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Α1. ύντομη Περιγραφή - Ιςτορικό 

Το Τμιμα Επικοινωνίασ και Ψθφιακϊν Μζςων τθσ Σχολισ Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν του 
Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ιδρφκθκε το 2019 (ΦΕΚ 70/2019). Αν και νεοςφςτατο, θ ακαδθμαϊκι 
του ταυτότθτα μπορεί να αναηθτθκεί ςε μια μακρόχρονθ πορεία που ξεκινά από τθν ίδρυςθ του πρϊτου 
Τμιματοσ Δθμοςίων Σχζςεων και Επικοινωνίασ ςτθν Ελλάδα ςτθν Καςτοριά και άφθςε ζνα ςθμαντικό 
αποτφπωμα ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα τθσ χϊρασ. Με εδραιωμζνθ κζςθ ςτον τομζα τθσ Επικοινωνίασ, το 
Τμιμα εξελίςςονταν κεραπεφοντασ τθν πολυπλοκότθτα και τισ ςυνεχείσ προκλιςεισ τθσ Επικοινωνίασ. 
Εντάςςοντασ το 2013 ςτθν ονομαςία του το αντικείμενο των Ψθφιακϊν Μζςων, χωρίσ αλλαγι του 
γνωςτικοφ αντικειμζνου του Τμιματοσ, ενίςχυςε τισ ςπουδζσ ςτο Τμιμα με τθν διάςταςθ των Ψθφιακϊν 
Μζςων αναδεικνφοντασ τθν ςθμαςία των εξελίξεων των νζων μζςων και του ρόλου τουσ ςτθν επιςτιμθ τθσ 
Επικοινωνίασ.  

 Το 2010 το Τμιμα περιλαμβάνεται ςτα χρονικά πρϊτα 25 Τμιματα τα οποία περνοφν τθν διαδικαςία τθσ 
εξωτερικισ αξιολόγθςθσ τθσ ΑΔΛΡ και τα κφρια πορίςματα τθσ αξιολόγθςθσ αναφζρουν : 
• Ρρόγραμμα ςπουδϊν εφάμιλλο αντίςτοιχων προγραμμάτων ςπουδϊν Ρανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ. 
• Υψθλι απορρόφθςθ αποφοίτων ςτθν αγορά εργαςίασ ακόμθ και πριν από τθν λιψθ του πτυχίου. 
• Υψθλό ερευνθτικό επίπεδο και ενςωμάτωςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων ςτο  περιεχόμενο του 
προγράμματοσ ςπουδϊν. 
 
Θ εξωτερικι αξιολόγθςθ ζδωςε τθν δυνατότθτα ςτο Τμιμα να προχωριςει ςτθν ςχεδίαςθ και οργάνωςθ 
Διατμθματικοφ Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν με τίτλο «Μάςτερ ςτισ Δθμόςιεσ Σχζςεισ και το 
Μάρκετινγκ με Νζεσ Τεχνολογίεσ», το οποίο ξεκίνθςε τθν λειτουργία του το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2012-2013.    

Το Τμιμα για πολλά ζτθ περιλαμβάνονταν μεταξφ των ελκυςτικότερων Τμθμάτων τθσ Τριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ με βάςθ τον αρικμό δθλϊςεων υποψθφίων ςτο Μθχανογραφικό. Αξιοςθμείωτο είναι το 
γεγονόσ ότι ςτα αποτελζςματα των Ρανελλαδικϊν του 2017 το Τμιμα κατατάςςεται ςτθν 2θ κζςθ μεταξφ 
όλων των Τμθμάτων Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε αρικμό δθλϊςεων ςτο Μθχανογραφικό. Συγκεκριμζνα 
ςτισ Ρανελλαδικζσ του 2017 διλωςαν το Τμιμα ςτο μθχανογραφικό 13300 υποψιφιοι, ενϊ διαχρονικά το 
Τμιμα βρίςκεται με μεγάλθ ςυχνότθτα μεταξφ των 30 πρϊτων τμθμάτων ςε αρικμό δθλϊςεων 
υποψθφίων.  

Το 2017 ιδρφεται και λειτουργεί ςτο Τμιμα το Εργαςτιριο Ψθφιακϊν Μζςων και Στρατθγικισ 
Επικοινωνίασ (ΦΕΚ 459/16-2-2017). Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ εκπόνθςθ ζρευνασ και ζργων 
ανάπτυξθσ κακϊσ και θ εξυπθρζτθςθ ερευνθτικϊν και εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςτο χϊρο των Ψθφιακϊν 
Μζςων και τθσ Στρατθγικισ Επικοινωνίασ. Στο ςφντομο χρόνο λειτουργίασ του, το Εργαςτιριο ζχει 
διαγράψει ςθμαντικό ζργο με εξωςτρζφεια και ςυνεργαςίεσ με ςθμαντικοφσ φορείσ τθσ χϊρασ μασ, όπωσ 
το Γαλλικό Λνςτιτοφτο Κεςςαλονίκθσ, το Μδρυμα Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ και θ Διεκνισ Ζκκεςθ Βιβλίου 
Κεςςαλονίκθσ. Ραράλλθλα, επιδεικνφει ζμπρακτα τον ερευνθτικό του προςανατολιςμό με τθν υποβολι 
προτάςεων ςε ερευνθτικά προγράμματα με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ γνϊςθσ και 
τεχνογνωςίασ ςτθν επιχειρθματικι πρακτικι και τθν καινοτομία κακϊσ ςτθν υλοποίθςθ νζων ερευνθτικϊν 
προκλιςεων. 

Το 2018 ξεκίνθςε νζο Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςε ςυνεργαςία με το Ραιδαγωγικό Τμιμα 
Νθπιαγωγϊν του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ με τίτλο «Δθμόςιοσ Λόγοσ και Ψθφιακά Μζςα». 

Με τον Ν.4610/2019 ιδρφεται ςτθν Σχολι Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν το Τμιμα 
Επικοινωνίασ και Ψθφιακϊν Μζςων ςτο οποίο εντάςςεται θ ακαδθμαϊκι κοινότθτα, ο εξοπλιςμόσ και το 
εργαςτιριο του πρϊθν Τμιματοσ Ψθφιακϊν Μζςων και Επικοινωνίασ ςυνδζοντασ ζτςι μια πετυχθμζνθ 
διαχρονικι πορεία ςτον χϊρο τθσ επιςτιμθσ τθσ Επικοινωνίασ που ξεκίνθςε από το 1999, με μια νζα 
δυναμικι που προςδίδει ςτισ ςπουδζσ Επικοινωνίασ θ Σχολι Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν 
και το Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ. 
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Α2. τόχοι - Αντικείμενο 

Το Τμιμα Επικοινωνίασ και Ψθφιακϊν Μζςων τθσ Σχολισ Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ εδρεφει ςτθν Καςτοριά. Στον Ρανεπιςτθμιακό ακαδθμαϊκό χάρτθ 

τοποκετείται με τα αντίςτοιχα αμιγι Τμιματα Επικοινωνίασ δίνοντασ επιπρόςκετα ζμφαςθ ςτθν ςφνδεςθ 

τθσ Επιςτιμθσ τθσ Επικοινωνίασ με τισ εξελίξεισ ςτα Ψθφιακά Μζςα και το νζο Ψθφιακό Ρεριβάλλον. 

Αποςτολι του τμιματοσ είναι να προςφζρει κεωρθτικι και πρακτικι γνϊςθ υψθλοφ επιςτθμονικοφ 

επιπζδου ςτουσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ αλλά και να προάγει τθν ζρευνα ςτο πολυδιάςτατο πεδίο τθσ 

Επικοινωνίασ ςυνδυάηοντασ επιπρόςκετα τθν επιςτιμθ τθσ Επικοινωνίασ με τα Ψθφιακά Μζςα και το νζο 

Ψθφιακό Ρεριβάλλον.  

Το πρόγραμμα ςπουδϊν του καλφπτει το επιςτθμονικό πεδίο τθσ Επικοινωνίασ ςυνδυάηοντασ γνωςτικά 

αντικείμενα που εντάςςονται ςτισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ και ακολουκϊντασ μια διεπιςτθμονικι 

προςζγγιςθ που πλαιςιϊνεται από επιςτθμονικά πεδία όπωσ τθσ Μαηικισ Επικοινωνίασ, τθσ 

Δθμοςιογραφίασ, των Δθμοςίων Σχζςεων, τθσ Διαφιμιςθσ, τθσ Ζρευνασ Αγοράσ και του Μάρκετινγκ, τθσ 

Ρολιτικισ Επιςτιμθσ, τθσ Κοινωνιολογίασ και τθσ Διαπολιτιςμικισ Επικοινωνίασ.  Ραράλλθλα, το 

Ρρόγραμμα Σπουδϊν λαμβάνει υπόψθ τισ νζεσ τάςεισ ςτθν Επιςτιμθ των Ψθφιακϊν Μζςων και των Νζων 

Τεχνολογιϊν και ιδιαίτερα του Διαδικτφου και των Ρολυμζςων κακϊσ και τισ ραγδαίεσ εξελίξεισ που αυτζσ 

επιφζρουν ςτο χϊρο τθσ Επικοινωνίασ προςφζροντασ μακιματα που ςυνδζουν τθν επιςτιμθ τθσ 

Επικοινωνίασ με τα Ψθφιακά Μζςα. 

Ακολουκϊντασ μια φοιτθτοκεντρικι προςζγγιςθ, το Τμιμα ςτοχεφει ςτθν προςφορά υψθλοφ επιπζδου 

Σπουδϊν μζςα από τθν επιςτθμονικι κατάρτιςθ, τθ κεωρθτικι αλλά και τθν πρακτικι εκπαίδευςθ των 

φοιτθτϊν ςτον τομζα τθσ Επικοινωνίασ κακϊσ και των εξελίξεων τθσ  Επικοινωνίασ με τα ςφγχρονα 

Ψθφιακά Μζςα. Βαςικι επιδίωξθ είναι να καταρτίςει επιςτιμονεσ και ικανά ςτελζχθ που κα αποκτιςουν 

υψθλοφ επιπζδου τεχνογνωςία για να ανταποκρικοφν ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ του επαγγζλματοσ του 

Επικοινωνιολόγου και του Συμβοφλου Επικοινωνίασ λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ εξελίξεισ του Ψθφιακοφ 

Ρεριβάλλοντοσ και που κα μποροφν να διαχειρίηονται αποδοτικά τθν επικοινωνία αλλά και τα νζα 

ςφγχρονα ψθφιακά μζςα για μια ευδόκιμθ επαγγελματικι πορεία ςτο πεδίο τθσ εφαρμοςμζνθσ 

επικοινωνίασ (Ρολιτικι Επικοινωνία, Δθμόςιεσ Σχζςεισ, Μάρκετινγκ, Διαφιμιςθ, Διαχείριςθ Κρίςεων, 

Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, Δθμοςκοπιςεισ), τθσ Δθμοςιογραφίασ (ςε ζντυπα μζςα, θλεκτρονικά  μζςα 

και ψθφιακά μζςα)  κακϊσ και ςε πεδία που απαιτοφν διαχείριςθ Ψθφιακϊν Μζςων για τθν 

αποτελεςματικι λειτουργία τουσ ςτο νζο Ψθφιακό Ρεριβάλλον όπωσ ςτον Τουριςμό, Ρολιτιςμό και τθν 

Εκπαίδευςθ. Οι φοιτθτζσ ςτο Τμιμα επωφελοφνται από τισ εξαιρετικζσ υποδομζσ διδαςκαλίασ και 

εργαςτθρίων ενϊ λειτουργοφν ςε ζνα περιβάλλον που καλλιεργεί τθν δθμιουργικι και κριτικι ςκζψθ.  

Επιπρόςκετα, το Τμιμα ςτοχεφει να εξελίξει τθν ακαδθμαϊκι – επιςτθμονικι ζρευνα ςε ηθτιματα που 

άπτονται των αντικειμζνων τθσ ευρφτερθσ Επικοινωνίασ, , του Διαδικτφου, των Κοινωνικϊν Δικτφων και 

Μζςων, του νζου Ψθφιακοφ Ρεριβάλλοντοσ, των Δθμοςίων Σχζςεων, του Μάρκετινγκ, τθσ Διαφιμιςθσ, τθσ 

Εκπαίδευςθσ με ψθφιακά μζςα και τθσ εξ’ αποςτάςεωσ μάκθςθσ με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν, των 

ςφγχρονων μορφϊν Ρολυμζςων και Μεικτισ Ρραγματικότθτασ, τθσ εξόρυξθσ γνϊςθσ και γνϊμθσ, τθσ 

Επικοινωνίασ Ανκρϊπου-Μθχανισ, τθσ Ρολιτικισ Επικοινωνίασ, τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, τθσ 

Συμπεριφοράσ Καταναλωτι.   
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Πραμα του Τμιματοσ είναι να αποτελζςει επιςτθμονικό κζντρο που κα ςυνειςφζρει δυναμικά ςτθν εκνικι 

και τοπικι κοινωνία, τθν οικονομία, τθ ηωι και τον πολιτιςμό ςε ηθτιματα που άπτονται ςτθν Επιςτιμθ τθσ 

Επικοινωνίασ και τθσ εξζλιξθσ τθσ με τα ςφγχρονα Ψθφιακά Μζςα.  

 

Α3. Μαθηςιακά Αποτελέςματα  

Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν του Τμιματοσ είναι δομθμζνο με τρόπο ϊςτε να επιτρζπει ςτουσ πτυχιοφχουσ να: 

- Αντιλαμβάνονται το ςφγχρονο επικοινωνιακό πεδίο, τισ δυνάμεισ που το κακορίηουν και το ρόλο του ςτθ 

ςφγχρονθ πολφ-πολιτιςμικι κοινωνία και κουλτοφρα. 

- Να κατανοοφν τθν οργάνωςθ, τον τρόπο λειτουργίασ και τισ πολιτικζσ των επικοινωνιακϊν οργανιςμϊν 

ςτο Ελλθνικό αλλά και Διεκνζσ περιβάλλον. 

- Να παράγουν επικοινωνιακά (εταιρικά και μθ) και δθμοςιογραφικά κείμενα για διαφορετικά μζςα 

(ζντυπα, οπτικο-ακουςτικά , διαδικτυακά) χρθςιμοποιϊντασ τα διάφορα παραδοςιακά και ψθφιακά 

εργαλεία τθσ επικοινωνίασ για τθν παραγωγι επικοινωνιακοφ υλικοφ. 

- Να παράγουν ςφγχρονο και πολυδιάςτατο πολυμεςικό περιεχόμενο (εικόνεσ, διανυςματικά και 

τριςδιάςτατα γραφικά, βίντεο, κινοφμενο ςχζδιο, επαυξθμζνθ και μικτι πραγματικότθτα) για 

επικοινωνιακοφσ ςκοποφσ επιχειριςεων και οργανιςμϊν.  

- Να καταρτίηουν και να υλοποιοφν επικοινωνιακά προγράμματα, εκςτρατείεσ διαφιμιςθσ και δθμοςίων 

ςχζςεων, ενζργειεσ προβολισ εικόνασ οργανιςμϊν/ατόμων, διαχείριςθσ επωνυμίασ, προϊκθςθσ 

προϊόντοσ/υπθρεςιϊν και προγράμματα εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ ενςωματϊνοντασ και τισ νζεσ 

τεχνολογίεσ. 

- Να διαχειρίηονται τα μζςα επικοινωνίασ ενόσ οργανιςμοφ (ςυμβατικά και ψθφιακά) και να παράγουν 

περιεχόμενο και πολυμεςικό υλικό. 

- Να οργανϊνουν και να υλοποιοφν εκδθλϊςεισ δθμοςίου ενδιαφζροντοσ  (όπωσ εκκζςεισ, θμερίδεσ, 

ςυνζδρια, εταιρικζσ εκδθλϊςεισ κ.α). 

- Να χρθςιμοποιοφν τισ διάφορεσ μεκόδουσ ζρευνασ και τθν επιςτιμθ των δεδομζνων για τον εντοπιςμό 

και τθν ανάλυςθ των επικοινωνιακϊν αναγκϊν αλλά και τθν αξιολόγθςθ των επικοινωνιακϊν ενεργειϊν 

ενόσ οργανιςμοφ.  

- Να χρθςιμοποιοφν μεκόδουσ ζρευνασ για τθν ανάπτυξθ και αξιολόγθςθ καινοτόμου ψθφιακοφ 

περιεχομζνου και εφαρμογϊν.  

- Να ςυλλζγουν, ςυνκζτουν και να παρουςιάηουν πλθροφορίεσ χρθςιμοποιϊντασ τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ 

ζρευνασ και τα κατάλλθλα μζςα επικοινωνίασ.  

- Να αναλφουν τα διάφορα επικοινωνιακά προβλιματα, να αξιολογοφν τισ εναλλακτικζσ επιλογζσ και να 

αποφαςίηουν τουσ τρόπουσ επίλυςισ τουσ. 

- Να προςεγγίηουν με κριτικι ςκζψθ τα διάφορα επικοινωνιακά εργαλεία και τισ νζεσ τεχνολογίεσ. 
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- Να εξελίςςουν το επιςτθμονικό πεδίο τθσ επικοινωνίασ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο ςεβόμενοι τισ 

αρχζσ τθσ θκικισ επικοινωνίασ, τθσ δθμοκρατίασ και τθσ δθμόςιασ ςφαίρασ. 

- Να ςταδιοδρομιςουν με επιτυχία ςτουσ τομείσ που άπτονται τθσ Επιςτιμθσ τθσ Επικοινωνίασ κακϊσ και 

των Ψθφιακϊν Μζςων.  

- Να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για να προχωριςουν  τισ ακαδθμαϊκζσ ςπουδζσ τουσ ςε 

ςπουδζσ επόμενων κφκλων ςτο αντικείμενο του Τμιματοσ και ςυναφϊν επιςτθμονικϊν πεδίων. 

Ταυτόχρονα οι απόφοιτοι του Τμιματοσ αποκτοφν τισ ακόλουκεσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ: 

- Ρροςωπικζσ: επικοινωνία μζςω προφορικοφ και γραπτοφ λόγου, ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα ςτο 

δυναμικό εργαςιακό περιβάλλον και ςτισ ραγδαία εξελιςςόμενεσ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ, δεξιότθτεσ 

ενςωμάτωςθσ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν εργαςία τουσ, προςζγγιςθσ των εργαςιακϊν κεμάτων με κριτικι 

ςκζψθ και δθμιουργικότθτα, επαγγελματικι υπευκυνότθτα και κοινωνικι ευαιςκθςία, ικανότθτα ςτθν 

ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και χριςθ κατάλλθλων τεχνολογιϊν για τθν λιψθ αποφάςεων για 

ςφνκετα προβλιματα ςτο αντικείμενο τθσ επικοινωνίασ, ικανότθτα ςτθν ςχεδίαςθ και διαχείριςθ ζργων 

κακϊσ και ςτθν παραγωγι ερευνθτικϊν ιδεϊν. 

