορετικών κατηγοριών.
Είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ΚεΔΔ) και αφορά την
παρουσίαση πληροφοριών για την εύρεση στέγης στην περιοχή των Ιωαννίνων και είναι
διαθέσιμη για τους φοιτητές και για τα μέλη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
http://enoikiazetai.uoi.gr/
Σίτιση
Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σιτίζονται δωρεάν με τη επίδειξη της
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στο Φοιτητικό Εστιατόριο. Μέχρι την παραλαβή του πάσο αρκεί η
επίδειξη της Βεβαίωσης Σπουδών.
Το Φοιτητικό Εστιατόριο βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη, στο ισόγειο του κτιρίου της
Φοιτητικής Λέσχης και λειτουργεί σε χώρους 4500 περίπου M2 με πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό
του Πανεπιστημίου.
Το Εστιατόριο λειτουργεί το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Ιουνίου, όλες τις ημέρες της
εβδομάδας, με διακοπή 14 ημερών τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, αντίστοιχα. Συνολικά
λειτουργεί 275 ημέρες τον χρόνο με δυνατότητα σίτισης τουλάχιστον 4.000 φοιτητών την ημέρα.
Το καθημερινό μενού, με βάση τη διακήρυξη και τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου,
περιλαμβάνει πρωινό, γεύμα και δείπνο.
Πληροφορίες για τις παροχές φοιτητικής μέριμνας παρέχονται στον ιστότοπο:
http://www.uth.gr/students/student-welfare
21. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Σ.ΚΕ.Π.Ι.- Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημιουργήθηκε το 1988 αλλά λειτουργεί
συστηματικά από το 1996. Πρόκειται για μια δομή συμβουλευτικής, η οποία προσφέρει
υπηρεσίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για
τους ίδιους, καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
Στελεχώνεται από δύο επαγγελματίες ψυχολόγους, οι οποίες εργάζονται σύμφωνα με τις αρχές
ηθικής και δεοντολογίας των Ψυχολόγων, με στόχο να συμβάλλει σε μια περισσότερο
αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που εκφράζουν οι φοιτητές. Τα τελευταία
αφορούν προσωπικά προβλήματα, δυσκολίες στις σχέσεις ή και στην προσαρμογή στο
Πανεπιστημιακό πλαίσιο και μπορεί να περιλαμβάνουν καθημερινές ανησυχίες αλλά και
περισσότερο σύνθετα προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο ρόλος των ψυχολόγων είναι να βοηθήσουν
τους φοιτητές να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τις δυσκολίες που οι ίδιοι εκφράζουν, με τρόπο
υποστηρικτικό και όχι επικριτικό, καθώς και να ανακαλύψουν πιο λειτουργικούς τρόπους
αντιμετώπισης αυτών των δυσκολιών. Προκειμένου οι κλινικές δραστηριότητες της υπηρεσίας να
είναι προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες των φοιτητών, πραγματοποιείται παράλληλα και η
διεξαγωγή σχετικών ερευνών.
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Επικοινωνία
Συμβουλευτικό Κέντρο
Α΄ Κτίριο Β΄ Φοιτητικής εστίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Ιωάννινα
Τηλέφωνo επικοινωνίας:
(+30) 26510-0-6600
Fax:2651006599
E-mail: skepi@cc.uoi.gr

Το Γραφείο Διασύνδεσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1997 με κύριο στόχο την
υποστήριξη φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο σχεδιασμό της
εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, καθώς και τη διασύνδεση της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας με την αγορά εργασίας.
