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ΉΞΕΡΕΣ ΌΤΙ …
η Πολυτεχνική Σχολή είναι η
1η και πληρέστερη ιδιωτική
Πολυτεχνική Σχολή στην
Ελλάδα.
●

1 ΑΠΌ ΤΑ 7
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ά ΙΔΡΎΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ Κ ΑΙ
1 ΑΠΌ ΤΑ 25 ΔΙΕΘΝΏΣ
ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ
RIBA 1 & 2

διαθέτει σύγχρονα και άρτια
εξοπλισμένα εργαστήρια,
ειδικά διαμορφωμένα
σύμφωνα με τις υψηλές
απαιτήσεις του κάθε
προγράμματος.
●

το Μητροπολιτικό Κολλέγιο
είναι ο μοναδικός
εκπαιδευτικός οργανισμός
στη Νότια Ευρώπη,
που έγινε ARM Certified
Training Partner. Η
επιτυχής παρακολούθηση
του Efficient Embedded
System Design, οδηγεί
σε πιστοποίηση από την
κορυφαία εταιρεία ARM.
●

είναι 1 από τα 7
εκπαιδευτικά ιδρύματα
στην Ευρώπη και 1
από τα 25 διεθνώς, που
έχουν πιστοποιημένα
προγράμματα
Αρχιτεκτονικής από το
Royal Institute of British
Architects (RIBA).
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Η Πολυτεχνική Σχολή μελετά,
καταγράφει και προβλέπει τις
τεχνολογικές αλλαγές και εξελίξεις
στον κλάδο των κατασκευών και
του περιβάλλοντος.

Πολυτεχνική
Σχολή
Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των φοιτητών αλλά και
η αξιοποίηση της τεχνολογικής εξέλιξης στην υπηρεσία
του ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος, αποτελεί
τον πυρήνα της βασικής φιλοσοφίας της Σχολής.
Η Πολυτεχνική Σχολή του Μητροπολιτικού Κολλεγίου
καλύπτει ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και επιστημών,
το οποίο περιλαμβάνει την Αρχιτεκτονική, την ειδικότητα
των Πολιτικών Μηχανικών, των Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών Μηχανικών και των Μηχανολόγων Μηχανικών.
Τα προγράμματα σπουδών αναβαθμίζονται διαρκώς – ώστε
να ανταποκρίνονται στις πιο πρόσφατες εξελίξεις των
πολυτεχνικών επιστημών – και πραγματοποιούνται στα
σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, ειδικά διαμορφωμένα σύμφωνα με
τις υψηλές απαιτήσεις του κάθε προγράμματος και των
συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων της Μ.Βρετανίας.
Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων της Πολυτεχνικής
Σχολής διαθέτουν σοβαρή επιστημονική υποδομή και
σύγχρονο γνωστικό υπόβαθρο, αλλά και πολλές επαγγελματικές δεξιότητες, απαραίτητες για την ένταξή τους
σύνθετων προκλήσεων της εποχής. Έτσι, έχουν την προοπτική άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά και
απευθείας συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακά
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προγράμματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
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στη σύγχρονη αγορά εργασίας και την αντιμετώπιση των
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RIBA

ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS
Tα πρoγράμματα σπουδών Αρχιτεκτονικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου (Bachelor & Master) είναι πιστοποιημένα επιτυχώς και άνευ όρων
στο επίπεδο Part 1 & Part 2 από το Royal Institute of British Architects

ΣΎΓΧΡΟΝΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΑ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

(RIBA). Η συγκεκριμένη πιστοποίηση καθιστά την Πολυτεχνική Σχολή
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου την κορυφαία επιλογή για ιδιωτικές
σπουδές Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημιακού επιπέδου στη χώρα μας.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι 1 από τα 7 εκπαιδευτικά ιδρύματα
στην Ευρώπη και 1 από τα 25 εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς που
έχουν πιστοποιημένα προγράμματα από το Royal Institute of British
Architects, γεγονός που διασφαλίζει την υψηλή εκπαιδευτική ποιότητα του προγράμματος, καθώς και την επαγγελματική καταλληλότητα
των αποφοίτων του. Το υψηλό επίπεδο σπουδών υποστηρίζεται από
τη μεγαλύτερη επένδυση σε σύγχρονα εξειδικευμένα εργαστήρια, ειδικά διαμορφωμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συνεργαζόμενων
Πανεπιστημίων της Μ. Βρετανίας.

Το Royal Institute of British Architects (RIBA) είναι οργανισμός του
Ηνωμένου Βασιλείου για την αρχιτεκτονική και το αρχιτεκτονικό
επάγγελμα. Η πιστοποίηση του χορηγείται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς εκπροσώπους των οποίων τα προγράμματα σπουδών πληρούν
τα κριτήρια του RIBA και συμφωνούν με τα διεθνώς αναγνωρισμένα
πρότυπα σε ό,τι αφορά στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση. Με αυτό τον
τρόπο, εκτός από την επιστημονική κατάρτιση και τις επαγγελματικές
δεξιότητες, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο παρέχει στους σπουδαστές

γασίας. Με άλλα λόγια, τα απαραίτητα υλικά για να χτίσουν ένα ακόμα
πιο λαμπρό μέλλον.
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του τα σωστά εργαλεία για την ένταξή τους στη σύγχρονη αγορά ερ-
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Σύγχρονα
Προγράμματα
Σπουδών
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σας προσφέρει μια ευρεία γκάμα ακαδημαϊκών προγραμμάτων σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, σε συνεργασία με διακεκριμένα Διεθνή Πανεπιστήμια.
Όλα μας τα προγράμματα πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές των συνεργαζόμενων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων [ολιγομελή τμήματα, σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένα εργαστήρια με
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό]. Επιπλέον,
όλα τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί με στόχο να ικανοποιούν τις ανάγκες της σύγχρονης και
διεθνούς αγοράς εργασίας και να προσφέρουν στους αποφοίτους πολυάριθμες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στον ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

BACHELORS
► B
 Arch (Hons) Architecture
Αρχιτεκτονική
► MEng Civil Engineering & Construction
Πολιτικών Μηχανικών
► MEng Electrical & Electronic Engineering
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων
► MEng Mechanical Engineering & Manufacturing
Μηχανολόγων Μηχανικών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MASTERS

6

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ ΣΧ Ο Λ Η

► M
 Arch Architecture & Urban Design
Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική & τον Αστικό Σχεδιασμό
► M Sc Electrical Engineering & Computer Systems
Μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Συστημάτων Η/Υ

Το μοναδικό προπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών
Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα
με πιστοποίηση RIBA.
●
Δικαίωμα υποβολής αιτήματος
για επαγγελματική
ισοδυναμία από το Βρετανικό
επαγγελματικό φορέα ARB
(Architects Registration Board).

Αρχιτεκτονική (RIBA Part 1)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3-4 ΕΤΗ

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο Oxford Brooks University

9

ΠΟ Λ ΥΤΕΧ ΝΙ Κ Η ΣΧ Ο Λ Η

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

BArch (Hons)
Architecture

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΈΤΟΣ 1
• Foundation in Art & Media Practice
• Σπουδές Τέχνης & Σχεδιασμού
• Σπουδές Θεωρίας & Επικοινωνίας
• Πρακτικές Σχεδίασης
• Ψηφιακή Εικονοποίηση
• Προετοιμασία & Εξέλιξη
• Τελική Εργασία

●
Πλήρως ελληνόφωνο
πρόγραμμα.
●
Σύγχρονα εξειδικευμένα
εργαστήρια: Εργαστήριο
Επεξεργασίας Ξύλου,
Μετάλλου, Πλαστικού,
Μικρής Κλίμακας, Μεγάλης
Κλίμακας 1:1, κ.λπ.
●

ΈΤΟΣ 2
Σήμερα, που η ταχύτητα της εξέλιξης των ιδεών, των
τεχνικών και κοινωνικών σχέσεων μεταβάλλει συνεχώς
τους τρόπους που διαχειριζόμαστε τα ζητήματα του
κτισμένου χώρου και επιβάλλει σημαντικές αλλαγές
στους τρόπους διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος,
είναι επιτακτική η ανάγκη πλήρως καταρτισμένων
επαγγελματιών Αρχιτεκτόνων, οι οποίοι θα είναι σε
θέση να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής.
Ολοένα και περισσότερο γίνεται ευρέως αντιληπτή η

Εργασίες με πραγματικά
οικοδομικά υλικά
σε κλίμακα 1:1.

ανάγκη για σωστή σχεδίαση των χώρων διαβίωσης ή

●

αποφοίτων της Αρχιτεκτονικής. Κεντρικός στόχος του

Ετήσια έκθεση (Year Show)
στο τέλος κάθε
ακαδημαϊκού έτους.

εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός το οποίο εξασφαλίζει την προοπτική άμεσης αποκατάστασης των
προγράμματος σπουδών είναι η πλήρης κατάρτιση και
εκπαίδευση επαγγελματιών αρχιτεκτόνων, οι οποίοι θα
έχουν συγκροτημένες απόψεις για την Αρχιτεκτονική.
Οι απόφοιτοι αρχιτέκτονες θα έχουν κατανοήσει σε βάθος

• Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική
Σύνθεση 1
• Aρχιτεκτονικές Αναπαραστάσεις
• Αρχιτεκτονική και Κοινωνία
• Εισαγωγή στην Ιστορία & Θεωρία
της Αρχιτεκτονικής
• Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική
Τεχνολογία

ΈΤΟΣ 3
• Αρχιτεκτονική Σύνθεση 1
• Αρχιτεκτονική Σύνθεση 2
• Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
• Ψηφιακές Εφαρμογές
• Πόλεις, Πολιτισμός και Κοινωνία
• Ιστορία & Θεωρία της Αρχιτεκτονική

το κοινωνικό πεδίο που θα κληθούν να εργαστούν, θα

ΈΤΟΣ 4

έχουν κατακτήσει τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις

• Αρχιτεκτονική Σύνθεση 3

και θα έχουν οξύνει τις αισθήσεις και το κριτικό πνεύμα

• Αρχιτεκτονική Σύνθεση 4

τους έτσι ώστε να είναι ικανοί να ανταποκρίνονται στις

• Επαγγελματικές Πρακτικές,
Νομοθεσία & Διαχείριση Έργων

ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης τους.
Το πρόγραμμα σπουδών προωθεί την πνευματική καλλιέργεια και τον δημιουργικό χειρισμό των σύγχρονων

• Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
• Ερευνητική Εργασία

τεχνολογικών εργαλείων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων αρχιτεκτονικών έργων, ενώ
και συνθετική προσέγγιση της Αρχιτεκτονικής.
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παράλληλα συνδυάζει τη θεωρητική με τη σχεδιαστική

Πολιτικών Μηχανικών
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 ΕΤΗ

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο University of East London

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, MEng Civil Engineering
and Construction, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια σε όλους επιθυμούν να
ασχοληθούν επαγγελματικά με τη σχεδίαση, την ανάλυση
και την επίβλεψη κατασκευών του δομημένου χώρου. Η
επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού πραγματεύεται την
εφαρμογή της τεχνικής, επιστημονικής και μαθηματικής γνώσης με σκοπό την αξιοποίηση των νόμων της
φύσης και των φυσικών πόρων για τον σχεδιασμό και
την κατασκευή δομικών έργων (π.χ. κτίρια, γέφυρες,
δίκτυα ύδρευσης, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων)
και έργων υποδομής (π.χ. αερολιμένες, οδικό δίκτυο,
λιμένες, φράγματα). Στη διάρκεια των σπουδών, οι
φοιτητές μαθαίνουν και αφομοιώνουν τη θεωρία μέσω
εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών στην ύπαιθρο.
Το πρόγραμμα σπουδών Πολιτικών Μηχανικών προσφέρεται σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο
University of East London και έχει διάρκεια 5 έτη. Με
την ολοκλήρωσή του, οι απόφοιτοι του προγράμματος
αποκτούν ταυτόχρονα προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών στην επιστήμη των Πολιτικών Μηχανικών, όπως συμβαίνει και στα αντίστοιχα προγράμματα
των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Πολυτεχνικών Σχολών.