- Κοινωνικζσ: ικανότθτα εργαςίασ ςε ομάδα, ςεβαςμόσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα, ςτθ διαφορετικότθτα 

και τθν πολφ-πολιτιςμικότθτα.  

Α4. Επαγγελματικέσ προοπτικέσ 

Οι απόφοιτοι του Τμιματοσ Επικοινωνίασ και Ψθφιακϊν Μζςων κατζχουν τόςο κεωρθτικζσ όςο και 

πρακτικζσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ εφαρμογισ, και ικανότθτεσ οι οποίεσ ςχετίηονται με τουσ τομείσ τθσ 

επικοινωνίασ όπωσ θ δθμοςιογραφία, θ εταιρικι επικοινωνία, οι δθμόςιεσ ςχζςεισ, το μάρκετινγκ, θ 

διαφιμιςθ, θ πολιτικι επικοινωνία, θ διαχείριςθ επικοινωνιακϊν κρίςεων, θ διαχείριςθ των ςχζςεων με τα 

μεςα , θ διεξαγωγι δθμοςκοπιςεων. Επιπρόςκετα, οι απόφοιτοι αποκτοφν υψθλοφ επιπζδου  γνϊςεισ και 

ψθφιακζσ δεξιότθτεσ που αφοροφν τουσ τομείσ τθσ ψθφιακισ επικοινωνίασ, τθσ λιψθσ και επεξεργαςίασ 

ψθφιακισ εικόνασ και τθσ ςχεδίαςθσ γραφικϊν, τθσ ανάπτυξθσ ιςτοςελίδων και διαδραςτικϊν εφαρμογϊν, 

τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ, τθσ παραγωγισ ςφγχρονου πολυμεςικοφ περιεχομζνου όπωσ περιεχόμενο 

εικονικισ, επαυξθμζνθσ και μεικτισ πραγματικότθτασ, τθσ δθμιουργίασ video και animation, τθσ 

ολοκλθρωμζνθσ παραγωγισ ψθφιακϊν εκπομπϊν, τθσ διαχείριςθσ και παραγωγισ περιεχομζνου για τα  

κοινωνικά δίκτυα, του ψθφιακοφ μάρκετινγκ, των ψθφιακϊν δθμοςίων ςχζςεων, των θλεκτρονικϊν 

πολιτικϊν εκςτρατειϊν και τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ.  

Οι ανωτζρω γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ των πτυχιοφχων του Τμιματοσ κρίνονται ιδιαιτζρωσ 

ςθμαντικζσ αν λθφκεί υπόψθ θ ολοζνα και αυξθμζνθ ηιτθςθ για ςτελζχθ που εξειδικεφονται ςε τομείσ 

ςχετικοφσ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ και τθν επικοινωνία. Στθν Ελλάδα, οι προοπτικζσ απαςχόλθςθσ ςτο χϊρο 

τθσ Επικοινωνίασ  και των Ψθφιακϊν Μζςων είναι πολφ κετικζσ και ωσ εκ τοφτου  θ ηιτθςθ ςτελεχϊν 

αναμζνεται να αυξθκεί τα επόμενα χρόνια ςτθν Ελλάδα, λόγω τθσ ανάγκθσ των Ελλθνικϊν επιχειριςεων 

για ψθφιακό μεταςχθματιςμό αλλά και τθσ αφξθςθσ των δαπανϊν ςε δραςτθριότθτεσ και ενζργεισ ςχετικζσ 

με τθν Επικοινωνία και τα Ψθφιακά Μζςα.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, οι απόφοιτοι του Τμιματοσ μποροφν να απαςχολθκοφν ςε ζνα ευρφ φάςμα 

δραςτθριοτιτων τόςο ςτον ιδιωτικό όςο και ςτο δθμόςιο τομζα ωσ: 
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- Στελζχθ επιχειριςεων ςε Τμιματα Μάρκετινγκ, Δθμοςίων Σχζςεων, Ρωλιςεων, Διαφιμιςθσ  

- Στελζχθ Διαχείριςθσ Ψθφιακϊν Μζςων για Οργανιςμοφσ και Επιχειριςεισ  (όπωσ διαχείριςθ Κοινωνικϊν 

Μζςων, διαχείριςθ Διαδικτυακισ Ραρουςίασ, Διαχείριςθσ Υπθρεςιϊν, Ραραγωγισ  Ψθφιακοφ 

Ρεριεχομζνου) 

- Στελζχθ ςε Γραφεία Τφπου και Δθμοςίων ςχζςεων οργανιςμϊν. 

- Δθμοςιογράφοι, ειδικοί ςτισ ζντυπεσ, τθλεοπτικζσ, ραδιοφωνικζσ, θλεκτρονικζσ και διαδικτυακζσ 

παραγωγζσ. 

- Στελζχθ ςε Διαφθμιςτικζσ εταιρείεσ, εταιρείεσ Δθμοςίων Σχζςεων, ςε Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ 

(τθλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί ςτακμοί, ζντυπα μζςα, ειδθςεογραφικοί οργανιςμοί), ςε εταιρείεσ Ζρευνασ 

Αγοράσ και Δθμοςκοπιςεων, παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, εταιρείεσ ςχεδίαςθσ ιςτοςελίδων και 

παραγωγισ ψθφιακοφ περιεχομζνου.  

- Στελζχθ ςε μθ Κερδοςκοπικοφσ Οργανιςμοφσ (πολιτιςτικοφσ, ακλθτικοφσ, μθ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ, 

οργανιςμοφσ ςχετικοφσ με τον Ρολιτιςμό και τισ Τζχνεσ) για τθν επικοινωνιακι πολιτικι τουσ και τθν 

διαχείριςθ ψθφιακϊν μζςων για τθν επικοινωνία τουσ.  

- Σφμβουλοι επικοινωνίασ ςε πολιτικά κόμματα, πολιτικοφσ και δθμόςια πρόςωπα. 

- Αυτοαπαςχολοφμενοι του ευρφτερου χϊρου τθσ Επικοινωνίασ και αυτοαπαςχόλθςθσ ωσ 

επικοινωνιολόγοι και ςφμβουλοι επικοινωνίασ, επαγγελματίεσ ειδικοί ςε κζματα εφαρμοςμζνθσ 

επικοινωνίασ όπωσ μάρκετινγκ, διαφιμιςθσ,  διαχείριςθσ επωνυμίασ (branding), ειδικοί ςε κζματα 

δθμοςιογραφίασ, Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ κακϊσ και οπτικοακουςτικϊν και ψθφιακϊν παραγωγϊν, 

ειδικοί ςε κζματα ψθφιακϊν μζςων και παραγωγισ ψθφιακοφ περιεχομζνου, ειδικοί ςε κζματα ψθφιακοφ 

μάρκετινγκ, διαχείριςθσ θλεκτρονικισ φιμθσ. 

Α5. Διοίκηςη Σμήματοσ 

Ρρόεδροσ του Τμιματοσ:  

Γεϊργιοσ Λάππασ, Κακθγθτισ 

 

Αναπλθρωτισ Ρρόεδροσ:  

Αμαλία Τριανταφυλλίδου, Επίκουρθ Κακθγιτρια 

 

Σφνκεςθ Ρροςωρινισ Συνζλευςθ  Τμιματοσ: 

Γεϊργιοσ Λάππασ,  

Κακθγθτισ Τμιματοσ Επικοινωνίασ και Ψθφιακϊν Μζςων, ωσ Ρρόεδροσ 

Αμαλία Τριανταφυλλίδου,  

Επίκουρθ Κακθγιτρια Τμιματοσ Επικοινωνίασ και Ψθφιακϊν Μζςων ωσ Αναπλθρωτισ Ρρόεδροσ 

Ειρινθ Τςίχλα,  

Επίκουρθ Κακθγιτρια Τμιματοσ Επικοινωνίασ και Ψθφιακϊν Μζςων 

Αλζξανδροσ Κλεφτοδιμοσ,  

Λζκτορασ Τμιματοσ Επικοινωνίασ και Ψθφιακϊν Μζςων 

Δόμνα Μιχαιλ,  

Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Νθπιαγωγϊν 
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Α6. Ακαδημαΰκό Προςωπικό 

Μζλη ΔΕΠ του Σμήματοσ: 

Γεϊργιοσ Λάππασ,  

Κακθγθτισ Ρλθροφορικισ με ζμφαςθ ςτισ Κοινωνικζσ και Ρολιτικζσ Επιςτιμεσ 

Ρρόεδροσ Τμιματοσ,  

Διευκυντισ Εργαςτθρίου Ψθφιακϊν Μζςων και Στρατθγικισ Επικοινωνίασ,  

Αναπλθρωτισ Διευκυντισ ΔΡΜΣ Δθμόςιοσ Λόγοσ και Ψθφιακά Μζςα 

 

Αμαλία Τριανταφυλλίδου,  

Επίκουρθ Κακθγιτρια Επικοινωνίασ με ζμφαςθ ςτισ Δθμόςιεσ Σχζςεισ 

Αναπλθρωτισ Ρρόεδροσ Τμιματοσ 

 

Ειρινθ Τςίχλα,  

Επίκουρθ Κακθγιτρια Μάρκετινγκ με ζμφαςθ ςτθν Επικοινωνία Καταναλωτϊν 

 

Αλζξανδροσ Κλεφτοδιμοσ,  

Λζκτορασ με εξειδίκευςθ ςτα Ρολυμζςα 

Υπεφκυνοσ Εράςμουσ (Erasmus) Τμιματοσ,  

Υπεφκυνοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ Τμιματοσ 

 

Αναμζνεται επίςθσ ο διοριςμόσ νζου μζλουσ ΔΕΡ βακμίδασ Επίκουρου Κακθγθτι με γνωςτικό αντικείμενο 

Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν Εικονικισ και Επαυξθμζνθσ Ρραγματικότθτασ 

Διδάςκοντεσ μζλη ΔΕΠ άλλων Σμημάτων: 

Κόδωροσ Μονοβαςίλθσ,  

Κακθγθτισ Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν 

Ραναγιϊτθσ Σερδάρθσ,  

Κακθγθτισ Τμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ 

Δόμνα Μιχαιλ, 

 Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Νθπιαγωγϊν 

ΕΣΕΠ Σμήματοσ: 

Στζφανοσ Γκοφτηιοσ 

Γραμματεία : 

Ακθνά Τοφλιου, Διοικθτικι Υπάλλθλοσ Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ 

Ακθνά Δοφμα, Διοικθτικι Υπάλλθλοσ Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ 

Τθλζφωνο 2467087061, Φάξ 2467087063 
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Α7. Τποδομέσ-Εγκαταςτάςεισ 

  

Το Τμιμα διακζτει υπερςφγχρονο εξοπλιςμό που καλφπτει πλιρωσ το πρόγραμμα ςπουδϊν του κακϊσ και 

τισ ερευνθτικζσ του δραςτθριότθτεσ. Ενδεικτικά διακζτει 4 εργαςτιρια πλιρωσ εξοπλιςμζνα με ΘΥ, 3 

αίκουςεσ διδαςκαλίασ πλιρωσ εξοπλιςμζνεσ με οπτικοακουςτικά μζςα διδαςκαλίασ, 1 αμφικζατρο 120 

κζςεων, κεςμοκετθμζνο εργαςτιριο Ψθφιακϊν Μζςων και Στρατθγικισ Επικοινωνίασ, εργαςτιριο με 

υπερςφγχρονο εξοπλιςμό studio webtv,  Motion Capture cameras για Animation Production, 3D Scanners, 

3D Cameras & 3D TV and Monitors, λογιςμικά επεξεργαςίασ και δθμιουργίασ 3d παραγωγϊν, βίντεο και 

εικόνασ, εξοπλιςμό μεικτισ πραγματικότθτασ κ.α. Οι υποδομζσ του Τμιματοσ είναι διακζςιμεσ ςτθν 

ςελίδα:  https://cdm.uowm.gr/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%82/ 

  
Αμφικζατρο 120 κζςεων   Εργαςτιρια Θ/Υ  

  
Σφςτθμα Λιψθσ Κίνθςθσ (Motion Capture System) και Δθμιουργίασ Εικονικϊν Χαρακτιρων από 

Ανκρϊπινουσ Χαρακτιρεσ 

https://cdm.uowm.gr/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%82/
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                                      Υπερςφγχρονο Studio WebTV 

  
                                                  3d – Scanners 

  
3d Cameras    3d Printers 
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Α8. Εργαςτήριο Χηφιακών Μέςων και τρατηγικήσ Επικοινωνίασ

Διευθυντήσ Εργαςτηρίου: Καθηγητήσ Γεώργιοσ Λάππασ 

Το κεςμοκετθμζνο Εργαςτιριο «Ψθφιακϊν Μζςων και Στρατθγικισ Επικοινωνίασ» εξειδικεφει περαιτζρω 

τισ ερευνθτικζσ και αναπτυξιακζσ δράςεισ του Τμιματοσ.  Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ εκπόνθςθ 

ζρευνασ και ζργων τεχνολογικισ ανάπτυξθσ κακϊσ και θ εξυπθρζτθςθ ερευνθτικϊν και εκπαιδευτικϊν 

αναγκϊν ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο ςτο χϊρο των Ψθφιακϊν Μζςων και τθσ Στρατθγικισ 

Επικοινωνίασ. Τα πεδία ςτα οποία εςτιάηει το ζργο του εργαςτθρίου είναι τεχνολογίεσ και υπθρεςίεσ 

διαδικτφου, πολυμζςων, υπερμζςων και εικονικισ πραγματικότθτασ, υπθρεςίεσ ψθφιακισ επικοινωνίασ, 

ψθφιακζσ εκςτρατείεσ επικοινωνίασ, επικοινωνία με τθν διαμεςολάβθςθ υπολογιςτι, ευφυι ςυςτιματα 

επικοινωνίασ, προςαρμοηόμενα και εξατομικευμζνα ςυςτιματα επικοινωνίασ, επικοινωνία ανκρϊπου 

μθχανισ, Δθμόςιεσ Σχζςεισ και Μάρκετινγκ ςτο Διαδίκτυο, προθγμζνθ εξόρυξθ διαδικτυακϊν δεδομζνων 

(web mining), εξόρυξθ γνϊμθσ (opinion mining), διαδικτυακζσ κοινότθτεσ και ςυμμετοχικά μζςα ςτθν 

επικοινωνία, ζρευνα και ανάλυςθ κοινωνικϊν δικτφων, ψθφιακι πολιτικι, θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, 

ψθφιακι δθμοςιογραφία και MME, διαδικτυακι τθλεόραςθ (webTV), ψθφιακζσ τεχνολογίεσ ςτθν 

εκπαίδευςθ, ψθφιακζσ τεχνολογίεσ ςτον πολιτιςμό, κοινωνικι πλθροφορικι (social informatics), 

ςτρατθγικζσ δθμοςίων ςχζςεων και επικοινωνίασ, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου, 

ζρευνεσ και αξιολόγθςθ θλεκτρονικισ φιμθσ, ζρευνεσ αγοράσ και δθμοςκοπιςεων με ψθφιακά μζςα.  

 

Α9. υνεργαςίεσ - Δραςτηριότητεσ - Ομάδα Επικοινωνίασ 

Το Τμιμα ζχει αναπτφξει ςθμαντικι εξωςτρζφεια με διεκνείσ, εκνικζσ και τοπικζσ ςυνεργαςίεσ. 

Συνεργάηεται με το Γαλλικό Λνςτιτοφτο Κεςςαλονίκθσ και το Γαλλικό Ρροξενείο Κεςςαλονίκθσ ςε κοινζσ 

δράςεισ, με το Μδρυμα τθσ Βουλισ για τον Κοινοβουλευτιςμό και τθν Δθμοκρατία και με το Ράρκο Εκνικισ 

Συμφιλίωςθσ,  με το Ελλθνικό Μδρυμα Ρολιτιςμοφ και τθν Διεκνι Ζκκεςθ Βιβλίου Κεςςαλονίκθσ και με 

πλικοσ περιφερειακϊν και τοπικϊν φορζων ςε κοινζσ δράςεισ που ζχει αναπτφξει (Ρεριφζρεια Δυτικισ 

Μακεδονίασ, Διμοσ Καςτοριάσ, Επιμελθτιριο Καςτοριάσ, Εταιρεία Τουριςμοφ Δυτικισ Μακεδονίασ,  

Europe Direct Δυτικισ Μακεδονίασ, Κένηρο Περιβαλλονηικής Εκπαίδεσζης Καζηοριάς, Πμιλοσ Ενεργϊν 

Νζων Φλϊρινασ, Εταιρεία Ρροςταςίασ Ατόμων με Αυτιςμό Ν. Καςτοριάσ  κ.α.) 

Οι φοιτθτζσ του Τμιματοσ ζχουν τθν δυνατότθτα να αςχολθκοφν ενεργά, ατομικά ι ςε ομάδεσ, ςτισ 

διάφορεσ δράςεισ και δραςτθριότθτεσ του Τμιματοσ εμπλουτίηοντασ τθν εμπειρία για πρακτικι εφαρμογι 

περιεχομζνου του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν και ενιςχφοντασ το ακαδθμαϊκό προφίλ τουσ με ςυμμετοχι ςε 

δράςεισ του Τμιματοσ. 

Στο Τμιμα λειτουργεί Ομάδα Επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο του Εργαςτθρίου Ψθφιακϊν Μζςων και 

Στρατθγικισ Επικοινωνίασ με τθ δυναμικι δραςτθριότθτα των φοιτθτϊν μελϊν τθσ ομάδασ ςτθν 

υποςτιριξθ των δράςεων του Εργαςτθρίου και του Τμιματοσ και ςτθν διαχείριςθ των Κοινωνικϊν Μζςων 

του Τμιματοσ και του Εργαςτθρίου. Το ζργο τθσ Ομάδασ Επικοινωνίασ είναι διακζςιμο ςτον ιςτοτόπο τθσ.  
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Ομάδα Επικοινωνίασ ςε δράςθ 

 

 

  



Οδηγόσ Σπουδών Τμήματοσ Επικοινωνίασ και Ψηφιακών Μζςων  Ιοφνιοσ 2019 
13 

 

 

 

 

ΜΕΡΟ Β 

 

Πρόγραμμα πουδών 
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Β1. Απονεμόμενοσ Ακαδημαΰκόσ Σίτλοσ 
 

Στουσ φοιτθτζσ που ςυμπλθρϊνουν τισ προχποκζςεισ  για τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ απονζμεται 

ο ακαδθμαϊκόσ τίτλοσ  του πτυχιοφχου:  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Θ χρονικι διάρκεια ςπουδϊν είναι 8 εξάμθνα και προχπόκεςθ για τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν είναι θ 

επιτυχισ εξζταςθ ςε όλα τα υποχρεωτικά μακιματα του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν και θ ςυμπλιρωςθ 

τουλάχιςτον 240 μονάδων ECTS. Ο απονεμόμενοσ τίτλοσ ςπουδϊν είναι 6ου επιπζδου προςόντων του 

Εθνικοφ Πλαιςίου Προςόντων, του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Δια Βίου Μάθηςησ και του Πλαιςίου 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χώρου Ανώτατησ Εκπαίδευςησ. 

