
 

 

  

ΟΔΗΓΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
2017-2018 



 
2 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 

  



 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιμέλεια & Σχεδιασμός Εντύπου  - Συλλογή και Επεξεργασία Υλικού 
Δρ Φανή Γαλατσοπούλου (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό,  Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ) 
  



 
4 

Πίνακας περιεχομένων 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ .............................................................................................. 6 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α.Π.Θ. ...................................................................... 9 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ........................................................................................................... 11 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ .................................................................................................................... 14 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ................................................................................................................................. 15 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ............................................................................................................... 17 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ............................................................................ 18 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ........................................................................................ 18 

ΜΕΛΗ Ε.Ε.Π. (ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ......................................................................................... 19 

ΜΕΛΗ Ε.ΔΙ.Π. (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ................................................................................ 19 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ................................................................................................................................ 20 

2. ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ................................................................................................................................................... 21 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ........................................................................................ 21 

ΜΕΛΗ ΕΕΠ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ............................................................................................ 24 

ΜΕΛΗ Ε.ΔΙ.Π. (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ................................................................................ 25 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ............................................................................................................................ 25 

3. ΣΠΟΥΔΕΣ ................................................................................................................................................ 27 

3.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ............................................................................................... 27 

3.1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ............................................................................................. 28 

3.1.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ........................................................................................................................... 30 

3.1.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ...................................................................................................................... 35 

3.1.4. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ............................................................................................................................... 42 

3.1.5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ....................................................................................................................................... 44 

3.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ).............................................................................. 49 

3.2.1. ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ................................................................ 49 

3.2.2. ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ .................................................................... 50 

3.2.3.  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ .............................................................. 51 

4. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ........................................................................................................................... 53 

5. ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ........................................................................................................................................ 55 

ΕΤΗΣΙΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ’ ............................................................... 55 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ................................................. 56 

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ....................................................................................................................... 57 

7.  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ......................... 58 

8.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ........................................................................................................................... 59 

8.1.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ........................................................................... 60 

8.2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Μ.Μ.Ε. ...................................................................................................... 61 



 
5 

8.3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ............................................................................. 63 

8.4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.......................................................................................................... 64 

8.5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ...................................................................................... 65 

9. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ .......................................................................................................................... 68 

10. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ............................................................................................................................................ 69 

11. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ............................................................................................................................ 70 

12. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  2017-2018 ................................................................................................. 72 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ........................................................................................................ 72 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018: ................................................................................................................ 72 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018: ...................................................................................................................... 72 

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ............................................................................ 72 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018 ................................................................................................................. 72 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018 ....................................................................................................................... 72 

ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ................................................................................ 72 

 

 

 

 

 

  



 
6 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 
 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1925 και αποτελεί το μεγαλύτερο σε 
αριθμό φοιτητών ελληνικό πανεπιστήμιο.  Οι εγκαταστάσεις της πανεπιστημιούπολης (campus) 
βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και εκτείνονται σε μία έκταση περίπου 430.000 τμ, ενώ 
ορισμένες  από τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της 
πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις. 

Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή. 
Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θεσμοθετημένα  Εργαστήρια 
και 23 Σπουδαστήρια. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, μαζί 
με τις 45 περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών (17 εκ των οποίων 
θεσμοθετημένες) συγκροτούν το σύστημα βιβλιοθηκών του A.Π.Θ. 
 
Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 68 προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή 
προγράμματα σπουδών. Υπάρχουν ακόμη 23 συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση 
διδακτορικών διατριβών, Ελλήνων και ξένων υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη. 
 

Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα 73.930 φοιτητές, εκ των οποίων οι 65.026 
παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 8.472 μεταπτυχιακά προγράμματα (εκ των 
οποίων, οι 3.952 είναι υποψήφιοι διδάκτορες). 

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση του Πανεπιστημίου είναι:   

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης   

Πανεπιστημιούπολη 

54124  Θεσσαλονίκη   

 

 

Το τηλεφωνικό κέντρο του Πανεπιστημίου απαντά στο: +30 2310 996000 

O διαδικτυακός τόπος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου βρίσκεται στη διεύθυνση: www.auth.gr   

 

http://www.auth.gr/
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Πρυτανικές Αρχές 

 

Περικλής Α. Μήτκας 
Πρύτανης  
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή 
 

Θεόδωρος Λ. Λαόπουλος 
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού 
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, Σχολή  Θετικών Επιστημών 
 

Παρασκευή Κ. Αργυροπούλου − Πατάκα 
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων 
Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας 
 

Δέσποινα Ι. Κλαβανίδου 
Αναπληρώτρια Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής, Νομική Σχολή 
 

Αριάδνη Στογιαννίδου 
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων 
Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή 
  

Νικόλαος Χρ. Βαρσακέλης 
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών 
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών 
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Χάρτης Κεντρικής Πανεπιστημιούπολης 

 

 

 

 

 

Στον ηλεκτρονικό  ‘Χάρτη Παρουσίας του Α.Π.Θ.’ (https://www.auth.gr/access)   μπορείτε να 

εντοπίσετε τους χώρους του πανεπιστημίου, που βρίσκονται εντός της κεντρικής 

πανεπιστημιούπολης, αλλά και στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκροτήμα της Θεσσαλονίκης, καθώς 

και σε ολόκληρη την Ελλάδα.  

https://www.auth.gr/access
https://www.auth.gr/access
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Χρήσιμα τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις Α.Π.Θ. 

 
 

http://dps.auth.gr/el  

https://it.auth.gr/el  

https://eurep.auth.gr/  

http://dps.auth.gr/el
https://it.auth.gr/el
https://eurep.auth.gr/
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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

 
 
 
Μεταξύ των πρώτων ακαδημαϊκών μονάδων που συγκρότησαν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  το 
1925, περιλαμβανόταν  και το Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, η  
έναρξη της λειτουργίας του  Τμήματος χρονολογείται από το ακαδημαϊκό έτος 1928-29  και μέχρι το 
1971 το πρόγραμμα σπουδών  αναπτύσσονταν στα  επιστημονικά πεδία της Οικονομικής και 
Πολιτικής Επιστήμης, στο πλαίσιο της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΠΕ). 
Με την αναδιοργάνωση των σπουδών  το 1971, η Πολιτική Επιστήμη συμπεριελήφθη στα 
επιστημονικά πεδία του Τμήματος Νομικής,  ενώ  οι Οικονομικές Επιστήμες  οργανώθηκαν στο Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών.  Το 1999 ιδρύθηκε το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, η εκπαιδευτική 
λειτουργία του οποίου άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01 και απετέλεσε  το τρίτο τμήμα στη 
Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Με την ανασυγκρότηση των Σχολών του ΑΠΘ 
το 2013, τη μετονομαζόμενη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΟΠΕ) συγκροτούν τα 
Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας.    
Τα επιστημονικά πεδία που πλαισιώνουν το περιεχόμενο των σπουδών κάθε  τμήματος  εντάσσονται 
στις κοινωνικές επιστήμες, ενώ παράλληλα  εξειδικεύονται σε τομείς σύγχρονων γνωστικών 
αντικειμένων  στην Οικονομική  Θεωρία και Πολιτική, στην Οικονομική Ανάπτυξη, στη Διοίκηση, στην 
Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία, στην Πολιτική  Ανάλυση, στη Δημοσιογραφία και την Επικοινωνία. 
 
Κοσμήτορας 
Ευγενία Πετρίδου  
Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
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ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

ΙΔΡΥΣΗ 

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και  Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) ιδρύθηκε το 1991 στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΠΔ 331/29-7-91) με αποστολή να παρέχει την απαραίτητη 
θεωρητική και πρακτική γνώση για άσκηση της Δημοσιογραφίας, να ερευνά θέματα που σχετίζονται 
με το αντικείμενο της Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, καθώς και να συμβάλλει 
στην κατοχύρωση του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος. 
Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ από την ίδρυσή του μέχρι το 2013 ήταν ανεξάρτητο Τμήμα, ενώ 
στις 05/06/2013 εντάχθηκε στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΠΔ 98/2013, ΦΕΚ 
143/Α΄/5-6-2013, ΦΕΚ 140/11-6-2013 τ.Α΄). 
 
Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με τις επί μέρους κατευθύνσεις:  

Α. Δημοσιογραφίας  
Β. Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
 

Επίσης, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2008-
2009 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο απονέμει τους εξής τίτλους: 

 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)  
α. στη Δημοσιογραφία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας,  
β. στην Επικοινωνία και τον Πολιτισμό. 
 
Διδακτορικό Δίπλωμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. 
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Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λειτουργέι και αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, το οποίo οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις εξής τρεις ειδικεύσεις: 

 
α. Ψηφιακά Μέσα, Πολιτισμός και Επικοινωνία (Digital Media, Culture and Communication) 
β. Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία (European Journalism ) 
γ. Επικοινωνία της Διακινδύνευσης και Δημοσιογραφία Κρίσεων (Risk Communication and 

Crisis Journalism). 
 

Από τον Σεπτέμβριο του 2002, το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο 
στην οδό Εγνατία 46, ενώ μέχρι τότε στεγαζόταν στο Μανδαλίδειο κτίριο στην παλαιά παραλία της 
Θεσσαλονίκης. 
 
Η γραμματεία βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Νέου Κτιρίου, η βιβλιοθήκη βρίσκεται στον δεύτερο 
όροφο, ενώ στον πέμπτο όροφο στεγάζεται νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Αίθουσες 
διδασκαλίας υπάρχουν στον πρώτο, δεύτερο και τέταρτο όροφο και ονομάζονται 
αντίστοιχα  αίθουσα 1, 2α, 2β, 4α και 4β. Μαθήματα γίνονται επίσης σε αίθουσες της σχολής ΟΠΕ 
στην Πανεπιστημιούπολή. 
 

Διεύθυνση Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ: 
Εγνατία 46,  Τ.Κ. 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Επικοινωνία με τη γραμματεία: 
Τηλ. 2310 992055, 992062,  -  Fax  2310 992098 -   e-mail:  info@jour.auth.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.jour.auth.gr  

 
Στο περίπτερο 1 του χώρου της ΔΕΘ (Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης) στεγάζονται επίσης πλήρως 
εξοπλισμένα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά στούντιο, όπως και η έδρα του εργαστηρίου Εφαρμογών 
Πληροφορικής και του εργαστηρίου Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος. 
 

mailto:info@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 
 

 

 

 
  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

Διοίκηση
( Πρύτανης, Σύγκλητος)

Σχολή
Οικονομικών και

Πολιτικών Επιστημών
Κοσμήτορας

Τμήμα
Οικονομικών 

Επιστημών
Πρόεδρος

Τμήμα
Πολιτικών Επιστημών

Πρόεδρος

Τμήμα
Δημοσιογραφίας και

Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας

Πρόεδρος
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Γενική Συνέλευση Τμήματος  
 

Πρόεδρος 
Βέγλης Ανδρέας,  καθηγητής 
 

Αναπληρωτής Πρόεδρος 
Πολίτης Περικλής, αναπληρωτής καθηγητής 

 
Μέλη 
ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. 
Βαμβακάς Βασίλης, επίκουρος καθηγητής 
Βέγλης Ανδρέας, καθηγητής 
Βερβεροπούλου Ζωή, επίκουρη καθηγήτρια 
Γαρδικιώτης Αντώνιος, αναπληρωτής καθηγητής 
Δεληγιάννη Ελισάβετ, αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Δημητρακοπούλου Δήμητρα, επίκουρη καθηγήτρια 
Δημούλας Χαράλαμπος, επίκουρος καθηγητής 
Καϊτατζή-Whitlock Σοφία, καθηγήτρια 
Καλλίρης Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής 
Λυβάνιος Δημήτριος, επίκουρος καθηγητής 
Μπαλτζής Αλέξανδρος, αναπληρωτής καθηγητής 
Πασχαλίδης Γρηγόρης, καθηγητής 
Παναγιώτου Νικόλαος, επίκουρος καθηγητής 
Πολίτης Περικλής, αναπληρωτής καθηγητής 
Σκαμνάκης Αντώνιος, επίκουρος καθηγητής 
Τζωαννοπούλου Μαρίνα, επίκουρη καθηγήτρια 
Τσουρβάκας Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής 
Τσιγγίλης Νικόλαος, επίκουρος καθηγητής 
Φραγκονικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωτής καθηγητής 

 
Εκπρόσωπος Μελών Ε.Ε.Π 
Γαλατσοπούλου Φανή, τακτικό μέλος 
Μπάνου Βασιλική, αναπληρωματικό μέλος 
 

Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. 
Τσαρχόπουλος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 
Κεντερελίδου Κλειώ, αναπληρωματικό μέλος 
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Επιτροπές Τμήματος  
 
Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών 
Α. Γαρδικιώτης (συντονιστής),  
Δ. Δημητρακοπούλου  
Σ. Καϊτατζή 
Γ. Τσουρβάκας 
 
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) 
Α. Βέγλης (συντονιστής) 
Χ. Δημούλας 
Π. Πολίτης 
Ν. Τσιγγίλης 
 
Σύμβουλοι Σπουδών 
Δ. Λυβάνιος (συντονιστής) 
Φ. Γαλατσοπούλου 
Α. Γαρδικιώτης (Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΠΘ) 
Ε. Δεληγιάννη 
Α. Μπαλτζής (ειδικά για παλαιούς φοιτητές) 
 
Επιτροπή Οικονομικών  
Φ. Γαλατσοπούλου 
Κ. Κεντερελίδου 
 
Υπεύθυνοι των διεθνών προγραμμάτων ERASMUS+ & Erasmus International 
Α. Μπαλτζής 
Δ. Δημητρακοπούλου 
 
Εκπρόσωπος Τμήματος στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Γ. Καλλίρης 
 
Υπεύθυνος Κτιρίου 
Ν. Τσιγγίλης 
 
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης 
Γ. Τσουρβάκας 
 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 
Ν. Παναγιώτου 
Β. Μπάνου 
 
Υπεύθυνη Οδηγού Σπουδών 
Φ. Γαλατσοπούλου 
 
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας/Δημοσιοποίησης υλικού στο διαδίκτυο/ΑΠΕΛΛΑ  
Π. Τσαρχόπουλος 
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ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Λέσχη Ανάγνωσης 
Ζ. Βερβεροπούλου 
 
Ερευνητικό Σεμινάριο Υποψηφίων Διδακτόρων 
Β. Βαμβακάς 
 
Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας 
Α. Σκαμνάκης 
 
Διεθνές Θερινό Σχολείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Δημοσιογραφίας σε συνεργασία με τη DW 
Akademie και Beijing Foreign Studies University 
Ν. Παναγιώτου- X. Φραγκονικολόπουλος 
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1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

  

Ανθρώπινο Δυναμικό

Διδακτικό και  Επιστημονικό Προσωπικό

•Μέλη Δ.Ε.Π. (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό)

•Μέλη Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)

•Μέλη Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

•Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)

•Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί 

Διοικητικό Προσωπικό

•Προϊσταμένη Γραμματείας

•Προσωπικό Γραμματείας

•Προσωπικό Βιβλιοθήκης

Λοιπό  Προσωπικό

•Υπεύθυνοι Φύλαξης

•Υπεύθυνοι Καθαριότητας
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Διδακτικό, Ερευνητικό και Εργαστηριακό Προσωπικό 

Μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) 
Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail Γνωστικό αντικείμενο 

Καθηγητές 
   

Βέγλης Ανδρέας  2310992092 veglis@jour.auth.gr  Εφαρμογές Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στα 
ΜΜΕ 

Καϊτατζή -Γουίτλοκ 
Σοφία  

2310992082 sophika@jour.auth.gr 
sophiakw@otenet.gr  

Πολιτική Επιστήμη και Πολιτική 
Επικοινωνία  

Πασχαλίδης Γρηγόρης  2310992072 paschagr@jour.auth.gr  Πολιτισμικές Σπουδές  
Αναπληρωτές  Καθηγητές 

Γαρδικιώτης Αντώνης  2310991995 agardiki@jour.auth.gr  Κοινωνική Ψυχολογία και ΜΜΕ 

Δεληγιάννη Ελισάβετ  2310992081 elsa@jour.auth.gr  Δίκαιο και Επικοινωνία 

Καλλίρης Γιώργος  2310994280 gkal@jour.auth.gr  Τεχνολογία των Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας (Ηλεκτρονικά Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας-Ραδιόφωνο, 
Τηλεόραση) 

Μπαλτζής Αλέξανδρος  2310992066 baltzis@jour.auth.gr  Κοινωνιολογία των Τεχνών και 
Μαζική Επικοινωνία 

Πολίτης Περικλής  2310992077 ppolitis@auth.gr  Ανάλυση Λόγου των ΜΜΕ 

Τσουρβάκας Γεώργιος  2310992076 gtsourv@jour.auth.gr  Οικονομία και Διοίκηση 
(Μάνατζμεντ) των ΜΜΕ 

Φραγκονικολόπουλος 
Χρήστος  

2310991979 chfragk@jour.auth.gr  Διεθνείς σχέσεις και ΜΜΕ 

 
Επίκουροι Καθηγητές 

   

Βαμβακάς Βασίλειος  2310991971 vamvakasv@jour.auth.gr  Κοινωνιολογία της επικοινωνίας 

Βερβεροπούλου Ζωή  2310992073 zoiv@jour.auth.gr   Θεωρία και κριτική των τεχνών του 
λόγου και του θεάματος 

Δημητρακοπούλου 
Δήμητρα 

2310991959 dimitrakopouloud@jour.a
uth.gr  

Εναλλακτική και Συμμετοχική 
Δημοσιογραφία  

Δημούλας Χαράλαμπος 2310994245 babis@jour.auth.gr 
 

 

Τεχνολογία των Μ.Μ.Ε. (Ψηφιακή 
Διαχείριση Ήχου και Εικόνας στα 
Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε)  

Κωσταρέλλα Ιωάννα 
 

 Υπό διορισμό   

Λυβάνιος Δημήτρης  2310991994 livanios@jour.auth.gr  Νεότερη Ελληνική και Ευρωπαϊκή 
Ιστορία 

Παναγιώτου Νίκος 2310992058 npanagiotou@jour.auth.gr  Διεθνής δημοσιογραφία 

Σκαμνάκης Αντώνης  2310992068 askamnak@jour.auth.gr  Δημοσιογραφία: Ρεπορτάζ- Ειδήσεις 

Τσιγγίλης Νικόλαος   2310991997 
 

ntsigilis@jour.auth.gr  Μεθοδολογία και Ψυχομετρία των 
Κοινωνικών Επιστημών   

Τζωαννοπούλου Μαρίνα  2310992061 marijo@jour.auth.gr  Εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας 
και νοητικό λεξικό – Διδασκαλία της 
Αγγλικής για Ειδικούς Σκοπούς 

   

http://www.jour.auth.gr/?page_id=473
mailto:veglis@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=734
http://www.jour.auth.gr/?page_id=734
mailto:sophika@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=923
mailto:paschagr@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=709
mailto:agardiki@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=720
mailto:elsa@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=1487
mailto:gkal@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=700
mailto:baltzis@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=614
mailto:ppolitis@auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=638
mailto:gtsourv@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=713
http://www.jour.auth.gr/?page_id=713
mailto:chfragk@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=1459
mailto:vamvakasv@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=723
mailto:zoiv@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=1479
http://www.jour.auth.gr/?page_id=1479
mailto:dimitrakopouloud@
http://www.jour.auth.gr/?page_id=1034
mailto:babis@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=705
mailto:livanios@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=1957
mailto:npanagiotou@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=1332
mailto:askamnak@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=1502
mailto:ntsigilis@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=933
mailto:marijo@jour.auth.gr
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Μέλη Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) 
Γαλατσοπούλου Φανή  2310 992096 fgal@jour.auth.gr  Εκπαίδευση και ΜΜΕ στο Ταξίδι 

και τον Τουρισμό  
Μπάνου Βασιλική  2310 991979 banou@jour.auth.gr   Δίκτυα Επικοινωνίας- 

Επικοινωνιολογία 
Μπαρμπαργύρης 
Κωνσταντίνος  

2310 992080 barbargi@jour.auth.gr   Εφαρμογές Τεχνολογιών 
Πληροφορίας & Επικοινωνίας 
στα Μ.Μ.Ε. 

 

Μέλη Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) 
 

Κεντερελίδου Κλειώ  2310 991976 ckent@jour.auth.gr  Πολιτική Επικοινωνία – Δημόσιες 
Σχέσεις 

Ματσιώλα Μαρία 2310 994284 mmat@jour.auth.gr Τεχνολογικά Εργαλεία στα 
Ηλεκτρονικά και Διαδικτυακά 
ΜΜΕ 

Ναλμπάντης Γεώργιος  2310 992095 genale@jour.auth.gr    Οργάνωση και Διοίκηση των 
οργανισμών επικοινωνίας 

Τσαρχόπουλος 
Παναγιώτης 

2310 992065 patsar@jour.auth.gr  Τεχνολογίες των ΜΜΕ και των 
Ψηφιακών Χώρων 

 

Μέλη Ε.ΤΕ.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) 
 

 Χριστοδούλου 
Γιώργος 

 2310992093  gxristod@jour.auth.gr  

 
  

      

 

http://www.jour.auth.gr/?page_id=776
mailto:fgal@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=748
mailto:banou@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=740
http://www.jour.auth.gr/?page_id=740
mailto:barbargi@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=744
mailto:ckent@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=1026
mailto:mmat@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=1016
mailto:genale@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/?page_id=4245
http://www.jour.auth.gr/?page_id=4245
mailto:patsar@jour.auth.gr
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Διοικητικό Προσωπικό 
 
Προϊσταμένη Γραμματείας 

Καδινοπούλου Γεωργία                     2310 991955 
 

Προσωπικό Γραμματείας 

 
Χατζηελευθερίου Χρήστος               2310 991951 
ΙΔΑΧ ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 
 
Τριανταφυλλίδου Αγγελική             2310 992063 
Εργολαβική Υπάλληλος  
 
Κυβρακίδου-Ζαπατέτα Καλλιόπη      2310 992055 
Εργολαβική Υπάλληλος 
 
 

Προσωπικό  Βιβλιοθήκης 

Παπαχρήστου Σταματία                    2310 992093 
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων 
 
Κώνστα Ουρανία                                2310 992094 
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 

 
Υπεύθυνοι Φύλαξης 

Πατσιαλούδης  Χρήστος       2310 991974 
Εργολαβικός Υπάλληλος  
 
Πολυζωίδης Γιώργος                         2310 991974 
Εργολαβικός Υπάλληλος  
 
 

Υπεύθυνη Καθαριότητας 

Παπανικολάου  Δήμητρα                2310 991974 
Εργολαβική Υπάλληλος  

  



 
21 

2. ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 

Μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) 
 
 
Βαμβακάς Βασίλειος 

Επίκουρος καθηγητής, Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Τμήμα Κοινωνιολογίας του Goldsmiths College, 
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Διδακτορικό Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, με γνωστικό 
αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κοινωνιολογία της 
δημοφιλούς κουλτούρας, πολιτική επικοινωνία, πολιτισμικές σπουδές. 
 
