Ποιοι απόφοιτοι γίνονται
δεκτοί - Αριθμός εισακτέων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή
προκήρυξη και επιλογή απόφοιτοι των ΑΕΙ της
ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, με προπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα
που έχουν συνάφεια με αυτό του προσφερόμενου προγράμματος, τα οποία είναι τα εξής:

Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανικών
Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών
Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Γεωγραφίας, Ανθρωπογεωγραφίας, και Περιφερειακής
Οικονομικής Ανάπτυξης.
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος σπουδών στο ΠΜΣ ανέρχεται σε 20 άτομα.

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Βαθμός πτυχίου, επίπεδο γνώσης της αγγλικής
γλώσσας (κατοχή πιστοποιητικού και επίδοση
στις γραπτές εξετάσεις), γνώση δεύτερης ξένης
γλώσσας, πτυχιακή εργασία, επαγγελματική
εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, συμμετοχή
σε ερευνητικά προγράμματα, κατοχή άλλων
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, συνάφεια των
προπτυχιακών σπουδών, προσωπική συνέντευξη.
Ειδικά για αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται και
πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.
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Πληροφορίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Γραμματεία ΠΜΣ
Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος
Τηλ.: 24210-91442 & 74444
Φαξ: 24210-74384
www.prd.uth.gr/el/courses/		
postgrad_urban_and_regional_planning
pgrpr@prd.uth.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Σχετικά με το Τμήμα
Tο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 και
λειτουργεί από το 1988. Η θέση του στο κέντρο της
χώρας και ο μεγάλος αριθμός Τμημάτων που λειτουργούν, το καθιστούν ως ένα από τα σημαντικότερα
Πανεπιστήμια της χώρας. Το Τμήμα Μηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής λειτουργεί από το
1989 στην πόλη του Βόλου σε κτιριακό συγκρότημα
στο «Πεδίον του Άρεως» στην έξοδο προς Αθήνα.
Aπό το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 προσφέρονται
συνολικά από το Τμήμα τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):
Πολεοδομία - Χωροταξία
Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη (αγγλική γλώσσα)
Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές
[PODEPRO] (ελληνο-γαλλικό)
Χωρικές Δυναμικές και Αγροτική Χωροταξία
[DYNTAR] (ελληνο-γαλλικό)

ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Πρόγραμμα Σπουδών

Αντικείμενο-Σκοπός

Διάρκεια φοίτησης

Οι φοιτητές οφείλουν κατά το μεν χειμερινό
εξάμηνο να παρακολουθήσουν 4 υποχρεωτικά μαθήματα και το σεμινάριο, ενώ κατά το
εαρινό εξάμηνο 2 υποχρεωτικά και 2 μαθήματα
επιλογής. Οφείλουν επίσης να εκπονήσουν
διπλωματική εργασία σε θέμα της επιλογής
τους, συναφές με το αντικείμενo του ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ «Πολεοδομία-Χωροταξία» λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που
παρέχει το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ολοκληρώνοντας
ακαδημαϊκά τις δύο από τις τρεις συνιστώσες του
διπλώματος που παρέχει το Τμήμα, και καλύπτοντας
παράλληλα ένα σχετικό κενό που υπάρχει στην παρεχόμενη τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα. Στο πλαίσιο
των γενικότερων στόχων των ΠΜΣ του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, το ΠΜΣ «Πολεοδομία-Χωροταξία» έχει
σαφώς χαρακτήρα προγράμματος εμβάθυνσης.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών με πλήρη
παρακολούθηση είναι δύο (2) ακαδημαϊκά
εξάμηνα ενώ στην περίπτωση μερικής παρακολούθησης είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά
εξάμηνα. Για την απονομή του τίτλου απαιτείται
και η επιτυχής υποστήριξη της διπλωματικής
εργασίας.

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
Μάθημα

Πιστωτικές
μονάδες ECTS

Θεωρίες Σχεδιασμού και Χώρου

6 ECTS

Χωροταξική Πολιτική

6 ECTS

Χωρική Ανάπτυξη
Πολεοδομική Πολιτική

6 ECTS
6 ECTS

Σεμινάριο
Σύνολο

Ειδικά Θέματα Χωρικών Πολιτικών
Στούντιο Πολεοδομίας - Χωροταξίας

6 ECTS
30 ECTS

Πιστωτικές
μονάδες ECTS
6 ECTS
7 ECTS

Eπιλογές που έχουν προσφερθεί μέχρι σήμερα
Εργαλεία Σχεδιασμού και Αναπαράστα3 ECTS
σης του Xώρου
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και
3 ECTS
Πολιτική
Δραστηριότητες Eλεύθερου Xρόνου και
3 ECTS
Bιώσιμη Aστική Aνάπτυξη
Νέα Aστικά Tοπία και Nέες Aστικές
3 ECTS
Oικονομίες
Αστική Κοινωνική Πολιτική
3 ECTS
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
11 ECTS
Σύνολο
30 ECTS

Στο σεμινάριο οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν ειδικούς επιστήμονες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίοι πραγματοποιούν
διαλέξεις σε θέματα σχετικά με τα αντικείμενα των
μαθημάτων των ΠΜΣ του Τμήματος.

p1.indd 2

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ».
Όλα τα ΜΔΕ του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας είναι ισότιμα με Master. Η
απονομή τους συνοδεύεται από το
«Ευρωπαϊκό Παράρτημα Διπλώματος»,
καθώς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι
ένα από τα τρία πρώτα ελληνικά ΑΕΙ που
απέκτησε την πιστοποίηση DS Label της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου
Μάθημα

Απονομή διπλώματος

To ΠΜΣ αποβλέπει στην περαιτέρω εξειδίκευση σε
θέματα χωρικού σχεδιασμού επιστημόνων που διαθέτουν ήδη σημαντικές γνώσεις στα πεδία της χωροταξίας και της πολεοδομίας, και ενδιαφέρονται τόσο για
τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων όσο
και των ερευνητικών τους προοπτικών.
Το ΠΜΣ προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα.
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