
 
 
 
 
 
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ  

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  
Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  

για το ακαδημαϊκός έτος 2016-17 
 

To Tμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες, οι οποίες θα κατανεμηθούν 

 έως δύο (2) σε κάθε μια από τις παρακάτω τρεις ειδικεύσεις  του αγγλόφωνου 

μεταπτυχιακού προγράμματός του M.A. in Digital Media, Communication and Journalism: 

i. Digital Media, Culture and Communication  

ii. European Journalism 

iii. Risk Communication and Crisis Journalism 

Οι υποτροφίες απονέμονται στη βάση τεκμηριωμένης οικονομικής αδυναμίας και ακαδημαϊκής 

επίδοσης στο πτυχίο των βασικών σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι εκ της ημεδαπής (απόφοιτοι 

Τμημάτων Δημοσιογραφίας/Επικοινωνίας/Πολιτικών, Οικονομικών ή Ευρωπαϊκών Σπουδών), 

πρέπει να έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να υποβάλλουν 

συμπληρωματικά (ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά) από την 1η έως τις 31 Αυγούστου 2016, τα 

ακόλουθα:    

1. Αίτηση υποτροφίας οικονομικής ενίσχυσης  

2. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου  

3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας   

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

5. Αντίγραφο του τελευταίου (οικογενειακού ή προσωπικού) εκκαθαριστικού της εφορίας,  
 

Τα ονόματα των υποτρόφων θα ανακοινωθούν έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2016. 

Για πληροφορίες/υποβολή: troullou@jour.auth.gr  

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών: http://media.jour.auth.gr/ 
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Aristotle University of Thessaloniki  
School of Journalism and Mass Communications  

Post-graduate program  
MA in Digital Media, Communication and Journalism  

 
STUDENTSHIPS ANNOUNCEMENT  

for the academic year 2016-17 
 

The School of Journalism and Mass Communications 

of Aristotle University of Thessaloniki offers six  (6) studentships, 

which are to be awarded, up to two for each of the following three pathways of its year-long, 

English language graduate program M.A. in Digital Media, Communication and Journalism:  

i. Digital Media, Culture and Communication  

ii. European Journalism 

iii. Risk Communication and Crisis Journalism 

The studentships will be awarded on the basis of the applicants' documented need for financial 

assistance and their academic achievement in their Bachelor Degree. Applicants, holding a 

degree in Journalism/Communications/Political/Economic or European Studies, must already 

have been accepted to the course and, in addition, submit between 1 –31 of August, 2016 the 

following:  

1. Application/Personal Statement for the financial aid scholarship   

2. Certified copy of Bachelor Degree (official translation attached in Greek) 

3. Copy of passport or National ID (for Greek citizens) 

4. Copy of a prior year income tax return (only for Greek citizens) 

5. Certification of family status (only for Greek citizens) 

6. Any additional documentation proving financial straits or unemployment (official 

translation attached in Greek)  

The names of those selected will be announced till September 10, 2016. 

 
For info/submission: troullou@jour.auth.gr  

For detailed information about the program visit: http://media.jour.auth.gr/ 
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