Βέγλης Ανδρέας 

Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Διευθυντής του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πτυχίο, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Τμήμα Φυσικής, Σχολής Θετικών 
Επιστημών, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
στα ΜΜΕ», και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Χρήση πληροφορικής στη Δημοσιογραφία, 
Δημοσιογραφικοί δικτυακοί τόποι, Μελέτη διάδρασης δικτυακών τόπων, Αναζήτηση πληροφοριών 
στο διαδίκτυο, Συστήματα συνεργατικής εργασίας βασισμένα σε υπολογιστές, Προηγμένα συστήματα 
έκδοσης, Κατανεμημένη εκτύπωση, Υποστηρικτικά συστήματα μάθησης. 
 
Βερβεροπούλου Ζωή 

Επίκουρη καθηγήτρια, Πτυχίο, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & 
Φιλολογίας, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και κριτική των τεχνών του λόγου και του 
θεάματος» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Θεωρία και γλώσσα της κριτικής (του θεάτρου, της 
λογοτεχνίας και των τεχνών γενικότερα),  δημοσιογραφικός λόγος για τις τέχνες, θεωρία θεάτρου, 
θεωρία λογοτεχνίας, σχέσεις λογοτεχνίας και θεάτρου, σχέσεις δημοσιογραφίας, ΜΜΕ και 
λογοτεχνίας, σχέσεις δημοσιογραφίας, ΜΜΕ και θεάτρου/θεάματος. 
 
Γαρδικιώτης Αντώνης 

Αναπληρωτής καθηγητής, Πτυχίο Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μεταπτυχιακό (MSc) 
London School of Economics and Political Sciences, University of London, Μεταπτυχιακό (PgDip) 
School of Social Sciences, Cardiff University, Διδακτορικό School of Psychology, Cardiff University, με 
γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική 
επιρροή και πειθώ, επιδράσεις των μέσων, κοινωνικά μέσα, επικοινωνία της υγείας. 
 
Δεληγιάννη Έλσα 

Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Πτυχίο Νομική Σχολής ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Νομική 
Σχολή, Πανεπιστήμιομιο Paris 2 με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο & Επικοινωνία» και ερευνητικά 
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ενδιαφέροντα: Πνευματική ιδιοκτησία, Δίκαιο & Ηθική στα Νέα Μέσα Επικοινωνίας, Δημοσιογραφική 
ηθική /δεοντολογία, Εγγραμματισμός στα Νέα Μέσα. 
 
Δημητρακοπούλου Δήμητρα 

Επίκουρη καθηγήτρια, Πτυχίο Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό Publishing Studies, University of Stirling, UK, 
Διδακτορικό Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, με γνωστικό αντικείμενο 
«Εναλλακτική και Συμμετοχική Δημοσιογραφία» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, εναλλακτικές και συμμετοχικές μορφές δημοσιογραφίας, κοινωνικά κινήματα και 
κοινωνική δικτύωση, ψηφιακός εγγραμματισμός. 

 
Δημούλας Χαράλαμπος 

Επίκουρος καθηγητής, Δίπλωμα και Διδακτορικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία των Μ.Μ.Ε. (Ψηφιακή διαχείριση ήχου και 
εικόνας στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ)» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ηλεκτρονικά ΜΜΕ, τεχνικές 
διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχομένου, ραδιοτηλεοπτική παραγωγή, τεχνολογίες ψηφιακής - 
διαδικτυακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου, ψηφιακός κινηματογράφος, τεχνολογίες πολυμέσων - 
υπερμέσων, επεξεργασία σήματος, έξυπνα συστήματα, ευφυής επεξεργασία και σημασιολογική 
ανάλυση πολυμεσικού περιεχομένου. 
 
 
Καϊτατζή-Γουίτλοκ Σοφία 

Καθηγήτρια, Πτυχίο Uppsala University, Μεταπτυχιακό City University, Λονδίνο Διδακτορικό 
Westminster University, Λονδίνο, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη και Πολιτική 
Επικοινωνία» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πολιτική επικοινωνία, επικοινωνιακή πολιτική, 
‘επικοινωνιακές σχέσεις εξουσίας’, δημοκρατία και επικοινωνία, πολιτική οικονομία της 
γνώσης/άγνοιας, πολιτική οικονομία της ‘κοινωνίας των πληροφοριών’, επικοινωνιακά προβλήματα 
ψηφιακής εποχής: πληροφοριακός πληθωρισμός (infoflation), κ.ά. 
 
Καλλίρης Γεώργιος  

Αναπληρωτής καθηγητής, Δίπλωμα και Διδακτορικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
(Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Ραδιόφωνο - Τηλεόραση)» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
Τεχνικές λήψης, επεξεργασίας και αναπαραγωγής του ήχου, Τεχνικές λήψης, επεξεργασίας και 
αναπαραγωγής της εικόνας, Τεχνολογίες και τεχνικές διαχείρισης του οπτικοακουστικού 
περιεχομένου, Εκπαίδευση με πολυμέσα και ηλεκτρονική μάθηση, Οπτικοακουστικές παραγωγές, 
Παραγωγές διαδικτυακού ραδιοφώνου και τηλεόρασης. 
 
Λυβάνιος Δημήτριος 

Επίκουρος καθηγητής, Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ, Διδακτορικό 
Τμήμα Ιστορίας, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Ελληνική και 
Ευρωπαϊκή Ιστορία» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεότερη ελληνική και βαλκανική ιστορία, 18ος -
20ος αι., εθνικά κινήματα σε Ελλάδα και Βαλκάνια, ελληνική ιστοριογραφία, η λειτουργία της βίας και 
της θρησκείας στη διαμόρφωση των συλλογικών ταυτοτήτων, το Μακεδονικό Ζήτημα. 
 
Μπαλτζής Αλέξανδρος 

Αναπληρωτής καθηγητής, Πτυχίο, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Τμήμα Κοινωνιολογίας, 
Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Σόφιας “St. Kliment Ohridski” με γνωστικό αντικείμενο 
«Κοινωνιολογία των Τεχνών και Μαζική Επικοινωνία» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πολιτιστικές και 
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δημιουργικές βιομηχανίες, παγκοσμιοποίηση, παραγωγή και κατανάλωση πολιτισμού, πολιτιστική 
πολιτική. 
 
Παναγιώτου Νικόλαος 

Επίκουρος καθηγητής, Πτυχίο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σπουδών, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Μεταπτυχιακό University of Kent at Canterbury, Διδακτορικό Τμήμα Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Δημοσιογραφία» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
Διεθνή Δημοσιογραφία, Διαχείριση Κρίσεων, Πολιτική Επικοινωνία,  Ειρηνευτική Δημοσιογραφία, 
Διεθνείς Σχέσεις. 
 
Πασχαλίδης Γρηγόριος 

Καθηγητής, Πτυχίο Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Manchester, 
Μεταπτυχιακό Σχολής Συγκριτικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Essex, Διδακτορικό Τμήμα 
Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμικές Σπουδές», και 
ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πολιτισμική θεωρία και πολιτική, μαζική και οπτική επικοινωνία, ψηφιακή 
κουλτούρα. 
 
Πολίτης Περικλής 

Αναπληρωτής καθηγητής, Πτυχίο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, ΑΠΘ, 
Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Τμήμα Φιλολογίας, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση λόγου 
των ΜΜΕ» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανάλυση λόγου Τύπου & τηλεόρασης, ανάλυση λόγου 
διαφήμισης, αφηγηματολογία & ΜΜΕ, κοινωνιογλωσσολογία των ΜΜΕ και του διαδικτύου, σώματα 
κειμένων δημοσιογραφικού λόγου, λεξικογραφία. 
 
Σκαμνάκης Αντώνιος 

Επίκουρος καθηγητής, Πτυχίο School of Humanities and Social Sciences, University of Wolverhampton, 
Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό School of Communications, Dublin City University με γνωστικό 
αντικείμενο «Δημοσιογραφία: Ρεπορτάζ-Ειδήσεις» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Σχέσεις πολιτικής 
εξουσίας και δημοσιογραφίας, Περιφερειακά ΜΜΕ, Εξέλιξη των δημοσιογραφικών σπουδών στην 
Ευρώπη, Περιβάλλον και Δημοσιογραφία. 
 
Τσουρβάκας Γεώργιος 

Αναπληρωτής καθηγητής, Πτυχίο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο και Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,  Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μεταπτυχιακό  Master Law and 
Economics Διαπανεπιστημιακό Hamburg, Linkoping, Stockholm Universities, Διδακτορικό Τμήμα 
Κοινωνιολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία των ΜΜΕ» και 
ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τα Οικονομικά των ΜΜΕ, το Μάνατζμεντ των οργανισμών επικοινωνίας 
και πολιτισμού, το μάνατζμεντ των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, το μάρκετινγκ των  πολιτιστικών 
και μη κερδοσκοπικών οργανισμών. 
 
Τζωαννοπούλου Μαρίνα 

Επίκουρη καθηγήτρια, Πτυχίο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό Centre 
for Language and Communication Studies, Trinity College, Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, Διδακτορικό 
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Εκμάθηση δεύτερης/ξένης 
γλώσσας και νοητικό λεξικό – διδασκαλία της αγγλικής για ειδικούς σκοπούς» και ερευνητικά 
ενδιαφέροντα: Εφαρμοσμένη γλωσσολογία, εκμάθηση, απόκτηση και διδασκαλία της 
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δεύτερης/ξένης γλώσσας, ψυχογλωσσολογία, αγγλικά για ειδικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς, 
ολοκληρωμένα προγράμματα μάθησης και περιεχομένου, δημοσιογραφικός λόγος. 
 
Τσιγγίλης Νικόλαος 

Επίκουρος καθηγητής, Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΑΠΘ), Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην 
Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία, Διδακτορικό δίπλωμα στις Μετρήσεις και Αξιολόγηση (Εθνική 
Ακαδημία Αθλητισμού, Σόφια Βουλγαρία), Διδακτορικό δίπλωμα στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά 
(Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας, 
Εφαρμογές στατιστικών μεθόδων στις κοινωνικές επιστήμες, Ψυχομετρία.  

 

Φραγκονικολόπουλος Χρήστος  

Αναπληρωτής  καθηγητής, κάτοχος της Έδρας Jean Monnet European Integration Journalism, Πτυχίο 

Πολιτική Επιστήμη, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων, University of Kent at 

Canterbury, Διδακτορικό Διεθνείς Σχέσεις, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων, 

University of Kent at Canterbury, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις & ΜΜΕ» και 

ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμοί, Παγκόσμια Διακυβέρνηση, Διεθνείς Μη-

Κυβερνητικές Οργανώσεις, Εξωτερικές Ειδήσεις-Διεθνείς Σχέσεις και ΜΜΕ, Ειρηνευτική 

Δημοσιογραφία, Δημόσια Διπλωματία.  

 

 

Μέλη ΕΕΠ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) 
 
Γαλατσοπούλου Φανή 

Μέλος ΕΕΠ, Πτυχίο Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό στις 
επιστήμες της Γλώσσας και Επικοινωνίας, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ, Διδακτορικό, Τμήμα 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση και ΜΜΕ στο Ταξίδι και τον 
Τουρισμό» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δημοσιογραφία, Επικοινωνία και ψηφιακά ΜΜΕ  στον 
Τουρισμό και το Ταξίδι, προγράμματα ξενόγλωσσης κατάρτισης για ειδικούς σκοπούς, ηλεκτρονικά 
περιβάλλοντα μάθησης, μοντέλα και σενάρια εκπαίδευσης από απόσταση,  εκπαίδευση ενηλίκων, 
θεωρίες μάθησης, βιωματική εκπαίδευση. 
 
Μπάνου Βασιλική 

Μέλος ΕΕΠ, Πτυχίο Νομικής Σχολής, ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό M.A Mass Communication , Faculty of Social 
Sciences, Centre of Mass Communication Research, University of Leicester, με γνωστικό αντικείμενο 
«Δίκτυα Επικοινωνίας- Επικοινωνιολογία» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Η Ελληνική τηλεόραση, η 
ιστορία της και η εξέλιξή της, Ανάλυση περιεχομένου των δημοφιλέστερων τηλεοπτικών εκπομπών, 
Νέες προσεγγίσεις της δομής και λειτουργίας της τηλεόρασης στην εποχή των νέων μέσων, Το μέλλον 
της διαφήμισης στην Ελλάδα της κρίσης. 
 
Μπαρμπαργύρης Κωνσταντίνος 

Μέλος ΕΕΠ, Πτυχίο Τμήμα Φυσικής, Σχολής Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό Τμήμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιο-ηλεκτρολογίας), Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ., Διδακτορικό 
Τμήμα Φυσικής, Σχολής Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ,  με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές 
Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας στα Μ.Μ.Ε.» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δίκτυα τηλε-
πληροφορικής και εφαρμογές, Ηλεκτρονικές εκδόσεις στο Διαδίκτυο, Εκπαιδευτική τεχνολογία και 
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νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, Επιστημονικοί υπολογισμοί με πακέτα μαθηματικού λογισμικού, 
Σήματα και συστήματα, Συστήματα αυτομάτου ελέγχου, Πληροφορικός έλεγχος, Αναλογικά και 
ψηφιακά φίλτρα και κυκλώματα. 

 

Μέλη Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) 
 
Κεντερελίδου Κλειώ 

Μέλος ΕΔΙΠ, Πτυχίο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 
ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό Institute of Communications Studies, University of Leeds, Διδακτορικό Τμήμα 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επικοινωνίας – Δημόσιες 
Σχέσεις» και ερευνητικά ενδιαφέροντα στη Δημόσια και Πολιτική Επικοινωνία: Δημόσια 
Πληροφόρηση, Στρατηγική και Πολιτική Επικοινωνίας, Δημόσιες Σχέσεις σε πεδία όπως η Κυβέρνηση, 
ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος, Εκλογές και Εκδημοκρατισμός, Επικοινωνία σε περιπτώσεις Κρίσεων και 
Συγκρούσεων, για την Ευαισθητοποίηση – Ενεργοποίηση των Πολιτών, Κοινωνικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τουρισμός και Ταξίδι,  τα Μέσα 
Επικοινωνίας και τις Μεθόδους Έρευνας της Επικοινωνίας. 
 
Ματσιώλα Μαρία 

Μέλος ΕΔΙΠ, Δίπλωμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 
ΑΠΘ, Διδακτορικό Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογικά 
Εργαλεία στα Ηλεκτρονικά και Διαδικτυακά ΜΜΕ» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νέες τεχνολογίες 
και η επίδρασή τους στη σύγχρονη δημοσιογραφία (έντυπη, ηλεκτρονική και διαδικτυακή), New 
Media, Διαδικτυακό ραδιόφωνο και τηλεόραση, News On Demand (εξατομικευμένες υπηρεσίες 
παρουσίασης κατ’ απαίτηση ειδήσεων υπερμέσων). Συστήματα αναζήτησης πληροφοριών και 
διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα εγγραφής 
επεξεργασίας και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, εξελιγμένες μορφές τηλεοπτικών συστημάτων. 
 

Ναλμπάντης Γεώργιος 

Μέλος ΕΔΙΠ, Πτυχίο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο και Νομική Σχολής, ΑΠΘ, με 
γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση των οργανισμών επικοινωνίας» και ερευνητικά 
ενδιαφέροντα: Οργάνωση και Διοίκηση των οργανισμών επικοινωνίας, Μάρκετινγκ, Αρχές 
Οικονομικής. 
 
Τσαρχόπουλος Παναγιώτης 

Μέλος ΕΔΙΠ, Πτυχίο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική 
Σχολή, ΑΠΘ, Διδακτορικό Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες των ΜΜΕ 
και των ψηφιακών χώρων» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: διαδικτυακή δημοσιογραφία, συλλογή, 
ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ευφυείς πόλεις. 
 

Προσωπικό Βιβλιοθήκης 
 
Κώνστα Ουρανία 

Βιβλιοθηκονόμος, Πτυχίο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ, Μεταπτυχιακό Αρχειονομίας – 
Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο ειδικός της Πληροφορίας με ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
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Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ανοικτή πρόσβαση, Ακαδημαϊκά Αποθετήρια, Ψηφιακό χάσμα, Ακαδημαϊκές 
Βιβλιοθήκες, Πληροφοριακή παιδεία, Διαχείριση γνώσης. 
 
Παπαχρήστου Σταματία 

Βιβλιοθηκονόμος, Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό Institute for the  
Contemporary, Lancaster University, Υποψήφια διδάκτορας, με γνωστικό αντικείμενο «Τέχνη και 
Κοινωνία, Σύγχρονη Θεατρική Πρακτική» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κοινωνικοποιητικές 
Λειτουργίες της Τέχνης, Πολιτική Εκπαίδευση και Εφαρμοσμένο Θέατρο, Σύγχρονες πολιτιστικές 
πρακτικές. 
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3. ΣΠΟΥΔΕΣ 
3.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
 
 

 

  

Α΄ έτος σπουδών κοινό για όλους

Κατεύθυνση 
Δημοσιογραφίας

Μαθήματα 
Υποχρεωτικά της 

κατεύθυνσης

Μαθήματα 
Επιλογής της 
κατεύθυνσης

Ξενόγλωσσες 
Δημοσιογραφικές 

Εφαρμογές

Κατεύθυνση 
ΜΜΕ

Μαθήματα 
Επιλογής  της 
κατεύθυνσης

Μαθήματα 
Υποχρεωτικά της 

κατεύθυνσης

Μαθήματα

Επιλογής κοινά

Πτυχιακή 
Εργασία

Από το Β΄ έτος 
 

Κοινά 
Μαθήματα 
κορμού 
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3.1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Ονομασία του τίτλου Σπουδών: 
Πτυχίο Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
 
Επίπεδο του τίτλου: 
 Προπτυχιακό 
 
Απαιτήσεις Εισαγωγής:  
Απολυτήριο λυκείου - Εξετάσεις εθνικού επιπέδου 
 
Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα: 
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. οι φοιτητές υποχρεούνται 
να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν σε 48 συνολικά μαθήματα (18 Υ/υποχρεωτικά κορμού,  6 
ΥΚ/υποχρεωτικά κατεύθυνσης, 20 ΕΚ/επιλογής κατεύθυνσης και 4 Ε/επιλογής). Οι φοιτητές 
μπορούν να επιλέξουν πρακτική άσκηση, η οποία αντιστοιχεί σε ένα μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης 
και αντιστοιχεί σε 5 ECTS, ενώ υποχρεούνται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία η οποία αντιστοιχεί 
σε 12 ECTS. Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, καθώς και με γραπτές 
δοκιμασίες και εργασίες.  
  
 
Στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. λειτουργούν δύο κατευθύνσεις σπουδών:  
Α. Δημοσιογραφία 
Β. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
 
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών 
να κατανοούν τη διαμεσολαβημένη επικοινωνία στις ποικίλες μορφές, εφαρμογές, διαστάσεις και 
λειτουργίες της, καθώς και να προάγουν την επιστημονική μελέτη και διερεύνηση της εξέλιξης και 
του ρόλου αυτής στη σύγχρονη κοινωνία και κουλτούρα. Συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική, ειδική 
και γενική παιδεία, επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες, διεπιστημονική προσέγγιση 
και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, το πρόγραμμα σπουδών αποβλέπει σε μαθησιακά 
αποτελέσματα που συντελούν στην παραγωγική, κοινωνικά υπεύθυνη και δημιουργική παρουσία 
των αποφοίτων στους ποικίλους τομείς της δημόσιας επικοινωνίας και ενημέρωσης. 
 
Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης "Δημοσιογραφίας" δύνανται να αποκτήσουν τις εξής 
δεξιότητες:  
1) να παράγουν δημοσιογραφικά κείμενα διαφόρων ειδών και για διαφορετικά μέσα ενημέρωσης 
(έντυπα, οπτικο-ακουστικά, διαδικτυακά),  
2) να συλλέγουν, αναλύουν και συνθέτουν στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τις μεθόδους και 
τις τεχνικές της δημοσιογραφικής έρευνας,  
3) να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,  
4) να τηρούν τους κανόνες και τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας,  
5) να σέβονται και να προάγουν τις αρχές της ελευθερίας της γνώμης, της σκέψης και της 
ελευθεροτυπίας. 
 
 
Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης "Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας" δύνανται να αποκτήσουν τις εξής 
δεξιότητες:  
1) να εφαρμόζουν τη θεωρία στους βασικούς τομείς της εφαρμοσμένης επικοινωνίας (Δημόσια και 
Κοινωνική Επικοινωνία, Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Πολιτική Επικοινωνία),  



 
29 

2) να διεξάγουν ποσοτική και ποιοτική έρευνα στο χώρο των επικοινωνιών, 
3) να αναλύουν τις πολιτικές, την οικονομία, τη διοίκηση και τη λειτουργία των θεσμών της μαζικής 
επικοινωνίας μέσα στο σύγχρονο, κοινωνικό και διεθνές περιβάλλον,  
4) να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, 
5) να σέβονται και να προάγουν τις αρχές της δημοκρατίας και πλουραλιστικής δημόσιας σφαίρας. 
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, επιπλέον της 
επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισής τους έχουν την ικανότητα:  
1) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα,  
2) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες αξιοποιώντας τα σύγχρονα 
τεχνολογικά μέσα,  
3) να εργάζονται εξίσου αποτελεσματικά, αυτόνομα και σε ομάδες, 
4) να προσαρμόζονται σε νέες εργασιακές συνθήκες και να ανακαινίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές 
τους,  
5) να προσεγγίζουν το αντικείμενο της εργασίας τους με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο,  
6) να σέβονται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα,  
7) να επιδεικνύουν επαγγελματική υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία σε ό,τι αφορά θέματα 
φύλου, φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπινων δικαιωμάτων,  
8) να προάγουν την ελεύθερη, απροκατάληπτη και κριτική σκέψη. 
 
Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές: 
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές 
 
Σύστημα βαθμολογίας  
Ο βαθμός του πτυχίου ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα επιτυχίας: 
Άριστα (Arista) Excellent: 8.5 – 10.00 
Λίαν Καλώς (Lian Kalos) Very Good: 6.50 – 8.49 
Καλώς (Kalos) Good: 5.00 – 6.49 
Ανεπιτυχώς (Anepitychos) Fail: 0 – 4.99 
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5 (πέντε). 
 
Επίσημη διάρκεια του προγράμματος: 
8 εξάμηνα, 240 ECTS 
 
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκές πιστωτικές 
μονάδες μεταφοράς) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS ( 1 ECTS = 25 – 30 ώρες φόρτου εργασίας) 
(Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007, Νο 5/89656/Β3 ΑΡΘΡΟ 
1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων 
ECTS (> =2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται απο το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός 
μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κτλ. 
 
Τρόπος σπουδών: 
Πλήρης φοίτηση 
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3.1.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Από το Σεπτέμβριο του 2005 έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο ισχύει για 
τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 (απόφαση ΠΓΣ 
162/20-4-2005). 

 
1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του ΠΔ για την ίδρυση του Τμήματος (Π.Δ. 331/29-7-91), 
λειτουργούν δύο βασικές κατευθύνσεις σπουδών, που είναι  η κατεύθυνση Δημοσιογραφίας και η 
κατεύθυνση Mέσων Mαζικής Eπικοινωνίας. 

 
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

2.1 Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το περιεχόμενο 
Ανάλογα με το περιεχόμενό τους, τα μαθήματα διακρίνονται στις ακόλουθες τέσσερις (4)  κατηγορίες: 
Α. Yποχρεωτικά (Y) 
Mαθήματα  κορμού α΄και  β΄ εξαμήνου που περιλαμβάνουν την εισαγωγή στο γνωστικό πεδίο της 
επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας, καθώς και γενικότερα, στις κοινωνικές επιστήμες. 
Β. Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚ) 
Oι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν και να περάσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα της 
κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει, προκειμένου να αποφοιτήσουν (από το γ΄ έως το η΄ εξάμηνο). 
Γ. Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΚ) 
Mαθήματα που αφορούν τους πιο εξειδικευμένους τομείς και εφαρμογές της κάθε κατεύθυνσης. Oι 
φοιτητές κάθε κατεύθυνσης οφείλουν να πάρουν ένα συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων αυτής της 
κατηγορίας προκειμένου να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου σε οποιαδήποτε 
από τις δύο κατευθύνσεις. Πρόκειται για μια κρίσιμη κατηγορία μαθημάτων, η οποία συνδέεται 
άμεσα με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων, ενώ επιπλέον  παρακολουθεί τις συνεχώς 
μεταβαλλόμενες συνθήκες στα επιστημονικά πεδία και στην αγορά εργασίας. Tην  ίδια στιγμή, ευνοεί 
την ανάπτυξη των προσωπικών ενδιαφερόντων των φοιτητών. 
Δ. Eπιλογής (E)  
Mαθήματα τα οποία συμβάλλουν στην ευρύτερη παιδεία των φοιτητών στις κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες( π.χ. Iστορία, Oικονομία, Kοινωνιολογική και Πολιτική Θεωρία, Φιλοσοφία, 
Kοινωνική Ψυχολογία, Iστορία Tέχνης και Πολιτισμού), τις τέχνες(π.χ. Θέατρο, Mουσική, Λογοτεχνία) 
και τις σύγχρονες τεχνολογικές δεξιότητες. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να συμπεριληφθούν 
μαθήματα που διδάσκονται σε άλλα Tμήματα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 
αλλά και γενικότερα  του A.Π.Θ., κατόπιν σχετικής εισήγησης της Eπιτροπής Προγράμματος. 
 

2.2 Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τη μορφή 
Σύμφωνα με τη μορφή τους, τα μαθήματα διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες: 
1. Θεωρητικά (Θ) 
Mαθήματα τα οποία προσφέρουν, μέσω διαλέξεων, ένα κυρίως θεωρητικό σύνολο γνώσεων. 
2. Eργαστηριακά (E) 
Mαθήματα τα οποία προσφέρουν ένα κυρίως ή αποκλειστικά εφαρμοσμένο σύνολο γνώσεων και 
δεξιοτήτων, περιλαμβάνουν πρακτικές ασκήσεις και δραστηριότητες, και απαιτούν τη χρήση 
εργαστηριακών μέσων ή υποδομών. 
3. Θεωρητικά – Aσκήσεις (Θ/A) 
Mαθήματα τα οποία συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των παραπάνω δύο κατηγοριών, δηλαδή την 
εκμάθηση θεωρητικών εννοιών και αναλυτικών μεθόδων, με το εφαρμοσμένο έργο μέσω 
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τηςδιενέργειας πρακτικών ασκήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να επιτύχουν 
μια συνθετική, ταυτόχρονα θεωρητική και εφαρμοσμένη εποπτεία ενός γνωστικού αντικειμένου.  

 
 
2.3 ECTS 

Όλα τα μαθήματα που εντάσσονται στην κατηγορία των Θεωρητικών (Θ) είναι τρίωρης διάρκειας (ανά 
εβδομάδα). Tα Εργαστηριακά (Ε) μπορούν δυνητικά να είναι και πλέον των 3 ωρών εβδομαδιαίως. 
Tα μαθήματα της κατηγορίας Θεωρητικά-Ασκήσεις (Θ/Α) είναι  πεντάωρης διάρκειας (ανά 
εβδομάδα). Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα διδακτικών μονάδων, τα μαθήματα του α΄ και 
β΄εξαμήνου, καθώς και τα Επιλογής αντιστοιχούν σε 4 ECTS, τα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης και τα 
Επιλογής Κατεύθυνσης σε 5 ECTS, ενώ όσα περιλαμβάνουν εργαστηριακή άσκηση αντιστοιχούν σε 6 
ECTS. 

 
2.4 Δήλωση και παρακολούθηση μαθημάτων 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δηλώνουν  όλα τα μαθήματα που πρόκειται 
να παρακολουθήσουν κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση αλλαγής 
κατεύθυνσης σπουδών, αυτή θα πρέπει να προκύπτει από το έντυπο της δήλωσης μαθημάτων. 
Η δήλωση είναι υποχρεωτική, ώστε να καταρτιστούν οι βαθμολογικές καταστάσεις και να έχουν 
δικαίωμα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να παραλάβουν τα δωρεάν συγγράμματα. 
Φοιτητής ή φοιτήτρια που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα, δεν μπορεί να εξεταστεί σε αυτό κατά 
το συγκεκριμένο εξάμηνο, ούτε κατά τη διορθωτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και θα 
πρέπει να το δηλώσει σε επόμενο εξάμηνο. Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει και μαθήματα, τα 
οποία οι φοιτητές είχαν δηλώσει παλαιότερα, αλλά απέτυχαν στις εξετάσεις τους, και στα οποία 
επιθυμούν να εξεταστούν κατά το τρέχον εξάμηνο. 
Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια, δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το άθροισμα ν+3, όπου ν είναι ο ενδεικτικός αριθμός των μαθημάτων κάθε 
εξαμήνου (για το Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ν=6). Από τον παραπάνω περιορισμό εξαιρούνται 
οι επί πτυχίω φοιτητές (μετά το Η΄ εξάμηνο), οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι 11 μαθήματα 
ανά εξάμηνο. 
H παρακολούθηση των μαθημάτων είναι προαιρετική για τα Θεωρητικά και υποχρεωτική για τα 
Eργαστηριακά και τα Θεωρητικά-Aσκήσεις. 
Όπως και στο σύνολο της ελληνικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όριο εγγραφών μπορεί να 
υπάρχει μόνον για τα εργαστηριακά μαθήματα, εφόσον η υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων 
δεν επαρκεί για το σύνολο των φοιτητών. Στην περίπτωση που ένα εργαστηριακό μάθημα εντάσσεται 
στην ομάδα των υποχρεωτικών μαθημάτων, θα υπάρχει  διδακτική πρόνοια ώστε να δημιουργούνται 
πλέον του ενός τμήματα, προκειμένου να μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
φοιτητές ενός εξαμήνου. 
Όπως επίσης ισχύει γενικά, ένα μάθημα επιλογής δεν μπορεί να διδαχθεί και να εξεταστεί εάν δεν το 
δηλώσει ένας ελάχιστος αριθμός φοιτητών, προερχόμενων από το οικείο Tμήμα (=5). 

 
3. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
H εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική και για τις δύο κατευθύνσεις. Tο θέμα της 
πτυχιακής εργασίας δύναται να δηλώνεται στο τέλος του ΣΤ΄ εξαμήνου, και εφόσον κάποιος έχει 
δοκιμασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 30 μαθήματα. H πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε 12 ECTS. 
Οι φοιτητές υποχρεούνται να διαβάσουν προσεκτικά τον κανονισμό εκπόνησης πτυχιακής  εργασίας, 
όπου παρέχονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και οδηγίες.  

 
4. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Αναλυτική Περιγραφή του πρώτου έτους σπουδών: 
 Όλοι οι πρωτοετείς παρακολουθούν ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει: 
α. εισαγωγικά μαθήματα στα δύο βασικά γνωστικά πεδία της Δημοσιογραφίας και των Mέσων 
Mαζικής Eπικοινωνίας 
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β. μαθήματα που προσφέρουν μια συνθετική εικόνα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, από 
ιστορική, πολιτική και πολιτισμική άποψη 
γ. μαθήματα που προσφέρουν μια συνοπτική εικόνα του σύγχρονου ευρωπαϊκού και διεθνούς 
περιβάλλοντος 
δ. εξοικείωση με βασικές εφαρμογές της πληροφορικής στο περιβάλλον γραφείου 
ε. ένα μάθημα αφιερωμένο στην εκμάθηση τεχνικών συγγραφής 
στ. ένα ξενόγλωσσο μάθημα (για ειδικούς σκοπούς) στα πεδία της δημοσιογραφίας και των MME. Oι 
φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα στη γλώσσα που γνωρίζουν καλύτερα. 
Tο διδακτικό πρόγραμμα του A΄ έτους, συμπληρώνει ένα σεμιναριακό μάθημα αφιερωμένο στην 
απόκτηση βασικών γνώσεων στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (προαιρετικό). 
Σημειώνεται ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες του α’ και β’ εξαμήνου δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν 
μαθήματα  Επιλογής Κατεύθυνσης ή Επιλογής.  

 
5. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Tα μαθήματα αυτά είναι προσανατολισμένα στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας για Eιδικούς Σκοπούς 
και συγκεκριμένα, για τις ανάγκες άσκησης της Δημοσιογραφίας στις 3 βασικές διεθνείς γλώσσες 
(αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά). Eντάσσονται στην κατηγορία των μαθημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης 
και μπορούν να τα δηλώσουν φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων. Όσοι φοιτητές, ωστόσο, 
παρακολουθούν τη δημοσιογραφική κατεύθυνση, οφείλουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 
να δηλώσουν τουλάχιστον 2 εξ αυτών, και μάλιστα στη γλώσσα στην οποία έχουν τεκμηριωμένη 
επάρκεια. Τα δύο αυτά μαθήματα εντάσσονται στο σύνολο των  μαθημάτων της κατεύθυνσης της 
Δημοσιογραφίας. Για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία αυτών των μαθημάτων οι διδάσκοντες 
έχουν τη δυνατότητα να υποδιαιρούν τμήματα που έχουν υπερβάλλοντα αριθμό φοιτητών. 

 
6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

 
 
6.1 Γενικές προϋποθέσεις 

Mε την έναρξη του δεύτερου έτους, οι φοιτητές δηλώνουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να 
ακολουθήσουν, δηλαδή Δημοσιογραφίας ή Mέσων Mαζικής Eπικοινωνίας. 
H απονομή πτυχίου σε μια από τις δύο κατευθύνσεις, προϋποθέτει: 

- την επιτυχή ολοκλήρωση του υποχρεωτικού προγράμματος μαθημάτων (κοινά + 
κατεύθυνσης) (Υ) 

- την επιτυχή δοκιμασία σε 20 μαθήματα της κατηγορίας Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΚ) και 
Επιλογής της άλλης κατεύθυνσης (ΕΤΑΚ) 

- την επιτυχή δοκιμασία σε 4 μαθήματα της κατηγορίας Επιλογής (Ε) και 
- την επιτυχή ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας 

 
6.2 Ειδικές προϋποθέσεις 

Για την κατεύθυνση της Δημοσιογραφίας, οι προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου κατεύθυνσης έχουν 
ως εξής: 
Α. Επιτυχής ολοκλήρωση του υποχρεωτικού προγράμματος μαθημάτων  
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[Σύνολο Υποχρεωτικών (Υ) + Υποχρεωτικών   Κατεύθυνσης(ΥΚ) = 24] 
B. επιτυχής δοκιμασία σε 20 μαθήματα της κατηγορίας Επιλογής Κατεύθυνσης, εκ των οποίων 

τουλάχιστον τα 14 πρέπει να ανήκουν στην ιδιαίτερη ομάδα των Μαθημάτων Επιλογής για τη 
Δημοσιογραφία. Στα μαθήματα αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 
δύο (2) Ξενόγλωσσες Δημοσιογραφικές Εφαρμογές 

Γ.  επιτυχής δοκιμασία σε 4 μαθήματα της κατηγορίας Επιλογής 
Δ. επιτυχής ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας 

Γενικό σύνολο μαθημάτων = 48  
 
Για την κατεύθυνση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, οι προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου 
κατεύθυνσης είναι ως εξής: 
Α. Επιτυχής ολοκλήρωση του υποχρεωτικού προγράμματος μαθημάτων  

[Σύνολο Υποχρεωτικών (Υ) + Υποχρεωτικών Κατεύθυνσης(ΥΚ) = 24] 
Β. επιτυχής δοκιμασία σε 20 μαθήματα της κατηγορίας Επιλογής Κατεύθυνσης εκ των οποίων 
τουλάχιστον τα 14, πρέπει να ανήκουν στην ιδιαίτερη ομάδα των Μαθημάτων Επιλογής για τα Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας  
Γ. επιτυχής δοκιμασία σε 4 μαθήματα της κατηγορίας Επιλογής 
Δ. επιτυχής ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας 
Γενικό σύνολο μαθημάτων = 48  
 
Σημειώνεται, τέλος, ότι τα μη κοινά Yποχρεωτικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης αποτελούν μαθήματα 
Επιλογής Κατεύθυνσης για την άλλη  (Επιλογής της άλλης Κατεύθυνσης- ΕΤΑΚ).  Ως εκ τούτου, δεν 
αποκλείεται η δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης, εφόσον όσα υποχρεωτικά μαθήματα της μίας 
κατεύθυνσης έχει παρακολουθήσει κάποιος επιτυχώς θα  προσμετρώνται ως 
Επιλογής  Κατεύθυνσης  για την άλλη κατεύθυνση. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή περιορίζεται όσο 
μεγαλύτερο είναι το εξάμηνο σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, η ενδεχόμενη αλλαγή κατεύθυνσης θα 
φαίνεται στις δηλώσεις των μαθημάτων, οι οποίες υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην 
αρχή κάθε εξαμήνου. 

 
6.3 Παρατηρήσεις 

H δομή του προγράμματος σπουδών και η διευθέτηση των προϋποθέσεων για τη λήψη πτυχίου 
κατεύθυνσης, όπως περιγράφονται παραπάνω, επιτρέπουν ένα σημαντικό βαθμό ευελιξίας για την 
περίπτωση που ένας φοιτητής αποφασίσει να αλλάξει επιλογή κατεύθυνσης. Σε αυτό το ενδεχόμενο, 
τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει μέχρι τη στιγμή της μεταστροφής του δεν ακυρώνονται, αλλά 
προσμετρώνται στη νέα κατεύθυνση που επέλεξε, σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. Mε 
αυτόν τον τρόπο, αν και η δήλωση κατεύθυνσης οφείλει να γίνεται στο Γ΄ εξάμηνο, διορθωτικές 
κινήσεις είναι δυνατόν να γίνουν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών. Είναι εύλογο ότι η παράταση των 
σπουδών γίνεται αναπόφευκτη και αυξάνεται αναλογικά, όσο πιο αργά αποφασισθεί η αλλαγή 
κατεύθυνσης. 

 
7. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών προβλέπεται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 331/29-7-91, που 
ορίζει τα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του Tμήματος. H πρακτική άσκηση εκτός του Tμήματος 
είναι προαιρετική και για τις δύο κατευθύνσεις σπουδών. Eντάσσεται στην κατηγορία των μαθημάτων 
Επιλογής Κατεύθυνσης, συνοδεύεται από την απονομή συγκεκριμένου αριθμού ECTS και διαρκεί 3 
μήνες. H πρακτική άσκηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από την ολοκλήρωση του Δ΄ 
εξαμήνου των σπουδών. H επιτυχής ολοκλήρωσή της παρακολουθείται από το Γραφείο Πρακτικής, 
το οποίο και εισηγείται τη χορήγηση επίσημης βεβαίωσης από τη Γραμματεία του Tμήματος. 

 
7.1 Κατεύθυνση: Δημοσιογραφία 

H πρακτική άσκηση των φοιτητών που ακολουθούν την κατεύθυνση της Δημοσιογραφίας 
πραγματοποιείται σε κάποιο έντυπο, ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό ή διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης, σε 
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Γραφεία Tύπου και Πρακτορεία Eιδήσεων και αποσκοπεί στην εξοικείωσή τους με τις ιδιαιτερότητες 
και τις απαιτήσεις του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. 

 
7.2 Κατεύθυνση: Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 

H πρακτική άσκηση των φοιτητών που ακολουθούν την κατεύθυνση των Mέσων Mαζικής 
Eπικοινωνίας πραγματοποιείται σε επαγγελματικούς χώρους όπως Γραφεία ή Eταιρείες Δημοσίων 
Σχέσεων και Eπικοινωνίας, Διαφημιστικές Eταιρίες, Eταιρίες Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Aγοράς. 

 
7.3 Γραφείο Πρακτικής 

Η σωστή οργάνωση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης εποπτεύονται από το Γραφείο Πρακτικής, οι 
βασικές αρμοδιότητες του οποίου είναι: 
Α. Να έρχεται σε επαφή με MME, οργανισμούς ή και επιχειρήσεις, προκειμένου να συνάπτει 
έγγραφες συμφωνίες, στο πλαίσιο των οποίων αποσαφηνίζονται οι όροι και οι τρόποι αξιοποίησης 
των φοιτητών. 
B. Nα καταρτίζει και να ενημερώνει κατάλογο των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης από 
τον οποίο μπορούν να επιλέγουν οι ενδιαφερόμενοι και των δύο κατευθύνσεων. 
Γ. Nα διερευνά τη δυνατότητα επιδότησης των ασκούμενων φοιτητών, μέσω σχετικών εθνικών ή 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 
Δ. Nα παρακολουθεί και να ελέγχει τη συνέπεια τόσο των φοιτητών, όσο και των εργοδοτών, να 
μεσολαβεί για την επίλυση των όποιων προβλημάτων ενδέχεται να προκύψουν στα διάφορα 
περιβάλλοντα εργασίας, και τέλος, να συντάσσει και να υποβάλλει στους αρμόδιους Tομείς και στη 
Γραμματεία του Tμήματος τελική έκθεση αξιολόγησης. 
Οι υπεύθυνοι του Γραφείου Πρακτικής ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. 
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3.1.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Α' Εξάμηνο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
 

ΓΕ0100 Εισαγωγή στην Επικοινωνία   3 4 Σ. Καϊτατζή-Γουϊτλοκ  

ΓΕ0200 Γραφή Είδησης - Ρεπορτάζ 3 4 Ν. Παναγιώτου,  
Α.Παναγόπουλος, 
υποψ.διδάκτωρ  

ΓΕ0300 Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία 3 4 Γ. Πασχαλίδης 

ΓΕ0400 Πολιτικά Συστήματα και Θεσμοί 3 4 Χ. Φραγκονικολόπουλος  

ΓΕ0500 Οικονομία των ΜΜΕ 3 4 Γ. Τσουρβάκας  
 

ΓΕ1200 Τεχνικές Συγγραφής 3 4 Μ. Τζωαννοπούλου  

 

Β' Εξάμηνο 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
 

ΓΕ0700 Κοινωνική Ιστορία των Μ.Μ.Ε. 3 4 Β. Βαμβακάς  

ΓΕ0800 Ανάλυση Δημοσιογραφικού Λόγου 3 4 Π. Πολίτης  

ΓΕ0900 Νεοελληνικός Πολιτισμός 3 4 Δ. Λυβάνιος  

ΓΕ1000 Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμοί 3 4 Χ. Φραγκονικολόπουλος  

ΓΕ1100 Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής 
(Θ/Α) 

4 4 Χ. Δημούλας 
Κ. Μπαρμπαργύρης  
Π. Τσαρχόπουλος 
Π. Φιλιππίδης 

Επιλέγεται υποχρεωτικά μία ξένη γλώσσα από τις παρακάτω: 

ΓΕ0600 Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς 3 4 Μ. Τζωαννοπούλου  

ΓΕ0601 Γαλλικά για Ειδικούς Σκοπούς 3 4 Ζ. Βερβεροπούλου  

ΓΕ0602 Γερμανικά για Ειδικούς Σκοπούς 3 4 Φ. Γαλατσοπούλου  

ΓΛ0402 Νέα Ελληνικά (για αλλοδαπούς) 3 3 Σχολείο  
Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 
Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ 

 

Γ' Εξάμηνο 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
 

ΓΕ1300 Κοινωνιολογία της Μαζικής Επικοινωνίας 3 5 Β. Βαμβακάς  

ΓΕ1400 Κοινωνική Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε. 3 5 Α. Γαρδικιώτης  

  
[Κατεύθυνση Δημοσιογραφίας] 

