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Eισαγωγή
Ο ρόλος και η σημασία που αποδίδεται στην Αρχιτεκτονική
δεν είναι υπερεκτιμημένος. Η Αρχιτεκτονική από τη φύση της
σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως είναι η αισθητική, η τεχνολογία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, η οικονομία και
η πολιτική, οι οποίοι καθορίζουν το ανθρώπινο περιβάλλον.
Κατ' επέκταση, το Τμήμα Αρχιτεκτονικής έχει ένα σημαντικό
ρόλο να διαδραματίσει στην παραγωγή αρχιτεκτονικής
κουλτούρας και τεχνογνωσίας μέσα από την έρευνα, καθώς
επίσης στην παροχή υψηλού επιπέδου μόρφωσης και εκπαίδευσης σε σπουδαστές και επαγγελματίες αρχιτέκτονες. Θα
διευκολύνει, επίσης, τον απαραίτητο διάλογο μεταξύ των
διαφόρων ομάδων, που έμμεσα ή άμεσα εμπλέκονται στην
παραγωγή της αρχιτεκτονικής, της κοινωνίας των αρχιτεκτόνων με άλλους επαγγελματίες και το κοινό.
Κεντρική θέση στη φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών
Αρχιτεκτονικής κατέχουν οι δυναμικές συνέργειες μεταξύ
των ανθρωπιστικών και τεχνολογικών εκφάνσεων της Αρχιτεκτονικής, μέσα από τον σχεδιασμό. Αυτό γίνεται σε συνάρτηση με τον πολυσύνθετο και συνάμα συναρπαστικό
χαρακτήρα της Αρχιτεκτονικής. Γίνεται, επίσης, με τη διαμόρφωση σχεδιαστικής κουλτούρας που συνδυάζει πρακτικές
αναζητήσεις, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της Αρχιτεκτονικής στη διαμόρφωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Κάποιες από τις προκλήσεις στην Αρχιτεκτονική, σε
ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο, συσχετίζονται με
τη διεκδίκηση του ρόλου της σχετικά με το γίγνεσθαι της

σύγχρονης κοινωνίας, αλλά και της συνεισφοράς στη διαμόρφωση του δομημένου, φυσικού αλλά και πολιτικού
χώρου. Παράλληλα, διερευνά τις διαφορετικές προσεγγίσεις,
οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση σύγχρονων αρχιτεκτονικών πρακτικών, τόσο στην κλίμακα του κτηρίου όσο και σε αυτήν της πόλης.
Ο σκοπός του Προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών, η ανάπτυξη
κριτικής σκέψης και η απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων
και μεθοδολογικών εργαλείων για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη και σταδιοδρομία. Στόχος του Τμήματος
Αρχιτεκτονικής είναι η εκπαίδευση αρχιτεκτόνων, που θα
λειτουργούν με επιτυχία στον διεθνή χώρο, αλλά θα έχουν
και την ευαισθησία να ανταποκριθούν σωστά και να επηρεάσουν θετικά το δομημένο περιβάλλον της Ευρώπης. Οι
απόφοιτοι θα έχουν τα εφόδια για να ανταποκριθούν τόσο
σε πρακτικά όσο και σε θεωρητικά ζητήματα της Αρχιτεκτονικής, θα είναι καταρτισμένοι να εργαστούν επαγγελματικά
αλλά και να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε
ακαδημαϊκό επίπεδο τόσο στην Κύπρο όσο και στον διεθνή
χώρο. Θα αποκτήσουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε θέματα τεχνολογικής αιχμής, και επαρκείς αρχιτεκτονικές γνώσεις για έκφραση σε διάφορες κλίμακες –
οικοδομής αλλά και αστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης –
καθώς και παραδοσιακών και ψηφιακών μέσων απεικόνισης
ιδεών και προτάσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θεωρώντας τη σύνθεση ως τον κοινό παράγοντα όλων
των εννοιολογικών ή άλλων υποδιαιρέσεων ή κατηγοριών, οι τέσσερις βασικοί τομείς των σπουδών είναι:
Αρχιτεκτονική Θεωρία και Ιστορία
Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας
Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Το πενταετές πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση του ακαδημαϊκού τίτλου Ενοποιημένος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Αρχιτεκτονικής (Integrated
Master in Architecture), απαιτεί τη συμπλήρωση 300 ECTS.
Από τα 300 ECTS, τουλάχιστον 15 ECTS πρέπει να είναι
σε Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (που δεν περιλαμβάνονται στην ειδίκευση των φοιτητών) και πρέπει να λαμβάνονται από δύο τουλάχιστον διαφορετικές σχολές του
Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ 10 ECTS πρέπει να λαμβάνονται από τα μαθήματα που προσφέρονται από το Κέντρο Γλωσσών.
Τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα εισάγουν το θέμα μέσω στούντιο σύνθεσης αυξανόμενης αρχιτεκτονικής πολυπλοκότητας, αναπτύσσοντας έτσι τις αναλυτικές και συνθετικές
ικανότητες των φοιτητών, ενώ τα στούντιο, στο πέμπτο
και έκτο εξάμηνο, επικεντρώνονται στο πολεοδομικό και