ΈΤΟΣ 1
•
•
•
•
•
•

Επαγγελματική Δεοντολογία
Μαθηματική Ανάλυση
Μαθηματική Προσομοίωση
Φυσική
Μηχανική Επιστήμη
Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ

ΈΤΟΣ 2
•
•
•
•

Τεχνική Νομοθεσία και Έργα
Μηχανική των Υλικών
Στατική Μηχανική
Εφαρμοσμένα και
Υπολογιστικά Μαθηματικά
• Θερμο-ρευστομηχανική
• Κατασκευή Οδών και Γεωδαισία

ΈΤΟΣ 3
•
•
•
•
•
•

Επαγγελματικές Δεξιότητες
Ανώτερα Μαθηματικά και Μοντελοποίηση
Τεχνική Υδρολογία
Εδαφομηχανική
Τεχνική Γεωδαιτικών Εφαρμογών
Στατική Ανάλυση Φορέων και
Δομοστατικός Σχεδιασμός
• Πρακτική Άσκηση / Εφαρμογές και
Απόδοση Έργου (Μάθημα Επιλογής)

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα οδηγεί
στην απόκτηση
προπτυχιακού και
μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών στην επιστήμη
των Πολιτικών Μηχανικών
– Intergrated Master
(MEng).
●
Πλήρως ελληνόφωνο
πρόγραμμα.
●
Σύγχρονα εξειδικευμένα
εργαστήρια και
μηχανήματα: Εργαστήριο
Σκυροδέματος,
Mηχανικής των Υλικών,
Εδαφομηχανικής, κ.λπ.
●
Μεγάλο εύρος
εργαστηριακών
ασκήσεων πεδίου (field
trips): γεωτεχνικές,
τοπογραφικές μελέτες κ.α

ΈΤΟΣ 4
•
•
•
•
•

Τεχνική Ανάλυση Έργου
Πτυχιακή Εργασία
Δομοστατικός Σχεδιασμός Κατασκευών
Τεχνική Γεωλογία
Σχεδιασμός Έργων Υποδομής – Οδοποιία

ΈΤΟΣ 5
• Διαχείριση και
Οικονομική Ανάλυση Έργου
• Διπλωματική Εργασία
• Πλαστική Ανάλυση Φορέων και
Δυναμική Κατασκευών
• Σύμμικτες Κατασκευές
• Σχεδιασμός Οδών και
Σιδηροδρομική Τεχνική
• Ευφυή Συστήματα Συγκοινωνιών
• Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
• Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής
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MEng
Civil Engineering
& Construction

Το πρόγραμμα οδηγεί στην
απόκτηση προπτυχιακού
και μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών στην επιστήμη
των Ηλεκτρολόγων –
Ηλεκτρονικών Μηχανικών –
Intergrated Master (MEng).

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων

●

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ή 5 ΕΤΗ

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο University of East London

Σύγχρονα εξειδικευμένα
εργαστήρια και μηχανήματα:
Εργαστήριο Σκυροδέματος,
Mηχανικής των Υλικών,
Εδαφομηχανικής, κ.λπ.

●
Το πρόγραμμα προσφέρει
άμεση επαγγελματική
αποκατάσταση, σε τομείς
τεχνολογιών αιχμής με υψηλή
ζήτηση στην εγχώρια και
διεθνή αγορά.

•
•
•
•
•
•
•
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Επαγγελματική Δεοντολογία
Μαθηματική Ανάλυση
Μαθηματική Προσομοίωση
Φυσική
Μηχανική Επιστήμη
Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ
Αγγλικά Α2

•
•
•
•
•
•
•

Τεχνική Νομοθεσία και Έργα
Γλώσσες Προγραμματισμού
Μαθηματική Ανάλυση Σύνθετων Μεταβλητών
Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
Ανάλυση Ηλεκτρικών Δικτύων
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Αγγλικά Β2

ΈΤΟΣ 3

●
Ετήσια έκθεση (Year Show) με
τα έργα των φοιτητών στο
τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ΈΤΟΣ 1

ΈΤΟΣ 2

●
Πλήρως ελληνόφωνο
πρόγραμμα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
MEng Electrical and Electronic Engineering, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει έναν ολοκληρωμένο
συνδυασμό θεωρίας και πράξης. Προσαρμοσμένο στις
ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας και ανάπτυξης, παρέχει τις θεμελιώδεις γνώσεις της επιστήμης και εκπαιδεύει
τους φοιτητές στην επιτυχή εφαρμογή τους, ώστε να
είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας. Ο Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός ασχολείται με προβλήματα που συνδέονται
με τα μεγάλης κλίμακας ηλεκτρικά συστήματα, όπως η
μετάδοση ισχύος, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα
συστήματα ελέγχου ηλεκτρικών μηχανών. Η συναφής
επιστήμη του Ηλεκτρονικού Μηχανικού εξετάζει θέματα
που αφορούν συστήματα ηλεκτρονικών διατάξεων, όπως
για παράδειγμα, οι μικροεπεξεργαστές, τα συστήματα
πλοήγησης και αυτοματισμών. Οι απόφοιτοι έχουν μεγάλη
ζήτηση τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά
εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών MEng Electrical &
Electronic Engineering περιλαμβάνει υποχρεωτικά
εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία πραγματοποιούνται
στις πλήρως εξοπλισμένες εργαστηριακές εγκαταστάσεις μας. Με την ολοκλήρωσή της 5ετούς φοίτησης, οι
απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν ταυτόχρονα
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην
επιστήμη των Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών Μηχανικών, όπως συμβαίνει και στα αντίστοιχα προγράμματα

12

των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Πολυτεχνικών Σχολών.

•
•
•
•
•
•

Επαγγελματικές Δεξιότητες
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
Τεχνολογία Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών
Λογισμικό και Μικροεπεξεργαστές
Τεχνικές Μοντελοποίησης Συστημάτων
Προγραμματιζόμενοι και Μεταβαλλόμενοι
Λογικοί Ελεγκτές
• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
• Αγγλικά C1
• Μάθημα Επιλογής: Πρακτική Άσκηση /
Εφαρμογές και Απόδοση Έργου

ΈΤΟΣ 4
•
•
•
•
•
•
•
•

Τεχνική Ανάλυση Έργου
Πτυχιακή Εργασία
Μικροκυματικές Επικοινωνίες
Ηλεκτρικές Μηχανές
Οπτοηλεκτρονική και Οργανομετρία
Ψηφιακή Ανάλυση Σήματος
Ανώτερα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
Αγγλικά C2

ΈΤΟΣ 5

• Διαχείριση και Οικονομική Ανάλυση Έργου
• Διπλωματική Εργασία
• Ανάλυση Συστημάτων Μετάδοσης Ηλεκτρικής
Ισχύος
• Βιώσιμος Σχεδιασμός Διανομής Ενέργειας
• Επεξεργαστές μικτών σημάτων
• Τεχνολογία Αισθητήρων και Συστήματα
Μέτρησης
• Ρομποτική και Ευφυή Συστήματα
• Τεχνικές Μηχανικής Όρασης

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ ΣΧ Ο Λ Η

ΠΟ Λ ΥΤΕΧ ΝΙ Κ Η ΣΧ Ο Λ Η

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

MEng
Electrical &
Electronic
Engineering

Μηχανολόγων Μηχανικών
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 ΕΤΗ

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο University of East London

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΈΤΟΣ 1
•
•
•
•
•
•

Επαγγελματική Δεοντολογία
Μαθηματική Ανάλυση
Μαθηματική Προσομοίωση
Φυσική
Μηχανική Επιστήμη
Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ

ΈΤΟΣ 2
•
•
•
•

Τεχνική Νομοθεσία και Έργα
Μηχανική των Υλικών
Στατική Μηχανική
Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά
Μαθηματικά
• Θερμο-ρευστομηχανική
• Στοιχεία Μηχανών

ΈΤΟΣ 3
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, BEng (Hons) / MEng
Mechanical Engineering & Manufacturing, παρέχει τις
απαραίτητες θεωρητικές, πρακτικές και τεχνικές γνώσεις
για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο καθώς και
την επίβλεψη εξοπλισμού και μηχανημάτων, σε μια μεγάλη
ποικιλία διαφορετικών τεχνολογιών. Το πρόγραμμα MEng
Mechanical Engineering & Manufacturing είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές,
όπως αυτές ορίζονται από το Βρετανικό Επιμελητήριο
Μηχανικών, στο πρότυπο των Επαγγελματικών Ικανοτήτων Μηχανικών (UK-SPEC). Κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους, οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε ανώτερα
θέματα της επιστήμης Μηχανολόγων και Βιομηχανικής
Παραγωγής. Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών δίνει
στους φοιτητές την ευκαιρία για διεύρυνση των γνώσεων
στον τομέα της ηλεκτρολογίας και στον σχεδιασμό και την
εφαρμογή μηχανικών κατεργασιών υψηλής ακρίβειας. Τα
υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα λαμβάνουν χώρα
στα ιδιόκτητα εργαστήριά μας με εξοπλισμό αντοχής
και τεχνολογίας υλικών και CAD/CAM. Ισχυρό πλεονέκτημα του προγράμματος σπουδών είναι ότι πρόκειται
για Integrated Master (MEng). Με την ολοκλήρωσή της
5ετούς φοίτησης, οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν ταυτόχρονα προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών στην επιστήμη των Μηχανολόγων Μηχανικών,
όπως συμβαίνει και στα αντίστοιχα προγράμματα των
14

Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Πολυτεχνικών Σχολών.
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ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;
Πλήρως ελληνόφωνο
πρόγραμμα.
●
Με την επιτυχή
ολοκλήρωση της 5ετούς
φοίτησης, οι απόφοιτοι του
προγράμματος αποκτούν
ταυτόχρονα προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών στην επιστήμη
των Μηχανολόγων
Μηχανικών.
●
Σύγχρονα εξειδικευμένα
εργαστήρια και ιδιόκτητο
εργαστηριακό εξοπλισμό
αντοχής και τεχνολογίας
υλικών, και CAD/CAM.

