
 
 

OPEN HOUSE ATHENS 2020 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ 

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ  
ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ 

ΣΧΟΛΗ ΒΑΚΑΛΟ ART & DESIGN 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

 Η Σχολή Βακαλό Art & Design, με σκοπό την καλλιέργεια της δημιουργικότητας 
και την ενίσχυση του κύρους του επαγγελματικού χώρου της αρχιτεκτονικής 
εσωτερικού χώρου προσφέρει για τρίτη συνεχή χρονιά μια υποτροφία για σπουδές 
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού που είναι 
επικυρωμένο από το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby και οδηγεί στην 
απονομή του πτυχίου ΜΑ Architectural Design από το εν λόγω Πανεπιστήμιο.  

 Η υποτροφία θα χορηγηθεί στον πρωτεύσαντα του διαγωνισμού με θέμα         
“συνολικό πορτφόλιο” στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του Open House 
Athens 2020. H επιτροπή που θα κρίνει τις συμμετοχές θα αποτελείται από 2 μέλη 
της Σχολής Βακαλό Art & Design και 1 μέλος της οργανωτικής ομάδας του   
Open House Athens. 

 Η υποτροφία θα καλύπτει το σύνολο του κόστους των διδάκτρων (που ανέρχεται 
στο ποσό των 8.000 ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των εξέταστρων του 
βρετανικού Πανεπιστημίου. 

 Η χορήγηση της υποτροφίας αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 (και όχι το 
ερχόμενο 2020-21, εξαιτίας της μετάθεσης των ημερομηνιών του Open House σε 
σχέση με τον COVID19). Ο δικαιούχος μπορεί, μετά από γραπτό αίτημά του, να 
ζητήσει αναβολή της έναρξης χρήσης της υποτροφίας για ένα επιπλέον 
ακαδημαϊκό έτος. 

 Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν επιθυμεί να κάνει χρήση της υποτροφίας και 
δεν αποδεχτεί την προσφορά της Σχολής Βακαλό για δωρεάν μεταπτυχιακές 
σπουδές, η υποτροφία δε μεταφέρεται ούτε αντικαθίσταται από χρηματικό ποσό. 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Το “Κολλέγιο Βακαλό Α.Ε.”, στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του Open 
House Athens 2020, παρέχει υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο επικυρωμένο 
από το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby μεταπτυχιακό πρόγραμμα 



Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου με την επωνυμία Master of Arts in Architectural 
Design που λειτουργεί στην έδρα του Κολλεγίου στην Αθήνα. 
 
Η υποτροφία χορηγείται για ένα έτος (12 μήνες) σε έναν (1) σπουδαστή. 
 
Δεδομένου του αντικείμενου σπουδών για το οποίο χορηγείται η υποτροφία και του 
γεγονότος ότι και τα σχετικά ιδρύματα του εξωτερικού δέχονται αιτήσεις για ανώτερα 
στάδια σπουδών βάσει ουσιαστικών προσόντων (και όχι αποκλειστικά των τυπικών), 
είναι δυνατό η υποτροφία να χορηγηθεί σε πρόσωπο που δε διαθέτει τίτλο σπουδών 
προπτυχιακού προγράμματος, αλλά κατά την κρίση της επιτροπής παρουσιάζει έργο 
ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου.  
Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Δεν νοείται 
φοίτηση με τη μορφή σπουδών εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης. 
 

ΒRIEF ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι εργασίες του υποβληθέντος πορτφόλιο, ιδανικά θα πρέπει να έχουν επιλεγεί με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να προβάλλουν τις ιδιαιτερότητες και τις σχεδιαστικές ικανότητες 
του κάθε δημιουργού σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς: 

 Architecture 

 Interior Design  

 Hotel Design 

 Product Design 

 Spatial Design 

 Landscape Design 

 Architectural Lighting 

 Stage & Costume Design 
 
Το κάθε πορτφόλιο θα πρέπει να περιέχει το μέγιστο πέντε διαφορετικές εργασίες 
από τους παραπάνω τομείς. Οι εργασίες μπορεί να έχουν υλοποιηθεί ή να έχουν 
προκύψει στο πλαίσιο κάποιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας.  
 
Το συνολικό πορτφόλιο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20 διαφάνειες και θα πρέπει 
να παραδοθεί σε ψηφιακή μορφή για προβολή σε οθόνη (PDF, μέγιστο μέγεθος 
αρχείου 15MB). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: το όνομα του υποψήφιου και η ιδιότητά του θα πρέπει να είναι ορατά 
στην πρώτη διαφάνεια. 
 
Τα έργα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@vakalo.gr με θέμα 
“Διαγωνισμός πορτφόλιο Βακαλό – Open House Athens” με καταληκτική 
ημερομηνία την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020. 
 
Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου 2020. 



ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Χορηγείται υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο Κολλέγιο Βακαλό στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. Το πρόγραμμα αυτό έχει 
επικυρωθεί από το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby, βάσει του 
Συμφωνητικού Επικύρωσης (Validation Agreement) και οδηγεί στην απονομή του 
μεταπτυχιακού τίτλου Master of Arts in Architectural Design από το Πανεπιστήμιο 
του Derby. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) ειδικότητες και συγκεκριμένα:   
Interior Design (Residential, Commercial, Venue), Landscape Design, Spatial Design, 
Theatre Design (Stage & Costume) και Hotel Design. 
 
(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Κολλεγίου για την αποστολή 
έντυπου υλικού ή να επισκεφθούν το website του Κολλεγίου στη διεύθυνση 
www.vakalo.gr). 
 
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή 12 μήνες. 
 
3. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
Η υποτροφία συνίσταται στην παροχή δωρεάν φοίτησης και δεν αντικαθίσταται με 
χρηματικό ποσό. 
 
4. ΕΝΑΡΞΗ 
Η ημερομηνία έναρξης παροχής της υποτροφίας είναι η 25η Οκτωβρίου 2021.  
Η παροχή της υποτροφίας μπορεί να ανασταλεί προσωρινά με γραπτό αίτημα, για 
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες, εάν συντρέχουν σοβαροί 
λόγοι σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης που εισηγείται ανάλογα στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού 
διαστήματος χωρίς να γίνει χρήση της υποτροφίας, η προσφορά παύει να ισχύει.   
 
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 
Ο υπότροφος οφείλει να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κολλεγίου 
Βακαλό: 

(α) Περιοδική (ανά τετράμηνο) έκθεση σπουδών, στην οποία περιλαμβάνονται τα 
πεπραγμένα του προηγούμενου τετραμήνου και ο προγραμματισμός του επομένου. Η 
έκθεση εξετάζεται από τον επόπτη που έχει ορίσει το Δ.Σ. του Κολλεγίου Βακαλό, ο 
οποίος εισηγείται συνέχιση ή διακοπή της χορήγησης της υποτροφίας. Σε περίπτωση 
που η επίδοση κρίνεται ανεπαρκής, η υποτροφία διακόπτεται. 

(β) Δήλωση γνωστοποίησης διεύθυνσης και κάθε αλλαγής διαμονής ή προσωπικών 
στοιχείων. 