   

ΔΗ0100  Δημοσιογραφική Ηθική και Δεοντολογία 3 5 Ε. Δεληγιάννη  

 3 Μαθήματα επιλογής (ΥΕ+ΕΕ) 3x3 3x5  

  
[Κατεύθυνση ΜΜΕ] 

   

ΜΜ0100 ΜΜΕ και Σημειωτική του Θεάματος 3 5 Γ. Πασχαλίδης 

 3 Μαθήματα επιλογής (ΥΕ+ΕΕ) 3x3 3x5  

 

 

https://qa.auth.gr/el/class/1/600106989
https://qa.auth.gr/el/class/1/600106990
https://qa.auth.gr/el/class/1/600106991
https://qa.auth.gr/el/class/1/600106992
https://qa.auth.gr/el/class/1/600106993
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107002
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107086
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107087
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107088
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107089
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107090
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107090
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107083
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107084
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107085
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107111
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107003
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107004
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107023
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107056
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Δ' Εξάμηνο 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
 

ΓΕ1500 Οργάνωση και Διοίκηση των Μέσων 
Μαζικής Επικοινωνίας 

3 5 Γ. Tσουρβάκας 
Γ. Ναλμπάντης  
Ι. Γουλάπτση, υποψ. 
διδάκτωρ 

ΓΕ1600 Δίκαιο των MME 3 5 Ε. Δεληγιάννη  

  
[Κατεύθυνση Δημοσιογραφίας] 

   

ΔΗ0200 Διαδικτυακή δημοσιογραφία πρακτική 
Ι (Θ/Α) 

4 6 Δ. Δημητρακοπούλου  
Π. Τσαρχόπουλος  

 3 Μαθήματα επιλογής (ΥΕ+ΕΕ) 3x3 3x5  

  
[Κατεύθυνση ΜΜΕ] 

   

ΜΜ0200 Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία 3 5 Α. Μπαλτζής  

 
 

Ε' Εξάμηνο 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
 

ΓΕ1700 ΜΜΕ και Πολιτισμός 3 5 Β. Βαμβακάς 

  
[Κατεύθυνση Δημοσιογραφίας] 

   

ΔΗ0500 Ραδιοφωνική Δημοσιογραφία (Θ/Α) 4 6 Μ. Ματσιώλα  

 4 Μαθήματα επιλογής (ΥΕ+ΕΕ) 4x3 4x5  

  
[Κατεύθυνση ΜΜΕ] 

   

ΜΜ0300 Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία 
(Θ/Α)  

4 6 Κλ. Κεντερελίδου  

 4 Μαθήματα επιλογής (ΥΕ+ΕΕ) 4x3 4x5  

 
 

Στ' Εξάμηνο 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
 

ΓΕ1800 Ηλεκτρονικά MME 3 5 Γ. Καλλίρης  
Χ. Δημούλας  

  
[Κατεύθυνση Δημοσιογραφίας] 

   

ΔΗ0400 Είδη Έντυπης Δημοσιογραφίας 
Πρακτική ΙΙΙ (Θ/Α) 

4 6 Ν. Παναγιώτου 
Ε. Δεληγιάννη 

 4 Μαθήματα επιλογής (ΥΕ+ΕΕ) 4x3 4x5  

  
[Κατεύθυνση ΜΜΕ] 

   

ΜΜ0400 Μέθοδοι Έρευνας Μαζικής 
Επικοινωνίας (Θ/Α) 

4 6 Ν. Τσιγγίλης  
Κλ. Κεντερελίδου  
 

 4 Μαθήματα επιλογής (ΥΕ+ΕΕ) 4x3 4x5  

 

https://qa.auth.gr/el/class/1/600107094
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107094
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107095
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107113
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107113
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107146
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107007
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107027
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107058
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107097
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107115
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107115
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107148
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107148
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Ζ' Εξάμηνο 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
 

  
[Κατεύθυνση Δημοσιογραφίας] 

   

 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  6  

ΔΗ0300 Τεχνικές Δημοσιογραφικής Έρευνας και 
Συνέντευξης Πρακτική ΙΙ (Θ/Α) 

4 6 Δ. Δημητρακοπούλου  

 5 Μαθήματα επιλογής (ΥΕ+ΕΕ) 5x3 5x5  

  
[Κατεύθυνση ΜΜΕ] 

   

 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  6  

ΜΜ0500 Διαφήμιση και Επικοινωνία (Θ/Α) 4 6 Β. Βαμβακάς  
Κλ. Κεντερελίδου  

 5 Μαθήματα επιλογής (ΥΕ+ΕΕ) 5x3 5x5  

 

 
Η' Εξάμηνο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
 

  
[Κατεύθυνση Δημοσιογραφίας] 

   

ΔΗ0600 Τηλεοπτική Δημοσιογραφία Πρακτική V (Θ/Α) 4 
 

6 
 

Ν. Παναγιώτου 
Μ. Μάρνη, υποψήφια 
διδάκτορας  

 5 Μαθήματα επιλογής (ΥΕ+ΕΕ) 5x3 5x5  

  
[Κατεύθυνση ΜΜΕ] 

   

ΜΜ0600 Πολιτική Επικοινωνία (Θ/Α) 4 6 Σ. Καϊτατζή-Γουίτλοκ  
Κλ. Κεντερελίδου  

 5 Μαθήματα επιλογής (ΥΕ+ΕΕ) 5x3 5x5  

 
  

https://qa.auth.gr/el/class/1/600107025
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107025
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107060
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107117
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107150
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Υποχρεωτικά Κατ' Επιλογή: Κατεύθυνση Δημοσιογραφίας 
Χειμερινό εξάμηνο 

 

Υποχρεωτικά Κατ' Επιλογή: Κατεύθυνση Δημοσιογραφίας 
Εαρινό εξάμηνο 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
 

ΔΗ1100 
 

Η Γλώσσα του Ντοκιμαντέρ 3 5  Ο. Κασσαβέτη 

ΔΗ1300 Τηλεοπτικός Δημοσιογραφικός 
Λόγος 

3 5 Π. Πολίτης  
Συνιστάται για Δ’ ΣΤ’ Η’ Εξάμηνα 

ΔΗ1700 Δημοσιογραφία και Λογοτεχνία   Ζ. Βερβεροπούλου  
Συνιστάται για ΣΤ’, Η΄ Εξάμηνα 

ΔΗ2200 Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ 3 5 Γ. Καλλίρης, Χ. Δημούλας,  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
 

ΔΗ1500 Εφαρμογές Έντυπων Εκδόσεων 
(Θ/A) 

3 5 Α. Βέγλης 
 (Συνιστάται για Ε΄, Ζ΄ Εξάμηνα) 

ΔΗ1800 Η Κριτική των Τεχνών στον Τύπο 3 5 Ζ. Βερβεροπούλου  
(Συνιστάται για   Ε΄, Ζ΄ Εξάμηνα ) 

ΔΗ2100 Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 
Μ.Μ.Ε. Ι – Ραδιόφωνο 

3 5 Γ. Καλλίρης, Χ. Δημούλας  
Μ. Ματσιώλα  
(Συνιστάται  για Ε’ Ζ΄ Εξάμηνα) 

ΔΗ2400 Γλώσσα και Κοινωνία 3 5 Π. Πολίτης  
(Συνιστάται για Γ΄, Ε’, Ζ’ Εξάμηνα) 

ΔΗ2900 Πρακτική Άσκηση 15 5 Υπεύθυνοι Πρακτικής: 
Ν. Παναγιώτου, 
Β. Μπάνου 

ΔΗ3600 Διεθνής Δημοσιογραφία 3 5 Ν. Παναγιώτου  
(Συνιστάται για Ε΄, Ζ΄ Εξάμηνα) 

ΔΗ3900 Εφαρμογές Κοινωνικής 
Δικτύωσης 

3 5 Α. Βέγλης  
Π. Τσαρχόπουλος 
 (Συνιστάται για Ε΄, Ζ΄ Εξάμηνα) 

ΔΗ4100 Τεχνολογίες Συγγραφής και 
Διαχείρισης Πολυμέσων στα 
Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. 

3 5 Χ. Δημούλας  
Ν. Βρύζας, υποψ. διδάκτορας 
(Συνιστάται για Ε, Ζ΄ Εξάμηνα) 

ΔΗ4200 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και 
Δημοσιογραφία 

3 5 Δ. Δημητρακοπούλου  
(Συνιστάται για Ε΄, Ζ΄ Εξάμηνα) 

ΔΗ4500 Αθλητική Δημοσιογραφία 3 5 Ν. Τσιγγίλης  
(Συνιστάται για Ε΄, Ζ΄ Εξάμηνα) 

ΔΗ4700 Έρευνα και επαλήθευση 
δημοσιογραφικού υλικού 

3 5 Α. Βέγλης  
Ν. Παναγιώτου  
(Συνιστάται για Ε΄, Ζ΄ Εξάμηνα) 

ΔΗ3800 Τουρισμός και ΜΜΕ 3 5 Φ. Γαλατσοπούλου  
(Συνιστάται για Γ΄, Ε΄, Ζ΄ Εξάμηνα) 

ΓΕ2800 Writing for the Print Media 3 5 Μ. Τζωαννοπούλου  
(Συνιστάται για Γ΄, Ε’, Ζ’ Εξάμηνα) 

ΓΕ6500 Travel Journalism and 
Communication (Θ/Α) 

 
4 

 
5 

Φ. Γαλατσοπούλου  
Κλ. Κεντερελίδου 
(Συνιστάται για Γ΄, Ε΄, Ζ΄ Εξάμηνα) 

https://qa.auth.gr/el/class/1/600107118
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107119
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107119
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107122
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107125
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107031
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107031
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107034
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107035
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107035
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107037
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107040
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107042
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107045
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107045
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107047
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107047
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107047
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107048
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107048
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107050
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107052
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107052
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107044
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107012
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107108
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107108
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ΙΙ Τηλεόραση Μ. Ματσιώλα  
(Συνιστάται για ΣΤ’, Η΄ Εξάμηνα) 

ΔΗ2500  Αθλητισμός – Κοινωνία και 
ΜΜΕ 

3 5 Ν. Τσιγγίλης  
(Συνιστάται για ΣΤ’, Η΄ Εξάμηνα) 

ΔΗ2600 Νομικό Πλαίσιο. Ηθική και 
δεοντολογία στα blogs και στη 
δημοσιογραφία των πολιτών 

3 5 Ε. Δεληγιάννη  
(Συνιστάται για ΣΤ’, Η΄ Εξάμηνα) 

ΔΗ2900 Πρακτική Άσκηση 15 5 Υπεύθυνοι Πρακτικής: 
Ν. Παναγιώτου, 
Β. Μπάνου 

ΔΗ3500 Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία 3 5 Α. Σκαμνάκης, Ι. Κωσταρέλλα 
 

ΔΗ3700 Ειδησεογραφικές Ψηφιακές 
Πηγές και Διεθνείς 
Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί 

3 5 Ν. Παναγιώτου  
(Συνιστάται για Δ’ ΣΤ’, Η’ Εξάμηνα) 

ΓΕ6400 Reisejournalismus 3 5 Φ. Γαλατσοπούλου  
(Συνιστάται για Δ’ ΣΤ’,Η΄ Εξάμηνα) 

ΔΗ4000 Δημοσιογραφία Δεδομένων 3 5 Χ. Μπράτσας (ΕΔΙΠ, Τμήμα 
Μαθηματικών) 
K. Παναγιωτίδης, υποψήφιος 
διδάκτορας  
(Συνιστάται για ΣΤ’, Η΄ Εξάμηνα) 

ΔΗ4300 Κοινωνικά Κινήματα και Νέα 
Μέσα 

3 5 Δ. Δημητρακοπούλου 
(Συνιστάται για ΣΤ’, Η΄ Εξάμηνα) 

ΔΗ4600  Αθλητική Δημοσιογραφία ΙΙ 3 5  Ν. Τσιγγίλης  
(Συνιστάται  ΣΤ’, Η’ Εξάμηνα) 

ΔΗ4800  Ερευνητική Δημοσιογραφία: 
Παγκόσμια  Διαφθορά και 
Διαφάνεια 

3 5 Σ. Καϊτατζή-Γουίτλοκ  
(Συνιστάται για ΣΤ’, Η΄Εξάμηνα) 

ΓΕ3000 Writing for the Broadcast Media 3 5 Μ. Τζωαννοπούλου  
(Συνιστάται για Δ’ ΣΤ’ Η’ Εξάμηνα) 

ΓΕ6500 Travel Journalism and 
Communication (Θ/Α) 

4 5 Φ. Γαλατσοπούλου  
Κ. Κεντερελίδου  
(Συνιστάται για Δ’, ΣΤ’ Η’ Εξάμηνα) 

 
 

 
Υποχρεωτικά Κατ' Επιλογή: Κατεύθυνση Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας 
Χειμερινό εξάμηνο 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
 

ΜΜ1000 Μάρκετινγκ Επικοινωνιών 3 5 Γ. Τσουρβάκας  
Γ. Ναλμπάντης 
(Συνιστάται για Γ’, Ε’, Ζ΄ Εξάμηνα) 

ΜΜ2400 Εργαστήριο ηλεκτρονικών 
Μ.Μ.Ε. Ι – ραδιόφωνο 

3 5 Γ. Καλλίρης, Χ. Δημούλας  
Μ. Ματσιώλα  
(Συνιστάται  για Ε΄ Ζ΄ Εξάμηνα) 

ΜΜ2700 Πρακτική Άσκηση 15 5 Υπεύθυνοι Πρακτικής: 
Ν. Παναγιώτου , 
Β. Μπάνου 

ΜΜ2900 Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα σήμερα 3 5 Α. Σκαμνάκης  

https://qa.auth.gr/el/class/1/600107125
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107127
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107127
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107128
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107128
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107128
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107129
https://qa.auth.gr/el/class/1/600054752
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107132
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107132
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107132
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107018
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107135
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107138
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107138
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107140
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107142
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107142
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107142
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107102
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107108
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107108
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107062
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107066
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107066
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107068
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107069


 
40 

Δ. Μήτκα (Υποψ. Διδ.) 
(Συνιστάται για Γ΄, Ε’, Ζ’ Εξάμηνα) 

ΜΜ3200 Τεχνικές Διαφήμισης 3 5 Β. Μπάνου  
(Συνιστάται για Γ΄, Ε’, Ζ’ Εξάμηνα) 

MM3400 Παραγωγή Ζωντανών 
Τηλεοπτικών Εκπομπών Ι 

3 5 Β. Μπάνου  
(Συνιστάται για Ε΄, Ζ΄ Εξάμηνα) 

ΜΜ4100 Ανάλυση Ποσοτικών 
Δεδομένων 

3 5 Ν. Τσιγγίλης  
 (Συνιστάται για Ε΄, Ζ΄ Εξάμηνα) 

ΔΗ3200 Διαφήμιση και Επικοινωνία:Η 
Γλώσσα της διαφήμισης 

3 5 Π. Πολίτης 

 
 

 
 

Υποχρεωτικά Κατ' Επιλογή: Κατεύθυνση Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας 

Εαρινό εξάμηνο 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
 

ΜΜ1200 Επικοινωνία ανθρώπου-
υπολογιστή 

3 5 Γ. Καλλίρης  
Χ. Δημούλας  
Π. Τσαρχόπουλος  
Α. Κατσαουνίδου, υπ. διδάκτορας 
(Συνιστάται για Δ’, ΣΤ’, Η’ Εξάμηνα) 

ΜΜ2000 Διομαδική –Διαπολιτισμική 
Επικοινωνία 

3 5 Α. Γαρδικιώτης  
(Συνιστάται για ΣΤ’, Η’ Εξάμηνα) 

ΜΜ2300 Τηλεόραση και Ψυχαγωγία 3 5 Β. Μπάνου  
(Συνιστάται για Δ’, ΣΤ’, Η’ Εξάμηνα) 

ΜΜ2500 Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 
Μ.Μ.Ε. ΙΙ Τηλεόραση 

3 5 Γ. Καλλίρης, Χ. Δημούλας, Μ. 
Ματσιώλα  
(Συνιστάται για ΣΤ’, Η’ Εξάμηνα) 

ΜΜ2700 Πρακτική Άσκηση 15 5 Υπεύθυνοι Πρακτικής: 
Ν. Παναγιώτου, 
Β. Μπάνου 

ΜΜ3100 Ιδεολογία, Κοινωνικές 
Ταυτότητες και Μ.Μ.Ε. 

3 5 Β. Βαμβακάς  
(Συνιστάται για ΣΤ’, Η’ Εξάμηνα) 

ΜΜ3300 Διαπροσωπική Επικοινωνία 3 5 Α. Γαρδικιώτης  
(Συνιστάται για ΣΤ’, Η’ Εξάμηνα) 

ΜΜ3500 Παραγωγή Ζωντανών 
Τηλεοπτικών Εκπομπών ΙΙ 

3 5 Β. Μπάνου  
(Συνιστάται για ΣΤ’, Η’ Εξάμηνα) 

ΜΜ4200 
 

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 3 5 Γ. Τσουρβάκας,  
Ι. Υφαντίδου, Β. Μόχλα, Κ. Ρίσκος 
(υποψ. Διδάκτορες) 
(Συνιστάται για ΣΤ’, Η’ Εξάμηνα) 

ΓΕ5600 Κοινωνία της Πληροφορίας 3 5 Σ. Καϊτατζή-Γουίτλοκ  
Α. Παπαδημητρίου, υποψ. 
διδάκτορας 
(Συνιστάται για Δ’ Εξάμηνο) 

 

 

https://qa.auth.gr/el/class/1/600107071
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107073
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107073
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107076
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107076
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107041
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107041
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107152
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107152
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107153
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107153
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107154
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107156
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107156
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107157
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107159
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107159
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107161
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107163
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107163
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107166
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107106
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Ελεύθερες Επιλογές και για τις δύο Κατευθύνσεις 
Χειμερινό εξάμηνο (Γ’, Ε’, Ζ΄ Εξάμηνο Σπουδών) 

 

 
 

 
 
 

 
Ελεύθερες Επιλογές και για τις δύο Κατευθύνσεις 

Eαρινό εξάμηνο (Δ’, ΣΤ’, Η΄ Εξάμηνο Σπουδών) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΓΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ (*) 

ΓΕ1900 Αρχές Οικονομικών 3 4 Γ. Τσουρβάκας  
Γ. Ναλμπάντης 

ΓΕ2700 Τεχνολογία και τεχνικές παρουσιάσεων (Θ/Α) 3 4 Κ. Μπαρμπαργύρης  
 

ΓΕ5200 Ελληνική Ιστορία 1821-1950 3 4 Δ. Λυβάνιος  
 

ΔΗ5000 Δημοσιογραφία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: 
Αρχές και Τεχνικές 

3 4 Χ. 
Φραγκονικολόπουλος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
 

ΓΕ2600 Οργάνωση και Επεξεργασία Δεδομένων 
(Θ/Α) 

3 4 Κ. Μπαρμπαργύρης  
 

ΓΕ6800 Ζητήματα σύγχρονου θεάτρου 3 4 Ζ. Βερβεροπούλου 

ΓΕ6900 Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων σε 
υπολογιστικά φύλλα (Θ/Α) 

3 4 Κ. Μπαρμπαργύρης 

ΔΗ1600 Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο (Θ/Α) 3 4 Ν. Αντωνόπουλος 

ΔΗ4900 Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκές Ειδήσεις και 
Μ.Μ.Ε. 

3 4 Χ. Φραγκονικολόπουλος 

ΓΕ5100 Εισαγωγή στη Νεότερη Βαλκανική Ιστορία 3 4 Κ. Παπανικολάου  

https://qa.auth.gr/el/class/1/600107098
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107100
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107105
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107144
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107144
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107010
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107010
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107020
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107021
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107021
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107032
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107054
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107054
https://qa.auth.gr/el/class/1/600107015
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3.1.4. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός μας  επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσω του σχετικού  προγράμματος ΕΣΠΑ της Επιτροπής Ερευνών 
του ΑΠΘ. 
 
Στόχοι του προγράμματος 

• Ουσιαστική επαφή των φοιτητών με τους εν δυνάμει χώρους απασχόλησης 
• Γνωριμία των φοιτητών με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται 
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πτυχιούχων 
• Δημιουργία ενός σταθερού δεσμού μεταξύ του Τμήματος και του φοιτητικού δυναμικού με 

την παραγωγή 
Επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η 
Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος να αποτελεί και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς το 
Τμήμα. 
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα Επιλογής του Τμήματος και γι αυτό θα πρέπει να δηλώνεται 
στην αρχή του εξαμήνου, μαζί με τα υπόλοιπα μαθήματα που δηλώνει ο φοιτητής. 
 
Διαδικασία επιλογής 
Κάθε εξάμηνο υπάρχει και μια περίοδος Πρακτικής Άσκησης, εκτός από εξαιρέσεις που εξαρτώνται 
μόνο από εξωγενείς του Τμήματος Παράγοντες. 
Δικαίωμα συμμετοχής στo Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 
5ο εξάμηνο σπουδών και πάνω. 
Ανάλογα με την διαθέσιμη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, προσδιορίζεται ο αριθμός 
διαθέσιμων θέσεων ανά περίοδο και ανακοινώνεται πρόσκληση προς τους φοιτητές για να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στους υπεύθυνους του Τμήματος. Με την δήλωση ενδιαφέροντος 
καταθέτουν και  μια πρόσφατη αναλυτική τους βαθμολογία. Βάσει αυτής, συντάσσεται μια σειρά 
κατάταξης των υποψηφίων που εξαρτάται από τους εξής παράγοντες κατά σειρά: 

• Ολοκλήρωση των 2 πρώτων ετών επιτυχώς (απουσία εκκρεμοτήτων) 
• Μ.Ο της βαθμολογίας όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τότε 

Πάντα με πρώτο κριτήριο την καλύτερη βαθμολογία, δίνεται προτεραιότητα στους μεγαλύτερους 
φοιτητές. 
Αμέσως μετά ανακοινώνονται τα ονόματα των επιλεχθέντων  φοιτητών με σειρά επιλογής και των 
αναπληρωματικών, επίσης με σειρά. 
Προκειμένου οι επιλεχθέντες φοιτητές να επιλέξουν τους φορείς που τους ενδιαφέρουν, υπάρχει μια 
ενδεικτική λίστα με τους συνεργαζόμενους με το Τμήμα φορείς. Ωστόσο οι  φοιτητές μπορούν να 
προσεγγίσουν προσωπικά νέους φορείς και να ενημερώσουν γι’ αυτούς τους υπεύθυνους του 
γραφείου πρακτικής του Τμήματος, οι οποίοι σε συνεργασία με το κεντρικό γραφείο πρακτικής του 
ΑΠΘ, προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση των νέων φορέων και την ένταξη- 
εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΤΛΑΣ. 
Οι υπεύθυνοι του Τμήματος επικοινωνούν με όλους τους παλιούς και νέους φορείς πρακτικής ώστε 
να προσδιορίσουν τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης που αυτοί προσφέρουν  κάθε περίοδο. 
Επόμενο βήμα είναι η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής δήλωσης από τους επιλεχθέντες φοιτητές, μέσω 
της πλατφόρμας του ΔΑΣΤΑ , με την καθοδήγηση του κεντρικού γραφείου πρακτικής του ΑΠΘ. Μαζί 
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με την δήλωση των προσωπικών του στοιχείων ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει και  3 φορείς της 
προτίμησής του, με την σειρά που επιθυμεί. 
Με βάση λοιπόν τις διαθέσιμες θέσεις από κάθε φορέα, και τις προτιμήσεις των φοιτητών γίνεται η 
τοποθέτησή τους στις επιμέρους θέσεις. 
 