• Επαγγελματικές Δεξιότητες
• Ανώτερα Μαθηματικά και
Μοντελοποίηση
• Μηχανολογικό Σχέδιο Η/Υ και
Ανάλυση
• Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
• Θερμο-ρεστοδυναμική
• Εφαρμογές στα Στοιχεία Μηχανών
• Μάθημα Επιλογής: Πρακτική Άσκηση /
Εφαρμογές και Απόδοση Έργου

ΈΤΟΣ 4
•
•
•
•
•
•

Τεχνική Ανάλυση Έργου
Πτυχιακή Εργασία
Ανώτερα θέματα Στοιχείων Μηχανών
Τεχνολογία Βιομηχανικής Παραγωγής
Θερμικές Στροβηλομηχανές
Ενεργειακά Συστήματα

ΈΤΟΣ 5

• Διαχείριση και Οικονομική Ανάλυση
Έργου
• Διπλωματική Εργασία
• Ανώτερα Θέματα Υπολογιστικής
Ρευστομηχανικής
• Αυτοματισμός και Ρομποτική
• Έξυπνα Συστήματα Ψηφιακής
Παραγωγής
• Ευφυή Συστήματα Συγκοινωνιών

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ ΣΧ Ο Λ Η

ΠΟ Λ ΥΤΕΧ ΝΙ Κ Η ΣΧ Ο Λ Η

MEng
Mechanical
Engineering &
Manufacturing

Το μοναδικό μεταπτυχιακό
πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής
στην Ελλάδα με πιστοποίηση
RIBA.

Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική &
τον Αστικό Σχεδιασμό

●
Δικαίωμα υποβολής αιτήματος
για επαγγελματική
ισοδυναμία από το Βρετανικό
επαγγελματικό φορέα ARB
(Architects Registration Board).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΕΤΗ

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο Oxford Brookes

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΈΤΟΣ 1
• Έρευνα αρχιτεκτονικού και
αστικού σχεδιασμού
• Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και
υλοποίηση
• Μέθοδοι έρευνας σχεδιασμού
• Μέθοδοι αναπαράστασης
• Επαγγελματικές Πρακτικές,
Νομοθεσία & Διαχείριση Έργων 1

ΈΤΟΣ 2

●
Σύγχρονα εξειδικευμένα
εργαστήρια: Εργαστήριο
Επεξεργασίας Ξύλου,
Μετάλλου, Πλαστικού, Μικρής
Κλίμακας, Μεγάλης Κλίμακας
1:1, Εκμαγείων, Αρχιτεκτονικής
Σύνθεσης κ.λπ

Το MArch Architecture and Urban Design είναι ένα

●

νας. Η δομή του παρέχει ένα διεπιστημονικό περιβάλλον

Ετήσια έκθεση (Year Show)
με τα έργα των φοιτητών.
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ΠΟ Λ ΥΤΕΧ ΝΙ Κ Η ΣΧ Ο Λ Η

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

MArch
Architecture &
Urban Design

πρόγραμμα σπουδών που στοχεύει στην κατάρτιση και
ολοκλήρωση των επαγγελματικών και δημιουργικών

• Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός I
• Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός II
• Τεχνολογία και Ενεργειακός
σχεδιασμός
• Επαγγελματικές Πρακτικές,
Νομοθεσία & Διαχείριση Έργων 2

δεξιοτήτων για μια επιτυχημένη καριέρα ως αρχιτέκτομάθησης, απαραίτητο στο σημερινό, σύνθετο επαγγελματικά, αρχιτεκτονικό κόσμο.Η διαδικασία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού υποστηρίζεται από τις θεωρητικές,
πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές και επαγγελματικές σπουδές, οι οποίες παρέχουν ένα διεπιστημονικό
μαθησιακό περιβάλλον, κατάλληλο για τον σύγχρονο
επαγγελματικό κόσμο. Μέσα από το φάσμα των έργων
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ο πρώτος χρόνος σπουδών
στοχεύει στην ανάπτυξη μιας διαδικασίας σχεδιασμού
σχετικής με τα σύνθετα κτίρια και τα έργα αστικού
σχεδιασμού. Στο δεύτερο έτος εκπονείται η διπλωματική εργασία κατά την οποία ζητείται να αναπτυχθεί
τόσο το θεωρητικό όσο και το σχεδιαστικό πλαίσιο με
ολοκληρωμένες προτάσεις αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
και αρχιτεκτονικής τεχνολογίας. Το πρόγραμμα σπουδών MArch Architecture and Urban Design παρέχει
μια μοναδική ευκαιρία να μελετηθεί η αρχιτεκτονική
από την αστική κλίμακα έως την κλίμακα του κτιρίου.
H πόλη γίνεται το εργαστήριο μετασχηματισμών που
ενημερώνει και εμπνέει μια αρχιτεκτονική ανταπόκριση
Το πρόγραμμα διαμορφώνεται από την αντίληψη ότι οι
πτυχιούχοι Αρχιτεκτονικής πρέπει να είναι εξοπλισμένοι
ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και δημιουργικά στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για ένα
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πιο βιώσιμο μέλλον.

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ ΣΧ Ο Λ Η

στις σύγχρονες τοπικές και υπερ-τοπικές προκλήσεις.

Μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Συστημάτων Η/Υ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο University of East London

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• Ανάλυση Μηχανικών
Συστημάτων
• Σχεδιασμός Συστημάτων
Ελέγχου
• Ηλεκτρικές Μηχανές
• Σχεδιασμός Ενσωματωμένων
Ψηφιακών Συστημάτων
• Διπλωματική Εργασία

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

19

ΠΟ Λ ΥΤΕΧ ΝΙ Κ Η ΣΧ Ο Λ Η

MSc
Electrical
Engineering
& Computer
Systems

Διεύρυνση γνώσεων
ηλεκτρολογίας στον
σχεδιασμό και την
εφαρμογή σύγχρονων
συστημάτων.
●
Δυνατότητα
παρακολούθησης
του σεμιναριακού
προγράμματος Efficient
Embedded System
Design, που οδηγεί σε
πιστοποίηση από την
κορυφαία εταιρεία ARM.
●
Πρόσβαση σε προηγμένο
εργαστηριακό εξοπλισμό
ηλεκτρικών μηχανών.
●

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σχεδιάστηκε σύμφωνα
με τα πρότυπα που ορίζονται από το Βρετανικό Επιμελητήριο Μηχανικών στο πρότυπο Επαγγελματικών
Ικανοτήτων Μηχανικών (UK-SPEC) και οδηγεί στην

Ευέλικτο ωρολόγιο
πρόγραμμα ιδανικό
για εργαζομένους.
Ελλάδα.

απόκτηση επαγγελματικών προσόντων σε δυναμικά
μεταβαλλόμενες πτυχές των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
θα μελετήσουν ανώτερα θέματα της επιστήμης ηλεκτρολογικής μηχανικής και θα διευρύνουν τις γνώσεις
τους στην ηλεκτρολογία, καθώς και στον σχεδιασμό
και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων. Μια σειρά από μεθόδους αξιολόγησης (γραπτές εξετάσεις,
παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηριακών συνεδριών με βάση την εκπόνηση πρακτικών εργασιών)
ενθαρρύνει τη βαθύτερη κατανόηση και επιτρέπει την
ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για επιτυχή
άσκηση του επαγγέλματος. Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, κάθε φοιτητής θα ολοκληρώσει ένα
τετράμηνο μεμονωμένο έργο (διατριβή), στην οποία
θα εφαρμοστούν οι γνώσεις για την εκπόνηση μιας
σχεδιασμού θέματος επιλογής. Το έργο θα είναι προσαρμοσμένο στα ατομικά ενδιαφέροντά των φοιτητών και
μπορεί να πραγματοποιηθεί στα ιδιόκτητα Εργαστήρια
Μηχανικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου ή, κατόπιν
18

συμφωνίας, στη βιομηχανία.

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ ΣΧ Ο Λ Η

ερευνητικά σημαντικής και σε βάθος ανάλυσης και

40

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ
ΣΤΗ ΔΙΆΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ!
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ΠΟ Λ ΥΤΕΧ ΝΙ Κ Η ΣΧ Ο Λ Η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα προσφέρονται εξολοκλήρου στην
Ελλάδα στα υπερσύγχρονα campus του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κολλεγίου κατασκευάστηκαν με τις
αυστηρότερες αρχιτεκτονικές και λειτουργικές προδιαγραφές, με στόχο
να δημιουργήσουν τις βέλτιστες προϋποθέσεις και τις ιδανικές συνθήκες
για ένα άρτιο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και μια ευχάριστη παραμονή
στο Κολλέγιο για τους φοιτητές.
ΣΗΜ: Όλοι οι χώροι του Κολλεγίου είναι σχεδιασμένοι ώστε να παρέχουν
προσβασιμότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ
2 ΑΊΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ
ΣΎΝΘΕΣΗΣ
Η αίθουσα Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης διαθέτει πάγκους σχεδίασης και
όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκπαίδευση σε αρχιτεκτονικά
συνθετικά θέματα, παρέχοντας τον απαιτούμενο χώρο ώστε οι φοιτητές να εκπονούν τις αρχιτεκτονικές εργασίες εντός του Κολλεγίου,
πάντα υπό την εποπτεία των αρμόδιων καθηγητών. Στον χώρο αυτό,
οι φοιτητές διδάσκονται τη μεθοδολογία και την επίλυση συνθετικών
θεμάτων, αναπτύσσοντας προσωπικές προσεγγίσεις σε αρχιτεκτονικά
ζητήματα μέσα από ατομικές ή ομαδικές εργασίες.

2 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΞΎΛΟΥ
Το εργαστήριο επεξεργασίας Ξύλου έχει εξοπλιστεί με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και εργαλεία ώστε να παρέχει στους φοιτητές ένα
ασφαλές περιβάλλον, προκειμένου να εξοικειωθούν με τις ιδιότητες του
υλικού, να μελετήσουν την ιδιαίτερη συμπεριφορά του και να αποκτήσουν την πρακτική γνώση των ξύλινων εφαρμογών. Στο εργαστήριο, οι
φοιτητές συμμετέχουν σε ατομικές και ομαδικές εργασίες, αλλά και σε
σε πραγματική διάσταση 1:1 και κατασκευών μικρότερης κλίμακας.

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕΤΆΛΛΟΥ
Στο εργαστήριο επεξεργασίας μετάλλου οι φοιτητές εκπαιδεύονται και
20
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εργαστηριακά μαθήματα, με στόχο τη δημιουργία ξύλινων κατασκευών
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των μεταλλικών εφαρμογών. Το εργαστήριο έχει εξοπλιστεί με όλα τα
απαραίτητα μηχανήματα και εργαλεία για να παρέχει στους φοιτητές
την πρακτική γνώση των εφαρμογών του συγκεκριμένο υλικού, αλλά
και για να τους προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας μεταλλικών
κατασκευών, τόσο σε πραγματική διάσταση 1:1, αλλά και μικρότερης
κλίμακας, τα οποία υποχρεώνονται να υλοποιήσουν στα πλαίσια των
σπουδών τους μέσα από ατομικές και ομαδικές εργασίες.