 

Β2. Προώποθέςεισ Ειςαγωγήσ 

Θ ειςαγωγι γίνεται μζςω των εκάςτοτε διατάξεων ειςαγωγισ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ που ορίηονται 

από το Υπουργείο. Για τθν ειςαγωγι ςτο Τμιμα με Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ ζτουσ 2020 το Τμιμα αιτείται 

ωσ προαπαιτοφμενο τθν εξζταςθ ςε ζνα από τα τζςςερα ειδικά μακιματα "ΑΓΓΛΛΚΘ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΛΚΘ 

ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΜΑΝΛΚΘ ΓΛΩΣΣΑ", "ΛΤΑΛΛΚΘ ΓΛΩΣΣΑ" 

 

Β3. Πρόςβαςη ςε Περαιτέρω πουδέσ 

Με τθν ολοκλιρωςθ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν οι απόφοιτοι του Τμιματοσ ζχουν αποκτιςει τισ 

απαραίτθτεσ γνϊςεισ για να προχωριςουν τθν ακαδθμαϊκι του πορεία ςε επόμενουσ κφκλουσ ςπουδϊν 

(μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, διδακτορικζσ ςπουδζσ) ςτο αντικείμενο του Τμιματοσ και ςυναφϊν 

επιςτθμονικϊν πεδίων. Ριο ςυγκεκριμζνα μποροφν να ςυνεχίςουν είτε ςε προγράμματα μεταπτυχιακϊν 

και διδακτορικϊν ςπουδϊν ςτο Τμιμα είτε ςε αντίςτοιχα προγράμματα Τμθμάτων τθσ θμεδαπισ ι του 

εξωτερικοφ. 

Στο Τμιμα Επικοινωνίασ και Ψθφιακϊν Μζςων ζχουν τθ δυνατότθτα :  

- να διεκδικιςουν κζςθ ςτο Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα Σπουδϊν «Δημόςιοσ Λόγοσ και Ψηφιακά 

Μζςα» που λειτουργεί ςε διατμθματικό επίπεδο με το Ραιδαγωγικό Τμιμα Νθπιαγωγϊν τθσ 

Σχολισ Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ.   

- να ακολουκιςουν διδακτορικζσ ςπουδζσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα του Ν.4485/2017. 

 

Β4. Διάγραμμα Μαθημάτων 

Κωδ. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ Κ Ε ECTS 

ΕΨΜ 1115 ΑΧΕΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ Υ 3   5 

ΕΨΜ 1125 ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘ ΔΘΜΟΣΛΟΓΑΦΛΑ Υ 3   5 

ΕΨΜ 1135 ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΛΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΚΑΛ ΣΤΘΝ ΕΡΛΣΤΘΜΘ ΤΟΥ 
ΛΣΤΟΥ Υ 2 2 5 

ΕΨΜ 1145 ΑΧΕΣ ΛΘΨΘΣ ΚΑΛ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ ΕΛΚΟΝΑΣ  Υ 2 2 5 

ΕΨΜ 1155 ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ ΤΘΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ Υ 3   5 

ΕΨΜ 1165 ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΟΓΑΝΛΣΜΩΝ Υ 3   5 

  
    

30 
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 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ Κ Ε ECTS 

ΕΨΜ 2114 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΛ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ Y 3   4 

ΕΨΜ 2124 ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΓΛΑ ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ Υ 3   4 

ΕΨΜ 2135 ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ Υ 3   5 

ΕΨΜ 2144 ΑΧΕΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ ΒΛΝΤΕΟ ΚΑΛ ΘΧΟΥ Υ 2 2 4 

ΕΨΜ 2154 ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟΥ ΚΑΛ ΣΧΕΔΛΑΣΘ ΣΤΟΝ ΡΑΓΚΟΣΜΛΟ ΛΣΤΟ Λ Υ 2 2 4 

ΕΨΜ 2164 ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΟΝ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟ ΚΑΛ ΣΤΘΝ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΘΣ 
ΚΛΘΟΝΟΜΛΑΣ Y 3   4 

ΕΨΜ 2175 ΑΧΕΣ ΜΑΚΕΤΛΝΓΚ Y 3   5 

 

    

30 
 

      3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ Κ Ε ECTS 

ΕΨΜ 3114 ΣΧΕΔΛΑΣΘ ΓΑΦΛΚΩΝ ΚΑΛ ΟΡΤΛΚΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ Y 2 2 4 

ΕΨΜ 3125 ΔΘΜΟΣΛΕΣ ΣΧΕΣΕΛΣ Υ 3   5 

ΕΨΜ 3135 ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΑΝΚΩΡΟΥ - ΜΘΧΑΝΘΣ Υ 3   5 

ΕΨΜ 3144 ΣΥΓΓΑΦΘ ΚΕΛΜΕΝΩΝ ΓΛΑ ΕΝΤΥΡΑ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΑ ΜΕΣΑ Υ 3   4 

 3 ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠO:         

ΕΨΜ 3214 ΛΣΤΟΛΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΕΥ 3   4 

ΕΨΜ 3224 ΔΛΑΡΟΣΩΡΛΚΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΕΥ 3   4 

ΕΨΜ 3234 ΑΓΓΛΛΚΘ ΟΟΛΟΓΛΑ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΚΑΛ ΨΘΦΛΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΕΥ 3   4 

ΕΨΜ 3244 ΤΘΛΕΟΡΤΛΚΘ ΔΘΜΟΣΛΟΓΑΦΛΑ ΕΥ 2 2 4 

ΕΨΜ 3254 ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΤΑ ΨΘΦΛΑΚΑ ΜΕΣΑ:  
ΓΑΛΛΛΚΑ Λ ΕΥ 3   4 

ΕΨΜ 3264 ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΕΤΑΛΛΚΘΣ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΕΡΩΝΥΜΛΑΣ ΕΥ 3   4 

ΕΨΜ 3274 ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟΥ ΚΑΛ ΣΧΕΔΛΑΣΘ ΣΤΟΝ ΛΣΤΟ ΛΛ EY 2 2 4 

ΕΨΜ 3284 ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ, ΚΟΥΛΤΟΥΑ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΕΥ 3   4 

ΕΨΜ 3294 ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΜΕΣΩΝ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΔΛΚΤΥΩΣΘΣ ΚΑΛ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΥ 2 2 4 

 

    

30 
 

      4ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ Κ Ε ECTS 

ΕΨΜ 4115 ΨΘΦΛΑΚΟ ΜΑΚΕΤΛΝΓΚ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ Υ 3   5 

ΕΨΜ 4125 ΜΕΚΟΔΟΛ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΚΘΣ ΕΕΥΝΑΣ Λ Υ 3   5 

ΕΨΜ 4135 ΣΤΑΤΘΓΛΚΕΣ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Υ 3   5 

ΕΨΜ 4145 ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΟ ΣΤΟΥΝΤΛΟ ΚΑΛ ΟΡΤΛΚΟΑΚΟΥΣΤΛΚΕΣ ΡΑΑΓΩΓΕΣ Υ 2 2 5 

 2 ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠO:         

ΕΨΜ 4215 ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΕΥ 3 
 

5 

ΕΨΜ 4225 ΑΓΓΛΛΚΘ ΟΟΛΟΓΛΑ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΚΑΛ ΨΘΦΛΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΛΛ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 4235 ΒΑΣΕΛΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΥ 2 2 5 

ΕΨΜ 4245 ΕΥΩΡΑΛΚΘ ΕΝΩΣΘ, ΚΕΣΜΛΚΑ ΟΓΑΝΑ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΚΕΣ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 4255 ΚΛΝΘΤΑ ΨΘΦΛΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛ ΔΛΑΧΥΤΟΣ ΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 4265 ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΤΘΣ ΡΛΘΟΦΟΛΑΣ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 4275 ΣΥΜΡΕΛΦΟΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΘ ΚΑΛ ΧΘΣΤΘ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟΥ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 4285 ΣΥΓΧΟΝΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΤΥΡΟΓΑΦΛΑ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ ΕΥ 2 2 5 



Οδηγόσ Σπουδών Τμήματοσ Επικοινωνίασ και Ψηφιακών Μζςων  Ιοφνιοσ 2019 
16 

ΕΨΜ 4295 ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ ΕΥ 3   5 

 

    

30 
 

      5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ Κ Ε ECTS 

ΕΨΜ 5115 ΜΕΚΟΔΟΛ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΚΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΛΛ Υ 2 2 5 

ΕΨΜ 5125 ΔΛΑΡΟΛΛΤΛΣΜΛΚΕΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΕΣ ΚΑΛ ΕΤΕΟΤΘΤΑ Υ 3   5 

ΕΨΜ 5134 ΔΛΑΔΑΣΤΛΚΑ ΡΟΛΥΜΕΣΑ Υ 2 2 4 

 4 ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠO:         

ΕΨΜ 5214 ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΦΘΜΘΣ ΕΥ 3   4 

ΕΨΜ 5224 ΑΔΛΟΦΩΝΛΚΘ ΔΘΜΟΣΛΟΓΑΦΛΑ ΕΥ 3   4 

ΕΨΜ 5234 ΨΘΦΛΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΕΥ 3   4 

ΕΨΜ 5244 ΣΥΓΧΟΝΘ ΕΥΩΡΑΛΚΘ ΛΣΤΟΛΑ ΕΥ 3   4 

ΕΨΜ 5254 ΔΛΑΦΘΜΛΣΘ ΕΥ 3   4 

ΕΨΜ 5264 ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΤΑ ΨΘΦΛΑΚΑ ΜΕΣΑ:  
ΓΑΛΛΛΚΑ ΛΛ ΕΥ 3   4 

ΕΨΜ 5274 ΘΚΛΚΘ ΚΑΛ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΛΑ ΤΘΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΕΥ 3   4 

ΕΨΜ 5284 ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΔΘΜΟΣΛΑ ΣΦΑΛΑ ΚΑΛ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΕΥ 3   4 

ΕΨΜ 5294 ΚΕΩΛΑ ΚΑΛ ΣΧΕΔΛΑΣΘ ΤΛΣΔΛΑΣΤΑΤΩΝ ΓΑΦΛΚΩΝ ΓΛΑ ΕΛΚΟΝΛΚΑ 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΥ 2 2 4 

ΕΨΜ 5304 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΛ ΨΘΦΛΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΥ 3   4 

 

    

30 
 

      6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ Κ Ε ECTS 

ΕΨΜ 6115 
ΚΕΩΛΑ ΚΑΛ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΚΛΝΟΥΜΕΝΘΣ ΕΛΚΟΝΑΣ (Animation) Υ 2 2 5 

ΕΨΜ 6125  ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘ, ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΚΕΣ 
ΕΚΣΤΑΤΕΛΕΣ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ Υ 3   5 

 4 ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠO:         

ΕΨΜ 6215 ΕΚΝΟΓΑΦΛΑ ΤΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΛ ΤΘΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 6225 ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 6235 ΣΧΕΣΕΛΣ ΜΕ ΜΜΕ ΣΤΘΝ ΨΘΦΛΑΚΘ ΕΡΟΧΘ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 6245 ΚΟΥΛΤΟΥΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΝΟΧΩΟΥ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 6255 ΡΟΛΛΤΛΚΕΣ, ΡΟΣΩΡΛΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΛ ΥΚΜΛΣΤΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΟΥ 
ΔΛΑΔΛΚΤΥΟΥ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 6265 ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΤΩΝ ΜΜΕ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 6275 ΡΑΛΔΛ ΚΑΛ ΜΜΕ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 6285 ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΟΝ ΟΡΤΛΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟ ΚΑΛ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΤΛΚΑ 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΥ 2 2 5 

ΕΨΜ 6295 ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΘΣ ΚΛΘΟΝΟΜΛΑΣ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 6305 ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΡΕΛΑΤΩΝ ΕΥ     5 

ΕΨΜ 6315 ΑΝΑΛΥΣΘ ΔΘΜΟΣΛΟΓΑΦΛΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΥ 3   5 

 

    

30 
 

      7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ Κ Ε ECTS 

ΕΨΜ 7115 ΜΕΚΟΛΟΓΛΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΛ ΣΥΓΓΑΦΘΣ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΩΝ ΕΓΑΣΛΩΝ Υ 3   5 
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 ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΛΣΕΩΝ ΚΑΛ ΣΥΓΚΟΥΣΕΩΝ Υ 3   5 

 4 ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠO:         

ΕΨΜ 7215 ΔΘΜΟΣΛΑ ΕΛΚΟΝΑ ΚΑΛ ΘΓΕΣΛΑ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 7225 ΣΥΓΧΟΝΘ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΛΣΤΟΛΑ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 7235 ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΣ ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΕΥ 2 2 5 

ΕΨΜ 7245 ΨΘΦΛΑΚΘ ΑΦΘΓΘΣΘ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 7255 ΕΛΔΛΚΑ ΚΕΜΑΤΑ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ (Social Informatics) ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 7265 ΣΧΕΔΛΑΣΘ ΤΛΣΔΛΑΣΤΑΤΘΣ ΚΛΝΘΣΘΣ ΚΑΛ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΛΘΨΘΣ ΚΛΝΘΣΘΣ: 
ΚΕΩΛΑ ΚΑΛ ΡΑΞΘ (3D Animation - Motion Capture) ΕΥ 2 2 5 

ΕΨΜ 7275 ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 7285 ΔΛΕΚΝΘ ΡΟΛΛΤΛΚΘ, ΔΛΡΛΩΜΑΤΛΑ ΚΑΛ ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΣΧΕΣΕΛΣ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 7295 ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΘ ΔΘΜΟΣΛΟΓΑΦΛΑ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 7305 ΤΟΥΛΣΤΛΚΘ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΑ ΚΑΛ ΨΘΦΛΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 7315 ΡΤΥΧΛΑΚΘ (1/2) ΕΥ     5 
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      8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ Κ Ε ECTS 

 6 ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠO:         

ΕΨΜ 8215 ΣΤΑΤΘΓΛΚΘ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ Υ 3   5 

ΕΨΜ 8225 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΛ ΕΥΦΥΛΑ ΡΑΓΚΟΣΜΛΟΥ ΛΣΤΟΥ (Big Data and 
Web Intelligence) ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 8235 ΕΛΔΛΚΑ ΚΕΜΑΤΑ ΔΛΑΦΘΜΛΣΘΣ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 8245 ΚΕΩΛΑ ΚΑΛ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΕΛΚΟΝΛΚΘΣ ΚΑΛ ΕΡΑΥΞΘΜΕΝΘΣ 
ΡΑΓΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΕΥ 2 2 5 

ΕΨΜ 8255 ΡΟΛΛΤΛΚΟ ΚΑΛ ΔΛΡΛΩΜΑΤΛΚΟ ΕΡΟΤΑΗ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 8265 ΕΕΥΝΘΤΛΚΘ ΔΘΜΟΣΛΟΓΑΦΛΑ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 8275 ΕΓΑΣΛΑΚΘ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 8285 ΟΡΤΛΚΘ ΑΝΚΩΡΟΛΟΓΛΑ ΚΑΛ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 8295 ΚΕΩΛΑ ΚΑΛ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΨΘΦΛΑΚΩΝ ΡΑΛΧΝΛΔΛΩΝ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 8305 ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΕΣ ΚΑΛ ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΕΣ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΕΣ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 8315 ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΛΚΘ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΛΑ ΕΥ 3   5 

ΕΨΜ 8325 ΡΤΥΧΛΑΚΘ (2/2) ΕΥ     5 

ΕΨΜ 8335 ΡΑΚΤΛΚΘ ΕΥ     5 

 

    

30 
Ππου: Υ=Υποχρεωτικό Μάκθμα, ΕΥ=κατ’ επιλογι Υποχρεωτικό, Κ=Κεωρία, Ε=Εργαςτιριο 

 

Β5. Μαθήματα Τποχρεωτικά και Κατ’ Επιλογή Τποχρεωτικά 
 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) Υποχρεωτικά Μακιματα ςτα οποία κα πρζπει ο φοιτθτισ να επιτφχει ςε 

όλα για τθν απόκτθςθ του ακαδθμαϊκοφ τίτλου ςπουδϊν β) Μακιματα κατ’ επιλογι Υποχρεωτικά 

(Υποχρεωτικισ Επιλογισ) όπου ο φοιτθτισ για τθν λιψθ του ακαδθμαϊκοφ τίτλου ςπουδϊν κα πρζπει 

υποχρεωτικά να περάςει ζναν αρικμό μακθμάτων όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα αντίςτοιχα εξάμθνα του 

Ρρογράμματοσ Σπουδϊν (π.χ. 3 μακιματα υποχρεωτικισ επιλογισ ςτο 3ο Εξάμθνο κλπ) από ζνα ςφνολο 

προςφερόμενων μακθμάτων ςε κάκε εξάμθνο. Τα προςφερόμενα μακιματα υποχρεωτικισ επιλογισ  
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εξαμινου, από τα οποία κα μπορεί ο φοιτθτισ να επιλζγει για να ςυμπλθρϊςει το πλικοσ κατ’ επιλογισ 

μακθμάτων  που απαιτείται ςτο εκάςτοτε εξάμθνο, κα αποφαςίηονται από τθν Ρροςωρινι Συνζλευςθ του 

Τμιματοσ και κα ανακοινϊνονται πριν τθν ζναρξθ του Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ λαμβάνοντασ υπόψθ το 

ανκρϊπινο δυναμικό για τθν διδαςκαλία,  τισ ανάγκεσ του Τμιματοσ και τισ διακζςιμεσ πιςτϊςεισ για 

διδαςκαλίεσ μακθμάτων.  