τεχνολογικό στοιχείο αντίστοιχα. Μια σειρά μαθημάτων
των τεσσάρων τομέων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, αρχίζουν να συσσωρεύουν τις απαιτούμενες γνώσεις για
την αποδοτική ανταπόκριση στις πολύπλοκες απαιτήσεις
οποιουδήποτε συνθετικού έργου. Τα δύο στούντιο σύνθεσης, στον τέταρτο χρόνο σπουδών, επιτρέπουν επιλογή
όσον αφορά στα συγκεκριμένα διεξαγόμενα έργα και,
μαζί με μαθήματα επιλογής, ο φοιτητής έχει την ευκαιρία
να ασκήσει μια βαθύτερη έρευνα σε συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος.
Στο 9ο και 10ο εξάμηνο απαιτείται η συσσώρευση τουλάχιστον 60 μονάδων ECTS, από συνδυασμό μαθημάτων
μεταπτυχιακού επιπέδου και σχεδιαστικής διπλωματικής
εργασίας με διάρκεια τουλάχιστον δυο εξάμηνα,. Στα
πλαίσια αυτά ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει από τουλάχιστον δυο διαφορετικούς τομείς σπουδών, δηλ. Αρχιτεκτονική Θεωρία και Ιστορία, Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας, Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, ή Πολεοδομικός
Σχεδιασμός, από ένα μεταπτυχιακό μάθημα επιλογής αντίστοιχα. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας επιλέγεται
από τον φοιτητή σε συνεννόηση με τους ακαδημαϊκούς
του συμβούλους, βάσει των ενδιαφερόντων του Τμήματος
και της ύπαρξης απαραίτητης υποδομής και πόρων για
την υποστήριξη του.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Προσφέρονται δύο μεταπτυχιακά προγράμματα
εξειδίκευσης:
Το διατμηματικό και διασχολικό Μάστερ στη ‘Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων’, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη
διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου της συντήρησης, και οι φοιτητές αποκτούν τη γνώση και τα
εφόδια να διαχειρίζονται αρχιτεκτονικά έργα όλων των
περιόδων (αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικά και παραδοσιακά κτήρια και σύνολα, καθώς και οικοδομές του
μοντέρνου κινήματος), και
Το διατμηματικό Μάστερ ‘Ενεργειακές Τεχνολογίες και
Αειφόρος Σχεδιασμός’, που στοχεύει στην απόκτηση
μιας ενοποιημένης διεπιστημονικής κατάρτισης και εξειδίκευσης, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα ολιστικής
κατανόησης των ενεργειακών θεμάτων και ειδικότερα
των ενεργειακών τεχνολογιών υπό το πρίσμα του αειφόρου σχεδιασμού.