Σήμερα, το Γραφείο Διασύνδεσης υπάγεται στη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2007-2013» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Κύριος σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης είναι
• Η ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών και αποφοίτων σε θέματα
εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
• Η ανάπτυξη γόνιμων συνεργασιών με Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Ινστιτούτα του
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με ζητούμενο την άμεση και πιο αποτελεσματική σύνδεση
φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει:
Πληροφόρηση για
• Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Πηγές Οικονομικής Ενίσχυσης, Υποτροφίες, Βραβεία
• Προσφερόμενες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης
• Σεμινάρια
• Συνέδρια
• Θερινά Σχολεία
• Ιατρική Ειδικότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Προγράμματα Εθελοντικής απασχόλησης
• Προγράμματα κινητικότητας
Συμβουλευτική Υποστήριξη σε θέματα:
• Σχεδιασμού σταδιοδρομίας
• Ανάπτυξης δεξιοτήτων
• Επαγγελματικών προοπτικών
• Αναζήτησης εργασίας
• Σύνταξης Βιογραφικού σημειώματος
• Τεχνικές ένταξης στην αγορά Εργασίας
• Τεχνικές λήψης απόφασης
• Εύρεσης και κριτικής ανάγνωσης της πληροφορίας
Όσον αφορά στην Προώθηση της Απασχόλησης, το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί ουσιαστική
γέφυρα επικοινωνίας και σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας, αναπτύσσοντας
συνεργασίες με επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τόσο για την
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αναζήτηση θέσεων εργασίας όσο και για τη συλλογή πληροφορίας σχετικά με τις τάσεις της
αγοράς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Επίσης, αποτελεί βασική πηγή ενημέρωσης των
παραγωγικών φορέων για το επιστημονικό επίπεδο των αποφοίτων του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Για την επίτευξη των στόχων του, το Γραφείο Διασύνδεσης έχει δημιουργήσει υποδομές σε
έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό, διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια, πραγματοποιεί
εργαστήρια, σεμινάρια.
Οι δράσεις του διέπονται από Κώδικα Δεοντολογίας με σκοπό τη διαφύλαξη του απορρήτου και
των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Γραφείου.
http://gd.uoi.gr/

22. Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
Στόχος του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου είναι να διαμορφώνει κάθε χρόνο, ένα διευρυμένο,
δυναμικό και προσιτό πρόγραμμα μαθημάτων και αθλητικών δραστηριοτήτων, προσαρμοσμένο
στις διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των αθλουμένων. Αφορά τον ελεύθερο χρόνο των
φοιτητών και εργαζομένων και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη δια βίου
άσκηση.
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν τους εξής τομείς:
Οργανωμένες Αθλητικές Δραστηριότητες και Μαθήματα
Γενική – Ελεύθερη Γύμναση φοιτητών
Εσωτερικά Πρωταθλήματα
Αγωνιστικός Αθλητισμός
Προγράμματα Άσκησης Εργαζομένων
Προγράμματα Άσκησης Τραυματισμένων Αθλητών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Διεύθυνση Πανεπιστημιακού Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Ιωάννινα
Τηλέφωνο: +30 26510 06442
Fax: +30 26510 06592
E-mail: unisport@cc.uoi.gr
https://www.uoi.gr/category/athlitikes/
23. Φοιτητικοί Σύλλογοι / Μουσεία
Όλοι οι φοιτητές δικαιούνται να εγγράφονται στον Σύλλογο Φοιτητών Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών. Εκπρόσωποι των φοιτητών μετέχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα
συλλογικά όργανα του Τμήματος και Πανεπιστημίου.
Ένας αριθμός Φοιτητικών Οργανώσεων και Ομίλων συμπληρώνει τη ζωή στην Πανεπιστήμιο και
παρέχει τη δυνατότητα ενασχόλησης με εξωπανεπιστημιακά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες.
Οι οργανώσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, όπως η μουσική, οι κοινωνικές
υπηρεσίες, οι καλές τέχνες, η φωτογραφία και η εθελοντική αιμοδοσία.
Άλλες φοιτητικές Οργανώσεις που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σήμερα είναι:
Θεατρική Συντροφιά
Φωτογραφικός Σύλλογος
Κινηματογραφική Ομάδα
Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας
Ζωοφιλική Ομάδα
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Χορευτική Ομάδα
Χορωδία ΠΤΔΕ
Ραδιοφωνικός Σύλλογος Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων ( Ρα.Σ.Π.Ι.)
Καμεράτα-Ορχήστρα (https://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/politismos/kamerata/)
https://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/foititikoi-syllogoi/
Μουσεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τα μουσεία που φιλοξενούνται στον χώρο της πανεπιστημιούπολης παρουσιάζουν εκθέματα,
που μαρτυρούν την ιστορία και την τέχνη του τόπου.
Μουσείο Λαογραφίας
(http://folklore-museum.uoi.gr/ )
Μουσείο Τυπογραφίας
(http://mtt.unit.uoi.gr/ )
Μουσείο Ιστορίας της Ιατρικής
(https://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/politismos/mouseio-istorias-tis-iatrikis/ )
Βιβλιοθήκη και Μουσείο Mαρίας και Σπύρου Mαλαφούρη (Eρνάνη)
http://deanphil.ac.uoi.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=29&Itemid=196
&lang=el
Μουσείο Εκμαγείων
(https://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/politismos/mouseio-ekmageion/)
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