 

Β6. Αλληλουχία Μαθημάτων 

Ορίηονται οι παρακάτω δζςμεσ αλλθλουχίασ μακθμάτων εκ των οποίων το πρϊτο είναι προαπαιτοφμενο 
για το επόμενο :  

1. Τεχνολογίεσ Διαδικτφου και Σχεδίαςθ ςτον Λςτό Λ   Τεχνολογίεσ Διαδικτφου και Σχεδίαςθ ςτον 
Λςτό ΛΛ 

2. Στατιςτικι για τισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ Μζκοδοι Επικοινωνιακισ Ζρευνασ Λ  Μζκοδοι 
Επικοινωνιακισ Ζρευνασ ΛΛ 

3. Αρχζσ Επεξεργαςίασ Βίντεο και Ιχου  Δθμιουργικό Στοφντιο και Οπτικοακουςτικζσ Ραραγωγζσ 
4. Δθμόςιεσ Σχζςεισ  Στρατθγικζσ Δθμοςίων Σχζςεων 
5. Διαφιμιςθ  Ειδικά Κζματα Διαφιμιςθσ 
6. Αγγλικι Ορολογία για Επικοινωνία και Ψθφιακά Μζςα Λ   Αγγλικι Ορολογία για Επικοινωνία και 

Ψθφιακά Μζςα ΛΛ 
7. Γλϊςςα Ειδικότθτασ ςτθν Επικοινωνία και τα Ψθφιακά Μζςα: Γαλλικά Λ  Γλϊςςα Ειδικότθτασ 

ςτθν Επικοινωνία και τα Ψθφιακά Μζςα: Γαλλικά ΛΛ 
 

Οι φοιτθτζσ κα μποροφν να δθλϊςουν το επόμενο μάκθμα ςτθν αλλθλουχία μόνο και εφόςον ζχουν 

ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ το προαπαιτοφμενο μάκθμα. 

 

 

Β7. Εξετάςεισ 

 

Το ακαδθμαϊκό ζτοσ διαρκρϊνεται ςε Χειμερινό και Εαρινό εξάμθνο. Κάκε εξάμθνο περιλαμβάνει 

δεκατρείσ εβδομάδεσ διδαςκαλίασ. Ο  φοιτθτισ ςτθν αρχι κάκε εξαμινου και ςε θμερομθνίεσ που 

ορίηονται από το Τμιμα δθλϊνει τα μακιματα του ςτθν Θλεκτρονικι Γραμματεία.  Οι προχποκζςεισ 

επιτυχίασ ςε κάκε μάκθμα περιλαμβάνονται ςτθν περιγραφι κάκε μακιματοσ. Ο διδάςκων του 

μακιματοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν οργάνωςθ του τρόπου εξζταςθσ (προφορικζσ, γραπτζσ) και κρίςθσ 

(ςυνυπολογιςμόσ εργαςιϊν, κλπ) και διεξαγωγισ τθσ εξζταςθσ. Στο τζλοσ του κάκε εξαμινου 

διενεργοφνται εξετάςεισ για τα μακιματα του εξαμινου που περιλαμβάνουν γραπτι εξζταςθ και τα ζχει 

δθλϊςει ο φοιτθτισ. Ραράλειψθ διλωςθσ μακιματοσ αφαιρεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε εξζταςθ.  

 

Ζνασ φοιτθτισ προάγεται ςε ζνα μάκθμα αν λάβει τουλάχιςτον το βακμό 5 ςε μια βακμολογικι κλίμακα 

από 0 ζωσ 10. Στο τελικό βακμό που λαμβάνει ο φοιτθτισ δφναται να ςυνυπολογιςτεί και ο βακμόσ 

ενδεχόμενων εργαςιϊν και αςκιςεων τισ οποίεσ ζχει εκπονιςει. Ο φοιτθτισ που αποτυγχάνει να προαχκεί 

ςε ζνα μάκθμα ςτθν εξεταςτικι του Χειμερινοφ ι Εαρινοφ εξαμινου μπορεί να επανεξεταςτεί ςτο ίδιο 

μάκθμα κατά τθν επαναλθπτικι εξεταςτικι του Σεπτεμβρίου. 

 

Β8. Πτυχιακή Εργαςία 
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Θ πτυχιακι εργαςία αποτελεί μάκθμα επιλογισ, είναι προαιρετικι για τουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ και 

ιςοδυναμεί με 10 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS). Οι φοιτθτζσ μποροφν να δθλϊςουν ςτο 7ο εξάμθνο το 

μάκθμα τθσ πτυχιακισ εργαςίασ και να αναλάβουν ζνα κζμα που εμπίπτει ςτα γνωςτικά αντικείμενα του 

Τμιματοσ. Θ πτυχιακι εκπονείται ςε δυο εξάμθνα υπό τθν επίβλεψθ ενόσ διδάςκοντα κακθγθτι του 

Τμιματοσ. 

 

Β9. Πρακτική Ωςκηςη Υοιτητών Σριτοβάθμιασ Επαίδευςησ 

Το Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ ςυμμετζχει ςτθν πράξθ “Ρρακτικι Άςκθςθ Τριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ” με κωδικό (MIS) 5031197 του Επιχειρθςιακοφ 
Ρρογράμματοσ “Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020” που 
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από Εκνικοφσ Ρόρουσ.  

 
Το πρόγραμμα Ρρακτικισ Άςκθςθσ (Ρ.Α.) του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ, αποςκοπεί ςτθν 
επαρκι προετοιμαςία των φοιτθτϊν/τριϊν προκειμζνου να εφαρμόςουν αποτελεςματικά τισ γνϊςεισ που 
αποκτοφν κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ και να εργαςτοφν ςε αντικείμενο εργαςίασ με άμεςθ ι 
ζμμεςθ ςυνάφεια με τισ ςπουδζσ τουσ. Οι δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο τθσ Ρ.Α. 
αφοροφν ςτθν ενδυνάμωςθ των δραςτθριοτιτων των φοιτθτϊν, επιδιϊκοντασ τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ 
ςε επαγγελματικό επίπεδο των γνϊςεων και δεξιοτιτων που απζκτθςαν κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν 
τουσ και τθν ευκολότερθ και επωφελζςτερθ ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.  

 
Θ Ρρακτικι Άςκθςθ αποτελεί ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ αφορά ςτθν 
απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ και ςτθν επαφι των φοιτθτϊν/τριϊν με τθν αγορά εργαςίασ. Συμβάλλει 
ςτθν καλφτερθ αξιοποίθςθ ςε επαγγελματικό επίπεδο των γνϊςεων και των δεξιοτιτων που απζκτθςαν οι 
φοιτθτζσ/τριεσ κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ, ςτθν ευκολότερθ και επωφελζςτερθ ζνταξι τουσ ςτθν 
αγορά εργαςίασ κακϊσ και ςτθ δθμιουργία αμφίδρομθσ επικοινωνίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν 
ιδρυμάτων και των παραγωγικϊν φορζων τθσ χϊρασ. Θ απόκτθςθ επαγγελματικισ εμπειρίασ μζςω τθσ 
Ρ.Α. μπορεί να βοθκιςει ςτο ςωςτό επαγγελματικό προςανατολιςμό του/τθσ φοιτθτι/τριασ, ο/θ/οποίοσ/α 
ςε πολλζσ περιπτϊςεισ δεν ζχει ορίςει τουσ επαγγελματικοφσ του/τθσ ςτόχουσ ι ακόμα δεν ζχει 
αναηθτιςει εναλλακτικζσ επαγγελματικζσ ευκαιρίεσ. 

 
Θ Ρ.Α. ςτο Σμήμα Επικοινωνίασ και Ψηφιακών Μζςων είναι κεςμοκετθμζνθ και ζχει διάρκεια τρεισ 
μινεσ. Κα υλοποιείται από το 5ο εξάμθνο ςπουδϊν και μετά. Οι φοιτθτζσ/τριεσ κα κάνουν αίτθςθ ςτθν 
θλεκτρονικι πλατφόρμα του προγράμματοσ και κατόπιν οι κζςεισ Ρ.Α. που κα υπάρχουν διακζςιμεσ για το 
Μδρυμα για κάκε χρόνο (ανάλογα πάντα με τθ χρθματοδότθςθ που παίρνει το πρόγραμμα) κα 
κατανζμονται ςφμφωνα μ᾽ ζναν αλγόρικμο. Θ Ρ.Α. αποτελεί ζνα μάκθμα επιλογισ με 5 ECTS. Οι 
φοιτθτζσ/τριεσ κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ Ρ.Α. εποπτεφονται από ζνα κακθγθτι/τρια του  
τμιματοσ που είναι ο/θ ίδιοσ/α για όλουσ/εσ. Οι ωφελοφμενοι αςφαλίηονται γι᾽ αυτοφσ τουσ τρεισ μινεσ  
Ρ.Α. από το ίδρυμα ςτο ΛΚΑ. 

 
Θ Ρ.Α. μπορεί να γίνει ςε Δθμόςιουσ ι Λδιωτικοφσ φορείσ ςε αναλογία 45% και 55% αντίςτοιχα. Θ 
ποςόςτωςθ αυτι επιβάλλεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και είναι απαρζγκλιτθ. Ο φορζασ υποδοχισ 
δθλϊνει τισ κζςεισ Ρ.Α. που επικυμεί ςτθν πλατφόρμα του ΑΤΛΑΣ (Σφςτθμα Κεντρικισ υποςτιριξθσ τθσ 
Ρρακτικισ Άςκθςθσ φοιτθτϊν ΑΕΛ (https://atlas.grnet.gr/) και από εκεί γίνεται θ δζςμευςθ τθσ κζςθσ για 
τον/τθν υποψιφιο/α  φοιτθτι/τρια. Πλθ θ διαδικαςία που αφορά ςτα παραδοτζα των φοιτθτϊν και των 
εποπτϊν κακθγθτϊν γίνεται θλεκτρονικά από τον ιςτότοπο και με τθ βοικεια των εξ. ςυνεργατϊν του  
προγράμματοσ: https://arch.icte.uowm.gr/iposition/index.php?=site/login. 
 
Θ επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Δ.Ρ.Α. είναι: https//internship.uowm.gr 

https://atlas.grnet.gr/)
https://arch.icte.uowm.gr/iposition/index.php?=site/login
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ΜΕΡΟ Γ 

 

Περιγραφή Μαθημάτων 
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Τα Περιγράμματα των Μαθημάτων και ειδικότερα το περιεχόμενο των Μαθημάτων, οι 

διδακτικέσ μέθοδοι και η αξιολόγηςη κάθε μαθήματοσ καθώσ και η ςυνιςτώμενη 

βιβλιογραφία ανανεώνονται και επικαιροποιούνται ςε ετήςια βάςη.   

 

Τα Περιγράμματα των Μαθημάτων,  κατά το ακαδημαΰκό Έτοσ 2019-2020 έχει ωσ εξήσ: 

  

 

Γ1. Μαθήματα 1ου Εξαμήνου 

 

 

ΑΡΧΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι του φοιτθτι/τριασ ςτθ διαδικαςία τθσ μαηικισ επικοινωνίασ  και τον ρόλο 
του κεςμοφ των ΜΜΕ. Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ αναλφονται οι βαςικζσ κεωρίεσ, μοντζλα και τα μζςα τθσ 
μαηικισ επικοινωνίασ. Το μάκθμα επικεντρϊνεται ςτθν επίδραςθ των ΜΜΕ ςτα διάφορα ακροατιρια που απαρτίηουν 
τθν κοινι γνϊμθ. 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ / τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Να διακρίνουν με βάςθ τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ, τισ διάφορεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ ςτθ μαηικι επικοινωνία. 

 Να κρίνουν το ρόλο που διαδραματίηουν τα ΜΜΕ ςτθν κοινωνία και τθ διαμόρφωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ. 

 Να ενςωματϊςουν τάςεισ και προβλθματικζσ που ςυνδζονται με τα νζα μζςα ςτισ κεωρθτικζσ αποτιμιςεισ τθσ 
επικοινωνίασ. 

 Να ερμθνεφουν τθν αποτελεςματικότθτα των μθνυμάτων μζςα από τθν προοπτικι του πομποφ αλλά και των 
χρθςτϊν. 

Να αναγνωρίςουν το ρόλο των ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα. 
 
 
 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τισ αρχζσ και τθν πρακτικι εφαρμογι τθσ 
Δθμοςιογραφίασ. Ζμφαςθ δίνεται ςτθν εξζλιξι του ρόλου και τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμοςιογραφίασ από τθν ζντυπθ 
ςτθν ψθφιακι μορφι και ςτισ ανάγκεσ του ςφγχρονου πολυμεςικοφ επικοινωνιακοφ περιβάλλοντοσ. Ραρουςιάηεται ο 
κϊδικασ δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ και θ ζννοια τθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. Ραράλλθλα οι φοιτθτζσ/τριεσ 
αντιλαμβάνονται τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ Δθμοςιογραφία και οι ειδιςεισ διαμεςολαβοφν τισ ςχζςεισ και 
τουσ κεςμοφσ τθσ κοινωνίασ, ενϊ τίκενται προβλθματιςμοί για τισ προκλιςεισ που προκφπτουν από τθ δυςπιςτία και 
τθν καχυποψία του κοινοφ απζναντι ςτα ΜΜΕ. 
Σε πρακτικό επίπεδο, οι φοιτθτζσ/τριεσ διδάςκονται τα κριτιρια με τα οποία κα αναγνωρίηουν καλζσ ιςτορίεσ, 
μεκόδουσ αναηιτθςθσ, ςυγκζντρωςθσ και αξιολόγθςθσ πλθροφοριϊν, τθ δθμιουργία ειδιςεων και τθ ςυγγραφι 
άρκρων τα οποία πλθροφοροφν και εμπλζκουν το αναγνωςτικό κοινό.  
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ / τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Αντιλθφκοφν το ρόλο του δθμοςιογράφου και τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν κοινωνία 

 Κατανοιςουν τθ δομι και τθ λειτουργία του δθμοςιογραφικοφ χϊρου 

 Εκτιμιςουν τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ τθσ άςκθςθσ τθσ Δθμοςιογραφίασ ςτο ςφγχρονο ψθφιακό περιβάλλον 

 Καλλιεργιςουν τισ ικανότθτεσ τθσ ζρευνασ, αξιολόγθςθσ και παρουςίαςθσ των ειδιςεων 

 Σκζφτονται κριτικά, ανεξάρτθτα και δθμιουργικά για τα γεγονότα και τισ τάςεισ ςε τοπικό και παγκόςμιο 
επίπεδο 
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Εργάηονται μζςα ςε ζνα θκικό πλαίςιο για τθν αναηιτθςθ τθσ αλικειασ, τθσ ακρίβειασ, τθσ δικαιοςφνθσ και τθν 

ενςωμάτωςθ τθσ διαφορετικότθτασ. 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΟΤ ΙΣΟΤ 

 

 
1. Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ανάλυςθ του μεταβαλλόμενου επικοινωνιακοφ περιβάλλοντοσ μζςω των 

εξελίξεων των νζων τεχνολογιϊν. Γίνεται εκτενισ αναφορά ςτο διαδίκτυο και το ρόλο του ωσ εργαλείο 
επικοινωνίασ ενϊ αναλφονται ο τρόποσ λειτουργίασ του διαδικτφου,  θ μεταφορά τθσ πλθροφορίασ, ζννοιεσ 
που ςχετίηονται με τθν δθμοςιοποίθςθ και λειτουργία ιςτοςελίδων, βαςικζσ υπθρεςίεσ διαδικτφου, μθχανζσ 
αναηιτθςθσ,  WEB 2.0, κοινωνικά δίκτυα, ιςτολόγια, wikis, κτλ.  

2.  
3. Το μάκθμα επίςθσ  καλφπτει τεχνικά κζματα ςε ςχζςθ με τθν λειτουργία των δικτφων, τθν λειτουργία των 

υπολογιςτϊν και των περιφερειακϊν ςυςκευϊν, κακϊσ και κζματα ςφγχρονων  τεχνολογιϊν (π.χ. μεικτι 
πραγματικότθτα, 3D ςάρωςθ και εκτφπωςθ, τεχνθτι νοθμοςφνθ και ζξυπνοι πράκτορεσ κτλ) τόςο ςε 
κεωρθτικό όςο και ςε πρακτικό επίπεδο.  

4.  
5. Το μάκθμα επίςθσ ςτοχεφει ςτθν  ανάπτυξθ δεξιοτιτων μζςω εργαςτθριακϊν εργαςιϊν για τθν αξιοποίθςθ 

λογιςμικϊν γραφείου (word, excel, powerpoint) και υπθρεςιϊν  διαδικτφου (μθχανζσ αναηιτθςθσ, Google 
Drive, Forms, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ) για τθν περαίωςθ επικοινωνιακϊν ενεργειϊν και τθν εκπόνθςθ 
εργαςιϊν και παρουςιάςεων.  

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΕ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 

 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ κεωρίασ και των ςθμαντικϊν εξελίξεων που ςχετίηονται με τθν ψθφιακι 
εικόνα για τισ ανάγκεσ τθσ επικοινωνίασ.  Οι φοιτθτζσ κα διδαχκοφν το ρόλο τθσ φωτογραφίασ και των 
ψθφιογραφικϊν εικόνων γενικότερα ςτα ςφγχρονα μζςα επικοινωνίασ όπωσ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ, κοινωνικά 
δίκτυα, ψθφιακζσ εξιςτοριςεισ, διαδραςτικά πολυμζςα κ.α.    
Το μάκθμα εςτιάηει ςτον τρόπο λειτουργίασ των ψθφιακϊν φωτογραφικϊν μθχανϊν, ςτον εξοπλιςμό λιψεων, ςε  
τεχνικζσ λιψθσ,  ςτουσ τφπουσ αρχείων ψθφιακισ εικόνασ και ςτα χαρακτθριςτικά τουσ (format, διαςτάςεισ, 
υπολογιςμόσ μεγζκουσ κτλ), τα χρωματικά μοντζλα κ.α.  Επίςθσ Λδιαίτερθ βαρφτθτα κα δοκεί  μζςω εκτζλεςθσ 
εργαςτθριακϊν αςκιςεων ςε τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνασ με τθν χριςθ κατάλλθλων πακζτων λογιςμικοφ 
(εμπορικοφ και ανοιχτοφ κϊδικα).  
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ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ ψυχολογίασ τθσ επικοινωνίασ. 
Οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ ζρχονται ςε επαφι με κλαςςικά μοντζλα τθσ επικοινωνίασ και αντιλαμβάνονται τουσ 
κοινωνικοφσ, πολιτιςμικοφσ και ψυχολογικοφσ παράγοντεσ που αλλθλοεπιδροφν και εν τζλει νοθματοδοτοφν τθν 
επικοινωνία μεταξφ πομποφ και δζκτθ. Το μάκθμα εςτιάηει επίςθσ ςτθν ζννοια τθσ επικοινωνίασ των διαπροςωπικϊν 
ςχζςεων τόςο ςε διαπροςωπικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο ομάδασ.  