Φορείς Πρακτικής Άσκησης  
Τέτοιοι μπορούν να είναι Μ.Μ.Ε, στην Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες ελληνικές πόλεις, 
Διαφημιστικά γραφεία, γραφεία Δημοσίων Σχέσεων ή Δημοσιότητας, γραφεία Τύπου Οργανισμών 
κ.ά, , διαδικτυακά μέσα, Τύπος κλπ. 
 
Χρόνος απασχόλησης 
Η πρακτική αφορά 3 μήνες πλήρους απασχόλησης στο πλήρες ωράριο του φορέα απασχόλησης. Οι 
επίσημες αργίες υπολογίζονται στο σύνολο του ωραρίου χωρίς ο εργαζόμενος να απασχοληθεί. 
Δηλαδή η εβδομάδα των Χριστουγέννων (πχ) είναι πλήρης χωρίς να απασχοληθεί κάποιος τις αργίες. 
 
Αξιολόγηση του φοιτητή 
Εφόσον η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα Επιλογής του Τμήματος, ο ασκούμενος βαθμολογείται 
μετά το πέρας της περιόδου άσκησης. Αυτή η αξιολόγηση και η βαθμολόγησή του, γίνεται με βάση 
την έκθεση πεπραγμένων που έχει αυτός συντάξει και την αξιολόγησή του από τον επόπτη του, στον 
φορέα που έκανε την πρακτική του. 
 
Πρακτική και ERASMUS 
Το τρίμηνο της σύμβασης για την περίοδο της πρακτικής δεν μπορεί κάποιος να λαμβάνει 
οποιαδήποτε άλλη υποτροφία (π.χ. ERASMUS). Δεν είναι δυνατή  ούτε μία μέρα επικάλυψη μεταξύ 
υποτροφίας ERASMUS και σύμβασης πρακτικής άσκησης 
 
Πρακτική άσκηση και ορκωμοσία 
Δεν είναι δυνατόν κάποιος φοιτητής να ορκιστεί πτυχιούχος πριν την ολοκλήρωση της πρακτικής. 
 
 

Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης: 
Ν. Παναγιώτου, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος  
Τηλ.:2310991979, e-mail: npanagiwtou@jour.auth.gr   
 
 
Στελέχη Γραφείου: 
Βασιλική Μπάνου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) του Τμήματος  
Τηλ.: 2310 991979 e-mail: banou@jour.auth.gr    
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3.1.5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

(Άρθρο 25 του Nόμου 1268/1982) 
1. Tο ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Aυγούστου του 

επόμενου. 
2.  Tο εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα 
3.  Kάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστο 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 2 για 

εξετάσεις. 
4.  Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας ενός A.E.I., πέρα από τα 

προβλεπόμενα στον Nόμο αυτό, είναι δυνατή με απόφαση της Συγκλήτου και μόνο για 
εξαιρετικές περιπτώσεις. 

5.  Aν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα 
μάθημα είναι μικρότερος από τα 2/3 του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα για τις εργάσιμες 
μέρες του αντίστοιχου εξαμήνου, το αντίστοιχο μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε. 

6.  Tο πρώτο εξάμηνο αρχίζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και το δεύτερο εξάμηνο 
λήγει τέλη Μαϊου (σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, αρ. συνεδρίασης Κοσμητείας 
σχολής ΟΠΕ 43/09-05-2017) . Oι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο. Σε 
εξαιρετικές όμως περιπτώσεις ο Yπουργός Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με πρόταση της 
Συγκλήτου ρυθμίζει την έναρξη και λήξη των δύο εξαμήνων εκτός των ημερομηνιών αυτών, 
ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των εβδομάδων της παραγράφου 3. 

7.  Mε τους εσωτερικούς κανονισμούς των A.E.I. ορίζονται τα σχετικά με τη δυνατότητα 
οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαμήνων για ταχύρυθμη διδασκαλία ή συμπλήρωση ύλης 
εξαμήνου. 

8.  H βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος 
υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να 
στηριχθεί σε θέματα ή εργαστηριακές ασκήσεις. 

9.  Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεώνεται να το επαναλάβει 
κατά το επόμενο εξάμηνο. 

10.  Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεώνεται ή να 
το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο κατ επιλογήν μάθημα. 

11.  Tα μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως προαπαιτούμενα διδάσκονται και κατά τα δύο εξάμηνα 
του έτους. 

12.  O φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα 
μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ECTS. 

13.  Tα σχετικά με τον τύπο των χορηγούμενων πτυχίων και με την καθομολόγηση των πτυχιούχων 
καθορίζονται στους εσωτερικούς κανονισμούς των A.E.I. 
 

Mε τον Nόμο 1566 / 1985 (άρθρο 76 παρ. 1) κυρώθηκε η υπουργική απόφαση Φ 1412/B3/3781/84, 
που ορίζει (άρθρο 6) ότι: 

• Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα που δεν είναι προαπαιτούμενο άλλου, ο 
φοιτητής επαναλαμβάνει την παρακολούθηση του μαθήματος στο επόμενο εξάμηνο, εφόσον το 
μάθημα διδάσκεται και στο επόμενο εξάμηνο, διαφορετικά το επαναλαμβάνει στο μεθεπόμενο. 
μετά την επανάληψη του μαθήματος ο φοιτητής επαναλαμβάνει την εξέταση. H ρύθμιση αυτή 
ισχύει και σε περιπτώσεις επανειλημμένων αποτυχιών. 

•  Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα επιλογής, ο φοιτητής έχει την ευχέρεια είτε να αλλάξει 
μάθημα επιλογής, είτε να επαναλάβει την παρακολούθηση και την εξέταση του μαθήματος, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. 

•  Σε περίπτωση που το μάθημα δεν επαναλαμβάνεται στο επόμενο εξάμηνο, και ο φοιτητής 
αποτύχει στις εξετάσεις, η αποτυχία του δεν οριστικοποιείται πριν του δοθεί η ευκαιρία να 
επαναλάβει την εξέταση στην περίοδο Σεπτεμβρίου. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
Ο παρών κανονισμός που ενέκρινε η υπ’ αριθμ. 292/15-1-2014 Γενική Συνέλευση του Τμήματος 
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ, ορίζει τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα των φοιτητών, των διδασκόντων και των επιτηρητών προκειμένου να διασφαλισθεί η 
ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και να κατοχυρωθεί: 
▪ η ισότιμη μεταχείριση των εξεταζομένων 
▪ το κύρος και η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας 
▪ η προσωπική και επιστημονική αξιοπρέπεια των διδασκόντων, επιτηρητών και φοιτητών    
    

Α. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των εξεταζομένων 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνον όσοι έχουν συμπεριλάβει το αντίστοιχο μάθημα 

στη δήλωση μαθημάτων προς εξέταση. Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δικαιούνται να 
συμμετάσχουν όσοι δεν εξετάστηκαν επιτυχώς στα μαθήματα που είχαν συμπεριλάβει στις 
αντίστοιχες δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου. 

2. Για να γίνουν δεκτοί στις εξετάσεις πρέπει να έχουν μαζί τους την φοιτητική τους ταυτότητα.  
3. Πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα 15' πριν την έναρξη της εξέτασης. 
4. Πριν τη διανομή των θεμάτων οφείλουν να απομακρύνουν ή να ασφαλίσουν εντός κλειστών 

σάκων/τσαντών τα βιβλία ή βοηθήματα που έχουν μαζί τους εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από 
τους υπεύθυνους του μαθήματος.  

5. Κατά την εξέταση απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να τα 
απενεργοποιήσουν και να τα απομακρύνουν.  

6. Οφείλουν να έχουν μαζί τους κόλες αναφοράς. 
7. Πριν την έναρξη της εξέτασης αναγράφουν πάνω αριστερά στο γραπτό τους τα στοιχεία τους 

(ονοματεπώνυμο/ΑΕΜ), το μάθημα, την ημερομηνία εξέτασης και τον αριθμό της αίθουσας 
εξετάσεων. 

8. Από την ώρα που μοιράζονται τα θέματα δεν γίνονται πλέον δεκτοί στην αίθουσα, ενώ 
απαγορεύεται η απομάκρυνσή τους από την αίθουσα πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας από τη 
διανομή των θεμάτων. 

9. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης η έξοδός τους από την αίθουσα των εξετάσεων γίνεται μόνο με τη 
συνοδεία ενός επιτηρητή.  

10. Δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο μεταξύ τους ή με άλλο άτομο εντός ή 
εκτός της αίθουσας των εξετάσεων. 

11. Απαγορεύεται η κατανάλωση καφέ, αναψυκτικών και τροφίμων μέσα στις αίθουσες των 
εξετάσεων. Επιτρέπονται μόνο μπουκαλάκια με νερό, οι κάτοχοι των οποίων οφείλουν να παίρνουν 
μαζί τους όταν φεύγουν. 

12. Κατά την αποχώρησή τους παραδίδουν μαζί με το γραπτό τους, το πρόχειρο που χρησιμοποίησαν 
και τα θέματα των εξετάσεων, εφόσον ζητηθεί από τον διδάσκοντα, επιδεικνύουν στον επιτηρητή 
τη φοιτητική τους ταυτότητα και υπογράφουν στον ονομαστικό κατάλογο φοιτητών. 

13. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχουν το δικαίωμα να δουν το γραπτό τους και να 
ζητήσουν διευκρινίσεις για τη βαθμολογία τους, εφόσον το επιθυμούν.  

14. Οι εξεταζόμενοι που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες εισακτέων ως πάσχοντες από παθήσεις που 
δεν τους επιτρέπουν να υποστούν γραπτή εξέταση, ρυθμίζουν πριν την έναρξη της εξεταστικής 
περιόδου και κατόπιν προσωπικής συνεννόησης με τους διδάσκοντες τον καταλληλότερο 
(προφορικό ή άλλο) τρόπο εξέτασής τους.  

Β. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των διδασκόντων 
1. Οφείλουν να είναι παρόντες την ημέρα και ώρα της εξέτασης των μαθημάτων τους, να δίνουν τις 

απαραίτητες διευκρινίσεις επί των θεμάτων των εξετάσεων στην αρχή της εξέτασης και 
ακολούθως να εποπτεύουν κάθε πτυχή της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων. 
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2. Προσέρχονται στις εξετάσεις έχοντας τον ονομαστικό κατάλογο φοιτητών που έχει εκδόσει η 
Γραμματεία για κάθε εξεταζόμενο μάθημα και σε τόσα αντίτυπα όσοι είναι οι επιτηρητές που 
απασχολούν.  

3. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, ενημερώνουν εγκαίρως τη Γραμματεία για την αδυναμία 
προσέλευσής τους στις εξετάσεις καθώς και για το ποιό μέλος ΔΕΠ έχουν ορίσει να τους 
αναπληρώσει. Οφείλουν, επίσης, να παραδώσουν εγκαίρως τα θέματα και τις αναγκαίες οδηγίες 
στους αναπληρωτές τους. 

4. Ανακοινώνουν τη βαθμολογία το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
εξέτασης του μαθήματος.   

5. Διατηρούν τα γραπτά στο αρχείο τους για την προβλεπόμενη από το νόμο χρονική διάρκεια των 
τριών ετών.  

 
Γ. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των επιτηρητών 

1. Οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες εξετάσεων 15΄ πριν την έναρξη της εξέτασης και βοηθούν 
να τακτοποιηθούν οι φοιτητές σύμφωνα με τον τρόπο που επιτάσσει η αξιοπιστία της εξεταστικής 
διαδικασίας. 

2. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, ενημερώνουν εγκαίρως τον διδάσκοντα και ρυθμίζουν την 
αναπλήρωσή τους με κάποιον που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επιτηρητών. 

3. Πριν την έναρξη της εξέτασης μονογράφουν πάνω δεξιά τις κόλες αναφοράς των εξεταζο-μένων, 
όπως και κάθε επιπρόσθετη που θα χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη των θεμάτων. 

4. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης μεριμνούν για την επακριβή εφαρμογή των κανόνων συμπεριφοράς 
των εξεταζόμενων. 

5. Αναγράφουν στον πίνακα (ή ανακοινώνουν προφορικά) την ώρα έναρξης και λήξης της εξέτασης 
και ειδοποιούν τους εξεταζόμενους 60’, 30’ και 10’ προ της λήξης της.  

6. Δεν επιτρέπουν την παρουσία στις αίθουσες των εξετάσεων ατόμων που δεν σχετίζονται με την 
εξεταστική διαδικασία. 

7. Σε περίπτωση κατά την οποία οι επιτηρητές αντιληφθούν εξεταζόμενο να μην συμμορφών-εται με 
τις παραγράφους Α.4, Α.10 του κανονισμού εξετάσεων, έχουν το δικαίωμα να του κάνουν 
προφορική παρατήρηση, ή να του ζητήσουν να αλλάξει θέση. 

8. Σε κάθε περιστατικό αντιγραφής απομακρύνουν τον εξεταζόμενο (και κάθε άλλον εμπλεκόμενο) 
από την αίθουσα, κατακρατούν το γραπτό του, το οποίο και παραδίδουν ξεχωριστά στον 
διδάσκοντα έχοντας κάνει πάνω του τη σχετική επισήμανση. Ακολούθως, ενημερώνουν με γραπτή 
αναφορά τη ΓΣ του Τμήματος για το περιστατικό, και η ΓΣ αποφασίζει για την ποινή σύμφωνα με 
όσα προβλέπει ο νόμος.   

9. Με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διάρκειας της εξέτασης διακόπτουν τους εξεταζόμενους 
και συγκεντρώνουν τα γραπτά (περιλαμβανομένων των προχείρων και των θεμάτων). Τα 
καταμετρούν, τα αριθμούν και τα παραδίδουν στον διδάσκοντα. 

10. Επειδή δεν επιτρέπεται να μείνει μόνος του ο τελευταίος εξεταζόμενος, ζητούν από τον 
προτελευταίο εξεταζόμενο να παραμείνει εντός της αίθουσας έως ότου ολοκληρώσει και 
παραδώσει το γραπτό του και ο τελευταίος.  

11. Κατά την παράδοση των γραπτών ελέγχουν τα στοιχεία ταυτότητας των φοιτητών και τους ζητούν 
να υπογράψουν στον ονομαστικό κατάλογο φοιτητών που έχουν παραλάβει από τον διδάσκοντα.  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Η ολοκλήρωση των σπουδών στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ γίνεται με την εκπόνηση 
πτυχιακής εργασίας (ΠΕ). 
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ  162/20-4-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, κάθε 
φοιτητής που βρίσκεται στο τέλος του στ’ εξαμήνου  σπουδών και έχει παρακολουθήσει επιτυχώς 30 
μαθήματα και οπωσδήποτε τα σχετικά μαθήματα της θεματικής περιοχής, στην οποία θα κάνει την 
ΠΕ, μπορεί να αρχίσει την προετοιμασία της ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. 
1. Ο φοιτητής επιλέγει από τον κατάλογο των θεματικών περιοχών, που ανακοινώνουν στην αρχή 
κάθε ακαδημαϊκού έτους όλα τα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ του Τμήματος, την περιοχή στην οποία επιθυμεί 
να εκπονήσει την πτυχιακή του εργασία και μετά ζητεί από συγκεκριμένο διδάσκοντα να αναλάβει 
την καθοδήγηση και εποπτεία αυτού του μέρους των σπουδών του. Σε περίπτωση άρνησης 
απευθύνεται σε άλλο μέλος ΔΕΠ/ ΕΕΠ. 
Κάθε μέλος ΔΕΠ /ΕΕΠ υποχρεωτικά αναλαμβάνει την επίβλεψη έως έξι (6) ΠΕ συγχρόνως. 
Επίβλεψη ΠΕ μπορεί να αναλάβει και μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του ΑΠΘ με την προϋπόθεση να 
διδάσκει με ανάθεση μάθημα στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ. 
2. Αφού συνεννοηθεί ο επιβλέπων με τον φοιτητή, ως προς τον προσανατοισμό της πτυχιακής 
εργασίας, ορίζεται το θέμα και ο φοιτητής δηλώνει σε ειδικό έντυπο (που βρίσκεται στον ιστότοπο 
του Τμήματος) την έναρξη, το θέμα και τον επιβλέποντα της ΠΕ. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται για το 
χειμερινό εξάμηνο, τον Νοέμβριο, και για το εαρινό εξάμηνο, τον Απρίλιο σε συγκεκριμένη 
ημερομηνία που ορίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, κατά την περίοδο δηλώσεων 
μαθημάτων. 
3. α) Η Γενική Συνέλευση συγκροτεί και εγκρίνει, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα, διμελείς 

εξεταστικές επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές απαρτίζονται από τον επιβλέποντα και ένα (1) μέλος 
ΔΕΠ ή ΕΕΠ του Τμήματος, οι οποίοι πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τη συγγενέστερη ειδικότητα 
προς το γνωστικό αντικείμενο του θέματος της Πτυχιακής Εργασίας. Οι συνθέσεις ανακοινώνονται 
σε εύλογο χρονικό διάστημα στον φοιτητή. Οι συνθέσεις τροποποιούνται κάθε άνοιξη με τη 
συζήτηση του προγράμματος σπουδών. 

β) Μετά την ολοκλήρωση της ΠΕ και ύστερα από την έγκρισή της από τον επιβλέποντα, ο φοιτητής 
υποχρεούται να υποβάλει αντίτυπο της ΠΕ και στα δυο μέλη της εξεταστικής επιτροπής και να 
συνεννοηθεί μαζί τους για την ημερομηνία εξέτασης, η οποία θα γίνεται υπό μορφή διάλεξης 
παρουσία και άλλων μελών διδακτικού προσωπικού και φοιτητών του Τμήματος εκτός αν 
προκύπτει τεχνική αδυναμία. Για να εξεταστεί η πτυχιακή εργασία, ο φοιτητής υποχρεούται να 
έχει εξεταστεί προηγουμένως επιτυχώς σε 45 μαθήματα. 
Ορίζονται 3 εξεταστικές περίοδοι ανά έτος για την υποστήριξη των ΠΕ, κατά την περίοδο εξέτασης 
μαθημάτων : 

1η: Περίοδος Σεπτεμβρίου 
2η : Περίοδος Φεβρουαρίου 
3η : Περίοδος Ιουνίου. 

 
γ) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πτυχιακής εξέτασης ο φοιτητής παραδίδει στη Γραμματεία του 
Τμήματος ένα αντίτυπο υπογραμμένο από τον επιβλέποντα, το έντυπο της εξέτασης με τη 
βαθμολογία της ΠΕ, την οποία παραδίδουν οι εξεταστές σε ειδικό έντυπο μαζί με την περίληψη της 
πτυχιακής του εργασίας που καταθέτει ο φοιτητής. Με φροντίδα της Γραμματείας αυτό το αντίτυπο 
σε CD παραδίδεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος. 
 
Βαθμός της ΠΕ είναι ο μέσος όρος των βαθμών που δίνουν τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και τα 
ECTS είναι δώδεκα (12). 
 
Μετά την κατάθεση του βαθμού της ΠΕ αρχίζει η διαδικασία της απονομής πτυχίου. 
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Διευκρινίσεις  
1. Οι δηλώσεις των ΠΕ, κατοχυρώνουν το θέμα της ΠΕ, δεσμεύουν φοιτητή και διδάσκοντα στη 

σχέση επιβλέποντος και επιβλεπομένου, και αποτελούν για τη Γραμματεία την προϋπόθεση για 
να κάνει τις προετοιμασίες, που είναι απαραίτητες, ώστε να ολοκληρωθεί την κατάλληλη στιγμή 
η διαδικασία απόκτησης πτυχίου. Ως εκ τούτου οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν τη δήλωση αυτή 
αφού έχουν οριστικοποιήσει θέμα και επιβλέποντα. Όσο δεν έχει γίνει η δήλωση, δεν είναι 
κατοχυρωμένο το θέμα της πτυχιακής, ούτε δεσμευτική για τη Γραμματεία η σχέση 
επιβλέποντος/επιβλεπομένου. Ως εκ τούτου ο φοιτητής μπορεί να αλλάξει χωρίς άλλη εξήγηση 
επιβλέποντα και θέμα, και ο επιβλέπων δεν έχει υποχρέωση να υπολογίζει τον φοιτητή στον 
αριθμό των επιβλεπομένων διπλωματικών εργασιών. Για οποιαδήποτε αλλαγή θέματος μετά την 
υποβολή της δήλωσης αποφασίζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από την 
αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου ή του επιβλέποντα και σε περίπτωση αλλαγής 
θέματος θα πρέπει το νέο προτεινόμενο θέμα να μη συμπίπτει με ήδη κατοχυρωμένο θέμα 
άλλου φοιτητή . 

