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Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2009 

 

Κατεύθυνση Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας Και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας 
και ΜΜΕ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει προκηρύξει διαγωνισμό 
εισαγωγής/φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος 
για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Οι εξετάσεις του διαγωνισμού αυτού καθώς και η 
προφορική συνέντευξη που θα ακολουθήσει θα διενεργηθούν από 1 Απριλίου έως 10 
Απριλίου 2009, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη σχετική προκήρυξη. 

Στις κατευθύνσεις σπουδών του ΠΜΣ ΕΜΜΕ για το ακαδ. έτος 2009-2010 
περιλαμβάνεται η κατεύθυνση «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα 
Αλληλεπίδρασης» η οποία οδηγεί στην απονομή 

 Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (1ος κύκλος σπουδών διάρκειας 3 
διδακτικών εξαμήνων) και 

 Διδακτορικού Διπλώματος (2ος κύκλος σπουδών διάρκειας 6 τουλάχιστον επιπλέον 
διδακτικών εξαμήνων). 

H κατεύθυνση απευθύνεται σε σπουδαστές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την αξιολόγηση περιβαλλόντων υπερμέσων, 
υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας, υπηρεσιών κινητής επικοινωνίας, συστημάτων 
εικονικής πραγματικότητας, προσαρμοστικών περιβαλλόντων αλληλεπίδρασης, 
συλλογών ψηφιακού περιεχομένου, σε τομείς που εμφανίζουν ένταση πληροφορίας, 
επικοινωνίας, προσβασιμότητας, ευχρηστίας και διαδραστικότητας. Τέτοιοι τομείς  
είναι, μεταξύ άλλων, η απο υπολογιστή διαμεσολαβημένη επικοινωνία (computer 
mediated communication), η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, η διοίκηση, η παροχή 
υπηρεσιών, η παραγωγή και προώθηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, στα αντικείμενα που πραγματεύεται η κατεύθυνση 
συμπεριλαμβάνονται η επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, η από υπολογιστή 
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διαμεσολαβημένη επικοινωνία, τα προσαρμοστικά συστήματα αλληλεπίδρασης, η 
δυνητική πραγματικότητα, τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, η κινητή επικοινωνία (mobile 
communication) και τα μέσα επικοινωνίας δι’ εντοπισμού (locative media), τα 
συμμετοχικά μέσα επικοινωνίας (social media) και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης (electronic governance). Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει εξίσου στην 
παροχή γνώσεων στα παραπάνω αντικείμενα σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και στην 
εμπλοκή των φοιτητών/τριών στη δημιουργική χρήση των συγκεκριμένων τεχνολογιών, 
αξιοποιώντας τις σχετικές υποδομές του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην 
Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ. 

Το πρόγραμμα σπουδών για την απονομή ΜΔΕ στην κατεύθυνση  «Ψηφιακά Μέσα 
Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» περιλαμβάνει τα επόμενα μαθήματα : 

Α’ εξάμηνο 

 Επικοινωνιακές Διαστάσεις του Νέου Τεχνολογικού Περιβάλλοντος 

 Περιβάλλοντα Επικοινωνίας στο Φυσικό και στον Ψηφιακό Κόσμο 

 Μάθημα μεθοδολογίας (κοινό για όλες τις κατευθύνσεις) 

Β’ εξάμηνο 

 Προσαρμοστικά και Εξατομικευμένα Περιβάλλοντα Επικοινωνίας στο Διαδίκτυο 

 Συμμετοχική Ψηφιακή Επικοινωνία και Διακυβέρνηση 

 Μεθοδολογία κατεύθυνσης 

Γ’ εξάμηνο 

 Συγγραφή διπλωματικής εργασίας. 

Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική ενώ δεν απαιτείται 
η καταβολή διδάκτρων για τη φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 

Στην κατεύθυνση «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» 
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. 

 Σχολών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας, Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Γραφικής Τέχνης, Ψηφιακής Δημιουργίας και Καλών 
Τεχνών καθώς και 

 Τμημάτων Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, 
Κοινωνικών, Νομικών, Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Επιστημών 
της Αγωγής. 

Μπορεί, επίσης, να γίνει δεκτός υποψήφιος από οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή Ανώτατης 
Παιδείας (σύμφωνα με το Ν. 2916/01) ύστερα από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής και αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. 

Στη γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 2009 για την 
εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι υποψήφιοι για την κατεύθυνση 
«Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» θα εξεταστούν σε 
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τρεις θεματικές ενότητες εκ των οποίων οι δύο αφορούν στην ευρύτερη θεματολογία της 
κατεύθυνσης (ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, ζητήματα πληροφορικής και  διαδικτύου, 
επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή) ενώ η τρίτη θεματική ενότητα αφορά σε 
εισαγωγικές γνώσεις μεθοδολογίας έρευνας. Στην προκήρυξη αναφέρεται αναλυτικά η 
σχετική βιβλιογραφία για τη γραπτή εισαγωγική εξέταση. Οι υποψήφιοι για την 
κατεύθυνση είναι επίσης επιθυμητό να καταθέσουν, πριν τη διεξαγωγή της προφορικής 
συνέντευξης, υπόμνημα έκτασης μέχρι 500 λέξεων στο οποίο να αναφέρονται τα 
επιστημονικά τους ενδιαφέροντα καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να 
ακολουθήσουν σπουδές στη συγκεκριμένη κατεύθυνση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

H προκήρυξη του διαγωνισμού εισαγωγής/φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και το έντυπο αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών 
διατίθεται ηλεκτρονικά από τον ιστοχώρο  του Τμήματος (σχετική ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα http://www.media.uoa.gr/emme/news/read.php?id=2097). 

Οι ενδιαφερόμενοι για να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος ΕΜΜΕ θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Σταδίου 5, 
7ος όροφος, γραφείο 718 τηλ. 2103689405-6, 2103689384-5, 2103689457 Δευτέρα, 
Τετάρτη, Παρασκευή 10:00-13:00) από 23/2/2009 – 20/3/2009 τα σχετικά 
δικαιολογητικά. 

 

Καθηγητής Μιχάλης Μεϊμάρης 

 

Διευθυντής Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών 
στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ 

 

 