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 

 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ επιςτιμθσ, κεωρίασ και αρχϊν τθσ οργάνωςθσ και  διοίκθςθσ 
επιχειριςεων με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτουσ επικοινωνιακοφσ οργανιςμοφσ. Αναλφονται οι επιμζρουσ επιχειρθςιακζσ 
λειτουργίεσ τθσ και οργανιςμϊν κακϊσ οι λειτουργίεσ του προγραμματιςμοφ, τθσ οργάνωςθσ, τθσ διεφκυνςθσ και του 
ελζγχου των οργανιςμϊν. Επίςθσ, οι μακθτζσ εξοικειϊνονται με τα δομικά ςτοιχεία του περιβάλλοντοσ ενόσ 
οργανιςμοφ και γνωρίηουν τισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι οργανιςμοί ςε ζνα ςφγχρονο ανταγωνιςτικό 

περιβάλλον. Εξετάηονται ςε βάκοσ οι βαςικζσ ςτρατθγικζσ των οργανιςμϊν για τθν δθμιουργία και 
διατιρθςθ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ. 
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Γ2. Μαθήματα 2ου Εξαμήνου 
 

ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

κα ζχουν τθν ικανότθτα να ςυγκεντρϊνουν και να ερμθνεφουν ςυναφι ςτοιχεία εντόσ του γνωςτικοφ τουσ 

πεδίου για να διαμορφϊνουν κρίςεισ που περιλαμβάνουν προβλθματιςμό ςε ςυναφι επιςτθμονικά ηθτιματα 

 

 

 

 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ / τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

1. Αναπτφξει δεξιότθτεσ για τθ ςωςτι ςυλλογι, ομαδοποίθςθ, επεξεργαςία και παρουςίαςθ δεδομζνων 

2. Δθμιουργιςει και να ερμθνεφςει διαγράμματα και ςτατιςτικοφσ πίνακεσ 

3. Υπολογίςει και να ερμθνεφςει τα περιγραφικά μζτρα 

4. Εκτελεί μία τυχαία δειγματολθψία, να επεξεργάηεται τα δεδομζνα αυτισ και να εξάγει τα απαραίτθτα 
ςυμπεράςματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ:  

 κα γνωρίηουν το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ επιςτιμθσ τθσ γλωςςολογίασ,  

 κα ζχουν αποκτιςει γενικι κεϊρθςθ τθσ δομισ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ και τθσ χριςθσ του για 
επικοινωνιακοφσ ςκοποφσ 

 κα κατανοοφν τθ ςχζςθ τθσ γλϊςςασ με άλλα γνωςτικά αντικείμενα, 

 κα αναλφουν εμπειρικά δεδομζνα εφαρμόηοντασ ςε αυτά κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ, 

 κα είναι ςε κζςθ να προβοφν ςε ανάλυςθ του λόγου ςτθν προφορικι και ςτθ γραπτι επικοινωνία,  
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ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Το μάκθμα αναλφει τον ρόλο τθσ πολιτικισ επικοινωνίασ ςτθ ςφγχρονθ πολιτικι ηωι δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ ςφγχρονεσ 
μορφζσ πολιτικισ επικοινωνίασ, ςτα πολιτικά κόμματα αλλά και ςτθν εκλογικι (και γενικότερα πολιτικι) 
ςυμπεριφορά των πολιτϊν. Στόχοσ του μακιματοσ είναι να παρζχει μια γενικι ειςαγωγι και τισ βαςικζσ γνϊςεισ 
κατανόθςθσ  τθσ επιςτιμθσ τθσ Ρολιτικισ Επικοινωνίασ.. 
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτζσ / τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

1. Ζχει κριτικι κατανόθςθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ςφγχρονθσ πολιτικισ επικοινωνίασ 
2. Αναλφει τισ διαφορετικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ ςτθν πολιτικι επικοινωνία. 
3. Συγκρίνει και να αξιολογεί διαφορετικζσ μεκόδουσ ζρευνασ ςτθν πολιτικι επικοινωνία 
4. Ρροςεγγίηει κριτικά διάφορα κοινωνικά και κεςμικά ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν ςφγχρονθ πολιτικι 

επικοινωνία 
Αναλφει και να κρίνει τισ επιπτϊςεισ τθσ διαμεςολαβθμζνθσ επικοινωνίασ ςτθν ςφγχρονθ δθμοκρατία. 

 

 

 

ΑΡΧΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΚΑΙ ΗΧΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ κεωρίασ και των ςθμαντικϊν εξελίξεων που ςχετίηονται με ψθφιακό 
βίντεο και τθν χριςθ του ςε τομείσ τθσ επικοινωνίασ όπωσ τθν ενθμζρωςθ, το  μάρκετινγκ, τθν εκπαίδευςθ κτλ.  Οι 
φοιτθτζσ κα διδαχκοφν επίςθσ το ρόλο του βίντεο ςτα ςφγχρονα μζςα επικοινωνίασ όπωσ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ, 
κοινωνικά δίκτυα, ψθφιακι αφιγθςθ, διαδραςτικά πολυμζςα κ.α.    
Το μάκθμα εςτιάηει ςτο πζραςμα από το αναλογικό ςτο ψθφιακό βίντεο, ςτον τρόπο δθμιουργίασ του βίντεο, ςτον 
τρόπο λειτουργίασ των ψθφιακϊν καμερϊν, ςτον βοθκθτικό εξοπλιςμό λιψεων (τρίποδεσ, drones, τφποι φακϊν, 
φωτιςμόσ, green screen κτλ), ςε  τεχνικζσ λιψθσ βίντεο (καδράριςμα, είδθ πλάνων κτλ),  ςτουσ τφπουσ αρχείων βίντεο 
και ςτα χαρακτθριςτικά τουσ (format, διαςτάςεισ, υπολογιςμόσ μεγζκουσ κτλ) κ.α.   Το μάκθμα επίςθσ κα καλφψει 
αντίςτοιχα κζματα που αφοροφν τον ιχο όπωσ τθν μετάβαςθ από τον αναλογικό ςτον ψθφιακό ιχο, λιψθ ψθφιακοφ 
ιχου (εξοπλιςμόσ, δειγματολθψία & κβάντιςθ), αρχεία ιχου και τα χαρακτθριςτικά τουσ. 
 
Το μάκθμα επίςθσ κα καλφψει τα ςτάδια παραγωγισ βίντεο (προ-παραγωγι, παραγωγι μετα-παραγωγι), κζματα 
που αφοροφν τθν εξζλιξθ του διαδικτφου και τθν ςυμβολι των διαδικτυακϊν τεχνολογιϊν τόςο ςτθν αλλαγι του 
τρόπου χριςθσ του βίντεο όςο και ςτθν ραγδαία αφξθςθ τθσ δθμοτικότθτασ του μζςου (πλατφόρμεσ διαμοιραςμοφ 
βίντεο, YouTube, Vimeo και κοινωνικά δίκτυα)  κακϊσ και  κζματα που αφοροφν τθν χριςθ του βίντεο ςτθν 
εκπαίδευςθ, τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ και τισ μαηικζσ ανοιχτζσ διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ μάκθςθσ (MOOCS).  
 
Στο μάκθμα κα καλυφκοφν επίςθσ ςφγχρονεσ τάςεισ που αφοροφν το βίντεο όπωσ βίντεο 360ο, ςτερεοςκοπικό 
βίντεο, διαδραςτικό βίντεο κ.α.  
 
Λδιαίτερθ βαρφτθτα κα δοκεί  μζςω εκτζλεςθσ εργαςτθριακϊν αςκιςεων ςε τεχνικζσ επεξεργαςίασ βίντεο με τθν 
χριςθ κατάλλθλων πακζτων λογιςμικοφ (εμπορικοφ και ανοιχτοφ κϊδικα).  
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ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ Ι 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Αυτό το μάκθμα κα εςτιάηει ςτισ τεχνολογίεσ που εμπλζκονται ςτθν ανάπτυξθ ιςτοςελίδων.  Κα 
πραγματοποιθκεί επιςκόπθςθ όλων των  διακζςιμων εργαλείων και τεχνολογιϊν  που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
δθμιουργία μιασ διαδικτυακισ παρουςίασ, είτε πρόκειται για εταιρικοφσ ιςτότοπουσ, ιςτότοπουσ οργανιςμϊν, 
προςωπικζσ ιςτοςελίδεσ άλλα και ιςτοςελίδεσ που ζχουν ωσ ςκοπό τθν προϊκθςθ και τθν επικοινωνία με το 
κοινό.   
 
Αρχικά το μάκθμα κα πραγματοποιιςει μια επανάλθψθ εννοιϊν που ςχετίηονται με τθν 
δθμοςιοποίθςθ και λειτουργία ιςτοςελίδων ςτο διαδίκτυο όπωσ webserver, client-server,  url, domain name, FTP 
κτλ) 
 
Στθν ςυνζχεια οι φοιτθτζσ κα διδαχκοφν  τθν Γλϊςςα Σιμανςθσ Υπερκειμζνου HTML, τα διαδοχικά φφλλα φφουσ 
(cascading style sheets CSS), και κα πραγματοποιθκεί ειςαγωγι ςε βαςικζσ εντολζσ τθσ Javascript.   
Στθν ςυνζχεια θ φοιτθτζσ κα διδαχκοφν προγράμματα ςχεδίαςθσ και δθμιουργίασ ιςτοςελίδων βαςιςμζνα ςτθν 
HTML και τθν  CSS  (π.χ. Dreamweaver).  
 
Στο εργαςτθριακό ςκζλοσ οι φοιτθτζσ αναπτφξουν ιςτοςελίδεσ με τθν χριςθ HTML και CSS 
 
Το μάκθμα επίςθσ κα καλφψει κζματα που αφοροφν το SEO  και κα ακολουκθκοφν οι τεχνικζσ αυτζσ για 
ανάπτυξθ ιςτοςελίδων φιλικϊν προσ τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ. 
 
Το μάκθμα κα καλφψει επίςθσ εν ςυντομία  τισ διαδικτυακζσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ (PHP, Java, Python) και 
τα ςυςτιματα διαχείριςθσ περιεχομζνου,  τεχνολογίεσ client server και βάςεων δεδομζνων, για τθν δθμιουργία 
δυναμικϊν ιςτοςελίδων και διαδικτυακϊν εφαρμογϊν.   

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι οι φοιτθτζσ να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ του πολιτιςμοφ, τθσ κουλτοφρασ, του 
μοντζρνου, τθσ νεωτερικότθτασ, των πολιτιςτικϊν αγακϊν, τθσ παράδοςθσ, τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ και τθσ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Ραρουςιάηεται θ εξελικτικι πορεία του πολιτιςμοφ και οι διάφοροι τομείσ τόςο του λαϊκoφ 
όςο και του ςφγχρονου πολιτιςμοφ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν εξζταςθ των τρόπων, των μζςων και τθσ πολιτικισ 
διαχείριςθσ πολιτιςτικισ κλθρονομίασ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και διεκνϊσ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Οδηγόσ Σπουδών Τμήματοσ Επικοινωνίασ και Ψηφιακών Μζςων  Ιοφνιοσ 2019 
28 

 

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΧΕ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 
 
 
 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κριτικι κατανόθςθ των διαδικαςιϊν και αρχϊν που διζπουν τθ λειτουργία του 
μάρκετινγκ των επιχειριςεων. Στο πλαίςιο του μακιματοσ οι φοιτθτζσ καλοφνται να κατανοιςουν τθ 
ςυνειςφορά τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ του μάρκετινγκ ςτισ ςφγχρονεσ επιχειριςεισ αλλά και τισ τεχνικζσ που 
εφαρμόηουν τα ςτελζχθ μάρκετινγκ κατά το ςχεδιαςμό των τεςςάρων βαςικϊν ςυςτατικϊν του μείγματοσ 
μάρκετινγκ (προϊόν, προϊκθςθ, διανομι, τιμι). Ραράλλθλα, αναλφονται οι διαδικαςίεσ τμθματοποίθςθσ τθσ 
αγοράσ, ςτόχευςθσ, διαφοροποίθςθσ και τοποκζτθςθσ που εφαρμόηονται για τθ δθμιουργία και τθ διατιρθςθ 
ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ.   
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Γ3. Μαθήματα 3ου Εξαμήνου 
 

ΧΕΔΙΑΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τα γραφικά αποτελοφν ςθμαντικό κομμάτι τθσ οπτικισ επικοινωνίασ και χρθςιμοποιοφνται για να διευκολφνουν τθν 

μεταφορά και τθν κατανόθςθ τθσ πλθροφορίασ άλλα και για να επθρεάςουν τθν ςκζψθ του κοινοφ.   

Οι φοιτθτζσ κα διδαχκοφν τθν αποτελεςματικι ςφνκεςθ γραφικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν μεταφορά 

πλθροφορίασ και μθνυμάτων ςε ςτοχευμζνα κοινά.  

Θ ςφνκεςθ γραφικϊν απαιτεί κατάλλθλο ςυνδυαςμό ςχθμάτων, κειμζνου,  εικόνων, και χρωμάτων  ϊςτε να 

παραχκοφν ολοκλθρωμζνα καλαίςκθτα γραφικά για οποιοδιποτε μζςο όπωσ  χαρτί, χάρτινεσ καταςκευζσ (κουτιά 

κτλ) , poster,  μεταλλικζσ και πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ  (κονςζρβεσ, κουτιά αλουμινίου κτλ), ροφχα,  άλλα και για 

θλεκτρονικά μζςα όπωσ ιςτοδελίδεσ, οκόνεσ, μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, διαδραςτικζσ πολυμεςικζσ εφαρμογζσ κ.α.  

Οι φοιτθτζσ επίςθσ κα ζρκουν ςε επαφι με περιπτϊςεισ καλοφ και κακοφ ςχεδιαςμοφ και  κα διδαχκοφν πωσ θ 

επικοινωνία με γραφικά ενδζχεται να διαφζρει ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά του κοινοφ (χϊρα προζλευςθσ και 

πολιτιςμικό υπόβακρο, θλικία, μορφωτικό επίπεδο, επαγγελματικι ομάδα). Επίςθσ κα διδαχκοφν το πϊσ 

χρθςιμοποιοφνται τα δομικά ςτοιχεία των λογιςμικϊν δθμιουργίασ διανυςματικϊν γραφικϊν άλλα και των 

λογιςμικϊν επεξεργαςίασ εικόνασ με δθμιουργικό τρόπο, κακϊσ και το πϊσ να επιλζγουν τον κατάλλθλο ςχεδιαςμό 

και ςυνδυαςμό εικόνων  και χρωμάτων (βάςθ των αρχϊν ςχεδίαςθσ και τθσ κεωρίασ χρωμάτων) για να μεταφζρουν 

μθνφματα ςε διαφορετικζσ ομάδεσ-ςτόχουσ. 

 
 
 
 

 

ΔΗΜΟΙΕ ΧΕΕΙ 

 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν καταρχιν με τισ βαςικζσ κεωρθτικζσ ζννοιεσ ςτον 
κλάδο των δθμοςίων ςχζςεων κακϊσ και τθν εφαρμογι τουσ ςτθν επαγγελματικι πρακτικι. Ρραγματοποιείται 
ιςτορικι αναδρομι του ρόλου των Δθμοςίων Σχζςεων από τον 18ο αιϊνα ζωσ και ςιμερα και γίνεται εκτενισ 
αναφορά ςτο κεωρθτικό και εννοιολογικό τουσ υπόβακρο. Ραρουςιάηονται οι ςτόχοι, οι ςτρατθγικζσ και οι τακτικζσ 
των δθμοςίων ςχζςεων για διαφορετικά είδθ κοινοφ, ενϊ ιδιαίτερθ βαρφτθτα αποδίδεται ςτα ηθτιματα θκικισ και 
δεοντολογίασ. Ραράλλθλα, τίκενται προβλθματιςμοί αναφορικά με ςφγχρονα κζματα Δθμοςίων Σχζςεων όπωσ θ 
αξιοποίθςθ του Διαδικτφου και των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ – ΜΗΧΑΝΗ 

Το μάκθμα επικεντρϊνεται ςτθν επίδραςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν Επικοινωνία Ανκρϊπου-Μθχανισ και 
επικεντρϊνεται ιδιαίτερα ςτθν αποτελεςματικι ςχεδίαςθ διαδραςτικϊν εφαρμογϊν μζςα από τισ αρχζσ τθσ 
επιςτιμθσ τθσ Επικοινωνίασ Ανκρϊπου – Υπολογιςτι. Το αντικείμενο του μακιματοσ καλφπτει μια διεπιςτθμονικι 
περιοχι που αςχολείται με τθν ςχεδίαςθ, αξιολόγθςθ και υλοποίθςθ διαδραςτικϊν ςυςτθμάτων ςε ςυνδυαςμό με 
τθν μελζτθ τθσ επίδραςθσ διαφόρων κοινωνικϊν, γνωςιακϊν και άλλων φαινομζνων και ςυνδζεται με κεωρίεσ που 
προζρχονται από τθν ψυχολογία, τθν κοινωνιολογία, τθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν, τθν τεχνθτι νοθμοςφνθ, τθν 
επιςτιμθ τθσ αντίλθψθσ με ςτόχο τθν ςχεδίαςθ αποτελεςματικϊν διαδραςτικϊν εφαρμογϊν. Δίνεται θ ευκαιρία 
ςτουσ φοιτθτζσ να εξετάςουν κζματα τθσ αλλθλεπίδραςθσ ανκρϊπου – υπολογιςτι που επθρεάηουν τθν ςχεδίαςθ 
διαδραςτικϊν εφαρμογϊν.  

 

 

 

 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΣΤΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΑ 

 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τθ ςυγγραφι ενθμερωτικϊν και προωκθτικϊν κειμζνων για 
λόγουσ δθμοςιότθτασ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτα διαφορετικά ςτυλ και τεχνικζσ ςυγγραφισ κειμζνων που 
προορίηονται για διαφορετικά μζςα όπωσ ο τφποσ, θ τθλεόραςθ και το διαδίκτυο. Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ οι 
φοιτθτζσ καλοφνται να εκπονιςουν εργαςίεσ ςχετικζσ με τθ ςυγγραφι και παραγωγι υλικοφ όπωσ  ειδθςεογραφικά 
άρκρα, άρκρα γνϊμθσ, δελτία τφπου και επιςτολζσ για μια ευρεία γκάμα ομάδων κοινοφ (π.χ. καταναλωτζσ, ΜΜΕ, 
εργαηόμενοι). 
 
