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Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής πρόκειται να ανεγερθούν ως μέρος της υφιστάμενης Πανεπιστημιούπολης της Αθαλάσσας, ως συνέχεια
του υπάρχοντος δομημένου όγκου. Προτείνεται η τοπική διεύρυνση του Belvedere με σχηματισμό ενός κοινόχρηστου στεγασμένου χώρου, που προσφέρει οπτική και αντιληπτική διέξοδο προς το περιβάλλον φυσικό τοπίο και το σημαντικό τοπόσημο του λόφου Άρωνα. Το κτηριολογικό πρόγραμμα της
Ιατρικής Σχολής χωρίζεται σε δύο λειτουργικές ενότητες. Η πρώτη αποτελείται από τους χώρους διδασκαλίας και τη διοίκηση και χωροθετείται στον πρώτο
και τον δεύτερο όροφο. Η δεύτερη ενότητα, αυτή των ερευνητικών εργαστηρίων, τοποθετείται κάτω από υπαίθριο χώρο, ενώ στην ενδιάμεση στάθμη εισόδου διαμορφώνεται ένας στεγασμένος χώρος σχεδιασμένος κατά τρόπο που να μοιάζει φυσικός. Βασική πρόθεση αποτελεί η δημιουργία ενός ενιαίου
ρευστού χώρου που διατρέχει το σύνολο του κτηρίου και οργανώνει γύρω του τις επί μέρους λειτουργικές ενότητες. Στόχος αυτής της χειρονομίας είναι η
διαρκής αλληλεπίδραση των χρηστών του κτηρίου που θα καλλιεργήσει το αίσθημα του ανήκειν στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Για τον καλύτερο σχεδιασμό
του, χρησιμοποιούνται μια σειρά από καμπύλες χαράξεις στο εσωτερικό ενός σαφώς ορισμένου γεωμετρικού στερεού που επιτρέπει στις λειτουργίες να
εναλλάσσονται ομαλά. Ο τρόπος κατασκευής του κτηρίου υλοποιείται με τρόπο που εξυπηρετεί τις βασικές συνθετικές επιλογές. Ο φέρων οργανισμός των
χαμηλότερων επιπέδων κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα, βάσει καννάβου ελεύθερων υποστυλωμάτων και τοιχίων. Οι στάθμες των υπερκείμενων δύο ορόφων επί pilotis κατασκευάζονται από σύμμικτη κατασκευή με μεταλλικούς δικτυωματικούς φορείς. Η όψη του χαμηλότερου επιπέδου χτίζεται
με τοπικό πωρόλιθο, ορθοκανονικά κομμένο, σε συνέχεια της υφής του φυσικού κρημνού που δημιουργεί το Belvedere. Οι δύο ανώτερες στάθμες επενδύονται με μεταλλικά διάτρητα στοιχεία σε απόσταση από τα περιμετρικά υαλοστάσια. Έτσι, εξασφαλίζεται φωτισμός, αερισμός και θέα. Οι καμπύλοι εσωτερικοί τοίχοι διαμορφώνονται από εναλλαγή ημιδιαφανούς δομικού υλικού (uglass) και λωρίδων ξυλείας.
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