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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Το Τµήµα Δηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης προκηρύσσει έως τριάντα (30) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών που επιθυµούν να 
συµµετάσχουν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του 
Τµήµατος (Υ.Α. 107313/B7, ΦΕΚ Β 1930/17/7/2014), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού 
Διπλώµατος στις ειδικεύσεις (α) Δηµοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας, και  (β) Επικοινωνία και 
Πολιτισµός.  
 
Το διετούς διάρκειας και πλήρους φοίτησης πρόγραµµα περιλαµβάνει τρία διδακτικά εξάµηνα και ένα 
τέταρτο εξάµηνο, το οποίο διατίθεται για τη συγγραφή της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Για την 
επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση (α) να 
συµµετέχουν ανελλιπώς και να αξιολογηθούν σε εννέα (9) µαθήµατα, και (β) να εκπονήσουν, υπό την 
εποπτεία συµβούλου καθηγητή, µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία περίπου 25.000 λέξεων την οποία 
πρέπει να υποστηρίξουν ενώπιον τριµελούς εξεταστικής επιτροπής. 
 
Στο Πρόγραµµα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των εξής Τµηµάτων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων 
οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής: Επικοινωνίας και Μέσων Ενηµέρωσης, Δηµοσιογραφίας, Πολιτικών 
Επιστηµών, Δηµόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονοµικών Επιστηµών, Κοινωνικών Επιστηµών, 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νοµικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, 
Επιστηµών της Αγωγής, Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, 
Μουσικών ή Κινηµατογραφικών Σπουδών, και συναφών τµηµάτων ΑΕΙ. Δεκτοί µπορούν να γίνουν και 
πτυχιούχοι συναφών τµηµάτων ΤΕΙ, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.12γ, Ν. 2916/2001.  
 
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, γνώση που 
αποδεικνύεται από πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας Α.Ε.Ι. ή από τίτλο σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στη Γραµµατεία του Τµήµατος 
Δηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες, από 11.00 π.µ. έως 13.00 
µ.µ., από την Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και την Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2015. Στην αίτησή τους 
οφείλουν να δηλώνουν την ειδίκευση που έχουν επιλέξει. Εάν οι αιτήσεις σταλούν ταχυδροµικώς θα 
ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδροµείου. Με τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι δηλώνουν την ειδίκευση 
που επιθυµούν να ακολουθήσουν και υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο πτυχίου, και, προκειµένου περί τίτλων από πανεπιστήµια της αλλοδαπής, αναγνώριση 
της ισοτιµίας τους. 

2. Αναλυτική βαθµολογία των προπτυχιακών µαθηµάτων και, προκειµένου για αποφοίτους ΤΕΙ, 
αναλυτικό πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών.  

3. Διπλώµατα ή τίτλους πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας σε µια τουλάχιστον από τις βασικές 
διεθνείς γλώσσες.  

4. Βιογραφικό σηµείωµα 
5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για άλλες εκπαιδευτικές ή 

επιµορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και για επαγγελµατική εµπειρία συναφή προς το πεδίο της 
ειδίκευσης που έχει επιλεγεί. Στην περίπτωση που υπάρχουν δηµοσιεύσεις ή/και πτυχιακή εργασία 
να υποβληθεί αντίτυπο σε ψηφιακό δίσκο (CD-ROM).  

6. Δύο συστατικές επιστολές από µέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή Ερευνητικών Ινστιτούτων.  
 
Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων πραγµατοποιείται σε δύο στάδια: 



 
Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιες/οι αξιολογούνται µε κριτήρια την επίδοση στις σπουδές τους, την 
γενικότερη εκπαιδευτική, επιµορφωτική, ερευνητική/συγγραφική ή επαγγελµατική δραστηριότητά τους, 
όπως αυτή προκύπτει από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Με βάση τα κριτήρια αυτά καταρτίζονται 
πίνακες αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά για κάθε ειδίκευση. 
 
Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιες/οι που προηγούνται στον ανωτέρω πίνακα καλούνται, σε αριθµό ίσο µε 
το διπλάσιο του αριθµού των προκηρυσσοµένων θέσεων σε προφορική συνέντευξη που θα διεξαχθεί το 
διάστηµα µεταξύ 21 και 25 Σεπτεµβρίου 2015, στο κτίριο του Τµήµατος, στην οδό Εγνατίας 46, σε µέρες 
και ώρες που θα ανακοινωθούν στη Γραµµατεία και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος 
Σπουδών του Τµήµατος (http://www.jour.auth.gr/mtpx), στις αρχές του παραπάνω µηνός. Η απόδοση των 
υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται µε κριτήρια: (α) την αναλυτική σκέψη και την 
ικανότητα των υποψηφίων για προσέγγιση, µε τρόπο επιστηµονικά τεκµηριωµένο και µεθοδολογικά 
συνεπή, θεµάτων συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο της προτιµούµενης ειδίκευσης του Π.Μ.Σ. και την 
ανάπτυξη  σχετικής επιχειρηµατολογίας, (β) το βαθµό κατανόησης εκ µέρους των υποψηφίων της 
προβληµατικής που αναπτύσσεται στην καθορισµένη από την προκήρυξη του ΠΜΣ βιβλιογραφίας, και (γ) 
τη συνάφεια των επιστηµονικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το αντικείµενο του Π.Μ.Σ. 
 
Η βιβλιογραφία για την προφορική συνέντευξη ορίζεται ως εξής για τις δύο ειδικεύσεις: 
Α) Δηµοσιογραφία & Νέων Μέσων 
1. Gillmor, D. (2006). Εµείς είµαστε το µέσο. Λαϊκή δηµοσιογραφία από τον λαό, για το λαό. Οξύ, Κεφ. 6, 
σελ. 180-217. 
2. Σιαπέρα, Ε. και Δηµητρακοπούλου, Δ. (2013). «Διαδίκτυο και Δηµοσιογραφία», Ζητήµατα 
Επικοινωνίας 14-15: 30-46. 
3. Hermida, A. (2011). "Twittering the news: The emergence of ambient journalism", Journalism Practice 
4 (3): 297-308. 
 
Β) Επικοινωνίας & Πολιτισµού 
1. Jenkins, Henry (2004). ‘The Cultural Logic of Media Convergence’, International Journal of 
Cultural Studies 2004, 7(1): 33-43 
2. Castells, Manuel (2014). ‘The Impact of the Internet on Society: A Global Perspective’ 
3. Simon, Nina (2010). The participatory Museum, Κεφ. 1 “Principles of Participation’  
 
O πίνακας των εισακτέων στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών θα επικυρωθεί από την Γενική 
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και θα ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραµµατείας του 
Τµήµατος καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος. Τα 
µαθήµατα του µεταπτυχιακού προγράµµατος θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015.  
Οι εισακτέοι µεταπτυχιακοί φοιτητές θα καταβάλουν ποσό 500 ευρώ ανά εξάµηνο (για τα 4 εξάµηνα 
φοίτησης, συνολικά 2000 ευρώ) για την ενίσχυση του προγράµµατος σπουδών. Το ανωτέρω ποσό 
καταβάλλεται στην αρχή κάθε εξαµήνου. Κάθε χρόνο ένας αριθµός φοιτητών κάθε ειδίκευσης απαλλάσ-
σεται από τα δίδακτρα (βάσει επίδοσης και οικονοµικών κριτηρίων), προσφέροντας επικουρικό έργο στη 
διδασκαλία των µαθηµάτων και των εργαστηρίων του προγράµµατος. Ο αριθµός των φοιτητών 
καθορίζεται κάθε έτος από την ΓΣΕΣ του Τµήµατος µε γνώµονα το συνολικό αριθµό των εισακτέων 
(ενδεικτικά, σε σύνολο 30 εισακτέων, τουλάχιστον 4 φοιτητές απαλλάσσονται από την καταβολή του 
ποσού σε κάθε έτος). Επιπλέον, κάθε χρόνο 2 µεταπτυχιακοί φοιτητές λαµβάνουν (µετά από σχετική 
προκήρυξη και αξιολόγηση) ανταποδοτικές υποτροφίες που προκηρύσσει το Τµήµα Σπουδών του ΑΠΘ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν καθηµερινά µε τη 
γραµµατεία του Τµήµατος, τηλ. 2310-991951. 
  

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Δηµοσιογραφίας & ΜΜΕ 
Γρηγόρης Πασχαλίδης – αναπληρωτής καθηγητής 

 