2 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΎ
Το εργαστήριο επεξεργασίας πλαστικού παρέχει στους φοιτητές την
ευκαιρία να πειραματιστούν πάνω σε εφαρμογές επεξεργασίας πλαστικών υλικών μέσω ατομικών και ομαδικών εργασιών, προσφέροντας
τη δυνατότητα δημιουργίας προπλασμάτων αλλά και μεγαλύτερων
κατασκευαστικών τμημάτων σε πραγματική διάσταση 1:1, με τη χρήση
πλαστικών υλικών. Το εργαστήριο διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανήματα επεξεργασίας, με στόχο να παρέχει με ασφάλεια
στους φοιτητές την πρακτική γνώση των ιδιοτήτων του συγκεκριμένου
υλικού, αλλά και την ευρύτητα των εφαρμογών του.

2 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΜΙΚΡΉΣ ΚΛΊΜΑΚΑΣ
Το εργαστήριο μικρής κλίμακας διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό
ώστε οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τη χρήση διαφόρων υλικών, αλλά
παράλληλα να μάθουν να συνδυάζουν δημιουργικά διαφορετικά υλικά
μέσα από τη δημιουργία αρχιτεκτονικών προπλασμάτων (μακετών)
μικρής κλίμακας. Το εργαστήριο λειτουργεί με όλες τις απαιτούμενες
προδιαγραφές ασφαλείας και επιτρέπει στους φοιτητές να εργασθούν
αποτελεσματικά, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΜΕΓΆΛΗΣ ΚΛΊΜΑΚΑΣ 1:1
Το εργαστήριο Μεγάλης Κλίμακας συμβάλλει στη μετάδοση της απαραίτητης γνώσης και τεχνογνωσίας σχετικά με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τον άμεσο συσχετισμό, με τη δημιουργία κατασκευών σε
πραγματική διάσταση 1:1 από τους ίδιους τους φοιτητές. Προσφέρει
όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τον απαιτούμενο χώρο
μέσω των οποίων οι εμπλεκόμενοι φοιτητές αποκτούν μια πολύτιμη
εμπειρία και εξοικείωση με το απαραίτητο κατασκευαστικό μέρος των
σπουδών τους.
22
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για τη διεξαγωγή ατομικών και ομαδικών κατασκευαστικών εργασιών,
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ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΕΚΜΑΓΕΊΩΝ
Στο εργαστήριο Εκμαγείων οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν στην πράξη με τη χρήση και επεξεργασία διαφορετικών υλικών
χύτευσης όπως είναι ο γύψος, το τσιμέντο κ.α με στόχο τη δημιουργία
εκμαγείων, προπλασμάτων ή τμημάτων κατασκευών σε πραγματική
διάσταση 1:1. Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται μέσω ατομικών
ή ομαδικών εργασιών και εργαστηριακών μαθημάτων, πάντα υπό την
εποπτεία του αρμόδιου καθηγητή, με τη χρήση όλων των απαραίτητων
εργαλείων και πρώτων υλών τις οποίες παρέχει το εργαστήριο σε ένα
απόλυτα ασφαλές περιβάλλον.

2 ΨΗΦΙΑΚΆ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ
Στο Ψηφιακό Εργαστήριο παρέχεται ο κατάλληλος εξοπλισμός για την
επεξεργασία τρισδιάστατων σχεδιαστικών ψηφιακών προπλασμάτων.
Στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την τρισδιάστατη κατασκευή,
μέσω Ψηφιακού Παντογράφου - CNC που επεξεργάζεται τα δεδομένα
που λαμβάνει με απόλυτη ακρίβεια για την κατασκευή εκμαγείων,
προπλασμάτων και τμημάτων κατασκευών σε πραγματική διάσταση
1:1, με τη χρήση διαφορετικών υλικών όπως το ξύλο, το πλαστικό κ.α.

2 ΑΊΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΎ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ
Στην αίθουσα Διδασκαλίας Ψηφιακού Σχεδιασμού οι φοιτητές εκπαιδεύονται στον ψηφιακό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μέσω Η/Υ, καθώς και
στην επεξεργασία εικόνας και Video, στη δισδιάστατη και τρισδιάστατη
σχεδίαση και μοντελοποίηση, στις ψηφιακές παρουσιάσεις με εφαρμογές
πολυμέσων και στις αρχιτεκτονικές ψηφιακές αναπαραστάσεις κτιρίων.
Η αίθουσα διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό υπολογιστών και όλο τον απαραίτητο ψηφιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό hardware και software
για την επεξεργασία αρχιτεκτονικών θεμάτων σε επίπεδο ομαδικών ή
ατομικών εργασιών.

2 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑΣ
Πρόκειται για πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο εμφάνισης και εκτύπωσης φιλμ και φωτογραφιών με τη χρήση χημικών, στα πρότυπα
τη λειτουργία ειδικού εξαερισμού, με τον οποίο είναι εξοπλισμένο το
εργαστήριο. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Nissin Auto
300Z Thyrister, Z20 Roll Film Holder HB401, Fotoscopes, Rodenstock
24
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επαγγελματικών σκοτεινών θαλάμων. Η χρήση των χημικών επιβάλλει
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RodenStock objective, εκτυπωτές Keizer FP350, LPL enlarger 6600
με φακούς και Keizer ασπρόμαυρους, Μαρζέρ (7 Meopta, 8 Kaizer, 6
μεσαίουε), Focus finder, Mamiya RZ67, χρονομετρητές Poiterson και
φωτιστικές πηγές Tanksten.

STUDIO ΦΩΤΟΓΡΆΦΗΣΗΣ
Πρόκειται για στούντιο φωτογράφησης επαγγελματικών προδιαγραφών
με πλήρη επαγγελματικό εξοπλισμό, τόσο για αναλογική όσο και για
ψηφιακή φωτογράφηση. Η παρουσία ενός υπερσύγχρονου iMac, βοηθά
στην επεξεργασία των ψηφιακών λήψεων που γίνονται με τη βοήθεια των
ψηφιακών πλατών LEAF & PHASE ONE που διαθέτει το εργαστήριο. Ο
εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Mamiya 645 (μεσαίου format),
Mamiya RZ67, Cannon Eos με φακό Jupiter 21 mm, FilmHolder HA703,
Mamiya Secor C 80mm f/1.8N και ψηφιακή πλάτη LEAF, ψηφιακή πλάτη
PHASE ONE-6 AH-46 Type Exposure Timer, σασί για μεγάλο format,
Kaiser Farbmischkopf, μηχανές μεγάλου format, Nikon f-80 (analog),
Nikon F-m10 (analog), Zenit (analog), φωτόμετρο χειρός Minolta, καλώδιο συγχρονισμού flash και μηχανές Rolleflex μεσαίου format.

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν
ένα μεγάλο εύρος εργαστηριακών μαθημάτων, μέσω των οποίων θα
αναπτύξουν τις πρακτικές-πειραματικές δεξιότητες τους σε τομείς
έντονου επαγγελματικού ενδιαφέροντος και τεχνολογίες αιχμής. Ανάμεσα σε άλλα, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν:

4 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ Η/Υ
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ τα ΙΤ labs ελεύθερης πρόσβασης συγκροτούν
εργαστήρια που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την
έρευνα. Πιστοποιημένοι τεχνικοί και ειδικοί επιστήμονες είναι στη
διάθεση των φοιτητών κάθε στιγμή. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και είναι ανοικτά για όλους τους
κράτησης (booking) στη Γραμματεία. Τα εργαστήρια διαθέτουν τον
παρακάτω εξοπλισμό:
• Πλατφόρμα ανάπτυξης συστημάτων βάσεων δεδομένων της Oracle

• Πρόσβαση σε εξυπηρετητή MySQL.
26

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ ΣΧ Ο Λ Η

φοιτητές και εκτός των ωρών διδασκαλίας μέσω της διαδικασίας
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• Σειρά από εργαλεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων και πολυμεσικών εφαρμογών, καθώς και των σχετικών μέσων προγραμματισμού
(DHTML, XML, .NET, κλπ.).
• Πλατφόρμα σχεδιασμού τρισδιάστατων παιγνιδιών και εφαρμογών
(3DS Max, Game Maker, κλπ.).
• Εργαλεία σύνθεσης και εκσφαλμάτωσης αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού (C++, Java, κλπ.) και των αντίστοιχων μεθόδων
μοντελοποίησης (SSADM, UML, κλπ.).
• Λογισμικό μοντελοποίησης μαθηματικών παραστάσεων και ηλεκτρονικών διατάξεων (Matlab).
• Πρόσβαση σε πλήρεις σουίτες Microsoft και Adobe.

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΗΣ ΦΥΣΙΚΉΣ
Εργαστήριο διενέργειας σύγχρονων πειραμάτων εφαρμοσμένης φυσικής
στους τομείς της Μηχανικής, Ηλεκτρισμού, Ηλεκτρομαγνητισμού και
Οπτικής. Στο εργαστήριο αυτό οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με βασικές
αρχές εφαρμοσμένης φυσικής που θα χρειαστούν σε μεταγενέστερα
μαθήματα, θα αναπτύξουν τις πειραματικές τους δεξιότητες και θα
μάθουν την λειτουργία βασικών διατάξεων και μετρητικών οργάνων
(όπως πηγές τάσης, πολύμετρα, παλμογράφοι, πηγές φωτός, φωτοδίοδοι, πλατφόρμες κυκλωμάτων κ.α.).

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ
Ολοκληρωμένο εργαστήριο ανάπτυξης αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονες ηλεκτρονικές
υλικοτεχνικές υποδομές ,καθώς και λογισμικό για σχεδίαση κυκλωμάτων,
εξομοίωση της λειτουργίας τους και αποτίμηση της απόδοσής τους. Στο
εργαστήριο αυτό οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με ποικίλα θέματα που
σχετίζονται με τις σύγχρονες ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές διατάξεις και
εγκαταστάσεις, όπως κατασκευή και μέτρηση αναλογικών κυκλωμάτων
(φίλτρα, ενισχυτές κ.α.), υλοποίηση και προγραμματισμός ψηφιακών
συστημάτων μέσω πλατφορμών FPGA και VHDL, και σχεδιασμός και
μελέτη κυκλωμάτων μεγάλου εύρους χρησιμοποιώντας βιομηχανικά

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ
Ολοκληρωμένο εργαστήριο μελέτης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων,
ζεύξεων και δικτύων. Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των
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λογισμικά προσομοίωσης (ORCAD, NI Multisim κ.α.).
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οποία αποτελούνται και τον τρόπο μετάδοσης των πληροφοριών μέσω
αυτών. Οι φοιτητές, ανάμεσα σε άλλα, θα μελετήσουν και θα υλοποιήσουν
διατάξεις πομποδεκτών, διαμορφωτών και αποδιαμορφωτών σήματος,
ενισχυτών, ασύρματων διατάξεων κτλ. Επιπρόσθετα, θα σχεδιάσουν
και θα μελετήσουν την λειτουργία και την απόδοση δικτύων μεγάλης
κλίμακας χρησιμοποιώντας βιομηχανικά λογισμικά δικτυακής προσομοίωσης (OPNET). Το εργαστήριο διαθέτει επίσης πλατφόρμα εκμάθησης
εξοπλισμού CISCO, μέσω της οποίας οι φοιτητές αποκτούν εμπειρία
στην σχεδίαση IP δικτύων και την διαμόρφωση των σχετικών υποδομών (routers, switches).