2.  Προϋπόθεση για την έναρξη της ΠΕ είναι ότι ο φοιτητής ευρίσκεται τουλάχιστον στο 7ο εξάμηνο 
σπουδών και έχει συμπληρώσει επιτυχώς 30 μαθήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
Υποχρεωτικά (Υ) και τα Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ) μαθήματα που προσφέρθηκαν από το 
Τμήμα, από τη χρονιά που έκανε ο φοιτητής την εγγραφή του. 

3.  Προϋπόθεση για υποβολή προς εξέταση ΠΕ είναι ότι ο φοιτητής διανύει το όγδοο(8) εξάμηνο 
σπουδών του και έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 45 μαθήματα. Για φοιτητές που διανύουν εξάμηνο 
παραπάνω από το 8ο πρέπει να μην υπάρχει κανένα οφειλόμενο μάθημα. Αυτό διαβεβαιώνεται 
από το πιστοποιητικό που εκδίδει η γραμματεία και προσκομίζει κάθε φοιτητής κατά την εξέτασή 
του στην εξεταστική επιτροπή. Η τελική εξέταση της ΠΕ γίνεται πάντα στο 8ο ή μετά το 8ο . 

4. Η ολοκλήρωση της ΠΕ θα πρέπει να γίνεται εντός δυο εξαμήνων με τη διακριτική ευχέρεια του 
επιβλέποντα να παρατείνεται έως τέσσερα εξάμηνα μετά από ειδική αιτιολόγηση από τον 
φοιτητή. Μετά το πέρας του Α΄ εξαμήνου και εφ’ όσον διαπιστωθεί αδικαιολόγητη αδιαφορία 
από μέρους του φοιτητή, ο επιβλέπων δικαιούται να διακόψει την καθοδήγηση και εποπτεία της 
εργασίας με έγγραφη κοινοποίηση του στη Γραμματεία. Το θέμα της πτυχιακής λήγει μετά το 
πέρας 4 εξαμήνων (2 ετών) και πρέπει να ξαναγίνει νέα δήλωση της με τα ίδια δεδομένα ή άλλα  
απευθείας στη γραμματεία την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων.  

5. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να τεθεί σε ομάδα το ανώτερο δύο φοιτητών για τους 
οποίους όμως θα κατατεθεί χωριστή βαθμολόγηση της ΠΕ με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3γ του Κανονισμού ΠΕ. 
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3.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) 

 

3.2.1. ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε του Α.Π.Θ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του 
Ν. 2083/1992. Βάσει της υπ’ αριθ. 52663/B7/2008  Υπουργικής Απόφασης για τη διάρθρωση και 
οργάνωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ. 
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε είναι η μελέτη, η έρευνα και η 
παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα πεδία της Δημοσιογραφίας και της Επικοινωνίας. Το Π.Μ.Σ. 
του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. απονέμει τους εξής τίτλους: 
 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 
α. στη Δημοσιογραφία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας 
β. στην Επικοινωνία και τον Πολιτισμό 

Διδακτορικό Δίπλωμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.  
 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τέσσερα διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία το 
τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
Η χρονική διάρκεια για τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) έτη επιπλέον μετά την 
απόκτηση του Μ.Δ.Ε. και από την εγγραφή στο Β΄ κύκλο. Η μέγιστη χρονική διάρκεια για τη λήψη του 
Δ.Δ. είναι πέντε (5) έτη, με δυνατότητα παράτασης του χρόνου αυτού κατά ένα έτος μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 
Οι γενικοί σκοποί του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης 
στα πεδία της Δημοσιογραφίας και της Επικοινωνίας, η ανάπτυξη της έρευνας στα επιστημονικά αυτά 
πεδία, και η παροχή αντίστοιχης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών σε 
επιστημονικά και διοικητικά στελέχη μεταπτυχιακού επιπέδου.  
  α) Οι ειδικοί σκοποί της ειδίκευσης «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας» είναι η 
παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα για 
την οργάνωση, τη λειτουργία, την έρευνα και το ρόλο της Δημοσιογραφίας (έντυπης, ραδιοφωνικής, 
τηλεοπτικής και διαδικτυακής) στο περιβάλλον των Νέων Μέσων Επικοινωνίας με στόχο την 
κατάρτιση στελεχών για απασχόληση σε μέσα μαζικής επικοινωνίας, πρακτορεία ειδήσεων, γραφεία 
τύπου, και γενικότερα στην παραγωγή και διακίνηση ειδησεογραφικής ύλης.  

β) Οι ειδικοί σκοποί της ειδίκευσης «Επικοινωνία και Πολιτισμός» είναι η παροχή 
εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα, για την 
αλληλεπίδραση επικοινωνίας και πολιτισμού, τις μεθόδους έρευνας επικοινωνίας και την άσκηση 
επικοινωνιακής και πολιτισμικής πολιτικής, με στόχο την κατάρτιση στελεχών για απασχόληση σε 
επικοινωνιακούς και πολιτισμικούς οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε μέσα 
μαζικής επικοινωνίας και στην ευρύτερη οπτικο-ακουστική βιομηχανία, σε θεσμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης, σε πολιτισμικά και μορφωτικά ιδρύματα, σε φορείς 
έρευνας κοινής γνώμης και διαφήμισης 

γ) Και οι δύο ειδικεύσεις έχουν επίσης ως σκοπό την ανάπτυξη των κριτικών και ερευνητικών 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου και για ερευνητική 
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δραστηριότητα στα πεδία της επικοινωνίας, της δημοσιογραφίας, της επικοινωνιακής και 
πολιτισμικής πολιτικής. 

O εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
περιγράφει τους όρους εισαγωγής,τη μορφή του προγράμματος Σπουδών, καθώς και τους όρους 
φοίτησης και απονομής των τίτλων.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο: http://www.jour.auth.gr/mtpx  

 

 

 

3.2.2. ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

 
Tο αγγλόφωνο Πρόγραμμα ΜεταπτυχιακώνΣπουδών του Τμήματος (Υ.Α.116507/B7/23-7-2014, ΦΕΚ 
2140/τ.Β /́5-8-2014), το οποίo οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις εξής τρεις 
ειδικεύσεις: 
(α) Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία (European Journalism ) ,  
(β) Ψηφιακά Μέσα, Πολιτισμός και Επικοινωνία (Digital Media, Culture and Communication), και   
(γ) Επικοινωνία της Διακινδύνευσης και Δημοσιογραφία Κρίσεων (Risk Communication and Crisis 
Journalism).  
Το ετήσιας  διάρκειας  και  πλήρους  φοίτησης  πρόγραμμα, περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα  
(Οκτώβριος-Φεβρουάριος,  Μάρτιος-Μάϊος)και  ένα  τρίτο  εξάμηνο(Ιούνιος-Σεπτέμβριος),  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 έξι (6) μαθήματα , και (β) να εκπονήσουν, υπό την εποπτεία συμβούλου 
καθηγητή, μεταπτυχιακή  διπλωματική  εργασία περίπου  20.000  λέξεων, την  οποία πρέπει να  
υποστηρίξουν ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. 
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τον κανονισμό σπουδών, τη διαδικασία 
επιλογής και την απονομή υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν την 
ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://media.jour.auth.gr/ ) 
  

http://www.jour.auth.gr/mtpx
http://media.jour.auth.gr/
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3.2.3.  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
  
Τα Τμήματα : 
 
1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Τ.Η.Μ.&Μ.Υ.), 
2) Γενικό, 
3) Ιατρικής, 
4) Ψυχολογίας, 
5) Μουσικών Σπουδών και 
6) Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης(Α.Π.Θ.), 
σε συνεργασία με τα Τμήματα 
7) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Παν/μίου Μακεδονίας και 
8) Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Παν/μίου Θεσσαλίας 
 
οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 :  
 

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
“Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών“ 

 
Ο συνολικός αριθμός εισακτέων κατ’έτος ορίζεται σε 45 και κατανέμεται σε τρεις κατευθύνσεις. O 
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών περιγράφει τους 
όρους εισαγωγής,τη μορφή του προγράμματος Σπουδών, καθώς και τους όρους φοίτησης και 
απονομής των τίτλων. 
 

Το διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Π.Μ.Σ. που οργανώνεται και λειτουργεί με τη συνεργασία όλων 
των προαναφερθέντων τμημάτων, έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός νέου διεπιστημονικού 
πεδίου μεταπτυχιακών σπουδών το οποίο διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα της σύγκλισης 
επιστημονικών κλάδων που σχετίζονται με τη θεωρία και εφαρμογές προηγμένων συστημάτων 
υπολογιστών και επικοινωνιών. 
 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης 
προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, με στόχο τη 
δημιουργία ενός ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία ώστε να 
μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογική 
εξέλιξη, να στελεχώνει τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης 
– κατάρτισης του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα επιδιώκεται η ενίσχυση της 
διεπιστημονικής έρευνας, η εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας, και η 
ανάπτυξη των αντίστοιχων παραγωγικών κλάδων. 
Για να επιτύχει το σκοπό της πληρέστερης ειδίκευσης το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οργανώνεται σε τρεις επιμέρους 
κατευθύνσεις: 
 
Α. Δικτυακή υπολογιστική – Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
Β. Νοήμονα συστήματα 
Γ. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ήχου και της εικόνας για την εκπαίδευση και 
την παραγωγή. 
 
Ειδικότερα το γνωστικό αντικείμενο της πρώτης κατεύθυνσης αφορά τεχνικές μηχανικής λογισμικού, 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και ανάπτυξης περιβαλλόντων και υπολογιστικών μέσων 
παράλληλης και κατανεμημένης αρχιτεκτονικής που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε 
εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, όπως είναι τα παγκόσμια συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου. 
Η δεύτερη κατεύθυνση επικεντρώνεται σε ένα ευρύ διεπιστημονικό φάσμα συσχετιζόμενων 
γνωστικών αντικειμένων στο οποίο περιλαμβάνονται οι προηγμένες τεχνικές μηχανικής λογισμικού, 
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υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, τα ρομποτικά συστήματα, η υπολογιστική νοημοσύνη, η τεχνητή 
νοημοσύνη, η εξελικτική υπολογιστική, η θεωρία των υπολογισμών, η νευροεπιστήμη και η γνωστική 
ψυχολογία. Ο σκοπός της κατεύθυνσης αυτής είναι η κατάρτιση εξειδικευμένου επιστημονικού 
προσωπικού που θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά και ερευνητικά στις περιοχές 
νοημόνων συστημάτων και συστημάτων εμπνευσμένων από τη βιολογία που υλοποιούνται με 
τεχνικές λογισμικού και υπολογιστές υψηλών επιδόσεων. 
Το γνωστικό αντικείμενο της τρίτης κατεύθυνσης επικεντρώνεται σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης 
εξειδικευμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, που 
σχετίζονται με την επεξεργασία και μετάδοση ηχητικών και οπτικών σημάτων, και αφορούν μια 
πληθώρα επιστημονικών κλάδων οι οποίοι ενσωματώνουν τον ήχο, την εικόνα, το λόγο και τη 
μουσική ως αντικείμενο των ερευνών και της πρακτικής τους. Η κατεύθυνση αυτή απευθύνεται σε 
ειδικότητες πτυχιούχων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά και επαγγελματικά στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της παραγωγικής διαδικασίας οπτικοακουστικού υλικού.Ειδικότερα, αποβλέπει 
στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στελεχών της εκπαίδευσης στις σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής 
πρακτικής και στελεχών της βιομηχανίας του θεάματος και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
(ραδιόφωνο, κινηματογράφος, τηλεόραση) μέσα από την εφαρμογή τεχνολογιών της Πληροφορικής 
και των Επικοινωνιών που σχετίζονται με τον ήχο και την εικόνα. 
Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Δ.Μ.Δ.Ε.) στα 
“Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών” με κατευθύνσεις: α) Δικτυακή υπολογιστική 
– Ηλεκτρονικό Εμπόριο, β) Νοήμονα συστήματα, γ)Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του 
ήχου και της εικόνας για την εκπαίδευση και την παραγωγή. 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 
Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων ολοκληρώνεται η διδασκαλία των μαθημάτων του 
προγράμματος, ενώ το τρίτο αφιερώνεται κυρίως στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής ή 
Συνθετικής Διατριβής. Ο χρόνος για την εκπόνηση και κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διατριβής μπορεί 
να παραταθεί έως δύο (2) επιπλέον ακαδημαϊκά έτη. Πέρα από τα χρονικά αυτά όρια ο φοιτητής 
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. 
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4. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 

Προγράμματα ανταλλαγών ( Erasmus+) 

Tο Tμήμα Δημοσιογραφίας  & Μ.Μ.Ε., από την ίδρυσή του το 1991, συμμετέχει ενεργά στα δίκτυα 
ανταλλαγών φοιτητών/φοιτητριών και ακαδημαϊκού προσωπικού για τη διαμόρφωση μιας κοινής 
ευρωπαϊκής πολιτικής στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  Ειδικότερα, συμμετέχει σε 47 
διμερείς συμφωνίες με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέσω του προγράμματος Erasmus και Erasmus-
Mundus και σημερινή ονομασία Erasmus+. 
 
Πρόγραμμα Erasmus+  
 
Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας 
καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους 
τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, 
Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). 
Το 2017 το πρόγραμμα Erasmus το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω της Εθνικής Μονάδας 
Συντονισμού (ΙΚΥ) συμπληρώνει 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας και χάρη σ’ αυτό, περισσότεροι από 
3 εκ. φοιτητές Ευρωπαϊκών χωρών έχουν πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών τους σε κάποιο άλλο 
πανεπιστημιακό ίδρυμα εντός της Ευρώπης. 
Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι: 

1. Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων 
2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών 
3. Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+. 
 
  
Πρόγραμμα Erasmus+  International 
 
Από το 2015, το Erasmus+ έγινε διεθνές – Erasmus+ International Credit Mobility Programme – και 
άνοιξε τον δρόμο της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού μεταξύ των 28 κρατών μελών, της 
Ισλανδίας, της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν, της ΠΓΔΜ και της Τουρκίας (Programme countries) και 
χωρών από όλον τον υπόλοιπο κόσμο (Partner countries).  Αυτή είναι η Διεθνής Διάσταση του 
Erasmus+ ή Erasmus+ International και στόχοι της είναι : 
 

• Η διεθνής προβολή των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων 
• Η προσέλκυση υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρώπη -  κέντρο υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευσης 
• Η βελτίωση προσόντων και δεξιοτήτων, απόκτηση «ευρωπαϊκής» εμπειρίας στην 

εκπαίδευση, στην έρευνα, στην εργασία. 
• Η προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης ανάμεσα σε λαούς και πολιτισμούς 

 

 

 

Διμερείς συμφωνίες  Erasmus+ 2017-18  (https://eurep.auth.gr/el/agreementslist)  
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο του Τμήματος Ευρωπαϊκών 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eurep.auth.gr  

http://www.iky.gr/erasmusplus-ka1
http://www.iky.gr/erasmusplus-ka2
http://www.iky.gr/erasmusplus-ka2
http://www.iky.gr/erasmusplus-ka3
http://www.jour.auth.gr/wp-content/uploads/2013/10/symfonies_2013-2014.pdf
https://eurep.auth.gr/el/agreementslist
http://www.eurep.auth.gr/
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Συντονιστές ECTS 

Αλέξανδρος Μπαλτζής, Αναπληρωτής Καθηγητής, 

τηλ: (+30) 2310 992066 

φαξ: (+30)2310 992098 

e-mail: baltzis@jour.auth.gr 

 

Δήμητρα Δημητρακοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια 

τηλ: (+30) 2310 991959 

email: dimitrakopouloud@jour.auth.gr 

  

 

  

mailto:baltzis@jour.auth.gr
mailto:dimitrakopouloud@jour.auth.gr
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5. ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

Ετήσιο Θερινό Σχολείο ‘Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας’ 
 

Το ετήσιο Θερινό Σχολείο ‘Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας’ είναι ένα Εντατικό Πρόγραμμα 
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης σε θέματα Περιβάλλοντος – 
Δημοσιογραφίας – Επικοινωνίας, με πανελλαδικό χαρακτήρα, διάρκειας 10 ημερών, που 
περιλαμβάνει διαλέξεις και βιωματικές δράσεις-επισκέψεις πεδίου στην ελληνική γλώσσα και 
διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου (ΙΕΤ) στα Χανιά Κρήτης. 

Διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2012 από το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, σε συνεργασία με 
το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου (Ι.Ε.Τ., Χανιά Κρήτης) και με τα Πανεπιστημιακά Τμήματα 
Επικοινωνίας, Μ.Μ.Ε. και Δημοσιογραφίας της Ελλάδας (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο). Έχει την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια 
Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Αποκορώνου – Π. Ε. Χανίων), του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Γραφείου Ενημέρωσης στην Ελλάδα, 
ειδησεογραφικών οργανισμών (Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο / Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε., Σκάι, 
Χανιώτικα Νέα, Κρήτη TV, κ.α.), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας (EJC) και φορέων που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της δημόσιας πληροφόρησης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 
κινητοποίησης αναφορικά με το Περιβάλλον, τη Δημοσιογραφία και την Επικοινωνία. 

Αφορά νέους Ερευνητές – Μελετητές – Επαγγελματίες – Φοιτητές – Σπουδαστές τμημάτων 
Δημοσιογραφίας, Μ.Μ.Ε. και Επικοινωνίας, μεταπτυχιακούς φοιτητές συναφών σπουδών, όσους 
εργάζονται ή έχουν εργαστεί ως δημοσιογράφοι ή επαγγελματίες των ΜΜΕ και του χώρου της 
Επικοινωνίας. 

Περιλαμβάνει βιωματικά συμμετοχικά εργαστήρια, συνεργασίες με σχετικούς φορείς (ΜΜΕ, ΜΚΟ, 
περιβαλλοντικά ερευνητικά κέντρα και ερευνητές, κ.α.), επισκέψεις και βιωματικές εκπαιδευτικές 
συμμετοχικές δράσεις στο πεδίο, κ.α. και οι συμμετέχοντες παράγουν δημοσιογραφικό και 
επικοινωνιακό έργο για διάφορα μέσα επικοινωνίας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και με βάση 
τη σύγχρονη λογική της κινητικότητας. 

Οι  συμμετέχοντες προέρχονται από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας, της Κύπρου και του εξωτερικού, αλλά και από 
τους επαγγελματικους χώρους της Δημοσιογραφίας, των ΜΜΕ και της Επικοινωνίας και οι 
διδάσκοντες είναι μέλη τμημάτων Α.Ε.Ι., επαγγελματίες δημοσιογράφοι και ειδικοί περιβαλλοντικοί 
επιστήμονες κα ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Στόχος του Σχολείου είναι η καλλιέργεια της γνώσης και της κατανόησης των περιβαλλοντικών 
θεμάτων και πολιτικών μέσα από την ενίσχυση της ποιότητας, του εύρους, του βάθους και της 
εγκυρότητας της επικοινωνιακής και δημοσιογραφικής τους κάλυψης, φέρνοντας σε επαφή και 
συνεργασία δρώντες στο χώρο (ακαδημαϊκούς, φοιτητές, εμπειρογνώμονες σε θέματα 
περιβάλλοντος, επαγγελματίες των ΜΜΕ και δημοσιογράφους, μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
της κεντρικής πολιτικής σκηνής). Μέσα από την καλλιέργεια της γνώσης αλλά και την ανάπτυξη 
σχετικών δεξιοτήτων στους δημοσιογράφους και τους επαγγελματίες του χώρου της Επικοινωνίας, 
επιτυγχάνεται η προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεμάτων από κοινωνική, οικονομική, πολιτική, 
τεχνολογική και επικοινωνιακή πλευρά σε επίπεδο τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στο πώς τα μέσα επικοινωνίας διαμορφώνουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές σε σχέση με 
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το περιβάλλον και πώς μπορούν να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και στην 
κινητοποίηση του για ενεργή συμμετοχή στο πλαίσιο της αειφορικής ανάπτυξης. 

Η δημοσιοποίηση των δράσεων του Σχολείου γίνεται α) σε έντυπη εφημερίδα με το έργο που 
παράγεται από τους συμμετέχοντες και β) με προβολή στα Ελληνικά ΜΜΕ και στα Κοινωνικά Μέσα 
(Social Media). 

Η συμμετοχή πιστοποιείται με Βεβαίωση Παρακολούθησης που παραλαμβάνεται μετά την 
ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού και Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Αντώνης Σκαμνάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ – ΑΠΘ (askamnak@jour.auth.gr) 

Περισσότερες πληροφορίες: http://summerschoolchania.jour.auth.gr/  

 

 

 

Διεθνές Θερινό Σχολείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής 
Δημοσιογραφίας 
 

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ και η έδρα Jean Monnet “European Integration” η Deutsche 
Welle Academie και το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου (Beijing Foreign Studies University) 
συνδιοργανώνουν το Διεθνές Θερινό Σχολείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Δημοσιογραφίας. Το Θερινό 
Σχολείο εστιάζει στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Διεθνή Δημοσιογραφία και οι 
ειδησεογραφικοί οργανισμοί  στην Ασία και στην Ευρώπη, σε ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο ψηφιακό 
περιβάλλον. Το διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή 
εξειδικευμένων  γνώσεων και στην ενδυνάμωση δεξιοτήτων σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στη 
Διεθνή, Ευρωπαϊκή δημοσιογραφία και την επικοινωνία. 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο:  

 http://www.joursummerschool.org/ 

 

 

 

  

mailto:askamnak@jour.auth.gr
http://summerschoolchania.jour.auth.gr/
http://www.joursummerschool.org/
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

 
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης απέκτησε το 2012 την πιστοποίηση DS Label της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Το Παράρτημα Διπλώματος είναι προσωπικό έγγραφο που 
χορηγείται προαιρετικά σε απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και Α.Τ.Ε.Ι.) μαζί με το δίπλωμα ή το 
πτυχίο τους. Δεν υποκαθιστά τον τίτλο σπουδών αλλά 
επισυνάπτεται σε αυτόν και συμβάλλει ώστε να είναι πιο εύκολα 
κατανοητός, ιδιαίτερα εκτός των συνόρων της χώρας 
προέλευσης. 
Το Παράρτημα Διπλώματος σχεδιάστηκε από την Ουνέσκο και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης ενώ η εφαρμογή του ψηφίστηκε το 2004 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Απόφαση 2241/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με το ενιαίο 
κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών 
προσόντων και ικανοτήτων). 
Το Παράρτημα Διπλώματος αποτελεί επεξηγηματικό έγγραφο με 
πληροφορίες σχετικές με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο 

πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών του δικαιούχου. Πρόκειται για 
ένα έγγραφο που δεν περιέχει αξιολογικές κρίσεις, ούτε δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή 
προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό. Το Παράρτημα Διπλώματος δεν 
είναι: 

• υποκατάστατο πρωτότυπου διπλώματος ή πτυχίου, 
• αυτόματο σύστημα που εγγυάται την αναγνώριση του τίτλου σπουδών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου Υπ.Αριθμ. 3374 (ΦΕΚ Α΄ 189/02.08.2005) "Διασφάλιση της 
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. 
Παράρτημα διπλώματος", προβλέπεται ότι το Παράρτημα Διπλώματος: 
‘Εκδίδεται αυτομάτως από τις Μονοτμηματικές Σχολές/Τμήματα του Α.Π.Θ. μετά την ολοκλήρωση των 
σπουδών και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.’ 
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7.  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
 
Κανονισμός 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθμ. ΔΟΑ/Φ.13/70/οικ.16570 του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 
(ΑΣΕΠ) δέχεται από τους κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως αποδεικτικό γνώσεων 
Πληροφορικής ή χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει 
τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ (υποχρεωτικά ή επιλογής). 
• Η σχετική βεβαίωση χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος, με κατάθεση παραβόλου (€6) 
μετά από την ορκωμοσία. 
 