 
 
 

 
ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΜΜΕ 

Στο μάκθμα παρουςιάηονται και αναλφονται οι ςυνκικεσ εμφάνιςθσ και εξζλιξθσ των Μ.Μ.Ε. ςε παγκόςμια κλίμακα. 
Συγκεκριμζνα, κα μελετθκοφν οι κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ ςυνκικεσ που ςυνζβαλαν ϊςτε να δθμιουργθκεί θ 
ανάγκθ για ςυςτθματικι ενθμζρωςθ ευρφτερων κοινωνικϊν ςυνόλων. Αν και το μάκθμα κα ξεκινιςει από τουσ 
τρόπουσ ενθμζρωςθσ ςτισ προνεωτερικζσ κοινωνίεσ θ βαςικι εςτίαςθ κα είναι ςτισ κοινωνίεσ του Δυτικοφ Ρολιτιςμοφ 
από τθν εποχι του Διαφωτιςμοφ μζχρι ςιμερα. Ραράλλθλα κα ςυηθτθκοφν οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ ιςτορικισ 
διαδρομισ των ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα και κα επιχειρθκεί μια αποτίμθςθ τθσ ςυνολικισ ιςτορικισ εξζλιξθσ των MME 
μζχρι ςιμερα.  Το μάκθμα κα εςτιάςει κυρίωσ ςτθν ιςτορικι διαδρομι των εφθμερίδων, του ραδιοφϊνου, του 
κινθματογράφου, τθσ τθλεόραςθσ και του διαδικτφου. 
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ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Σκοπόσ του μακιματοσ τθσ Διαπροςωπικισ επικοινωνίασ είναι οι φοιτθτζσ να κατανοιςουν τισ βαςικζσ κεωρίεσ και 
αρχζσ τθσ ανκρϊπινθσ επικοινωνίασ κακϊσ και το ρόλο του κοινωνικοφ πλαιςίου ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. Οι 
φοιτθτζσ ειςάγονται ςτισ ζννοιεσ του διαλόγου, τθσ ςυηιτθςθσ και των διαφόρων ειδϊν λόγου.  
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ / τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Να κατανοοφν τθν επίδραςθ των νζων μζςων ςτθν ανκρϊπινθ επικοινωνία.  

 Να ερμθνεφουν τα λεκτικά και μθ λεκτικά μθνφματα τθσ ανκρϊπινθσ επικοινωνίασ. 

 Να χρθςιμοποιεί ςτθν κακθμερινι του επικοινωνία του διάφορουσ  κετικοφσ ενιςχυτζσ του διαλόγου. 

 Να αναλφει τισ διάφορεσ επικοινωνιακζσ δυςλειτουργίεσ ςε μια ςυηιτθςθ.  

 Να αξιολογοφν τισ επιδράςεισ τθσ ανκρϊπινθσ επικοινωνίασ ςτθν ςυμπεριφορά των ατόμων 
 
 
 
 

 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ 

Το μάκθμα είναι ςχεδιαςμζνο να βοθκιςει τουσ φοιτθτζσ να καλλιεργιςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα 
ϊςτε να είναι ςε κζςθ να λειτουργοφν αποτελεςματικά τόςο ςτο ακαδθμαϊκό όςο και ςτο επαγγελματικό τουσ 
περιβάλλον. Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να παρουςιάςει ςτουσ φοιτθτζσ τθν εξειδικευμζνθ Αγγλικι ορολογία που 
χρθςιμοποιείται ςτο επάγγελμα των Δθμοςίων Σχζςεων, τθσ Επικοινωνίασ και γενικότερα ςτισ επιχειρθματικζσ 
ςυναλλαγζσ. Το μάκθμα εςτιάηει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςχετικϊν με τθν επικοινωνία ςτθν Αγγλικι γλϊςςα με 
επίκεντρο τθν ανάγνωςθ και κατανόθςθ επιςτθμονικϊν και επιχειρθςιακϊν κειμζνων ςχετικϊν με τθν επικοινωνία.  
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ / τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

1. Κατανοοφν τον τρόπο με τον οποίο χρθςιμοποιείται θ Αγγλικι γλϊςςα ςτθ γραπτι επικοινωνία και ςε 
διάφορεσ επιχειρθςιακζσ καταςτάςεισ όπωσ ςε ςυναντιςεισ, παρουςιάςεισ, κ.λπ.  

2. Κατανοοφν επιςτθμονικά και επιχειρθςιακά κείμενα γραμμζνα ςτθν Αγγλικι γλϊςςα με εςτίαςθ ςτθν 
επικοινωνία και τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ.  

3. Να ςυνοψίηουν και να ςυηθτοφν κείμενα ςτθν Αγγλικι όπωσ άρκρα από εφθμερίδεσ ι επιςτθμονικά άρκρα 
ςε ηθτιματα που άπτονται τθσ επικοινωνίασ και των δθμοςίων ςχζςεων. 

4. Να υποςτθρίηουν τα επιχειριματα τουσ και να εκφράηονται με ευχζρεια χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο 
λεξιλόγιο και τθ γραμματικι ςε ερωτιςεισ που αφοροφν επιχειρθςιακά και επικοινωνιακά ηθτιματα.  

Αξιολογοφν τθν ορκότθτα ωσ προσ τθ χριςθ του κατάλλθλου λεξιλογίου και τθσ γραμματικισ κειμζνων γραμμζνων 
ςτθν Αγγλικι γλϊςςα και να τα βελτιϊνουν. 
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ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθ γνωριμία των φοιτθτϊν και των φοιτθτριϊν με τθν τθλεόραςθ ωσ μζςο επικοινωνίασ και 
ςτθν κατανόθςθ των ιδιαίτερων κανόνων γραφισ και παρουςίαςθσ των ειδιςεων. Θ λογικι του ιχου και τθσ εικόνασ, 
θ ηωντανι μετάδοςθ των ειδιςεων, θ αφιγθςθ, θ ςυνζντευξθ, θ δθμοςιογραφικι αποςτολι, ο τθλεοπτικόσ χρόνοσ, θ 
παρουςίαςθ των ειδιςεων, θ προετοιμαςία του ολοκλθρωμζνου πακζτου ρεπορτάη και οι κϊδικεσ δεοντολογίασ του 
δθμοςιογράφου αναλφονται ςε κεωρθτικό και πρακτικό επίπεδο μζςα από κεωρθτικζσ διαλζξεισ και εργαςτθριακζσ 
αςκιςεισ. Επιπλζον, εξετάηονται οι πολιτιςμικζσ, κοινωνικζσ και τεχνολογικζσ εξελίξεισ που διαμόρφωςαν και 
επαναπροςδιορίηουν τθ ςχζςθ του τθλεκεατι με τθν κοινωνία.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΓΛΩΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ Ι 

να παράγει γραπτά κείμενα μικρισ ζκταςθσ για να ανταποκρίνεται ςε κακθμερινζσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ, με τθ 

χριςθ ψθφιακϊν μζςων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, ο φοιτθτισ/τρια είναι ικανόσ/ι:  

- να κατανοεί και να παράγει προφορικό λόγο ςτθ γαλλικι γλϊςςα ςε περιςτάςεισ επικοινωνίασ τθσ 

κακθμερινισ ηωισ με γαλλόφωνουσ ομιλθτζσ, 

- να παρουςιάηει τον εαυτό του/τθσ, τισ ςπουδζσ του/τθσ, τα ενδιαφζροντά του/τθσ, τθν επαγγελματικι 

του/τθσ εμπειρία, τα ςχζδιά του/τθσ για το μζλλον, 

- να αναηθτάει πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο για γαλλόφωνεσ υπθρεςίεσ, επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ, 

πανεπιςτιμια, 

- να κατανοεί και να ακολουκεί οδθγίεσ και υποδείξεισ ςτθ γαλλικι, 

- να εξοικειωκεί με τα ςφγχρονα γαλλόφωνα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, 

- να κατανοεί, γραπτά και προφορικά, τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ αυκεντικϊν ειδθςεογραφικϊν κειμζνων, 

- να αποδίδει ςτθν ελλθνικι ζνα μινυμα διατυπωμζνο ςτθ γαλλικι γλϊςςα, 

- να κατανοεί βαςικζσ ζννοιεσ του χϊρου τθσ επικοινωνίασ και των ψθφιακϊν μζςων ςτθ γαλλικι, 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ  να αποςαφθνίηουν ζννοιεσ όπωσ εταιρικι επωνυμία, εταιρικι 
ταυτότθτα, εταιρικι εικόνα, εταιρικι κουλτοφρα, εταιρικι φιμθ, εταιρικι ςυμπεριφορά, οπτικι παραςτατικι εικόνα. 
Ραράλλθλα, οι φοιτθτζσ γνωρίηουν πωσ χτίηεται και ανανεϊνεται μια επωνυμία τόςο ςε επίπεδο προϊόντοσ όςο και 
ςε επίπεδο επιχείρθςθσ/οργανιςμοφ. Το μάκθμα επεκτείνεται και ςτθ διαχείριςθσ τθσ επωνυμίασ ενόσ τόπου 
(place/city branding). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΗ ΣΟΝ ΙΣΟ ΙΙ 

Αυτό το μάκθμα αποτελεί ςυνζχεια του μακιματοσ Τεχνολογίεσ Διαδικτφου και Σχεδίαςθ ςτον παγκόςμιο Λςτό Λ. Το 
μάκθμα κα εςτιάηει ςτισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ που εμπλζκονται ςτθν ανάπτυξθ ιςτοςελίδων όπωσ διαδικτυακζσ 
πλατφόρμεσ ανάπτυξθσ ιςτοςελίδων (Google Sites, Wix, Weebly, Wordpress.com), δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα πιο 
δθμοφιλι ςυςτιματα διαχείριςθσ περιεχομζνου (WordPress.org, Joomla, Drupal).   
Το μάκθμα επίςθσ κα ανατρζξει ςε δθμοφιλισ πλατφόρμεσ δθμιουργίασ ιςτολογίων (π.χ. blogger) και δθμιουργίασ 
Wikis και online Forums.  
 
To μάκθμα επίςθσ κα εςτιάςει ςτθν δθμιουργία online καταςτθμάτων και ςτθν ενςωμάτωςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ 
πολυμεςικοφ περιεχομζνου που βρίςκεται ςε διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ διαμεριςμοφ βίντεο και εικόνων (ΥouTube, 
Flickr, Google Drive).  
 
 
 
 
 
 

 

ΠΟΛΙΣΙΜΟ, ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τα μάκθμα μελετά τθν κοινωνικι ςυμπεριφορά ςε κεςμοποιθμζνεσ δομζσ όπωσ  οικογζνεια,  ςυςτιματα ςυγγζνειασ, 

πολιτικι οργάνωςθ, τρόποι παραγωγισ, τρόποι διευκζτθςθσ διαφορϊν,  κρθςκείεσ κακϊσ και τισ ςχζςεισ ανάμεςα 

ςτουσ κεςμοφσ μζςα από τθν οπτικι τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ  Ανκρωπολογίασ και τθσ ανκρωπογεωγραφίασ. Θ 

Κοινωνικι Ανκρωπολογία ωσ επιςτιμθ ζχει ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ τθσ πολιτιςμικισ διαφορετικότθτασ ςτον 

πλανιτθ 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΜΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΩΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

κα είναι ςε κζςθ να κοινοποιοφν πλθροφορίεσ, ιδζεσ, προβλιματα και λφςεισ τόςο ςε ειδικευμζνο όςο και ςε μθ 

εξειδικευμζνο κοινό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ:  

- κα γνωρίηουν το κεωρθτικό πλαίςιο, βαςικζσ ζννοιεσ και ορολογία τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ, των 

κοινωνικϊν δικτφων και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ,   

- κα κατανοοφν κριτικά, κα κατθγοριοποιοφν, κα ςυγκρίνουν και κα αξιολογοφν τουσ ιςτοτόπουσ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ και τα ψθφιακά εργαλεία, 

- κα είναι εξοικειωμζνοι/εσ με τισ διαφορετικά περιβάλλοντα των ιςτοτόπων κοινωνικισ δικτφωςθσ,  

- κα ζχουν αναπτφξει ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, 

- κα διαχειρίηονται το περιεχόμενο ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, 

- κα είναι ικανοί/ζσ να προβοφν ςε ανάλυςθ του περιεχομζνου (αναρτιςεισ, ςχόλια, κ.λπ.)  με ςυνδυαςτικι 

χριςθ θλεκτρονικϊν εργαλείων επεξεργαςίασ του λόγου και δεδομζνων, 

- κα είναι ικανοί/ζσ να ςχεδιάηουν και να υλοποιοφν εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ, προβολισ, ευαιςκθτοποίθςθσ, 

κ.λπ. ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ,  

- κα προςαρμόηουν τισ εκςτρατείεσ επικοινωνίασ με βάςθ τισ ςυνεχείσ εξελίξεισ που χαρακτθρίηουν τον τομζα 

των διαδικτυακϊν εφαρμογϊν, 

- κα ζχουν αναπτφξει δεξιότθτεσ απόκτθςθσ γνϊςεων, απαραίτθτεσ για να ςυνεχίςουν ςε περαιτζρω ςπουδζσ 

με μεγάλο βακμό αυτονομίασ, 
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Γ4. Μαθήματα 4ου Εξαμήνου 

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Τα ψθφιακά μζςα, το διαδίκτυο, ο παγκόςμιοσ ιςτόσ, ο παγκόςμιοσ ιςτόσ 2.0, τα ιςτολόγια, οι διαδικτυακζσ 
πλατφόρμεσ και τα social media προςφζρουν νζα κανάλια με πολλαπλζσ δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ για δθμιουργικι 
χριςθ τουσ ςτον τομζα του Μάρκετινγκ και του Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν. Το Θλεκτρονικό Επιχειρείν αποτελεί πλζον 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςτρατθγικισ μιασ επιχείρθςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ ςτο νζο ψθφιακό περιβάλλον και ςτο 
μάκθμα κα αναπτυχκοφν οι γενικότερεσ πτυχζσ και δυνατότθτεσ του θλεκτρονικοφ επιχειρείν το οποίο περιλαμβάνει 
ζνα μεγάλο φάςμα θλεκτρονικϊν δραςτθριοτιτων ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ θλεκτρονικισ παρουςίασ μιασ 
επιχείρθςθσ ι οργανιςμοφ, του θλεκτρονικοφ εμπορίου (e-commerce), τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (e-
government), των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν κ.α. Λδιαίτερθ εςτίαςθ ςτο θλεκτρονικό επιχειρείν κα δοκεί ςτθν 
θλεκτρονικι παρουςία και τισ ςτρατθγικζσ διαδικτυακοφ ι θλεκτρονικοφ μάρκετινγκ (e-marketing) το οποίο κα είναι 
ςτο επίκεντρο του μακιματοσ. Το μάκθμα κα επεκτακεί και ςτο ψθφιακό μάρκετινγκ το οποίο πολλζσ φορζσ 
ςυγχζεται με το διαδικτυακό μάρκετινγκ και ο λόγοσ είναι επειδι το διαδικτυακό μάρκετινγκ αποτελεί το μεγαλφτερο 
και ςθμαντικότερο μζροσ ςιμερα του ψθφιακοφ μάρκετινγκ λόγω τθσ ολοζνα και μεγαλφτερθσ ςθμαςίασ που αποκτά 
το διαδικτυακό (online) περιβάλλον ςτο οποίο δραςτθριοποιοφμαςτε. Το ψθφιακό μάρκετινγκ περιλαμβάνει τθν 
αξιοποίθςθ κάκε πρόςφορου ψθφιακοφ μζςου, καναλιοφ ι ςυςκευισ για τθν προϊκθςθ του επικοινωνιακοφ 
μθνφματοσ περιλαμβάνοντασ τόςο ςτρατθγικζσ και τεχνικζσ ςε περιβάλλον online όςο και ςε περιβάλλον offline (π.χ. 
ψθφιακά παιχνίδια, ψθφιακι τθλεόραςθ, κινθτι τθλεφωνία κλπ). Επομζνωσ το μάκθμα κα επικεντρωκεί ςε τεχνικζσ 
και ςτρατθγικζσ που ςχεδιάηονται και λειτουργοφν ςτο γενικότερο ψθφιακό περιβάλλον για τθν προϊκθςθ του 
μάρκετινγκ μθνφματοσ ςε διάφορα κοινά καλφπτοντασ το τρίπτυχο ψθφιακοφ μάρκετινγκ, διαδικτυακοφ μάρκετινγκ, 
θλεκτρονικοφ επιχειρείν κακϊσ και τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ,  αλλθλοςυνδζςεισ και επεκτάςεισ. 
 
 
 
 
 
 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΑ Ι 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθ χριςθ ποιοτικϊν μεκόδων ζρευνασ και ανάλυςθσ, 
προκειμζνου να τισ αξιοποιιςουν για τθν επίλυςθ επικοινωνιακϊν προβλθμάτων. Μζςω του μακιματοσ οι φοιτθτζσ 
εξοπλίηονται με τισ κατάλλθλεσ γνϊςεισ και εργαλεία ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάηουν, να διεξάγουν, να 
αναλφουν, να εξάγουν ςυμπεράςματα και να προετοιμάηουν αναφορζσ για ποιοτικζσ ζρευνεσ. Συγκεκριμζνα, 
εξετάηονται μζκοδοι ζρευνασ όπωσ οι ομάδεσ εςτίαςθσ, θ ςε βάκοσ ςυνζντευξθ, οι τεχνικζσ παρατιρθςθσ, θ 
ςυμμετοχικι παρατιρθςθ, οι προβολικζσ τεχνικζσ, θ μελζτθ περίπτωςθσ και θ ανάλυςθ περιεχομζνου.  
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ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ μελζτθ των κεωρθτικϊν και εμπειρικϊν προςεγγίςεων ςχετικά με τθ «ςτρατθγικι 
διοίκθςθ» και «αριςτεία» των δθμοςίων ςχζςεων.  Μζςω του μακιματοσ οι φοιτθτζσ αναγνωρίηουν τουσ ρόλουσ και 
τισ αρμοδιότθτεσ των ςτελεχϊν επικοινωνίασ και κατανοοφν τουσ  διάφορουσ τφπουσ ςτρατθγικϊν δθμοςίων 
ςχζςεων που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τα ςτελζχθ δθμοςίων ςχζςεων. Ραράλλθλα, περιγράφονται οι 
βαςικζσ τακτικζσ και τα εργαλεία που ζχει ςτθ διάκεςι του ζνα ςτζλεχοσ δθμοςίων ςχζςεων κατά τθν ανάπτυξθ τθσ 
ςτρατθγικισ του όπωσ δελτία τφπου, ςυνεντεφξεισ τφπου, ετιςια δελτία, κ.λπ. 
 