Επίσης, προσφέρεται διδακτορικό πρόγραμμα στην
Αρχιτεκτονική με σκοπό την προώθηση της ακαδημαϊκής
έρευνας, που οδηγεί στη γνώση και την καινοτομία στον
ευρύτερο κλάδο της Αρχιτεκτονικής, καθώς και σε άλλους
σχετικούς κλάδους αλλά και διακλαδικούς τομείς. Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική έχει ερευνητικό προσανατολισμό με έμφαση σε διεθνή αρχιτεκτονικά
θέματα, προωθώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες για την τοπική αρχιτεκτονική ανάπτυξη και βελτίωση. Το θεματικό
περιεχόμενο των μαθημάτων που προσφέρονται κάθε
εξάμηνο, στηρίζεται στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ενδιαφέροντα των ακαδημαϊκών μελών του Τμήματος.
Μέσα από το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών, οι φοιτητές συμμετέχουν στην έρευνα, τον προγραμματισμό
και το σχεδιασμό σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, σε συνεργασία με τους καθηγητές, αλλά και ερευνητικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς. Το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής
δέχεται κάθε χρόνο μεταπτυχιακούς φοιτητές στο επίπεδο
διδακτορικού - Διδακτορικό Πρόγραμμα (Ph.D.) στην
Αρχιτεκτονική.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα στο διδακτορικό πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική
επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς:
Αρχιτεκτονική Θεωρία και Ιστορία
Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας
Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Ψηφιακός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κατασκευή
Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίων
Αστικός Σχεδιασμός

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν διάφορες επιλογές
απασχόλησης ή και συνέχισης της εκπαίδευσης τους, βάσει
του ότι η μόρφωση που αποκτούν δεν τους δίνει μόνο το
δικαίωμα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και
συνεπώς εξάσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα,
αλλά, λόγω της φύσης της αρχιτεκτονικής παιδείας, τους
προφέρει και τη δυνατότητα περαιτέρω ενασχόλησης σε
διάφορα άλλα γνωστικά πεδία.
Μετά από το πενταετές πρόγραμμα σπουδών και την απόκτηση του Ενοποιημένου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού
Επιπέδου Αρχιτεκτονικής, οι απόφοιτοι μπορούν, με την
αποπεράτωση της πρακτικής εξάσκησης, να εξασκούν το
επάγγελμα σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
δημόσιο (Πολεοδομία, Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων), σε ημικρατικούς οργανισμούς ή τράπεζες (πολιτιστικές υπηρεσίες),
σε εργοληπτικές εταιρίες, σε μουσεία, καθώς επίσης να διδάξουν μαθήματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού).

Μαρτυρίες Φοιτητών/Αποφοίτων

ΣΑΒΒΙΑ ΠΑΛΑΤΕ, Υποψήφια διδάκτορας, University of Cambridge.
Απόφοιτη του Προπτυχιακού Προγράμματος Αρχιτεκτονικής.
Η φοίτησή μου στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτέλεσε
το θεμέλιο λίθο στις μετέπειτα επιλογές και σπουδές που ακολούθησα, αφού παρείχε
τη γνώση και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης για την αντίληψη αλλά και την αμφισβήτηση των ορίων τόσο της αρχιτεκτονικής όσο και του αρχιτέκτονα. Έχω εργαστεί
ως εγγεγραμμένη αρχιτέκτονας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Κύπρο, ενώ στην
παρούσα φάση ολοκληρώνω το διδακτορικό μου πτυχίο στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής
του University of Cambridge. Κατέχω μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Αρχιτεκτονική Ιστορία και Θεωρία από το Architectural Association School of Architecture (London, U.K.) και στον Αστικό Σχεδιασμό από το Pennsylvania State University
(U.S.A.), τους οποίους εκπλήρωσα με βραβεία και υποτροφίες, εκ των οποίων αρκετά
κατάφερα να αποκτήσω μέσα από την καθοδήγηση, τις συμβουλές, και την εμπειρία
των καθηγητών/μεντόρων μου στο προπτυχιακό, οι οποίοι ήταν και είναι πάντα πρόθυμοι να μας στηρίξουν. Η επιλογή του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά και το έργο των καθηγητών στέκονται ισάξια εκπαίδευσης διεθνούς επιπέδου, ανοίγοντας
τις πόρτες για επαγγελματική καταξίωση και επιτυχία.