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΑΥΤΟΜΆΤΟΥ ΕΛΈΓΧΟΥ
Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και
αυτοματισμών, με σύγχρονες τεχνικές υποδομές όπως programmable
controllers, rotary transfer units, conveyor belt units κ.α. Στόχος του
εργαστηρίου είναι η εξομοίωση σύγχρονων βιομηχανικών εγκαταστάσεων
και συστημάτων παραγωγής, με απώτερο σκοπό την κατανόηση από
πλευράς των φοιτητών της λειτουργίας και της αποδοτικής σχεδίασης
διατάξεων αυτοματισμού και πλήρως αυτοματοποιημένων μεθόδων
παραγωγής.

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΣΧΕΔΊΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΏΝ
Πλήρως εξοπλισμένο σύγχρονο εργαστήριο μικροπεπεξεργαστών,
στο οποίο οι φοιτητές αποκτούν πλούσια πειραματική εμπειρία στην
λειτουργία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ψηφιακής λογικής, τον
προγραμματισμό μικροεπεξεργαστών διαφόρων αρχιτεκτονικών, τα
διάφορα πρωτόκολλα Ι/Ο κ.α.

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΏΝ / ΨΗΦΙΑΚΏΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ
Το εργαστήριο διαθέτει όργανα μετρήσεων και εκπαιδευτικά αναπτύγματα ικανά για την κατασκευή προτύπων κυκλωμάτων και την μελέτη
τους. Μέσω σχεδιασμού κυκλωμάτων και απόδοσης εργαστηριακών
ασκήσεων γίνεται επαλήθευση Θεωρητικών αρχών και νόμων ηλεκτροσχεδιασμός ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
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λογίας και ηλεκτρονικών. Υποστηρίζεται επίσης η προσομοίωση και ο
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ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ CNC
Το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό κατάλληλο για την μελέτη της πρακτικής εφαρμογής συστημάτων αυτόματου ελέγχου και διαδικασιών
παραγωγής. Μπορούν να πραγματοποιηθούν πειράματα για τον έλεγχο
ροής, στάθμης υγρών καθώς και θερμοκρασίας, πίεσης. Επίσης, υποστηρίζεται η υλοποίηση και κατασκευή τρισδιάστατων CAD μοντέλων.

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΕΙΔΙΚΏΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ
Το εργαστήριο διαθέτει εκπαιδευτικά αναπτύγματα κατάλληλα για την
μελέτη φυσικών φαινομένων μέσω της εφαρμογής ηλεκτρολογικών /
ηλεκτρονικών διατάξεων και ηλεκτρικών μηχανών. Μπορούν να μελετηθούν διατάξεις συστημάτων μέτρησης όπως, για παράδειγμα, κόπωση
και αντοχή υλικών. Υποστηρίζεται επίσης η ανάλυση σφαλμάτων σε
επίπεδο διάταξης.

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ
2 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ [CONCRETE LABS]
Το εργαστήριο, με τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει, καλύπτει τη
συμπεριφορά τόσο του άοπλου, όσο και του οπλισμένου σκυροδέματος.
Με τη χρήση πειραματικών μεθόδων, εξετάζεται η στατική και δυναμική
συμπεριφορά του σκυροδέματος, ο έλεγχος της στατικής επάρκειας και
της φέρουσας ικανότητας των κατασκευών σκυροδέματος.

2 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΑΝΤΟΧΉΣ ΥΛΙΚΏΝ [STRENGTH OF
MATERIALS LABS]
Το εργαστήριο έχει ως αντικείμενο την έρευνα στην τεχνολογία υλικών
κατασκευών με τη μέτρηση μηχανικών και άλλων χαρακτηριστικών
δομικών υλικών και στοιχείων, με τη χρήση αναλυτικών, πειραματικών
και υπολογιστικών διαδικασιών.

2 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ [SOIL
MECHANICS LABS]
Το εργαστήριο ασχολείται με τους τρεις παρακάτω τομείς:
β. Θεωρητική - Αναλυτική Εδαφομηχανική & Δυναμική
γ. Πειραματική Προσομοίωση Συστημάτων Εδάφους - Κατασκευής.
32
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α. Πειραματική - Εργαστηριακή Εδαφομηχανική & Δυναμική

Εδαφομηχανικής (κοκκομετρία, πλαστικότητα, διαπερατότητα, στερεοποίηση, συμπύκνωση, αντοχή), καλύπτει δε μετρήσεις στα αντικείμενα

FIELD TRIPS &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΕΠΙΣΚΈΨΕΙΣ
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Ο εξοπλισμός επιτρέπει την εκτέλεση όλων των εργαστηριακών δοκιμών

της δυναμικής του εδάφους (συσκευή συντονισμού δοκιμίων, συσκευή
ανακυκλιζόμενης τριαξονικής φόρτισης, επιτόπου μετρήσεις κλπ).

2 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΉΣ ΜΗΧΑΝΙΚΉΣ
(HYDRAULICS LABS)
Το εργαστήριο υδραυλικής μηχανικής έχει σκοπό τη διδασκαλία και
την υποστήριξη της έρευνας στην περιοχή του σχετικού γνωστικού
αντικειμένου της θεωρητικής, υπολογιστικής και πειραματικής ρευστομηχανικής. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει όργανα
μετρήσεων ιδιοτήτων των υγρών, διώρυγα μεταβλητής κλίσης καθώς
και υδραυλικές τράπεζες και εξαρτήματα για την πραγματοποίηση πειραμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των αρχών διατήρησης της

Ένα σημαντικό μέρος της φοίτησης στα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποτελούν τα Field Trips, δηλαδή οργανωμένα
ταξίδια είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, σε σημεία ενδιαφέροντος για
την εκάστοτε επιστήμη (π.χ. εξέχουσες αρχιτεκτονικές κατασκευές, πάρκα
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α.) στα οποία οι φοιτητές συμμετέχουν υπό
συνοδεία εξειδικευμένου ακαδημαϊκού προσωπικού. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, τα τμήματα της Σχολής διοργανώνουν ημερήσιες
εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και διάφορους χώρους ενδιαφέροντος,
ενώ συχνά η επίσκεψη αποτελεί την αφορμή για το επόμενο μάθημα ή για την
κατασκευή δημιουργικού project από τους φοιτητές.

ενέργειας και της ορμής κατά τη ροή υγρών, μέσω κλειστών αγωγών.

2 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΊΑΣ [SURVEYING LABS]
Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει αρχικά τον χειρισμό του
συμβατικού ταχυμέτρου και του χωροβάτη για την απόκτηση δυνατότητας εκτελέσεως απλών τοπογραφικών αποτυπώσεων. Οι φοιτητές
του τμήματος εκπαιδεύονται σε σύγχρονα τοπογραφικά όργανα (Total
Stations) και στην επίλυση τοπογραφικών προβλημάτων, με τη βοή-
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θεια Η/Υ.
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Δ ΡΆ Σ Ε Ι Σ &
Π Ρ Ω Τ Ο Β ΟΥΛ Ί Ε Σ
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Η Πολυτεχνική Σχολή ενθαρρύνει
τη συμμετοχή τόσο του ακαδημαϊκού
προσωπικού της, όσο και των
διακεκριμένων φοιτητών σε διεθνή
επιστημονικά και επαγγελματικά
συνέδρια, ενώ καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, διοργανώνει
σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων
αρχιτεκτονικού, κατασκευαστικού
ενδιαφέροντος καθώς και σεμινάρια,
διαλέξεις-παρουσιάσεις και συνέδρια,
με στόχο την περαιτέρω κατάρτιση
των φοιτητών και την ενημέρωσή
τους για τις τελευταίες εξελίξεις του
αντικειμένου των σπουδών τους.

Η Σχολή Αρχιτεκτονικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, στην Αθήνα, δι-

Στοχεύοντας στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών, το

οργάνωσε για 11η χρονιά την έκθεση “ARCHITECTURE YEAR SHOW” με

Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσκάλεσε τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα Διονύση

τα έργα των φοιτητών από το προπτυχιακό BArch (Hons) Architecture και

Σοτοβίκη για διάλεξη στους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτονικής. Η ομιλία

το μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονικής Μarch Architecture & Urban Design,που

του κ. Σοτοβίκη με θέμα «Η Εννοιολόγηση του Χώρου» πραγματοποιήθηκε

προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σε συνεργασία με το Βρετανικό

στο πλαίσιο της δράσης «Αρχιτεκτονικοί Διάλογοι». Ακολούθησε συζήτηση

Πανεπιστήμιο Oxford Brookes University. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγ-

όπου οι φοιτητές εξέφρασαν τις απορίες και τις σκέψεις τους σχετικά με το

ματοποιήθηκαν στο Campus του Αμαρουσίου, παρουσία των φοιτητών, των

θέμα της διάλεξης, αλλά και με γενικά αρχιτεκτονικά ζητήματα. Οι διαλέξεις

καθηγητών, του προσωπικού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Την εκδήλωση

από επαγγελματίες του κλάδου στοχεύουν τόσο στη μετάδοση γνώσεων, όσο

τίμησαν με την παρουσία τους οι οικογένειες και οι φίλοι των φοιτητών

και στην απευθείας επαφή με κορυφαίους εκπροσώπους του κλάδου τους.

των Τμημάτων Αρχιτεκτονικής, οι οποίοι περιηγήθηκαν στους πολλαπλούς

Ταυτόχρονα είναι ένας τρόπος να διατηρείται ζωντανό το ενδιαφέρον των

χώρους του Campus, όπου εκτίθενται τα έργα. Στο τέλος της ξενάγησής

φοιτητών για το αντικείμενό τους, καθώς αποκτούν ρεαλιστική εικόνα του

τους μπορούσαν να απολαύσουν ένα δροσερό ρόφημα στον προαύλιο χώρο

κλάδου τους και μαθαίνοντας εκ των έσω τόσο τις απαιτήσεις του επαγγέλ-

του Campus.

ματος, όσο και τις ευκαιρίες που προσφέρει.

39

ΔΙΆΛΕΞΗ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΥΜΈΝΟΥ ΑΡΧΙΤΈΚΤΟΝΑ
ΔΙΟΝΎΣΗ ΣΟΤΟΒΊΚΗ ΣΤΟ ΤΜΉΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ
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Η ΣΧΟΛΉ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΕ ΓΙΑ 11Η
ΧΡΟΝΙΆ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ “ARCHITECTURE YEAR SHOW”

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉΣ
ΣΧΟΛΉΣ ΣΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΏΝ, ΕΡΕΥΝΏΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΎΠΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ
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ΔΙΆΛΕΞΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΊΑ ΕΠΊΚΥΚΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ

Με προτεραιότητα την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών, καθώς
και την επαφή με διακεκριμένους επαγγελματίες του κλάδου, η Πολυτεχνική

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, με πρωτοβουλία της Πολυτεχνικής Σχολής και

Σχολή του Μητροπολιτικού Κολλεγίου φιλοξένησε τον CEO και τη Deputy

στο πλαίσιο των field trips που πραγματοποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρό-

Managing Director της Τεχνικής- Κατασκευαστικής Εταιρίας “Επίκυκλος”.

