
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Το Τµήµα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστηµίου Frederick και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου προσκαλούν απόφοιτους 
αρχιτεκτονικών σχολών των τελευταίων πέντε (5) ετών, να συµµετάσχουν σε έκθεση και ηµερίδα για τη διπλωµατική τους 
εργασία στο:

Η έκθεση και η ηµερίδα θα δώσουν την ευκαιρία, σε νέους αρχιτέκτονες από διαφορετικά πανεπιστήµια να συναντηθούν και να 
παρουσιάσουν τη δουλειά τους µεταφέροντας νέες ιδέες, µεθοδολογίες και προσεγγίσεις. Η έκθεση και η ηµερίδα 
πραγµατοποιείται για τρίτη συνεχόµενη χρονιά έχοντας καθιερωθεί ως ένα βήµα ακαδηµαϊκού διαλόγου αναφορικά µε τη 
∆ιπλωµατική Εργασία του Αρχιτέκτονα.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Απόφοιτοι πενταετών προγραµµάτων Αρχιτεκτονικής ή Master στην 
Αρχιτεκτονική από αναγνωρισµένα προγράµµατα σπουδών οποιασδήποτε χώρας. 
Η εργασία να έχει ολοκληρωθεί µετά τον Ιανουάριο του 2008.
Οι ενδιαφερόµενοι, θα πρέπει να υποβάλουν µέχρι τις 10 Σεπτεµβρίου 2013, 
τετρασέλιδη περίληψη της εργασίας τους (κείµενο και εικόνες), µε βάση 
υπόδειγµα και οδηγίες που θα βρουν στην ιστοσελίδα 
www.frederick.ac.cy/diplomeeting.
Όλες οι συµµετοχές θα περιληφθούν σε ειδική ηλεκτρονική έκδοση και θα 
παρουσιαστούν στην έκθεση που θα λάβει χώρα παράλληλα µε την ηµερίδα. Οι 
συµµετέχοντες που επιθυµούν να συµµετέχουν στην έκθεση θα πρέπει να 
αποστείλουν, µέχρι τις 10 Σεπτεµβρίου, δυο πινακίδες Α1 σε οριζόντια διάταξη, 
επικολληµένες σε σκληρή, άκαµπτη επιφάνεια.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ:
Η Επιστηµονική Επιτροπή της ηµερίδας θα επιλέξει αριθµό αντιπροσωπευτικών 
∆ιπλωµατικών Εργασιών για προφορική παρουσίαση διάρκειας 15΄. Ως κριτήρια 
επιλογής καθορίζονται: το επίπεδο και η ποιότητα σχεδιασµού, η εµβάθυνση της 
έρευνας που υποστηρίζει το σχεδιασµό, η συνθετική ικανότητα, η 
δηµιουργικότητα και η πρωτοτυπία, η ποιότητα αναπαράστασης και απεικόνισης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
- Βύρων Ιωάννου, Επίκουρος Καθηγητής – Πανεπιστήµιο Frederick (συντονιστής),
- Ανδρέας Σαββίδης, Επίκουρος Καθηγητής – Πανεπιστήµιο Κύπρου,
- Σόλων Ξενόπουλος, Καθηγητής – Πανεπιστήµιο Λευκωσίας,
- Γιώργος Αρτόπουλος, Λέκτορας – Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου και The Cyprus Institute
- Λώρα Νικολάου, Επισκέπτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Frederick,
- Γρηγόρης Καλνής, Λέκτορας, Πανεπιστήµιο Frederick,
- Γρηγόρης Πατσαλοσαββής, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος ΣΑΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αλίκη Αυλωνίτη, τηλ. +357 22431355 (45100), sec.aa@frederick.ac.cy
www.frederick.ac.cy/diplomeeting

      www.facebook.com/diplomeeting

Η διπλωµατική εργασία του Αρχιτέκτονα
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