 
 

 

 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟ ΣΟΤΝΣΙΟ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΕ 

Αυτό το μάκθμα επικεντρϊνεται ςτισ τεχνολογίεσ και τα ςτάδια οπτικοακουςτικϊν παραγωγϊν (προ-παραγωγι, 

παραγωγι και μετα-παραγωγι) κακϊσ και  ςτθν δθμιουργία και λειτουργία διαδικτυακϊν τθλεοπτικϊν ςτακμϊν. 

Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςε προχωρθμζνεσ τεχνικζσ επεξεργαςίασ βίντεο, δθμιουργίασ εφζ και θχολθψίασ. 

Ο φοιτθτισ κα πρζπει ναι:  

 Αναλφει και αξιολογεί ολοκλθρωμζνεσ οπτικοακουςτικζσ παραγωγζσ  για ςτοχευμζνεσ επικοινωνιακζσ ενζργειεσ  

 Να ςυγκρίνει και αξιολογεί τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ (υλικό και λογιςμικό) που χρθςιμοποιοφνται ςτθν διαδικαςία 

δθμιουργίασ οπτικοακουςτικϊν παραγωγϊν.  

 Να ςυγκρίνει και να αξιολογεί τισ διακζςιμεσ τεχνολογίεσ για τθν δθμιουργία ψθφιακϊν τθλεοπτικϊν ςτακμϊν και 

διαδικτυακϊν ςτακμϊν κακϊσ και τον τρόπο λειτουργίασ τουσ.  

 Να ςυγκρίνει,  να αξιολογεί και να κακορίηει τισ ανάγκεσ ςε εξοπλιςμό, λογιςμικά και  ανκρϊπινο δυναμικό,  για τθν 

δθμιουργία διαφόρων ειδϊν οπτικοακουςτικϊν παραγωγϊν με ςτόχο τθν επικοινωνία με ςτοχευμζνα κοινά (βίντεο 

προϊκθςθσ, ειδιςεισ-τθλεοπτικό ρεπορτάη, ντοκυμαντζρ πλθροφόρθςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ, εκπαιδευτικά βίντεο  

κ.α. )  

 Να δθμιουργεί ολοκλθρωμζνεσ οπτικοακουςτικζσ παραγωγζσ  με προθγμζνεσ τεχνικζσ λιψθσ και επεξεργαςίασ 

βίντεο, προςκικθσ εφζ,  και θχολθψίασ  χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλο εξοπλιςμό και επαγγελματικά πακζτα 

λογιςμικοφ (εμπορικά και ανοιχτοφ κϊδικα).  

Να κατανοεί και  να αξιολογεί τισ ανάγκεσ δθμιουργίασ ηωντανϊν εκπομπϊν. Να  διαχειρίηεται  ηωντανζσ εκπομπζσ 

(ειδιςεισ, τθλεοπτικά ρεπορτάη, ςυνεντεφξεισ)   

 Να διαχειρίηεται ςφνκετεσ τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνασ και δθμιουργίασ γραφικϊν που διδάχκθκε ςε 

προθγοφμενα εξάμθνα για ενςωμάτωςθ εικόνων και γραφικϊν ςτθν ολοκλθρωμζνθ οπτικοακουςτικι παραγωγι.  

 Να προςαρμόηει τισ γνϊςεισ του λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εξελίξεισ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ που ςχετίηονται με τθν 
δθμιουργία ολοκλθρωμζνων παραγωγϊν. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν ςτισ επικοινωνιακζσ τεχνικζσ που αναπτφςςονται ςτο 

τρίπτυχο που ςυνκζτει το λογτεχνικό κείμενο, ο ςυγγραφζασ και το κοινό του 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ ΙΙ 

 
Το μάκθμα αποτελεί ςυνζχεια του μακιματοσ ΑΓΓΛΛΚΘ ΟΟΛΟΓΛΑ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΚΑΛ ΨΘΦΛΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. To 
μάκθμα εςτιάηει ςτον εμπλουτιςμό του λεξιλογίου των φοιτθτϊν ςχετικά με τουσ εξειδικευμζνουσ όρουσ 
που χρθςιμοποιοφνται ςτθν επικοινωνία και ςτο χϊρο των επιχειριςεων κακϊσ και ςτον τρόπο ςυγγραφισ 
και παραγωγισ κειμζνων ςτθν Αγγλικι γλϊςςα για διάφορουσ επικοινωνιακοφσ ςκοποφσ και για διάφορα 
κοινά. Επίςθσ, παρουςιάηονται αναλυτικζσ οδθγίεσ για τον τρόπο ςυγγραφισ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ 
ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σκοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να ειςάγει τον φοιτθτι ςτισ τεχνολογίεσ βάςεων δεδομζνων και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ ςχετικά με τισ Βάςεισ Δεδομζνων τθν αρχιτεκτονικι και 
ανεξαρτθςία δεδομζνων, το μοντζλο Οντοτιτων‐Συςχετίςεων, ςχεςιακι άλγεβρα και γλϊςςα 
ερωτο‐αποκρίςεων SQL . Κα γίνει επίςθσ αναφορά ςτισ τεχνολογίεσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων 
που υπάρχουν ςιμερα (Oracle, SQL Server, MySQL κτλ), ςε μθ‐ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων (No‐ 
SQL, αντικειμενοςτραφισ βάςεισ δεδομζνων) κακϊσ και ςε τεχνικζσ ανάλυςθσ δεδομζνων και 
εξόρυξθσ γνϊςθσ. Στο εργαςτθριακό ςκζλοσ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα αποκτιςουν πρακτικζσ 
γνϊςεισ πάνω ςτθν διαχείριςθ βάςεων δεδομζνων 
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ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ, ΘΕΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΕ 

Σκοπόσ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ είναι  ςτο να μεταδϊςει ςτο φοιτθτι: 
•τθν ζννοια, τθν εξζλιξθ και τα επιτεφγματα τθσ ευρωπαϊκισ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ. Τισ προχποκζςεισ, τισ 
κατευκφνςεισ και τισ  τάςεισ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ από 1946 ζωσ ςιμερα.  
•τον ρόλο και τθν κζςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ςτθν παγκόςμια οικονομία και τθν πολιτικι, ςτο πλαίςιο τθσ 
παγκοςμιότθτασ των οικονομικϊν ςυναλλαγϊν και του παγκόςμιου ανταγωνιςμοφ των θγετικϊν οικονομικϊν 
κζντρων.  
•τουσ μθχανιςμοφσ και τισ διαδικαςίεσ ρφκμιςθσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ και τθσ κοινισ εξωτερικισ εμπορικισ 
πολιτικισ, κακϊσ και το επίπεδο εμβάκυνςθσ και τισ προοπτικζσ διεφρυνςθσ τθσ ΕΕ. 
•Τα υπερεκνικά κεςμικά όργανα λιψθσ αποφάςεων τθσ ΕΕ. 
•Τισ κοινζσ πολιτικζσ και δράςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
•το επίπεδο των εξωτερικϊν πολιτικϊν και οικονομικϊν ςχζςεων τθσ ΕΕ με όλεσ τισ χϊρεσ του κόςμου, τισ περιοχζσ 
και τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ. . 
 •Τθν αναπτυξιακι βοικεια και τισ εξωτερικζσ δράςεισ τθσ ΕΕ ςτθν δυτικι και ανατολικι Ευρϊπθ, τθν Μεςόγειο και 
τον υπόλοιπο κόςμο.  
 
 
 

 

ΚΙΝΗΣΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΤΣΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Αντικείμενο του μακιματοσ αποτελοφν οι αςφρματεσ τεχνολογίεσ και οι κινθτεσ ςυςκευζσ οι οποίεσ δθμιουργοφν ζνα 
ςφγχρονο ψθφιακό περιβάλλον για επικοινωνια και ανάπτυξθ εφαρμογϊν πολυμζςων.   
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να: 

 Αναλφει και αξιολογεί τισ δυνατότθτεσ των κινθτϊν μζςων και του διάχυτου υπολογιςμοφ  
• Να ςυγκρίνει και αξιολογεί τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ (υλικό και λογιςμικό) που χρθςιμοποιοφνται ςτον διάχυτο 
υπλογιςμό και τα κινθτά ψθφιακά μζςα 
Να αξιοποιεί τα διακζςιμα εργαλεία ανάπτυξθσ κινθτϊν εφαρμογϊν για να ςχεδιάηει εφαρμογζσ για κινθτά ψθφιακά 
μζς 
 
 
 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

Στισ κεματικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ αναλφονται οι αλλαγζσ που επιλκαν με τθν 3
θ
 βιομθχανικι επανάςταςθ 

αλλά και εκείνεσ που αναμζνονται με τθν ζλευςθ τθσ 4
θσ

 βιομθχανικισ επανάςταςθσ, ςτθν ζννοια τθσ κοινωνίασ και 
τθσ πολιτικισ. Αρχικά πραγματοποιείται μια ςυγκριτικι ανάλυςθ των κεωρθτικϊν προςεγγίςεων και των 
επιχειρθμάτων αναφορικά με τον ρόλο του διαδικτφου ςτο χϊρο τθσ κοινωνίασ και τθσ πολιτικισ και ςτθ ςυνζχεια 
αναλφονται οι προςδοκίεσ που δθμιουργεί θ ψθφιακι επανάςταςθ ςτα πεδίο αυτά. Στθ ςυνζχεια αναλφονται οι 
απαιτοφμενεσ γνϊςεισ, ςτάςεισ και δεξιότθτεσ ψθφιακισ πολιτειότθτασ και ο ρόλοσ του Web2.0 ςτθ λιψθ 
αποφάςεων για τθν (ςυμ)παραγωγι δθμόςιων πολιτικϊν. Τζλοσ, αναλφονται ειδικά κζματα τθσ Κοινωνίασ τθσ 
Ρλθροφορίασ, όπωσ οι ζξυπνεσ πόλεισ και τα ζξυπνα χωριά.  
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ / τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Αναγνωρίηουν τα χαρακτθριςτικά τθσ Κοινωνιασ τθσ Ρλθροφορίασ 

 Αναγνωρίηουν τα χαρακτθριςτικά τθσ ψθφιακισ πολιτειότθτασ 

 Ρροςεγγίηουν κριτικά τα διάφορα ηθτιματα ανάπτυξθσ ψθφιακισ πολιτειότθτασ 

 Αναλφουν και να κρίνουν τισ επιπτϊςεισ των ψθφιακϊν μορφϊν πολιτικισ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία. 

 Διακρίνουν και να αναλφουν τισ διαφορετικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ αναφορικά με τθ χριςθ των νζων 
τεχνολογιϊν ςτθ κοινωνία  

 Ρροςεγγίηουν κριτικά διάφορα κοινωνικά και κεςμικά ηθτιματα ςτθν ανάπτυξθ ευφυϊν πολιτειϊν, πόλεων και χω 
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ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να παρουςιάςει ςτουσ φοιτθτζσ τισ βαςικζσ ζννοιεσ που αφοροφν τθ μελζτθ τθσ 
ςυμπεριφοράσ του καταναλωτι. Οι φοιτθτζσ μζςω του μακιματοσ κατανοοφν τισ  διαδικαςίεσ αναηιτθςθσ, επιλογισ, 
αγοράσ, κατανάλωςθσ και αξιολόγθςθσ των προϊόντων-υπθρεςιϊν ςτισ οποίεσ προβαίνει και εμπλζκεται ο 
καταναλωτισ τόςο ςτο φυςικό όςο και ςτο θλεκτρονικό περιβάλλον. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτουσ παράγοντεσ που 
επθρεάηουν τθ διαδικαςία λιψθσ αγοραςτικϊν αποφάςεων. Οι φοιτθτζσ παράλλθλα κατανοοφν τισ διάφορεσ 
κεωρθτικζσ και εμπειρικζσ προςεγγίςεισ για ςθμαντικζσ ζννοιεσ τθσ ςυμπεριφοράσ του καταναλωτι όπωσ ανάμιξθ, 
ςτάςθ, ικανοποίθςθ, προςιλωςθ, εμπλοκι, εμπειρία του καταναλωτι κ.λπ.  Μζςω του μακιματοσ κα δοκοφν 
απαντιςεισ μεταξφ άλλων ςε ερωτιματα όπωσ:  

 Ροιεσ είναι οι διαφορζσ των καταναλωτϊν μεταξφ ςυναλλαγϊν που λαμβάνουν χϊρα ςε ςυμβατικά ι 
Διαδικτυακά περιβάλλοντα ωσ προσ τθ διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ; 

 Ροια είναι τα χαρακτθριςτικά και οι ομάδεσ των θλεκτρονικϊν καταναλωτϊν;  
 Ροια είναι τα βαςικά κίνθτρα που οδθγοφν τουσ χριςτεσ του Διαδικτφου ςτο να μετατραποφν ςε  

Διαδικτυακοφσ αγοραςτζσ;  
 Ρωσ θ ατμόςφαιρα και τα χαρακτθριςτικά ενόσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ επθρεάηουν τουσ χριςτεσ του; 

 

 

 

 

ΤΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΤΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΚΔΟΕΙ 

To μάθημα ειςάγει τουσ φοιτητέσ ςτισ τεχνολογίεσ και τα λογιςμικά επιτραπέζιασ τυπογραφίασ, ςτισ τεχνικέσ 

εκτύπωςησ και ςτισ αρχέσ του ςχεδιαςμού έντυπων μέςων. 

Σκοπόσ του μαθήματοσ είναι να  αποκτήςουν οι φοιτητέσ ολοκληρωμένεσ γνώςεισ άλλα και κριτική ματιά ςτισ 

τεχνικέσ ςχεδίαςησ και παραγωγήσ επιτραπέζιασ τυπογραφίασ.  

Οι φοιτητέσ θα εξοικειωθούν με τισ διαδικαςίεσ για την δημιουργία έντυπων εκδόςεων και θα χρηςιμοποιήςουν 

ςύγχρονα λογιςμικά έντυπησ τυπογραφίασ για να ςυνδυάςουν κείμενο και γραφικά για την παραγωγή έντυπων 

μέςων για επικοινωνία όπωσ ενημερωτικά δελτία, μπροςούρεσ, αφίςεσ, βιβλία, λογότυπα κτλ.   

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 

Το αντικείμενο μελζτθσ του μακιματοσ είναι θ κοινωνικι ςυμπεριφορά. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Κοινωνικι Ψυχολογία 
εξετάηει τισ πράξεισ, τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα των ατόμων όπωσ αυτά διαμορφϊνονται ςτο πλαίςιο των 
διαπροςωπικϊν τουσ ςχζςεων επικοινωνίασ και ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε ευρφτερεσ κοινωνικζσ 
ομάδεσ. Εξετάηει το ρόλο τθσ κοινωνικισ επιρροισ, τισ επιδράςεισ του ευρφτερου πολιτιςμικοφ πλαιςίου ςτο οποίο 
βρίςκονται τα άτομα και τθν αλλθλεπίδραςθ αυτϊν των παραγόντων με τισ εγγενείσ τουσ ικανότθτεσ και 
προδιακζςεισ. Το μάκθμα αυτό παρουςιάηει μια επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων ηθτθμάτων που απαςχολοφν τισ 
κοινωνιο-ψυχολογικζσ κεωρίεσ και ζρευνεσ. 
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Γ5. Μαθήματα 5ου Εξαμήνου 
 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΙ 

Οι δθμοςκοπιςεισ αποτελοφν ζνα ςθμαντικό εργαλείο τόςο για τουσ επικοινωνιολόγουσ όςο και για τα ςτελζχθ 
δθμοςίων ςχζςεων κακϊσ οδθγοφν ςτθν αποτελεςματικότερθ λιψθ αποφάςεων αλλά και ςτθν κατανόθςθ του 
κοινοφ και του περιβάλλοντοσ. Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να εξοικειϊςει τουσ φοιτθτζσ με τα βαςικά ςτάδια 
διεξαγωγισ μιασ ποςοτικισ ζρευνασ και ςυγκεκριμζνα μιασ δθμοςκόπθςθσ. Στα πλαίςια του μακιματοσ οι φοιτθτζσ 
κα γνωρίςουν τον τρόπο αξιολόγθςθσ μιασ δθμοςκόπθςθσ ενϊ παράλλθλα κα αποκτιςουν τθν τεχνογνωςία για τθν 
διεξαγωγι μιασ δθμοςκόπθςθσ μζςω του κακοριςμοφ των ερευνθτικϊν ςτόχων, τθσ επιλογισ τθσ κατάλλθλθσ 
μεκόδου δειγματολθψίασ, τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ των αποτελεςμάτων και τθσ προετοιμαςίασ τθσ αναφοράσ – 
παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ. Σθμαντικό μζροσ του μακιματοσ αφορά τθ χριςθ του ςτατιςτικοφ 
πακζτου SPSS για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ πρωτογενϊν ποςοτικϊν δεδομζνων. 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΚΑΙ ΕΣΕΡΟΣΗΣΑ 

Στθ ςφγχρονεσ δυτικζσ κοινωνίεσ, θ ςυμβίωςθ ςτο κοινωνικό περιβάλλον προβάλλει αρκετζσ προκλιςεισ ςε ςχζςθ με 
τθ διαχείριςθ τθσ ετερότθτασ. Οι άνκρωποι καλοφνται να διαχειριςτοφν εκνοκεντρικζσ ιδεολογίεσ με τισ οποίεσ 
‘γαλουχικθκαν’ γενιζσ και γενιζσ επί νεωτερικότθτασ και να αποδεχκοφν τθ ςυνφπαρξθ ς’ ζνα πιο διευρυμζνο  
εκνοτικά, εκνικά, κρθςκευτικά, πολιτιςμικά, γλωςςικά, κοινωνικό περιβάλλον. Λδιαίτερα για τον ευρωπαϊκό χϊρο, ςε 
αυτό ςυμβάλει και θ αυξθμζνθ μετανάςτευςθ/κινθτικότθτα τόςο θ ενδοευρωπαϊκι όςο και από τρίτεσ χϊρεσ. Θ 
διαπολιτιςμικι επικοινωνία και θ κατανόθςθ τθσ ετερότθτασ δεν είναι μια εφκολθ υπόκεςθ κακϊσ ενίοτε οι 
πολιτιςμικζσ, κι όχι μόνο, διαφορζσ είναι βακιζσ και θ γεφφρωςθ τουσ μια δφςκολθ υπόκεςθ. Σκοπόσ του μακιματοσ 
είναι να ειςάγει τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ ςτισ βαςικζσ μορφζσ ετερότθτασ  και να προςφζρει το απαραίτθτο κεωρθτικό 
υπόβακρο προσ τθ κατεφκυνςθ τθσ κατανόθςισ τουσ. Πψεισ τθσ διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ παρουςιάηονται μζςα 
από εκνογραφικά παραδείγματα διαφορετικϊν μορφϊν ετερότθτ 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΑ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ μελζτθ των αρχϊν και πρακτικϊν που λαμβάνουν χϊρα ςτθν δθμιουργία 

ολοκλθρωμζνων διαδραςτικϊν πολυμεςικϊν εφαρμογϊν εςτιάηοντασ ςτθν χριςθ των πολυμζςων ωσ εργαλείο 

επικοινωνίασ.  