νου, διοργάνωσε εκπαιδευτική επίσκεψη στο διεθνών προδιαγραφών Κέντρο

Ο Ιωσήφ Αραμπατζής και η Ανδριανή Πάνου-Παπαθεοδώρου, αντίστοιχα,

Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ στην Κάντζα. Φοιτητές

έδωσαν μια εξειδικευμένη διάλεξη στους φοιτητές του 1ου έτους του Τμήμα-

από τα Τμήματα Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρονικών

τος Αρχιτεκτονικής, στο πλαίσιο του μαθήματος Αρχιτεκτονική & Κοινωνία.

Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών ξεναγήθηκαν στα εργαστήρια

Τη διάλεξη διοργάνωσε η Υπεύθυνη του μαθήματος, κα Γιάννα Σιαπάτη. Η

δοκιμών και στο Κέντρο Ελέγχου Δοκιμών. Παράλληλα, συζήτησαν με τους

παρουσίασή των κ.κ. Αραμπατζή και Πάνου-Παπαθεοδώρου εστίασε στην

επικεφαλής και το προσωπικό των εργαστηρίων Υψηλών Τάσεων, Ηλε-

ελληνική οικοδομική νομοθεσία και τον ρόλο του αρχιτέκτονα-επιχειρηματία

κτρολογικών Ελέγχων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων, Αναλυτικής Χημείας,

στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Οι ομιλητές έκαναν ειδική μνεία

Αντοχής Υλικών, Σκυροδέματος. Η εμπειρία αποδείχθηκε πολύτιμη τόσο

στην έννοια της βιωσιμότητας στην αρχιτεκτονική σκέψη και πρακτική.

για τους φοιτητές, όσο και για τους συνοδούς-καθηγητές, καθώς αμφότεροι

Ακολούθησε συζήτηση με τους φοιτητές με βασικούς άξονες την ηθική,

είχαν την ευκαιρία παρακολούθησαν από κοντά διαδικασίες ελέγχου υλικών

κοινωνική και επιχειρηματική πλευρά του επαγγέλματος.

σε μικρή αλλά και μεγάλη κλίμακα σε ένα κέντρο με διεθνείς αναγνωρίσεις
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και πιστοποιήσεις.

ARCHITECTURE “END OF YEAR SHOW 2019”
ΣΤΟ TOMS FLAGSHIP ΑΠΌ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΌ
ΚΟΛΛΈΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Μητροπολιτικού

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής, BA (Hons) Architecture,BA (Hons) Architecture,

Κολλεγίου στην Αθήνα εγκαινίασε για 8η συνεχή χρονιά την ετήσια έκθεση

της Πολυτεχνικής Σχολής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

ARCHITECTURE YEAR SHOW των φοιτητών Αρχιτεκτονικής η οποία απο-

εγκαινίασε για 8η συνεχή χρονιά την ετήσια έκθεση END OF YEAR SHOW

τελείται από πρωτοποριακά έργα που στόχο έχουν να αποτελέσουν μια νέα

των φοιτητών Αρχιτεκτονικής. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθη-

πρόταση για πυκνοκατοικημένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας.

καν στον όμορφο και φιλόξενο χώρο του Toms Flagship, παρουσία πλήθους

Στην έκθεση, όπως κάθε χρόνο, οι φοιτητές του προπτυχιακού προ-

κόσμου – κυρίως φοιτητών, αποφοίτων και επαγγελματιών μηχανικών και

γράμματος BA (Hons) Architecture [RIBA Part 1] του University of East

αρχιτεκτόνων. Την έκθεση τίμησε με την παρουσία του, ο νέος Δήμαρχος

London, καθώς και του μεταπτυχιακού προγράμματος MArch Architecture

Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος αφού περιηγήθηκε στους

and Urbanism [RIBA Part 2] του University of Portsmouth παρουσίασαν

χώρους του Toms, συνεχάρη τους φοιτητές για την καλή δουλειά τους, ανέ-

στο κοινό τον τρόπο που οραματίζονται αρχιτεκτονικά το μέλλον, εκθέτο-

φερε το κοινό παρελθόν του μιας και ο ίδιος υπήρξε πολιτικός μηχανικός

ντας τα ατομικά και ομαδικά αρχιτεκτονικά τους project, βάσει των οποίων

και τόνισε τη σημασία του να ασχολείσαι με την αρχιτεκτονική στη Θεσ-

αξιολογήθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Φέτος, τα έργα ανέδειξαν

σαλονίκη, μια πόλη με ιστορία μεγαλύτερη των 2.500 χρόνων που διαθέτει

την επίδοση των φοιτητών και την συνθετική προσέγγιση των εργασιών.

κτίρια -αριστουργήματα άλλων εποχών αλλά και μερικά κλασικά του αιώνα
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ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΊΖΟΥΝ ΤΟ ΑΣΤΙΚΌ ΤΟΠΊΟ
ΤΗΣ ΑΘΉΝΑΣ
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που τέλειωσε.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΤΑΞΊΔΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ
ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών διοργάνωσε δύο πολύ ενδιαφέρουσες

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι φοιτητές είχαν τη μοναδική ευκαιρία να

εκπαιδευτικές επισκέψεις, στις οποίες συμμετείχαν τόσο οι προπτυχιακοί,

εφαρμόσουν στο πεδίο εργασίες μηχανικού όπως χάραξη, όδευση, οδοποιία,

όσο και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος.

θεμελίωση και ογκομέτρηση γαιών και σκυροδέματος, με την χρήση όλου του

Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στην εταιρία παραγωγής ασφαλ-

απαραίτητου για τις εργασίες εξοπλισμού. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε στα

τομιγμάτων ΝΙΚ ΚΑΙΣΙΔΗΣ Α.Β.Τ.Ε. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην

Μέγαρα Αττικής, στην περιοχή Αιγειρούσες και διήρκησε 7 ημέρες με οκτάωρη

παραγωγή και εμπορία ασφαλτομίγματος, κατέχει κατάλληλη τεχνογνωσία

καθημερινή απασχόληση των φοιτητών σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

και μηχανολογικές υποδομές, ενώ αναλαμβάνει και εκτελεί πάσης φύσεως

Το μαθησιακό αποτέλεσμα της ποιότητας γνώσεων, της εργαστηριακής

δημόσια και ιδιωτικά έργα. Οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στη μονάδα παραγωγής

εξάσκησης, της επαγγελματικής υπευθυνότητας και της ομαδικής συνεργα-

ασφαλτομιγμάτων και ενημερώθηκαν για την παραγωγική διαδικασία και

σίας, επιτεύχθηκε στον μέγιστο βαθμό.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΕΠΙΣΚΈΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΉΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

για τις διεργασίες επανάχρησης ανακτημένης ασφάλτου για την παραγωγή
νέου ασφαλτομίγματος. Η επίσκεψη έκλεισε με συζήτηση πάνω σε κρίσιμα
και ενδιαφέροντα ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τους φοιτητές.
Η δεύτερη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στην εταιρία ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ. Ο
Όμιλος Σιδενόρ δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης
και εμπορίας προϊόντων χάλυβα αποτελώντας σήμερα τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής προϊόντων χάλυβα, με ηγετική θέση τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. H επιχειρηματική πορεία
του Ομίλου ξεκίνησε το 1962 και σήμερα είναι ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος επιχειρήσεων με 36 θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες, εκ των
οποίων οι 18 δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Οι παραγωγικές μονάδες
του Ομίλου λειτουργούν στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Π.Γ.Δ.Μ. και την
Αυστραλία. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στη μονάδα
λείου χάλυβα σε διάφορες διατομές.
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και να παρακολουθήσουν ζωντανά τη διαδικασία παραγωγής κουλούρων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΆΞΙΟ
ΤΟΥ ΜΕΤΡΌ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε φοιτητές Αρχιτε-

Η Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης, με τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών

κτονικής από το University of East London, σε συνεργασία με το οποίο

και Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, επισκέφθηκε το εργοτάξιο

προσφέρεται το πρόγραμμα σπουδών BA (Hons) Architecture (Riba Part1).

Νέας Κρήνης (επέκταση προς Καλαμαριά) του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Η

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης και υπό την επίβλεψη των καθη-

επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Engineering in

γητών του UEL, Michele Roelofsma και Alex Scot Withby, καθώς και της

Society και τους φοιτητές συνόδεψε η ακαδημαϊκή υπεύθυνη του τμήματος

ακαδημαϊκής ομάδας του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Μητροπολιτικού

Πολιτικών Μηχανικών Δρ Σοφία Μαυρίδου και ο καθηγητής του μαθήματος

Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες συνα-

κος Κάζδαγλης Μιχάλης.

ντήσεις και workshop για τους φοιτητές από το δεύτερο και το τρίτο έτος.

Οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του εργοταξίου, ενημερώθηκαν

Αφορμή για τη συγκεκριμένη δράση στάθηκε η επιλογή της πόλης της

για την πορεία υλοποίησης του έργου, για τις συνθήκες θεμελίωσης, τα

Θεσσαλονίκης ως κεντρικό θέμα της φετινής ατζέντας του μαθήματος αρχιτε-

μέσα αντιστήριξης στο σταθμό και τις μεθόδους κατασκευής του έργου με

κτονικής «Design» που επιβλέπουν οι παραπάνω καθηγητές του UEL. Ο λόγος

έμφαση τις αντιστηρίξεις των εκσκαφών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με

που η Θεσσαλονίκη προσέλκυσε το ενδιαφέρον του τμήματος Αρχιτεκτονικής

χρήση αντιρρήδων, εκτοξευόμενου σκυροδέματος, αγκυρώσεων, ηλώσεων,

του UEL ήταν οι πράσινοι στόχοι που έχει θέσει για την πόλη ο νέος δήμαρχος

τοιχείων και πασσαλότοιχων. Ταυτόχρονα, ενημερώθηκαν για τα μέτρα που

Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, καθώς και η κοινωνική δράση της

έχουν ληφθεί για την ασφάλεια των κτιρίων στην περιοχή του έργου, μέτρα

τοπικής εθελοντικής ομάδας Περβολάρηδες. Κατά τη διάρκεια των 5 ημερών

τα οποία αφορούν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα γεωτεχνικής παρακολούθησης

της εκπαιδευτικής επίσκεψης, οι φοιτητές του πανεπιστημίου UEL είχαν την

των μετακινήσεων των εν λόγω κτιρίων σε 24ωρη βάση.

ευκαιρία να συνεργαστούν με τους φοιτητές του τμήματος Αρχιτεκτονικής

Τέλος, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιτόπου σκυ-

του Κολλεγίου και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις εργασίες τους, με

ροδέτηση και μέτρηση της εργασιμότητας του υπό τοποθέτηση σκυροδέματος.
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ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ ΑΠΌ ΤΟ UEL ΣΤΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΌ ΚΟΛΛΈΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

θέματα που αφορούν στο αντικείμενο των σπουδών τους, καθώς και με τις
προτιμήσεις τους στην Αρχιτεκτονική. Στο πλαίσιο της συνάντησης, διεξήχθησαν ξεναγήσεις και περίπατοι στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Οι φοιτητές
αμφότερων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επισκέφτηκαν μνημεία, κατέγραψαν
έμπνευση για τις φετινές αρχιτεκτονικές προτάσεις τους. Παράλληλα, οι καθηγητές του UEL πραγματοποίησαν tutorials και συζητήσεις με τους φοιτητές.
Διαλέξεις πραγματοποίησαν και οι καθηγητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου
46

από τα Τμήματα Αρχιτεκτονικής και Πολιτικών Μηχανικών.