ΠΑΪΣΙΟΣ ΣΚΙΤΙΝΗΣ, Απόφοιτος του Προπτυχιακού Προγράμματος Αρχιτεκτονικής.
Η φοίτησή μου στο τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου όχι μόνο
εκπλήρωσε την πεποίθησή μου και τους στόχους μου από νεαρή ηλικία, για να
ασχοληθώ με τη σύνθεση και τη δημιουργία, αλλά με βοήθησε στο να αναπτύξω
νέα όνειρα για μία ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανέλιξη στον τομέα της Αρχιτεκτονικής. Η φοίτησή μου, πέραν της θεμελιώδους γνώσης που μου παρείχε, έφερε
στο φως ένα ευρύ φάσμα επιλογών και δυνατοτήτων που αντιπροσωπεύουν την
πολυπρόσωπη και πολυδιάστατη εφαρμογή της Αρχιτεκτονικής στην σύγχρονη
κοινωνία. Οι ακαδημαϊκοί και το προσωπικό που διαδραμάτισε κύριο ρόλο στην
περίοδο φοίτησής μου, με βοήθησαν να αποκτήσω την βαρυσήμαντη κριτική
σκέψη και αυτοπεποίθηση που απαιτεί ο ανταγωνιστικός και απαιτητικός "έξω κόσμος". Ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές το 2019 και, έκτοτε, προσπαθώ να διατηρώ την επαφή μου
με τον ακαδημαϊκό τομέα του κλάδου, με πεποίθησή μου να εμβαθύνω τις γνώσεις μου και να μεταδώσω την
εμπειρία μου στις νέες γενιές που θέλουν να ακολουθήσουν τη σπουδή. Παράλληλα, με το πέρας των προπτυχιακών μου σπουδών, ξετύλιξα το νήμα της κατασκευαστικής βιομηχανίας γνωρίζοντας το ρόλο του αρχιτέκτονα
στον οικοδομικό τομέα, και εμβαθύνοντας διαρκώς στο τι σημαίνει να δημιουργείς χώρους και εμπειρίες.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΣ, Μεταπτυχιακός σπουδαστής. M.Sc. AUB.S., TU Delft, Ολλανδία.
Απόφοιτος του Προπτυχιακού Προγράμματος Τμήματος Αρχιτεκτονικής
Η πενταετής φοίτησή μου στο κατεξοχήν ανταγωνιστικό πρόγραμμα του Τμήματος
Αρχιτεκτονικής δεν περιορίστηκε μόνο στην κατάκτηση της προκαθορισμένης ακαδημαϊκής γνώσης που προσφέρει το επιστημονικά άρτιο διδακτικό προσωπικό, αλλά
προπαντός σηματοδοτήθηκε από την παράλληλη πλούσια εκπαιδευτική δραστηριότητα που αυτό παρέχει. Νοώντας, τις σειρές διαλέξεων που διεξάγει, τα συνέδρια και
εργαστήρια που οργανώνει, εξ αφορμής των οποίων είχα την τύχη να βρεθώ σε πόλεις του εξωτερικού αποκομίζοντας αφενός νέες εμπειρίες και αφετέρου ενισχύοντας
και διευρύνοντας τις γνωστικές και αναλυτικές μου ικανότητες. Πέρα των όσων έχω
αναφέρει, μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετέχω σε αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, με την εκεί εμπλοκή μου να μου καταδεικνύει πώς δύναται να παραχθεί νέα
γνώση στο αντικείμενο, ωθώντας με να εμβαθύνω στον κλάδο συνεχίζοντας τις
σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο συγκερασμός της μηχανικής επιστήμης και
των εικαστικών τεχνών στην Αρχιτεκτονική σύνθεση, καθώς και το γεγονός ότι ο σχεδιασμός κινείται σε όλες
τις κλίμακες, συντείνει τα μέγιστα στην διαμόρφωση αρχιτεκτόνων που προτείνουν ολοκληρωμένες λύσεις. Διαπιστευτήριο της καλής δουλειάς που γίνεται στις τάξεις του Τμήματος είναι η συγκομιδή βραβείων, υποτροφιών,
οι δημοσιεύσεις αλλά και η γενικότερη αναγνώριση των αποφοίτων του σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου,
πράγμα που έχω την τιμή και χαρά να αντιπροσωπεύω. Θα φέρω πάντοτε πυξίδα μου το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
καθώς για εμένα υπήρξε η καλύτερη των αφετηριών.
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