Εγκεκριμένα Μαθήματα 

• ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής (Θ/Α) 
• ΓΕ2600–Οργάνωση & Επεξεργασία Δεδομένων (Θ/Α) 
• ΓΕ2700–Τεχνολογία & Τεχνικές Παρουσιάσεων (Θ/Α) 
• ΓΕ6900-Ανάλυση και Οπτικοποίηση Δεδομένων σε Υπολογιστικά Φύλλα (Θ/Α) 
• ΔΗ0200–Διαδικτυακή Δημοσιογραφία (Θ/Α) 
• ΔΗ1500–Εφαρμογές Έντυπων Εκδόσεων (Θ/Α) 
• ΔΗ1600–Ηλεκτρονικές Εκδόσεις & Διαδίκτυο (Θ/Α) 
• ΔΗ2100/ΜΜ2400–Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. Ι - Ραδιόφωνο 
• ΔΗ2200/ΜΜ2500–Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. ΙΙ - Τηλεόραση 
• ΔΗ3900–Εφαρμογές Κοινωνικής Δικτύωσης (Θ/Α)       
• ΔΗ4000–Δημοσιογραφία Δεδομένων (Θ/Α)   
• ΔΗ4100–Τεχνολογίες Συγγραφής & Διαχείρισης Πολυμέσων  τα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.  
• ΔΗ4700 - Έρευνα και επαλήθευση δημοσιογραφικού υλικού 
• MM1200- Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή 
• ΜΜ4200- Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 

 
 
Υπεύθυνοι Διδασκαλίας 
Δρ Ανδρέας Βέγλης, καθηγητής, [ΓΕ1100, ΔΗ0200, ΔΗ1500, ΔΗ1600]  
Email: veglis@jour.auth.gr , Τηλ. 2310-992092. 
Δρ Γεώργιος Καλλίρης, Αναπληρωτής καθηγητής, [ΔΗ2200 / ΜΜ2500]  
Email: gkal@jour.auth.gr , Τηλ. 2310-994280. 
Δρ Χαράλαμπος Δημούλας, επ. καθηγητής, [ΔΗ2100 / ΜΜ2400]  
Email: babis@jour.auth.gr , Τηλ. 2310-994245. 
Δρ Κ. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), [ΓΕ2600, ΓΕ2700, ΓΕ6900]  
Email: barbargi@jour.auth.gr , Τηλ. 2310-992080. 
 
 
 
 
  

http://users.auth.gr/veglis/
mailto:veglis@jour.auth.gr
http://users.auth.gr/gkal/
mailto:gkal@jour.auth.gr
http://users.auth.gr/babis/
mailto:babis@jour.auth.gr
http://users.auth.gr/barbargi/
mailto:barbargi@jour.auth.gr
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8.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

  

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ

Εργαστήριο Πολιτισμικών και Οπτικών Σπουδών

Εργαστήριο Κοινωνικών Μέσων

Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας
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8.1.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ 
http://pacific.jour.auth.gr     

 
 
Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ ιδρύθηκε στις αρχές 
του 2002 και σήμερα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Ανδρέα 
Βέγλη στο περίπτερο 1 της ΔΕΘ αλλά και στον 5ο όροφο του κτιρίου του 
τμήματος (Εγνατία 46). 
Προσωπικό Εργαστηρίου: 
 
 

Διευθυντής Εργαστηρίου: 
Ανδρέας Βέγλης,  Καθηγητής, τηλ. 2310- 99-2092 ,  email:  veglis@jour.auth.gr 
 
Προσωπικό: 
Δρ Kωνσταντίνος Μπαρμπαργύρης, ΕΕΠ, τηλ. 2310- 99-2080,  email: barbargi@jour.auth.gr    
Δρ Παναγιώτης Τσαρχόπουλος, ΕΔΙΠ, τηλ. 2310 -99-2065, email: patsar@jour.auth.gr  

Δρ Νίκος Αντωνόπουλος, άμισθος επιστημονικός συνεργάτης, τηλ. 2310-99-2065,  email: 
nikos@antonopoulos.info    

Νικόλαος Κουμαρτζής, υποψήφιος διδάκτορας, τηλ. 2310-99-2065, email: nkoumart@jour.auth.gr   
Γιάννης Αγγέλου, υποψήφιος διδάκτορας, τηλ. 2310-99-2065, email: yaggelou@gmail.com  
Ευστάθιος Σιδηρόπουλος, υποψήφιος διδάκτορας, τηλ. 2310-99-2065,  email: stathsid@auth.gr   
Δημήτρης Γιομελάκης, υποψήφιος διδάκτορας, τηλ. 2310-99-2065, email: dgiomela@jour.auth.gr     
Χριστίνα Καρυπίδου,  άμισθη επιστημονική συνεργάτης , τηλ. 2310-99-2065, email: 

ckarypid@jour.auth.gr  
Κοσμάς Παναγιωτίδης , υποψήφιος διδάκτορας, τηλ. 2310-99-2065, email: 

kosmapanagio@gmail.com 
Θεοδώρα Σαρίδου, υποψήφια διδάκτορας,  τηλ. 2310-99-2065, email: saridout@jour.auth.gr  
 
Το εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά 
αντικείμενα: 

• Χρήση πληροφορικής στη Δημοσιογραφία 

• Δημοσιογραφικοί δικτυακοί τόποι 

• Μελέτη διάδρασης δικτυακών τόπων 

• Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 

• Συστήματα συνεργατικής εργασίας βασισμένα σε υπολογιστές 

• Προηγμένα συστήματα έκδοσης 

• Υποστηρικτικά συστήματα μάθησης 

• Λογοκρισία στο διδαδίκτυο 

• Δημοσιογραφία Δεδομένων 

• Κοινωνικά μέσα και Περιεχόμενο παραγώμενο από τους χρήστες 
Το εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
μαθημάτων,  και  υποστηρίζει  έμμεσα σχεδόν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, καθώς 
όλες οι εργασίες και οι έρευνες στο διαδίκτυο εκπονούνται στους χώρους του εργαστηρίου. 
Το εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ βρίσκεται στον πέμπτο όροφο του νέου κτιρίου, 

στην οδό Εγνατία 46 αλλά και στον πρώτο όροφο του περιπτέρου 1 της ΔΕΘ (Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης). Το εργαστήριο διαθέτει 2 αίθουσες υπολογιστών. Στην αίθουσα στο κτίριο 
του τμήματος είναι διαθέσιμοι 20 υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Linux Mint και 
εφαρμογές open source. Στη δεύτερη αίθουσα στο περίπτερο 1 στη ΔΕΘ υπάρχουν 20 
υπολογιστές dula boot (Windows και MacOS) .  

http://pacific.jour.auth.gr/
mailto:veglis@jour.auth.gr
mailto:barbargi@jour.auth.gr
mailto:patsar@jour.auth.gr
http://antonopoulos.info/
mailto:nikos@antonopoulos.info
mailto:nkoumart@jour.auth.gr
mailto:yaggelou@gmail.com
mailto:stathsid@auth.gr
mailto:dgiomela@jour.auth.gr
mailto:ckarypid@jour.auth.gr
mailto:kosmapanagio@gmail.com
mailto:saridout@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/wp-content/uploads/2010/10/ergastirio1.jpg
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Το εργαστήριο συμμετέχει σε δίκτυα εργαστηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά και 
συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς όπως το ΕΚΕΤΑ. Επίσης συμμετέχει στην εκπονηση 
ερευνητικών προγραμμάτων (με εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους). 
 
 

 

8.2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Μ.Μ.Ε.  
http://e-media.jour.auth.gr   

 
Διευθυντής Εργαστηρίου: 
Καλλίρης Γεώργιος,  Αναπληρωτής Καθηγητής, τηλ. 2310- 99-4280 ,  email: gkal@jour.auth.gr 
 
Προσωπικό: 
Δημούλας Χαράλαμπος, επ. καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, τηλ. 2310 99-4245, 

email: babis@jour.auth.gr  
Δρ Ματσιώλα Μαρία, ΕΔΙΠ, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, δρ. Δημοσιογραφίας και 

ΜΜΕ,  τηλ. 2310 99-4284, email: mmat@jour.auth.gr  
 
 

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ  άρχισε την εκπαιδευτική του λειτουργία το 1997 ενώ από το 1996 
είχαν ξεκινήσει τα εργαστηριακά μαθήματα των Ηλεκτρονικών ΜΜΕ τα οποία είχαν αρχικά 
φιλοξενηθεί στο Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων 
(http://avlab.ee.auth.gr/), του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
Α.Π.Θ.  Από το 2003 το Εργαστήριο στεγάζεται στον πρώτο όροφο του περιπτέρου 1 της ΔΕΘ (Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης). 

Με το Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων και την επιστημονική ομάδα του 
Καθ. Γ. Παπανικολάου συνεχίζεται έως και σήμερα η ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία. Το 
Φεβρουάριο του 2002 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες νομοθέτησης με δημοσίευση στο ΦΕΚ. 

 

http://e-media.jour.auth.gr/
mailto:gkal@jour.auth.gr
mailto:gkal@jour.auth.gr
mailto:babis@jour.auth.gr
mailto:mmat@jour.auth.gr
http://avlab.ee.auth.gr/
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Στις ιστοσελίδες του Εργαστηρίου http://e-media.jour.auth.gr/ αναφέρονται πληροφορίες για τα 8 
προπτυχιακά μαθήματα που εξυπηρετούνται από αυτό για τα οποία υπάρχουν αναλυτικές 
περιγραφές, ανακοινώσεις, σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή και στο σύνδεσμο «επιδείξεις» 
http://e-media.jour.auth.gr/tutorial.asp υπάρχουν ηλεκτρονικοί οδηγοί εκμάθησης και άλλο 
εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί  στο πλαίσιο πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών 
διατριβών. Επίσης στην ιστοσελίδα http://e-media.jour.auth.gr:8080/ υπάρχει το διαδικτυακό 
ραδιόφωνο του Εργαστηρίου που επίσης έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο πτυχιακής και στη συνέχεια 
μεταπτυχιακής εργασίας. Το ιστοραδιόφωνο μεταδίδει πρόγραμμα με τις ραδιοφωνικές παραγωγές 
των φοιτητών ενώ υπάρχει και η δυνατότητα κατ’ απαίτηση αναπαραγωγής. 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000-2006) «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) για την Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ» έγινε αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου του Εργαστηρίου. Επίσης 
αναπτύχθηκε νέος διαδικτυακός τόπος σε πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού ηλεκτρονικής μάθησης 
με δυνατότητα να παρέχει εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με σύγχρονη επικοινωνία ήχου και εικόνας 
μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτή. 

Στον άμεσο σχεδιασμό του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης 
οπτικοακουστικού υλικού για τη φιλοξενία του μεγάλου αρχείου τηλεοπτικών παραγωγών που έχουν 
αναπτύξει οι φοιτητές στα πλαίσια των μαθημάτων όλα τα χρόνια της λειτουργίας του Εργαστηρίου. 
Έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των παραγωγών και σε αυτή τη φάση αναπτύσσεται το λογισμικό 
διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχομένου το οποίο λειτουργεί ήδη πιλοτικά. Το εργαστήριο 
συμμετέχει επίσης σε προσπάθειες ανάπτυξης WebTV όπως την Πανεπιστημιακή Τηλεόραση 
http://avlab.ee.auth.gr:8080/ και τον διαγωνισμό e-movie competition. 

http://e-media.jour.auth.gr/
http://e-media.jour.auth.gr/tutorial.asp
http://e-media.jour.auth.gr:8080/
http://avlab.ee.auth.gr:8080/
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8.3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Διευθυντής:   
Γρηγόρης Πασχαλίδης, Καθηγητής Πολιτισμικών Σπουδών 
 
Μέλη: 
Βασίλης Βαμβακάς, επίκ. Καθηγητής, vamvakas@jour.auth.gr 
Ζωή Βερβεροπούλου, επικ. Καθηγήτρια, zoiv@jour.auth.gr 
Nίκος Τσιγγίλης, επίκ. Καθηγητής, ntsigilis@jour.auth.gr 
 
Eπιστημονικοί Συνεργάτες: 
Φίλιππος Παππάς, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, pappasphilippos@yahoo.gr 
Σοφία Θεοδοσιάδου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, stheodosiadou@gmail.com 
Mαρία Τρούλλου, Υποψ. Διδάκτωρ, troullou@jour.auth.gr 
Γιώργος Μεταξιώτης, Υποψ. Διδάκτωρ, metaxgr@yahoo.com 
 
Το Εργαστήριο Πολιτισμικών και Οπτικών Σπουδών (ΦΕΚ 3145/τ.Β'/30.9.2016) έχει στόχο να 

συμβάλλει στη ανάπτυξη της διεπιστημονικής διδασκαλίας, μελέτης και έρευνας στους εξής τομείς:  

▪ μορφές και είδη του σύγχρονου δημοφιλούς πολιτισμού, όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί στα έντυπα, 
οπτικά, ακουστικά, οπτικο-ακουστικά και ψηφιακά-διαδικτυακά μέσα,  

▪ σύγχρονες διαδικασίες και συνθήκες παραγωγής και διανομής των πολιτισμικών αγαθών, καθώς 
και οι τρόποι κατανάλωσης και πρόσληψής τους (πολιτισμικές πρακτικές, συμπεριφορές, χρήσεις 
και προτιμήσεις),  

▪ μορφές και είδη της σύγχρονης οπτικής επικοινωνίας (φωτοδημοσιογραφία, ντοκιμαντέρ, 
διαφήμιση, τηλεόραση, κινηματογράφος, οπτικά αρχεία, διαδικτυακές πλατφόρμες, πολυμεσικές 
και εκθεσιακές πρακτικές κλπ) εστιάζοντας στις κοινωνικές, πολιτικές, αισθητικές και γενικότερα 
πολιτισμικές διαστάσεις και λειτουργίες της. 

 

Μεταξύ των δραστηριοτήτων που έχει αναπτύξει μέχρι τώρα περιλαμβάνονται:  

▪ Η υποστήριξη μεταπτυχιακής, διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας, στους ανωτέρω τομείς.  

▪ Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση βασικής έρευνας για την ελληνική τηλεόραση σπουδών, καθώς και 
για το κοινό πολιτισμικών οργανισμών της Θεσσαλονίκης.  

▪ Η διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για την ελληνική τηλεόραση (Δεκέμβριος 2016) και η έκδοση 
των σχετικών Πρακτικών. 

▪ Η διοργάνωση μεταπτυχιακών σεμιναρίων για ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας στον τομέα του 
πολιτισμού. 

▪ Η δημιουργία αρχειακής συλλογής για τη δημοφιλή κουλτούρα και τα μέσα επικοινωνίας της 
δεκαετίας του 1980.  

 

  

  

mailto:vamvakas@jour.auth.gr
mailto:zoiv@jour.auth.gr
http://www.jour.auth.gr/ntsigilis@jour.auth.gr
mailto:pappasphilippos@yahoo.gr
mailto:stheodosiadou@gmail.com
mailto:troullou@jour.auth.gr
mailto:metaxgr@yahoo.com
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8.4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
 
Διεύθυνση: Εγνατία 46, 54 625, Θεσσαλονίκη  Τηλ.: 2310-991995 
 
Διευθυντής: 
Αντώνης Γαρδικιώτης, Επικ. Καθηγητής, agardiki@jour.auth.gr 
 
Μέλη: 
Δήμητρα Δημητρακοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια, dimitrakopouloud@jour.auth.gr 
Νικόλαος Τσιγγίλης, Επικ. Καθηγητής, ntsigilis@jour.auth.gr 
Δρ Κλειώ Κεντερελίδου, Ε.ΔΙ.Π., ckent@jour.auth.gr 
 
Επιστημονικοί Συνεργάτες: 
Εύα Μαλινάκη, Υποψ. Διδάκτωρ, emalinak@jour.auth.gr 
Ελένη Κιουμή, Υποψ. Διδάκτωρ, elenkiou@jour.auth.gr 
Ευθύμης Σαββάκης, Υποψ. Διδάκτωρ, esavvaki@jour.auth.gr 
Σοφία Πολύζου, Υποψ. Διδάκτωρ, spolyzou@jour.auth.gr 
 
Ερευνητές:  
Μεταπτυχιακοί και Προπτυχιακοί Φοιτητές του Τμήματος 
 
Ο στόχος του Εργαστηρίου είναι να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι 
σκέφτονται, νιώθουν, συμπεριφέρονται, και επικοινωνούν διαδικτυακά. Ακολουθώντας μια 
διεπιστημονική προσέγγιση, συμβάλλει στην έρευνα και μελέτη της Διαδικτυακής Επικοινωνίας στα 
παρακάτω πεδία: 

• Επικοινωνία της Υγείας (π.χ. ανάπτυξη και έλεγχος ενημερωτικών εκστρατειών υγείας, 
ανάπτυξη και ανάλυση της διαδικτυακής επικοινωνίας υγείας, μείωση των ανισοτήτων υγείας 
αυξάνοντας την πρόσβαση και την αποτελεσματικότητα της πληροφορίας υγείας σε 
ευαίσθητους πληθυσμούς) 

• Διαπροσωπική και Κοινωνική Επικοινωνία (π.χ. διαμόρφωση και αλλαγή διαπροσωπικών και 
κοινωνικών σχέσεων), 

• Διερεύνηση Κοινής Γνώμης (π.χ. πρόσληψη και χρήση των κοινωνικών μέσων, κοινωνική 
συμμετοχή) 

• Πολιτική Επικοινωνία (π.χ. διαβούλευση, πειθώ) 
• Αθλητισμός (π.χ. ανάλυση και ανάπτυξη επικοινωνιών προαγωγής του αθλητισμού) 
• Πολιτισμός (π.χ. ανάλυση και ανάπτυξη επικοινωνιών προαγωγής του πολιτισμού και των 

τεχνών) 
• Εκπαίδευση (π.χ. ενημέρωση, διαμόρφωση και αλλαγή στάσεων, ψηφιακός εγγραματισμός, 

ευαισθητοποίηση) 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πώς η χρήση των Κοινωνικών Μέσων και άλλων διαδικτυακών 
τεχνολογιών αλλάζει την επικοινωνία και ποιες είναι οι κοινωνικές, ψυχολογικές, οικονομικές και 
τεχνολογικές συνέπειες των αλλαγών αυτών. 
Το Εργαστήριο Κοινωνικών Μέσων έχει ως αποστολή: 

• την υποστήριξη των διδακτικών αναγκών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του 
Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. 

• την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας σε όλες τις εκφάνσεις της διαδικτυακής 
επικοινωνίας και τη συνδρομή σε μελέτες που πραγματοποιούνται από ερευνητές του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων Ιδρυμάτων σε συναφή 
αντικείμενα. 

• τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, τη πρόσκληση αναγνωρισμένων επιστημόνων της 
ημεδαπής και της αλλοδαπής και τη διοργάνωση συναφών επιστημονικών εκδηλώσεων 
(συνέδρια, ομιλίες, διαλέξεις, ημερίδες) που θα απευθύνονται σε φοιτητές, μέλη του 

mailto:agardiki@jour.auth.gr
mailto:dimitrakopouloud@jour.auth.gr
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mailto:ckent@jour.auth.gr
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mailto:elenkiou@jour.auth.gr
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επιστημονικού προσωπικού αλλά και στο γενικό κοινό. 
• την έκδοση επιστημονικών κειμένων, εκθέσεων, συλλογών που να αφορούν στην ερευνητική 

δραστηριότητα του Εργαστηρίου. 
• την κάθε μορφής συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής 

και αλλοδαπής στη βάση αμοιβαία καθοριζόμενων ερευνητικών στόχων. 
• τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου ή οργανώσεις στο σχετικό επιστημονικό πεδίο. 
• τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που προκηρύσσονται από φορείς του δημοσίου 

ή του ιδιωτικού τομέα ή και από διεθνείς οργανισμούς. 
 