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ ΣΧ Ο Λ Η

και μελέτησαν τις δύο περιοχές και τα οικόπεδα από τα οποία θα αντλήσουν

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΊ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ
ΤΟΥ UNIVERSITY OF PORTSMOUTH ΣΤΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΌ ΚΟΛΛΈΓΙΟ
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«ΚΆΝ’ ΤΟ ΌΠΩΣ Ο ΠΙΚΆΣΟ!»: ΤΟ ΤΜΉΜΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΆΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΠΙΣΝ

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής, διατηρώντας μια εγγενή σύνδεση με την κουλτούρα του αστικού τοπίου, εκτός από την αρχιτεκτονική του, συμμετείχε στο

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι μετα-

διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οργάνωσε το Κέντρο Πολιτισμού

πτυχιακοί φοιτητές του MArch Architecture του University of Portsmouth

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με τίτλο «#snfccAtHome: Κάν’ το όπως

επισκέφθηκαν το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

ο Πικάσο!».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αθήνα, πραγματοποίησαν

Πιο συγκεκριμένα, η καθηγήτρια του τμήματος Αρχιτεκτονικής, Έλλη

επίσκεψη-ξενάγηση στο Κέντρο Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ, μαζί με τους με-

Παξινού, ανέλαβε μέρος του σχεδιασμού και της υλοποίησης της εν λόγω

ταπτυχιακούς φοιτητές Αρχιτεκτονικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Στα

δράσης δημιουργώντας ένα σύντομο βίντεο στο οποίο δείχνει πώς μπορεί

πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος (studio) Architectural Design:Strategy,

κάθε ένας να πειραματιστεί με απλά, καθημερινά υλικά και να συνθέσει το

οι φοιτητές εργάζονται στην ίδια περιοχή (Δέλτα Φαλήρου), ανταποκρινό-

δικό του κολάζ με βάση τις αρχές του κυβισμού, ένα κίνημα το οποίο ανα-

μενοι σε διαφορετικά αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά ζητήματα.

πτύχθηκε χάρη στους διάσημους ζωγράφους Πάμπλο Πικάσσο και Ζωρζ
Μπρακ, με τις γνωστές γεωμετρικές συνθέσεις τους.
Ο Πικάσο και ο Μπρακ εξέλιξαν περαιτέρω την κυβιστική οπτική τους,
αξιοποιώντας την τεχνική του κολάζ. Οι καλλιτέχνες κολλούσαν πραγματικό

Η συνάντηση, συζήτηση και συνεργασία με τους φοιτητές των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ολοκληρώθηκε με ένα design charrette, όπου ομάδες
και από τα δύο τμήματα συνεργάστηκαν στην πρόταση μιας στρατηγικής
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για την ευρύτερη περιοχή.

χαρτί (papier collé), αλλά και άλλα υλικά πάνω στην επιφάνεια του καμβά
τους, δημιουργώντας ποικίλες συνθέσεις χρωμάτων, σχημάτων, υλικών και
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μορφών.

Ομαδική διατμηματική εργασία
(Electrical, Mechanical & Electronics Engineering)
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ΠΡΩΤΌΤΥΠΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΈΣ ΜΗΧΑΝΈΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΆΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΏΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΌ ΧΈΡΙ

Πρόκειται για ένα ρομποτικό χέρι παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται
στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων για να σηκώσει και να μεταφέρει
αντικείμενα από το ένα σημείο στο άλλο ή να στοιβάξει αντικείμενα. Κατασκευάστηκε στα εργαστήρια του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με ενσωμάτωση
πολλών διαφορετικών μεθόδων (3D printing, CNC machining κ.α.).

Project Μεταπτυχιακού φοιτητή
- Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΉΜΑΝΣΗ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΜΟΡΦΏΝ.

Δημιουργία αλγορίθμου, και εν συνεχεία ενσωματωμένου λογισμικού για
Η τελική εργασία είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προκλήσεις με τις

μικροεπεξεργαστές ειδικού σκοπού, με στόχο την αναγνώριση ανθρώπινης

οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές

σιλουέτας συνεχούς ροής εικόνας (video streaming) από κίνηση πλήθους

των τμημάτων Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανολόγων

ανθρώπων. Η υλοποίηση στηρίζεται στην βελτιστοποίηση του ενσωματω-

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, στη

μένου κώδικα χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό από διεργασίες μηχανικής

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και των σπουδών τους.

όρασης και μάθησης. Η εισερχόμενη ροή εικόνων καθαρίζεται από θόρυβο,

Οι φοιτητές καλούνται να σχηματίσουν ομάδες και να σχεδιάσουν μια

ανιχνεύεται το προσκήνιο, και άνθρωποι στη εικόνα αναγνωρίζονται και

κινούμενη μηχανή-ρομπότ. Σκοπός της εργασίας είναι να εφαρμόσουν στην

επισημαίνονται. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των ατόμων σε μια γεμάτη από

πράξη όσα έχουν διδαχθεί συνδυάζοντας διαφορετικές μεταξύ τους τεχνο-

ανθρώπους εικόνα μπορεί να συναχθεί και να παρακολουθηθεί, όπως για

λογίες και θεωρίες μηχανικής. Aξίζει να αναφερουμε μερικα από τα project

παράδειγμα σε εφαρμογές ασφάλειας σε αεροδρόμια ή άλλες τοποθεσίες.

φοιτητών που ξεχώρισαν.

Student project τελειόφοιτου-Τμήμα Ηλεκτρολόγων
-Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ομαδική διατμηματική εργασία
(Electrical, Mechanical & Electronics Engineering)
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΈΝΟΣ ΗΛΙΑΚΌΣ ΣΥΛΛΈΚΤΗΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΎΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΉ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΎΕΙ ΤΑ ΕΜΠΌΔΙΑ

Αυτοματοποιημένος ηλιακός συλλέκτης που κινείται ακολουθώντας την

Πρόκειται για ένα αυτοκινούμενο όχημα, εμπνευσμένο από την κινητική

κατεύθυνση του φωτός (ήλιος, σελήνη, τεχνητό φως). Σχεδιάστηκε και

συμπεριφορά των μυρμηγκιών. Χάρη στους αισθητήρες που διαθέτει,

κατασκευάστηκε με σκοπό να βελτιστοποιήσει την παροχή ενέργειας σε

διαισθάνεται το περιβάλλον (αποστάσεις και ενδεχόμενα εμπόδια) και τη

λυόμενα σπίτια ή ως βοήθημα σε κάμπινγκ για επαναφόρτιση μπαταρίας.

θέση του στον χώρο και ανιχνεύει τις χρωματικές αλλαγές που μπορεί να
υπάρχουν στο έδαφος. Κινείται ακολουθώντας μια σχεδιασμένη γραμμή και
ανιχνεύει εμπόδια που βρίσκονται κατά μήκος της. Ο μικροεπεξεργαστής
και το λογισμικό που έχουν ενσωματωθεί μιμούνται τη συμπεριφορά ενός
μενα που εμποδίζουν την κίνησή του.
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μηρμυγκιού όταν κινείται στο έδαφος προκειμένου να αποφύγει τα αντικεί-
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ΔΙΆΚΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ
ΣΕ ΔΙΕΘΝΉ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΌ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

Ομάδα τελειόφοιτων φοιτητών Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής Σχολής
διακρίθηκε στον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό “Paphos Beach Shelters”
της Κύπρου. Ο διαγωνισμός αφορούσε στον σχεδιασμό ενός σκιάστρου στην
παράλια ζώνη της πόλης της Πάφου και ήταν ανοιχτός σε ομάδες επαγγελματιών και φοιτητών αρχιτεκτονικής σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η ομάδα των τελειόφοιτων του προπτυχιακού προγράμματος BA (Hons)
Architecture της Πολυτεχνικής Σχολής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου,
Ν.Τοντόροβιτς, Σ.Χαμαμτζιάν και Στ.Χατζησοφιάς που συμμετείχαν στον
διαγωνισμό υπό την επίβλεψη των ακαδημαϊκών τους κ.κ.Χ.Νικολούτσου
και Δ.Παναγιώτου, διακρίθηκε λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο (Honourable
Mention). Η αρχιτεκτονική τους πρόταση είχε τον τίτλο «Nature Beam»
και βασιζόταν μορφολογικά στον τρόπο διαμόρφωσης ενός δέντρου (ρίζες,
κορμός, φύλλωμα) και στην επανάληψή του στην παράκτια ζώνη, με σκοπό
τη δημιουργία ενός «δάσους». Η κατασκευή αποτελείται από φυσικά υλικά
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και ενσωματώνει τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού.
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YEAR SHOW

Η ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΎ ΚΟΛΛΕΓΊΟΥ
Το YEAR SHOW πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στις εγκαταστάσεις του
τμήματος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, παρουσία των φοιτητών και των
οικογενειών τους, των ακαδημαϊκών του τμήματος και προσκεκλημένων
του Κολλεγίου.
Στο YEAR SHOW οι φοιτητές παρουσιάζουν τα ατομικά και ομαδικά
τους project [κατασκευές κλίμακας 1:1, αρχιτεκτονικές μακέτες, σχέδια,
κατασκευές κ.α.], βάσει των οποίων αξιολογείται η πορεία τους με τη λήξη
του ακαδημαϊκού έτους. Επιπλέον, η έκθεση πλαισιώνεται από παράλληλα
events, όπως fashion shows και βραβεύσεις των φοιτητών οι οποίοι διακρίθηκαν για το τελικό τους project. Η έκθεση παραμένει ανοιχτή για το κοινό
και στις δύο πόλεις, για δυο μήνες.
Tα εκθέματα αλλά και όλος ο χώρος της Ετήσιας Έκθεσης αποτελούν
το απόσταγμα των εμπειριών που αποκτούν οι φοιτητές του Τμήματος
Αρχιτεκτονικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καθ’ όλη τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού τους έτους, είναι στην ουσία το κλείσιμο μίας διερευνητικής
διαδικασίας. Για να ολοκληρώσει το έτος κάθε φοιτητής πρέπει να προτείνει
ένα θέμα πάνω στο οποίο ήθελε να εργαστεί και να το ολοκληρώσει σε διάστημα δέκα εβδομάδων. Από τη σύλληψη, μέχρι την εκτέλεση και έκθεση
της τελικής του εργασίας, κάθε φοιτητής αποφασίζει και δρα ανεξάρτητα,
ενώ οι καθηγητές περιορίζονται σε καθαρά συμβουλευτικό ρόλο. Για την
ολοκλήρωση κάθε πρότασης, οι φοιτητές οφείλουν να επιστρατεύσουν τις
πρακτικές και τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα που τους φέρνει σε επαφή με διαφορετικούς δημιουργικούς
τομείς. Είναι απαραίτητο να μάθουν να αναζητούν ερεθίσματα από διαφορετικές πηγές, να μπορούν να χειριστούν θεωρητικά εργαλεία και πηγές,
καθώς και να βρουν τα κατάλληλα πρακτικά εργαλεία και μέσα που θα τους
οδηγήσουν στο τελικό αποτέλεσμα.
Η έκθεση αποτελεί τον επίλογο ενός ακαδημαϊκού έτους που τους εισαγάγει σε ένα νέο περιβάλλον, σε έναν τρόπο εργασίας που απαιτεί κριτική
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σκέψη, λήψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων, υπευθυνότητα και συνέπεια.

