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• Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής προέκυψε από την εξέλιξη του Τμήματος Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Αθήνας. 

• Σκοπός 
Σκοπός του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για 
την εκπαίδευση  Αρχιτεκτόνων Εσωτερικού Χώρου οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου 
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στο θεωρητικό, καλλιτεχνικό, επιστημονικό και τεχνολογικό 
πεδίο, με αναφορά στη διαμόρφωση του ανθρωπογενούς χώρου (σχεδιασμός χώρου και 
αντικειμένου) ως έκφραση της ενότητας επιστήμης και τέχνης. 

• Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

• Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα 
προγράμματα σπουδών που προτείνουν διεθνείς  οργανισμοίκαι λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες 
της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). 

• στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης μέσα από μαθήματα θεωρίας και 
μαθήματα θεωρίας-πράξης, 

• στη συνεχή παρακολούθηση και έρευνα στο πεδίο των νέων εξελίξεων στον τομέα του θεωρητικού 
και τεχνολογικού πολιτισμού και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές, 

• στην απόκτηση ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες θα τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν 
επιτυχώς στο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Εσωτερικών 
Χώρων με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας, 

• στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. 
 



Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη θεωρία και 

την πρακτική της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, την αρχιτεκτονική εξωτερικών 

χώρων μικρής κλίμακας και τον σχεδιασμό (design) επίπλου, βιομηχανικών και 

διακοσμητικών αντικειμένων. 

   

 Το σύνολο των Σπουδών, εννοούμενο ως σύνθεση της αρχιτεκτονικής και 

καλλιτεχνικής παιδείας σε όλες τις κλίμακες του χώρου και τα επίπεδα σχεδιασμού, 

είναι η αρχή που ορίζει τις σπουδές του Τμήματος. Σύμφωνα με την αρχή αυτή η 

εκπαίδευση διευρύνεται σε ένα εκτεταμένο φάσμα τομέων της τέχνης, της 

τεχνολογίας και της επιστήμης που ανταποκρίνεται στις διαρκώς ανανεούμενες 

απαιτήσεις της διεθνούς εξέλιξης της θεωρίας και της πρακτικής. Η Ενότητα Θεωρίας 

και Σχεδιασμού, αποτελεί την κύρια επιδίωξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.  



Προπτυχιακές σπουδές: 4 Έτη/ 8 εξάμηνα 
Μεταπτυχιακές σπουδές: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ:  
ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Διδακτορικές σπουδές   

 

 

• Μέλη ΔΕΠ κάτοχοι διδακτορικών ή αναγνωρισμένου καλλιτεχνικού κύρους 

• 4 ΤΟΜΕΙΣ:  
• Αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου, Ιστορία και θεωρία της Αρχιτεκτονικής & 

Τέχνης 

• Δομική/ Οικοδομική και παραστατική τεχνολογία & Βιοκλιματικός σχεδιασμός 

• Βιομηχανικός σχεδιασμός (μελέτη επίπλων & χρηστικών αντικειμένων, 
σχεδιασμός υφάσματος και κεραμικών αντικειμένων) 

• Καλλιτεχνικών μαθημάτων / σκηνογραφία 





 







Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων: Χώρος - Μνήμη - Πολιτισμός 
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ  
Μεθοδολογία και ερμηνεία της Ιστορίας 

Επιβλέπων καθηγητής: Τάτλα Ελένη 

Δημιουργία Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τομέας Α’ 
‘’Η σκιά ως συνθετικό εργαλείο στο σχεδιασμό χώρου’’ 

Επιβλέπων καθηγητής: Μάρθα Λουκία  



` 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τομέας Β’ 
‘’Από τον χορό στο χώρο με όχημα την σκηνογραφία, Ρωμαίος και Ιουλιέττα’’ 

Επιβλέπων καθηγητής: Μάρθα Λουκία  





ΙΔΕΑ 

Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων / χώροι ψυχαγωγίας + πολιτισμού 
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Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων + φωτισμός / χώροι εργασίας 



Βιομηχανικός Σχεδιασμός Αντικειμένων / Μοντελοποίηση 

Επιβλέπων καθηγητής: Αθανάσιος Κουζέλης 

FINGER FOODS 



Βιομηχανικός Σχεδιασμός Αντικειμένων / Μοντελοποίηση 

Επιβλέπων καθηγητής: Αθανάσιος Κουζέλης 

PIZZA 
BOX 
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• http://ia.uniwa.gr 
• Πρόεδρος 
• Μουζακίτου Ευφροσύνη 
• Επικοινωνία 
• Γραμματεία Σχολής 2105385405 

 
• Γραμματεία Τμήματος 
• Πανολιά Ευτέρπη 

Κόντε Ιωάννα 
Ρουμάνος Δημήτριος 

• Ηλεκτρονική Αλληλογραφία 
• ia@uniwa.gr 

 

http://ia.uniwa.gr 

http://ia.uniwa.gr/
http://ia.uniwa.gr/