 

8.5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

Διεύθυνση: Εγνατία 46, 54 625, Θεσσαλονίκη     Τηλ. 2310-991979 

Διευθυντής:  
Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, chfragk@jour.auth.gr 
 
Μέλη : 
Νικόλαος Παναγιώτου, Επίκουρος Καθηγητής, nikospanagiotou@gmail.com 
Γρηγόρης Πασχαλίδης, Καθηγητής, paschagr@jour.auth.gr 
Αντώνης Γαρδικιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, agardiki@jour.auth.gr 
 
Επιστημονική Συνεργάτης 
Νάγια Καλφέλη, Υπ. διδάκτωρ του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, nkalfeli@gmail.com 
 
Ερευνητές: 
Σοφοκλής Γερούλης 
Νικήτας Διαμαντόπουλος 
Μύρος Ζέκα 
Ιωάννα Κωστοπούλου 
Δέσποινα Μάντζιαρη 
Άννα Μαυρίκου 
Κατερίνα Μπακιρτζή 
Αθανασία Παπίγγη 
Στέλιος Πουρνής 
Έρη Χριστοφορίδου 
Μαρίνα Καρποζήλου 
 
Περιγραφή-Πλαίσιο-Δραστηριότητες 

Έχοντας υπόψη ότι: 

1. η Ελλάδα διέρχεται σήμερα μία από τις κρισιμότερες περιόδους της νεότερης ιστορίας της• 
μια βαθιά οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση, η οποία χαρακτηρίστηκε, από το 2009, 
από την αποσταθεροποίηση της δημοκρατικής διαδικασίας και των θεσμών και την 
αυξανόμενη κουλτούρα της αντιπαράθεσης και της βίας, που τροφοδοτήθηκε από τον φόβο: 

mailto:chfragk@jour.auth.gr
mailto:
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φόβο για το μέλλον, για την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης, για την απώλεια της 
εθνικής ταυτότητας και κυριαρχίας, φόβο για τον «Άλλο», 

2. τη μεταναστευτική κρίση την οποία διέρχεται η Ελλάδα από το 2009, η οποία χαρακτηρίστηκε 
από τα Ηνωμένα Έθνη ως «ανθρωπιστική κρίση», 

3. τα ΜΜΕ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην πόλωση ή στον κατευνασμό της 
αντιπαράθεσης και της βίας και τη δύναμή τους στη διαμόρφωση συλλογικών προτύπων και 
στάσεων και αντιλήψεων της κοινωνίας, καθώς και στην καταπολέμηση των στερεοτύπων, 
του ρατσισμού, του λόγου μίσους και την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας, 

το 2012, το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ προχώρησε στην ίδρυση του το «Εργαστηρίου 
Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας», το οποίο λειτουργεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Τμήματος 
(Εγνατίας 46) και καλύπτει ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στα αντικείμενα: 

• της ειρηνευτικής δημοσιογραφίας 

• του ρόλου των νέων και των παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας στην οικοδόμηση της 
ειρήνης 

• του ρόλου των μέσων επικοινωνίας στην πρόληψη και διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων 

• της χρήσης των μέσων επικοινωνίας για την προαγωγή του διαλόγου και την εξάλειψη του 
λόγου μίσους, των διακρίσεων, της βίας, της μισαλλοδοξίας 

• της «ευθύνης μετάδοσης» που φέρουν τα μέσα ενημέρωσης 

• της χρήσης των μέσων επικοινωνίας ως εργαλείου στην εκπαίδευση 

Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας έχει ως αποστολή: 

1. Την υποστήριξη των διδακτικών αναγκών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του 
Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

2. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την υλοποίηση έργων σε συνεργασία 
με επαγγελματίες των μέσων επικοινωνίας. 

3. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα καθώς και διεθνείς οργανισμούς, εθνικές και 
διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο. 

4. Τη διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων και εργαστηρίων για φοιτητές δημοσιογραφίας, 
δημοσιογράφους, δημοσιογράφους και επαγγελματίες των μέσων επικοινωνίας και 
συμμετέχοντες σε ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές αποστολές, 

5. Τη διοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων, 
κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων, δράσεων στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. 

6. Τη δημιουργία βιβλιοθήκης και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εποπτικού υλικού. 

Στις τρέχουσες δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται: 

1. Η διοργάνωση του ετήσιου σεμιναρίου, σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης 
Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης. Μέσα από επιστημονικές εργασίες, 
έρευνες πάνω σε δημοσιεύματα του τύπου και παρουσίες στην μπλογκόσφαιρα, αλλά και με 
ασκήσεις καλών πρακτικών, το σεμινάριο επιδιώκει να καταδείξει προβλήματα, αλλά και να 
παρουσιάσει την ορθή ορολογία και εν γένει ενασχόληση με ειδήσεις σχετικές με ρατσισμό, 
μετανάστευση και ξενοφοβία. Βασισμένες πάνω σε δημοσιευμένα ρεπορτάζ, οι ασκήσεις 
προσπαθούν να αναδείξουν τον τρόπο με τον οποίο οι δημοσιογράφοι οφείλουν να 
προσεγγίζουν θέματα μετανάστευσης και ρατσισμού, μακριά από τον εύκολο εντυπωσιασμό, 
με σεβασμό σε όλες τις πλευρές μιας είδησης και επιστημονική έρευνα ώστε να αναδειχθούν 
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στοιχεία που μπορεί να μην είναι ορατά με μια πρώτη ανάγνωση, ωστόσο έχουν ιδιαίτερη 
αξία και στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης. 

2. Η δημιουργία μιας διαδικτυακής/διαδραστικής πλατφόρμας με θέμα τη διαχείριση της 
ετερότητας από τα ΜΜΕ. Η διαδικτυακή/διαδραστική πλατφόρμα θα αποτελεί μια 
«δεξαμενή σκέψης» και ένα οιονεί παρατηρητήριο των ΜΜΕ, η οποία θα που θα παράσχει: 
ευρήματα ακαδημαϊκής έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ 
αφηγούνται/αποτυπώνουν ζητήματα ετερότητας, υλικό για την ορθή χρήση της ορολογίας, 
κώδικες δεοντολογίας δημοσιογράφων (ειδικών για ζητήματα ετερότητας), οδηγίες (βήμα 
προς βήμα) για την κάλυψη τέτοιων θεμάτων (έρευνας, τεχνικές συνέντευξης, 
φωτογράφισης, κτλ.), καλές πρακτικές (υλικό δικής μας παραγωγής ως δείγμα καλής 
πρακτικής), εγχειρίδιο καλών πρακτικών, οιονεί παρατηρητήριο (καλές και κακές πρακτικές 
και ανάδειξή τους από την πλατφόρμα και τα social media), σεμινάρια/training 
δημοσιογράφων και δημοσίευση των transcripts των συζητήσεων, υλικό για 
εκπαιδευτικούς/διαπολιτισμική εκπαίδευση, σχετικά εργαλεία με βάση τα νέα μέσα προς 
εκπαιδευτικούς που θέλουν να αναπτύξουν ζητήματα ετερότητας στην τάξη, και χώρο 
ανάπτυξης διασταυρούμενων εγχειρημάτων δημοσιογραφίας: Data Journalism, Community 
Media. 
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9. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
  

Διεύθυνση: Εγνατία 46, 54625, Θεσσαλονίκη,  

ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.jour.auth.gr/?page_id=207  

Επικοινωνία: Τηλ: 2310 992093-4, Fax: 2310 992094 e-mail: mmelib@jour.auth.gr 

Προσωπικό: 

Σταματία Παπαχρήστου   τηλ. 2310 992093 tamypap@jour.auth.gr 

Ουρανία Κώνστα   τηλ. 2310 992094  konsta@jour.auth.gr 

Χριστοδούλου Γιώργος, τηλ. 2310 992094 gxristod@jour.auth.gr  

Ωράριο Λειτουργίας 

Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 18.00 

 

Η βιβλιοθήκη είναι εγκατεστημένη στον 2ο όροφο του κτιρίου του Τμήματος, σε χώρο 75τμ μαζί με 

τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών. 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη και το σύνολο του υλικού και των 

υπηρεσιών και των δύο βιβλιοθηκών για την επιστημονική τους παιδεία και έρευνα αλλά και 

γενικότερα για ενημέρωση και πληροφόρηση. 

Στον χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχει επίσης φωτοτυπικό μηχάνημα με κάρτα για την εξυπηρέτηση 

τους. 

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση on line στον κατάλογο όλων των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ στην 

διεύθυνση  http://ipac.lib.auth.gr/ 

Στην ίδια διεύθυνση υπάρχει και η δυνατότητα on line κρατήσεων. 

Ανανεώσεις δανεισμένου υλικού μπορούν να γίνουν τηλεφωνικώς και με e-mail για χρονικό 

διάστημα που ορίζεται από τον κανονισμό. 

 

Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει: 

• 5.200 τόμους  βιβλίων του Τμήματος και 6.200 του συστεγαζόμενου Τμήματος Πολιτικών 

Επιστημών 

• 40 τίτλους επιστημονικών περιοδικών 

• Οπτικοακουστικό υλικό 

• Πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές διπλωματικές, Διδ. Διατριβές  

• Ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές:  

       ProQuest: News & Newspapers 

       ProQuest Central: Social Sciences 

       Economist Historical Archives,   The economist (1981-τρέχον)  

       Financial Times Historical Archives,  Financial Times  (1996-τρέχον) 

       Archives Unbound Module – World War II, Occupation and the Civil War in  

       Greece, 1940-1949: Records of the U.S. State Department Classified Files 

• Αρχεία υπουργείου Εξωτερικών ΗΠΑ : Digital National Security Archive 

• Αρχεία υπουργείου Εξωτερικών Μ. Βρετανίας : Documents on British Policy Οverseas  

 

Εκτός από τις υπηρεσίες δανεισμού,  οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης οργανώνουν σεμινάρια για τους 

πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος στα θέματα της Πληροφοριακής  Παιδείας, Αξιολόγησης 

πληροφορίας και Ανοικτής  πρόσβασης (Open Access).  

 

http://www.jour.auth.gr/?page_id=207
mailto:mmelib@jour.auth.gr
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10. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
 
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χορηγεί κάθε χρόνο, μέσω του Τμήματος 
Σπουδών,  υποτροφίες (http://dps.auth.gr/el/scholarships)  σε: 
• προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ. (Ανταποδοτικές Υποτροφίες).  
• προπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους Διδάκτορες του Α.Π.Θ. (Υποτροφίες CERN)  
• αλλοδαπούς-αλλογενείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ. (Β΄ και Γ΄ 

κύκλου) 
• αλλοδαπούς, αλλογενείς και ομογενείς, ελληνομαθείς πτυχιούχους Τμημάτων Νεοελληνικών 

Σπουδών,που προέρχονται από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, για την απόκτηση 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντίστοιχα προγράμματα που λειτουργούν στο ΑΠΘ 
(Υποτροφία «Αλ.Δελμούζου»)  

• αλλοδαπούς, αλλογενείς και ομογενείς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
πανεπιστημίων του εξωτερικού, για την παρακολούθηση του προγράμματος εκμάθησης της 
ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας(Υποτροφία ετήσια 
ΣΝΕΓ) 

• αλλοδαπούς, αλλογενείς και ομογενείς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
πανεπιστημίων του εξωτερικού για την παρακολούθηση του Θερινού Εντατικού Προγράμματος 
του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, (Υποτροφία θερινού ΣΝΕΓ) 

• αλλοδαπούς-αλλογενείς, για τρίμηνη έρευνα (Υποτροφία «Αριστοτέλης») μεταπτυχιακούς 
φοιτητές (Β΄ & Γ΄ κύκλου) προερχόμενοι από την Αϊτή (Υποτροφία «Αριστοτέλης»).  

• ερευνητές προερχόμενοι από χώρες της Λατινικής Αμερικής και Αφρικής, (Υποτροφία Coimbra 
Group) 

• αλλοδαπούς-αλλογενείς και ομογενείς φοιτητές του Α.Π.Θ.,(οικονομική ενίσχυση) 

 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών : 

http://dps.auth.gr/el  
Το Τμήμα Σπουδών ανήκει στη Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων του Α.Π.Θ.  
Εποπτεύεται στη λειτουργία του από  την Επιτροπή Σπουδών,  η οποία ορίζεται από τη Σύγκλητο του 
Α.Π.Θ. 
Το γραφείο του Τμήματος Σπουδών στεγάζεται στο κτίριο Διοικήσεως (Κ. Καραθεοδωρή) δίπλα στη 
αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ. 
Τηλ.: +30 2310-996771, 991372, 994168, 991373, 996743, 995132, 997283 
Φαξ: +30 2310-995112 
e-mail: dps@auth.gr 

 

 
  

http://dps.auth.gr/el/scholarships
http://dps.web.auth.gr/images/stories/2014/antapodotikesypotrofies_2014.doc
http://dps.web.auth.gr/index.php/el/scol-cern
http://dps.web.auth.gr/images/stories/2014/antapodotikesypotrofies_allodapoi2014.doc
http://dps.web.auth.gr/images/stories/2014/antapodotikesypotrofies_allodapoi2014.doc
http://dps.web.auth.gr/index.php/el/ipotrofies-se-ptixiouxous
http://dps.web.auth.gr/index.php/el/ipotrofies-se-ptixiouxous
http://dps.web.auth.gr/index.php/el/ipotrofies-se-ptixiouxous
http://dps.web.auth.gr/index.php/el/ipotrofies-se-ptixiouxous
http://dps.web.auth.gr/index.php/el/therino
http://dps.web.auth.gr/index.php/el/therino
http://dps.web.auth.gr/index.php/el/therino
http://dps.web.auth.gr/index.php/el/aristotelis
http://dps.web.auth.gr/index.php/el/aristotelis
http://dps.web.auth.gr/index.php/el/aristotelis
http://dps.web.auth.gr/index.php/el/aristotelis
http://dps.web.auth.gr/index.php/el/aristotelis
http://dps.web.auth.gr/index.php/el/oikonomiki-enisxisi
http://dps.auth.gr/el
mailto:dps@auth.gr


 
70 

11. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 
Οι φοιτητές οφείλουν να μεριμνήσουν για τα παρακάτω ζητήματα. Για οποιαδήποτε απορία ή 
διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Τμήματος, στους συμβούλους σπουδών 
ή να ζητούν απευθείας τεχνική υποστήριξη από τα αντίστοιχα τμήματα του ΑΠΘ μέσω των στοιχείων 
επικοινωνίας που δίνονται σε κάθε ενότητα. 
 

1. Δήλωση εγγραφής εξαμήνου 
2. Δήλωση Μαθημάτων 
3. Δήλωση Συγγραμμάτων στον ‘ΕΥΔΟΞΟ’ 

 
 

 
1. Δήλωση Εγγραφής Εξαμήνου 
Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να κάνουν ηλεκτρονικά τη ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
με τους παρακάτω τρόπους: 
• μέσω της ιστοσελίδας http://m.auth.gr 
• μέσω της εφαρμογής κινητών τηλεφώνων "ΑΠΘ mobile" που είναι διαθέσιμη από 

το Android Market και το Apple Store. 
Ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει ‘ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ’ και κατόπιν να 
αυθεντικοποιηθεί με τον ιδρυματικό του λογαριασμό κατά τα γνωστά. Με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλεται αυτόματα από το σύστημα  μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα στοιχεία επιβεβαίωσης της εγγραφής στο 
εξάμηνο. 
Η διαδικασία εγγραφής των φοιτητών σε εξάμηνο είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη από τη δήλωση 
των μαθημάτων. 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/regsemester  
 

Η εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ λειτουργεί στον προθάλαμο του Αναγνωστηρίου (1ος όροφος) της 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ τις ώρες 08:15 - 15:00. 
Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν στα: 
τηλ.: 2310-999000 (εργάσιμες μέρες, 08:15-15:00), 
fax: 2310-999100 
e-mail: support@auth.gr 

 
 
2. Δήλωση Μαθημάτων 
Σε κάθε εξάμηνο σπουδών υποχρεούνται οι φοιτητές να δηλώνουν τα μαθήματα, τα οποία 
πρόκειται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν. Οι ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων  
ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.jour.auth.gr  
Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

 https://itc.auth.gr 
 

Για υποστήριξη σε θέματα ηλεκτρονικής γραμματείας επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2310999000, 
είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@auth.gr. 

 
 

http://m.auth.gr/
https://it.auth.gr/el/regsemester
mailto:support@auth.gr
http://www.jour.auth.gr/
mailto:support@auth.gr
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3. Δήλωση Συγγραμμάτων στο  Σύστημα Εύδοξος  
(https://it.auth.gr/el/node/808  & https://service.eudoxus.gr/student ) 
Είναι η υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών. Η 
διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει:  
(α) Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα 
(β) Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και 
(γ) Αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή 
της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων 
 
 

 

 

 

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 2017 
http://dps.auth.gr/sites/default/files/attachments/AUTh_odigosepibioshs_2016.pdf  
Πληροφορίες για Φοιτητικές Εστίες, Φοιτητική Λέσχη και Λαϊκή Αγορά ΑΠΘ, Γραφείο Κίνησης και 
Ενοικίαση Ποδηλάτων ΑΠΘ,  Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Διεθνής Φοιτητική Ταυτότητα – Κάρτα Νέων 
<30, Υγειονομική Περίθαλψη, Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας και Ευαίσθητων 
Κοινωνικών Ομάδων, Φοιτητική Ζωή, Εθελοντισμός και Οικο-ΑΠΘ, Φοιτητικοί Σύλλογοι ΑΠΘ, 
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Υποτροφίες – Κληροδοτήματα, Απασχόληση Φοιτητών ΑΠΘ, 
Υπηρεσίες Ηλεκτρονιού Πανεπιστημίου, Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Γραμματείας και Δήλωση 
Συγγραμμάτων, Πανεπιστημιακό Ημερολόγιο, Νομικές Συμβουλές και Συμβουλές Σπουδών, Κέντρο 
Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών και Σχολείο Νέας Ελληνικής, Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών και 
Θερινά Μαθήματα, Διεθνείς Ενώσεις Φοιτητών, Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, Επιλογές Μετά το 
Πτυχιο, Σύλλογος Αποφοίτων ΑΠΘ. 
 
 

 

  

https://it.auth.gr/el/node/808
https://service.eudoxus.gr/student
http://dps.auth.gr/sites/default/files/attachments/AUTh_odigosepibioshs_2016.pdf
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12. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  2017-2018 
 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
 
Χειμερινό εξάμηνο 2017-2018: 
 
Διδασκαλία Μαθημάτων : 02/10/2017 έως 12/01/2018. 
Αναπληρώσεις Μαθημάτων : 15/01/2018 έως 19/01/2018. 
Εξετάσεις: 22/01/2018 έως 09/02/2018. 
 

Εαρινό εξάμηνο 2017-2018: 
 
Διδασκαλία Μαθημάτων : 12/02/2018 έως 25/05/2018. 
Αναπληρώσεις Μαθημάτων : 28/05/2018 έως 01/06/2018. 
Εξετάσεις: 04/06/2018 έως 22/06/2018. 
 

Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2018: 03/09/2018 έως 28/09/2018. 

 

Ελληνόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
 

Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018 
 
Διδασκαλία Μαθημάτων:    16/10/2017    έως    26/01/2018 
Αναπληρώσεις Μαθημάτων:    29/01/2018    έως    02/02/2018 
Εξετάσεις:   05/02/2018    έως   09/02/2018 
 

Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018 
 
Διδασκαλία Μαθημάτων:    12/02/2018    έως    25/05/2018 
Αναπληρώσεις Μαθημάτων:    28/05/2018    έως    01/06/2018 
Εξετάσεις:    04/06/2018    έως   08/06/2018 
 

 

Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
 

Χειμερινό Εξάμηνο:     2/10/2017     έως     12/01/2018 

Εαρινό Εξάμηνο:          05/02/2018     έως     10/06/2018 
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Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου 
ημερολογιακού έτους. 

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο 
χειμερινό και στο εαρινό, καθένα των οποίων περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας και δύο ή 
τρεις εβδομάδες εξετάσεων. 

Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη σύγκλητο του πανεπιστημίου. Σε εξαιρετικές όμως 
περιπτώσεις ο υπουργός παιδείας ύστερα από πρόταση της συγκλήτου ρυθμίζει την έναρξη και τη 
λήξη των δύο εξαμήνων εκτός των κανονικών ημερομηνιών, ώστε να συμπληρωθεί ο απαραίτητος 
αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας. 

Κάθε εξάμηνο έχει δύο εξεταστικές περιόδους: 

• Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται κατά την περίοδο του Ιανουαρίου - 
Φεβρουαρίου και επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. 

• Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται κατά την περίοδο του Ιουνίου και 
επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. 

Οι εξεταστικές περίοδοι του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου διαρκούν τρεις εβδομάδες, 
ενώ αυτή του Ιουνίου διαρκεί σύμφωνα με το νόμο δύο εβδομάδες, όλες όμως συνήθως 
επεκτείνονται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Κάθε εξάμηνο, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτήτριες/φοιτητές έχουν το δικαίωμα 
και την υποχρέωση να αξιολογήσουν τα μαθήματα και τους διδάσκοντές τους, με στόχο τη βελτίωση 
της ποιότητας των σπουδών τους. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της 
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ http://qa.auth.gr) και στην ιστοσελίδα της Σχολής/ 
του Τμήματός τους. 
 
ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 
Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν διεξάγονται μαθήματα ή εξετάσεις και θεωρούνται μήνες 
θερινών διακοπών. Επίσης στις διακοπές συγκαταλέγονται: 
 

• Οι διακοπές Χριστουγέννων: Από 24 Δεκεμβρίου ως 7 Ιανουαρίου. 
• Οι διακοπές της Αποκριάς: Από την Πέμπτη της Τυροφάγου ως και την επομένη της Καθαρής 

Δευτέρας. 
• Οι διακοπές του Πάσχα: Από τη Μεγάλη Δευτέρα ως την Κυριακή του Θωμά. 

ΗΜΕΡΕΣ ΕΟΡΤΩΝ KAI ΑΡΓΙΩΝ 

• H 26η Οκτωβρίου: Εορτή του πολιούχου της πόλης Αγίου Δημητρίου. Απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης (Εθνική εορτή). 

• H 28η Οκτωβρίου: Επέτειος του "OXI" στον ιταλικό φασισμό (Εθνική εορτή). 

• H 17η Νοεμβρίου: Επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973. 

• H 30η Ιανουαρίου: Εορτή των Τριών Ιεραρχών (Θρησκευτική εορτή). 

• H 25η Mαρτίου: Επέτειος της επανάστασης του 1821 εναντίον του τουρκικού ζυγού (Εθνική 
εορτή). 

• H 1η Mαΐου: Πρωτομαγιά. - Ημέρα ταξικής αλληλεγγύης των εργατών (Εργατική εορτή - 
απεργία). 

• Του Αγ. Πνεύματος: (Κινητή θρησκευτική εορτή). 

 

 

http://qa.auth.gr/