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ί Ε Σ Υ Π ΟΣ Τ Ή Ρ Ι Ξ Η Σ Φ Ο Ι Τ Η Τ Ώ Ν
Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης
Το Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης
(Academic Learning Centre) έχει ως
στόχο την παροχή αποτελεσματικής
καθοδήγησης για επιτυχείς ακαδημαϊκές
σπουδές. Πρόκειται για μια δωρεάν
υπηρεσία η οποία προσφέρει συμβουλές και λύσεις σε θέματα που απασχολούν νέους αλλά και παλιούς φοιτητές,
ενώ απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένους φοιτητές, όσο και σε μικρές ομάδες που παρουσιάζουν τις ίδιες ελλείψεις.
► Συμβουλές για αποτελεσματική χρήση διαθέσιμου χρόνου μελέτης
► Βελτίωση ικανότητας ακαδημαϊκής
γραφής
► Κριτική θεώρηση εργασιών μέσω
κατ’ ιδίαν συναντήσεων I Ακαδημαϊκό
ήθος
► Σωστή χρήση παραπομπών και
αποφυγή λογοκλοπής (Harvard System
of Referencing)
► Σε βάθος εμπέδωση των εργασιών
έρευνας (research projects) και των
ανάλογων διαδικασιών

Συμβουλευτικό Κέντρο
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Το Συμβουλευτικό Κέντρο (Counselling
Center) προσφέρει ατομική υποστήριξη, καθώς και συμβουλές σε φοιτητές
που αντιμετωπίζουν προσωπικά προβλήματα όπως άγχος, στρες, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές και πένθος.
Το Κέντρο μπορεί να βοηθήσει και με
άλλα θέματα όπως οικογενειακά προ-

βλή- ματα, προβλήματα με προσωπικές
σχέσεις, η λήψη δύσκολων αποφάσεων,
επιλογές και προβλήματα που αφορούν
την προσαρμογή του φοιτητή στην
ακαδημαϊκή ζωή και τις σχετικές της
απαιτήσεις. Το Συμβουλευτικό Κέντρο
στοχεύει να προσφέρει στους φοιτητές
τα εξής:
► Δωρεάν, εθελοντική και εμπιστευτική
συμβουλευτική υποστήριξη
► Την ευκαιρία για τους φοιτητές να
λάβουν συμβουλές και υποστήριξη από
επαγγελματίες ψυχολόγους και σύμβουλους
► Ευκαιρίες για τους φοιτητές να παρακολουθήσουν δομημένα ομαδικά σεμινάρια για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τη συμβουλευτική υποστήριξη.

Kέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης
Μαθησιακών Δυσκολιών
Το Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών (Κ.Δ.Α.Μ.Δ.)
αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, που έχει βασικό
στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές που
αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες διαγνωσμένες ή μη - να ανταποκριθούν
στις σπουδές τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βελτιώσουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Οι υπηρεσίες του
περιλαμβάνουν:
► Ακαδημαϊκή υποστήριξη σε φοιτητές
με μαθησιακές δυσκολίες, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, βάσει
του επίσημου εγγράφου διάγνωσής τους.

► Ανεπίσημη ανίχνευση μαθησιακών
δυσκολιών - για μη διαγνωσμένες περιπτώσεις - και παραπομπή προς αξιολόγηση σε επίσημους φορείς (πλαίσια
ενηλίκων).
► Παράλληλη στήριξη σε φοιτητές,
που αντιμετωπίζουν έντονη δυσκολία
στη φοίτηση, από τους φοιτητές του
προγράμματος της Ειδικής Αγωγής που
προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα που προσφέρει αυτήν την καινοτόμο υπηρεσία
στον ειδικό πληθυσμό των φοιτητών με
μαθησιακές δυσκολίες.

Διαιτολογικό Γραφείο
Το Διαιτολογικό Γραφείο αποτελεί μια
πρωτοβουλία του Τμήματος Διαιτολόγιας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Πρόκειται για μια μονάδα διατροφικής
υποστήριξης, που ασχολείται με την
παροχή υποστήριξης και συμβουλών
πάνω σε θέματα διατροφής και υγείας.
Το Γραφείο στελεχώνεται από τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Διαιτολογίας, οι οποίοι - υπό την επίβλεψη των
ακαδημαϊκών τους και επαγγελματιών
Διαιτολόγων-Κλινικών Διατροφολόγων
- προσφέρουν δωρεάν τις ακόλουθες
υπηρεσίες:
►Ρύθμιση και έλεγχος βάρους
►Κλινική διατροφική θεραπεία
►Διατροφή για παιδιά και εφήβους
►Διατροφή για άτομα τρίτης ηλικίας
►Εγκυμοσύνη και θηλασμός
►Διατροφή αθλητών

Ο προσωπικός ακαδημαϊκός σύμβουλος αποτελεί έναν από τους βασικότερους θεσμούς υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας. Βρίσκεται σε συνεχή
επαφή με τους φοιτητές, συνεργάζεται
στενά για την πορεία των σπουδών
τους, την επαγγελματική τους αποκατάσταση και γενικότερα για την αντιμετώπιση κάθε θέματος στην καθημερινή
εκπαιδευτική διαδικασία. Ο προσωπικός ακαδημαϊκός σύμβουλος μερίμνα
για την επίλυση όλων των θεμάτων που
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης,
βασικό του μέλημα είναι η συνεργασία
με τον πτυχιούχο για την εξεύρεση των
πλέον ενδεδειγμένων επαγγελματικών
λύσεων.

Ερευνητική Δραστηριότητα
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ενθαρρύνει
και στηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα και το επιστημονικό έργο τόσο
των έγκριτων ακαδημαϊκών του, όσο και
επιλεγμένων ομάδων φοιτητών, στα διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος που καλύπτουν οι Σχολές και τα προγράμματα
σπουδών του ιδρύματος. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, εκπονούνται ερευνητικά projects σε συνεργασία
με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με επιστημονικούς φορείς, οργανισμούς, και αλλά εκπαιδευτικά ιδρύματα,
τα αποτελέσματα των οποίων ανακοινώνονται στο ευρύ κοινό και στην ακαδημαϊκή επιστημονική κοινότητα μέσω του
εγχώριου και διεθνούς επιστημονικού
τύπου (scientific journals) αλλά και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Πρακτική / Κλινική Άσκηση Φοιτητών
Σε όλα τα πρακτικά ακαδημαϊκά προγράμματα του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, η πρακτική / κλινική άσκηση των
φοιτητών είναι υποχρεωτική στα πλαίσια των σπουδών τους. Η ποιότητα και
εγκυρότητα της πρακτικής / κλινικής
άσκησης θεωρείται μια από τις σοβαρότερες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, καθώς αποτελεί προϋπόθεση τόσο
για την ακαδημαϊκή αποφοίτηση, όσο
και για την εξοικείωση σε πραγματικές
συνθήκες εργασίας και την απόκτηση
των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Στο
Μητροπολιτικό Κολλέγιο, η πρακτική /

κλινική άσκηση υλοποιείται με τη συνεργασία των μεγαλύτερων νοσοκομείων,
κέντρων αποκατάστασης, θεραπευτηρίων και κλινικών (επιστήμες Υγείας), παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, κέντρα
εκπαίδευσης (Παιδαγωγικές επιστήμες),
ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις
και εκδηλώσεις-εκθέσεις (επιστήμες
Τουρισμού) κ.α. Η πρακτική άσκηση
συχνά αποτελεί το εφαλτήριο της μετέπειτα επιτυχημένης επαγγελματικής
πορείας των αποφοίτων μας.
Βασικός στόχος της πρακτικής άσκησης είναι οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη
έμπειρων εκπαιδευτών, να έρθουν σε
επαφή με όσο το δυνατό μεγαλύτερη
γκάμα περιστατικών και περιπτώσεων
στο επάγγελμα της επιλογής τους, προκειμένου να εφοδιαστούν κατάλληλα με
την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, η
οποία αργότερα θα εμπλουτίσει το βιογραφικό τους σημείωμα, αυξάνοντας
την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.

Αναγνωρισμένες Σπουδές
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει
στην Ελλάδα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών Διεθνών Πανεπιστημίων,
τα οποία εμπίπτουν στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

Διαδικασία & Προϋποθέσεις Εγγραφής
Η ενημέρωση του υποψήφιου φοιτητή
πραγματοποιείται από εξειδικευμένο
ακαδημαϊκό σύμβουλο του Κολλεγίου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοιτητής αποφασίσει να εγγραφεί σε ένα
από τα πανεπιστημιακά προγράμματα
σπουδών που προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, οφείλει να συμπληρώσει
σχετική αίτηση εγγραφής. Μετά την αξιολόγηση της αίτησης και εφόσον αυτή
εγκριθεί, ο υποψήφιος φοιτητής πρέπει
να προσκομίσει, μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα, μία σειρά υποχρεωτικών δικαιολογητικών. Μετά την κατάθεση των
δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι καλούνται
σε συνέντευξη με τον Ακαδημαϊκό Υπευθ́ υνο του κάθε προγράμματος που έχουν
επιλέξει. Με την επιτυχή ολοκλήρωση
αυτού του σταδίου ο υποψήφιος φοιτητής εγγράφεται επισήμως στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής του.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ/BACHELORS
► Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
► Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
► Έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας (4)
► Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης της
Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
► Πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
► Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ/MASTERS
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά
(εκτός του Απολυτηρίου) και επιπλέον:
► Αντίγραφο πρώτου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
► Μία (1) συστατική επιστολή από καθηγητή και μία (1) από εργοδότη (εφόσον υπάρχει εργοδότης)
► Βιογραφικό Σημείωμα

Μετεγγραφές
Οι φοιτητές εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Κολλεγίων και Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής), μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση μετεγγραφής στο Mητροπολιτικό Κολλέγιο, εφόσον το επιθυμούν. Η
αίτηση εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Απολυτήριο Λυκείου ή ΤΕΕ,
αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που
έχουν κατοχυρώσει σε άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα, συστατικές
επιστολές, ύλη μαθημάτων, κ.λπ.) ελέγχεται και αξιολογείται από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το συνεργάζομενο
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Απουσίες
Τα προγράμματα σπουδών είναι
πλήρους παρακολούθησης (Full time).
Η παρουσία και η ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών στις παραδόσεις είναι
απαραίτητη. Οι απουσίες δικαιολογούνται με επίσημη βεβαίωση γιατρού ή εργοδότη και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν συγκεκριμένο
ποσοστό των ωρών διδασκαλίας όπως
προβλέπεται για κάθε μάθημα.
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Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος (Personal
Academic Advisor)
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