Το μάκθμα επαναλαμβάνει και εμβακφνει ςτα δομικά ςτοιχεία των διαδραςτικϊν πολυμεςικϊν εφαρμογϊν  

(ιχοσ, εικόνα ,βίντεο κτλ),  και ςτθν ςυνζχεια επικεντρϊνεται ςε εργαλεία/λογιςμικά που χρθςιμοποιοφνται ςτθν 

ανάπτυξθ διαδραςτικϊν πολυμζςων (με εςτίαςθ ςτθν αξιοποίθςθ τουσ ςτον τομζα τθσ επικοινωνίασ) κακϊσ και 

τισ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται για τθν ανάπτυξθ.  
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Οι φοιτθτζσ επίςθσ εμβακφνουν ςε μελζτεσ περιπτϊςεων και δθμιουργοφν κατά τθν διάρκεια των 

εργαςτθριακϊν ωρϊν διαδραςτικζσ εφαρμογζσ πολυμζςων χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα λογιςμικά, εμπορικά 

και ανοιχτοφ κϊδικα (π.χ. Adobe Animate).  

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να:  

 Ζχει κριτικι κατανόθςθ τθσ αξίασ των διαδραςτικϊν πολυμζςων ωσ εργαλεία επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ 

  Ζχει κριτικι κατανόθςθ των διαδικαςιϊν που εμπλζκονται ςτθν δθμιουργία ολοκλθρωμζνων διαδραςτικϊν 
πολυμζςων 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΦΗΜΗ 

 

Τα ψθφιακά μζςα, το διαδίκτυο, ο παγκόςμιοσ ιςτόσ, ο παγκόςμιοσ ιςτόσ 2.0, τα ιςτολόγια, οι διαδικτυακζσ 
κοινότθτεσ και τα social media προςφζρουν κανάλια με πολλαπλζσ δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ για δθμιουργικι χριςθ 
τουσ ςτον τομζα του Μάρκετινγκ και του Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν. Το διαδίκτυο και ο Ραγκόςμιοσ Λςτόσ ζχουν 
μεταμορφϊςει τον τρόπο με τον οποίο διακινείται θ πλθροφορία και το μινυμα φτάνει πλζον με μεγάλθ ταχφτθτα ςε 
πολλοφσ και καλφτερα ςτοχευόμενουσ  αποδζκτεσ μζςα από πολλζσ διαφορετικζσ διαδικτυακζσ εφαρμογζσ όπωσ 
ενδεικτικά ιςτοτόπουσ, ιςτολόγια, Youtube, Flickr, Facebook μθνφματα, ςυνδζςεισ Linkedin, ακολουκίεσ μθνυμάτων 
twitter, RSS τροφοδοςίεσ κ.α. Πλα τα παραπάνω κανάλια ζχουν αυξιςει τθν πολυπλοκότθτα τθσ άςκθςθσ πρακτικϊν 
θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Σχζςεων και θλεκτρονικοφ Μάρκετινγκ αλλά ταυτόχρονα ζχουν προςδϊςει πολλαπλζσ 
ευκαιρίεσ για δθμιουργικότερουσ και ευρθματικότερουσ τρόπουσ άςκθςθσ αποτελεςματικϊν επικοινωνιακϊν 
ςτρατθγικϊν. Επιπρόςκετα θ Θλεκτρονικι Ραρουςία μιασ εταιρείασ/οργανιςμοφ/προςϊπου εκφράηεται πλζον με 
πολλαπλοφσ τρόπουσ ςτο ψθφιακό περιβάλλον και οι ςτρατθγικζσ Διαχείριςθσ τθσ Θλεκτρονικισ τθσ Φιμθσ 
αποτελοφν πρόκλθςθ ςε αυτό το πολφπλοκο περιβάλλον. Θ Διαχείριςθ Θλεκτρονικισ Φιμθσ ςτοχεφει ςτο χτίςιμο και 
διατιρθςθ μιασ κετικισ εικόνασ ςτο ψθφιακό περιβάλλον, ςτθν παρακολοφκθςθ (monitoring) τθσ εικόνασ τθσ 
επιχείρθςθσ/οργανιςμοφ/προςϊπου ςτο ψθφιακό περιβάλλον και ςτθν δθμιουργία τυχόν διορκωτικϊν ενεργειϊν για 
να απαλφνει τισ ςυνζπειεσ ςτισ αρνθτικζσ περιπτϊςεισ κατά τθσ θλεκτρονικισ φιμθσ του ενδιαφερόμενου. Το 
μάκθμα ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε να προςφζρει προχωρθμζνεσ γνϊςεισ μζςω περιπτωςιολογικϊν μελετϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν με το ραδιόφωνο και ςτθν κατανόθςθ των 
ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν και του κϊδικα επικοινωνίασ που χρθςιμοποιείται για τθ δθμιουργία περιεχομζνου και 
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εκπομπϊν. Εξετάηονται οι διαφορετικοί τφποι του ραδιοφωνικοφ προϊόντοσ, θ ροι προγράμματοσ, θ γλϊςςα του 
ραδιοφϊνου και θ αλλθλεπίδραςθ παραγωγοφ και ακροατι. Ζμφαςθ δίνεται ςτο ραδιοφωνικό δελτίο ειδιςεων, με 
τθν αναλυτικι παρουςίαςθ των διαφορετικϊν τφπων δελτίων, τθν προετοιμαςία και τθν παρουςίαςθ του 
ραδιοφωνικοφ ρεπορτάη. Ραράλλθλα, οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ εκτιμοφν τθν διαχρονικι εξζλιξθ του ραδιοφϊνου 
και του ρόλου του ςτθν ενθμζρωςθ και τθν κακθμερινότθτα διαφορετικϊν τφπων ακροατϊν, με ζμφαςθ ςτθν 
περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ.  
 
 
 
 

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Σκοπόσ του  μακιματοσ είναι ειςάγει τον φοιτθτι ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία.  Σιμερα υπάρχει μεγάλο φάςμα ψθφιακϊν εφαρμογϊν που αναβακμίηουν τθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία και  προάγουν τθν θλεκτρονικι και εξ’αποςτάςεωσ μάκθςθ όπωσ πολυμεςικζσ διαδραςτικζσ 
εφαρμογζσ για τθν εκμάκθςθ επιςτθμονικϊν αντικειμζνων, ευφυι ςυςτιματα διδαςκαλίασ (intelligent tutoring 
systems), προςαρμοςτικά υπερμζςα μάκθςθσ (Adaptive Hypermedia), ςυςτιματα διαχείριςθσ μάκθςθσ (LMS) και 
ςυςτιματα Διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, Ρλατφόρμεσ μαηικϊν ανοιχτϊν  διαδικτυακϊν 
μακθμάτων (MOOCS), βιντεομάκθςθ και διαδραςτικά βίντεο,  εφαρμογζσ Web 2.0 και κοινωνικά δίκτυα ςτθν 
μάκθςθ, ςυνεργατικά ςυςτιματα μάκθςθσ κ.α.. 

 

 

 

ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ 

Το μάκθμα ςτοχεφει ςτο να εξετάςει τισ βαςικότερεσ οικονομικζσ, κοινωνικζσ, πολιτικζσ και πολιτιςμικζσ ςυνιςτϊςεσ 
που διαμορφϊνουν τισ κοινωνίεσ των ευρωπαϊκϊν κρατϊν από τθν εποχι των αρχϊν του εικοςτοφ αιϊνα ζωσ και 
ςιμερα και να μελετιςει τουσ διαδοχικοφσ μεταςχθματιςμοφσ που γνωρίηουν οι κοινωνίεσ τθσ ευρωπαϊκισ θπείρου. 
Σε αυτό το πλαίςιο μελετϊνται  οι ιςορροπίεσ και οι ςυγκροφςεισ  που γνωρίηει θ Ευρϊπθ, οι ιδεολογικζσ παράμετροι 
που ςυνοδεφουν ι και προετοιμάηουν τισ εκνικζσ και κοινωνικζσ αντικζςεισ, θ ςυγκρότθςθ των εκνικϊν κρατϊν και ο 
ρόλοσ τουσ.  
Στόχοσ είναι να ζχουν κατανοιςει οι φοιτθτζσ μετά το πζρασ του εξαμινου τισ βαςικζσ τομζσ τθσ ςφγχρονθσ 
Ευρωπαϊκισ Λςτορίασ και τον τρόπο που αυτζσ «ςθμάδεψαν» τον ευρωπαϊκό πολιτιςμό και ζφτιαξαν τον κόςμο μζςα 
ςτον οποίο ηοφμε ςιμερα. Ζτςι θ ιςτορία δεν αντιμετωπίηεται ωσ ζνα άκροιςμα πλθροφοριϊν που αφοροφν ζνα 
κόςμο που ζφυγε αλλά ζνα ςφςτθμα αλλθλοςυμπλθρωμζνων ι αλλθλοςυγκρουόμενων ιδεϊν και νοθμάτων που 
διαμορφϊνουν τισ αντιλιψεισ μασ για τον παρόντα χρόνο και χϊρο. Με άλλα λόγια ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να 
δείξει ςτουσ φοιτθτζσ πϊσ είναι ςυνεχϊσ «παροφςα» θ Λςτορία ςτθν κακθμερινι μασ ηωι, ςτον τρόπο που 
ςκεφτόμαςτε και δροφμε και ςιμερα. 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΗ 

Βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν και τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθ 
διαφιμιςθ και να τισ εφαρμόςουν κατάλλθλα ςτθν επαγγελματικι πρακτικι. Στο πλαίςιο του μακιματοσ κα 
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εξεταςτοφν ηθτιματα όπωσ θ διαμόρφωςθ των διαφθμιςτικϊν ςτόχων, ο κακοριςμόσ του διαφθμιςτικοφ 
προχπολογιςμοφ, θ ςυνεργαςία μεταξφ τθσ επιχείρθςθσ και του διαφθμιςτικοφ γραφείου αλλά και θ αξιολόγθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ τθσ διαφιμιςθσ. Ραράλλθλα, το μάκθμα επικεντρϊνεται ςτθν κατανόθςθ του ρόλου τθσ 
διαφιμιςθσ ςτα πλαίςια τθσ ολοκλθρωμζνθσ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ των επιχειριςεων και οργανιςμϊν. 
Ζμφαςθ δίνεται ςτθ δθμιουργικι ςχεδίαςθ, ανάπτυξθ και τθν υλοποίθςθ τθσ δθμιουργικισ ιδζασ μζςα από τθ μελζτθ 
τθσ κεωρίασ, τθν ανάλυςθ περιπτϊςεων (case studies) και τθν υλοποίθςθ δθμιουργικϊν αςκιςεων από τουσ/τισ  
φοιτθτζσ/τριεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΛΩΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, ο φοιτθτισ/τρια είναι ικανόσ/ι:  

- να κατανοεί και να παράγει προφορικό λόγο ςτθ γαλλικι γλϊςςα ςε πραγματικζσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ 

τθσ κακθμερινισ ηωισ με γαλλόφωνουσ ομιλθτζσ, 

- να περιγράφει κακθμερινζσ ςυνικειεσ 

- να δίνει πλθροφορίεσ για τθν εργαςία του και τον χϊρο διαβίωςισ του, 

- να παρουςιάηει τον εαυτό του/τθσ, τισ ςπουδζσ του/τθσ, τα ενδιαφζροντά του/τθσ, τθν επαγγελματικι 

του/τθσ εμπειρία, τα ςχζδιά του/τθσ για το μζλλον, 

- να αναηθτάει πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο για γαλλόφωνεσ υπθρεςίεσ, επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ, 

πανεπιςτιμια, 

- να κατανοεί και να ακολουκεί οδθγίεσ και υποδείξεισ ςτθ γαλλικι, 

- να παρακολουκεί τθν επικαιρότθτα ςε γαλλόφωνα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, 

- να ενθμερϊνεται για πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ ςε γαλλόφωνεσ χϊρεσ 

- να κατανοεί, γραπτά και προφορικά, αυκεντικά ειδθςεογραφικά κείμενα, 

- να κατανοεί και να χρθςιμοποιεί ςτον προφορικό και ςτον γραπτό λόγο ζννοιεσ του χϊρου τθσ επικοινωνίασ 

και των ψθφιακϊν μζςων ςτθ γαλλικι, 

- να παράγει γραπτά κείμενα μικρισ ζκταςθσ για να ανταποκρίνεται ςε κακθμερινζσ περιςτάςεισ 

επικοινωνίασ, με τθ χριςθ ψθφιακϊν μζςων. 
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ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να μυιςει τουσ φοιτθτζσ ςτισ κανονιςτικζσ αρχζσ και πλαίςια που διζπουν τθν 
επικοινωνία και τισ επιμζρουσ λειτουργίεσ τθσ. Στο μάκθμα εξετάηονται ηθτιματα που αφοροφν τθ ςθμαςία τθσ 
δεοντολογίασ και ειδικότερα τθσ δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ κακϊσ το πλαίςιο θκικισ και δεοντολογίασ που 
διζπει τθ λειτουργία των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν θκικι διάςταςθ τθσ 
επικοινωνίασ τονίηοντασ αρχζσ και αξίεσ που πρζπει να τθροφνται ςε ζνα αςτικό κράτοσ δικαίου λαμβάνοντασ υπόψθ 
τα ςυναλλακτικά ικθ. Ραρουςιάηονται και αναλφονται δεοντολογικοί κϊδικεσ ςυμπεριφοράσ ςε επιμζρουσ κλάδουσ 
τθσ επικοινωνίασ όπωσ τθσ δθμοςιογραφίασ, των δθμοςίων ςχζςεων, τθσ διαφιμιςθσ, των πωλιςεων κ.λπ. 
 
 
 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το μάκθμα εξετάηει ςυνολικά τθν ζννοια τθσ Δθμοκρατίασ (ωσ ιδεϊδουσ και ωσ πολιτεφματοσ) με εςτίαςθ τόςο ςτθν 
αντιπαράκεςθ των ιδεϊν και των απόψεων ςτο δθμόςιο χϊρο όςο και ςτθ λιψθ αποφάςεων και παραγωγι 
πολιτικισ. Εξετάηονται μοντζλα δθμοκρατίασ (ςυμμετοχικι, διαβουλευτικι, αγωνιςτικι) και μελετϊνται οι 
προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ δθμοκρατία λόγω τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ μείωςθσ τθσ ιςχφοσ των 
αντιπροςωπευτικϊν κεςμϊν των εκνικϊν κρατϊν. Ραράλλθλα επιχειρείται μια διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ του 
φαινομζνου τθσ ςφγχρονθσ δθμόςιασ ςφαίρασ, ϊςτε να χρθςιμεφςει ωσ αναλυτικό εργαλείο για τθν κριτικι 
κατανόθςθ τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ. Τζλοσ, εξετάηεται θ επίδραςθ του διαδικτφου και των νζων ψθφιακϊν 
μζςων ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ δθμόςιασ ςφαίρασ και το είδοσ των ηθτθμάτων που προκφπτουν για τθν επικοινωνία ςτον 
21ο αιϊνα. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΗ ΣΡΙΔΙΑΣΑΣΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ 

 

Το μάκθμα αποτελεί μια ειςαγωγι ςτα τριςδιάςτατα γραφικά.   
 
Στα πλαίςια του μακιματοσ αρχικά οι φοιτθτζσ κα διδαχκοφν τθν κεωρία των τριςδιάςτατων γραφικϊν με ζμφαςθ 
ςτισ τεχνικζσ δθμιουργίασ 3D προοπτικισ. 
 
Στθν ςυνζχεια κα διδαχκοφν κζματα που αφοροφν τθν αποτφπωςθ τριςδιάςτατων αντικειμζνων,  και πιο 
ςυγκεκριμζνα τουσ τρόπουσ και το υλικό για να επιτευχκεί 3D ςάρωςθ (π.χ. με ςαρωτι, με φωτογραφίεσ κτλ). 
Επιςθμαίνεται πωσ το Τμιμα Επικοινωνίασ και Ψθφιακϊν Μζςων διακζτει εξοπλιςμό 3D ςάρωςθσ. 
 
Επίςθσ ςτα πλαίςια του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζρκουν ςε επαφι με λογιςμικά μοντελοποίθςθσ και δθμιουργίασ 
τριςδιάςτατων γραφικϊν. Τα λογιςμικά αυτά ςιμερα είναι εμπορικά (π.χ. Maya, 3D cinema) και ανοιχτοφ κϊδικα 
(Blender). Οι φοιτθτζσ επίςθσ κα πραγματοποιιςουν ςειρά εργαςτθριακϊν αςκιςεων και projects δθμιουργίασ 
τριςδιάςτατων  γραφικϊν.  
 
Επίςθσ οι φοιτθτζσ κα κατανοιςουν τον ρόλο των τριςδιάςτατων γραφικϊν ςε μια ςειρά από εφαρμογζσ όπωσ 
διαδραςτικά πολυμζςα, εικονικι και επαυξθμζνθ πραγματικότθτα, 3D games, 3D ταινίεσ κ.α. 
 
 
 



Οδηγόσ Σπουδών Τμήματοσ Επικοινωνίασ και Ψηφιακών Μζςων  Ιοφνιοσ 2019 
45 

 
 

 

ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΑ 

κα είναι ςε κζςθ να κοινοποιοφν πλθροφορίεσ, ιδζεσ, προβλιματα και λφςεισ τόςο ςε ειδικευμζνο όςο και ςε μθ 

εξειδικευμζνο κοινό. 

 

 

 

 

 

 

  

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ:  

- κα ζχουν αναπτφξει τθν ικανότθτα επικοινωνίασ ςε διαφορετικζσ επικοινωνιακζσ ςυνκικεσ ςε ψθφιακό 

περιβάλλον, 

- κα μποροφν να δθμιουργιςουν πολυτροπικό περιεχόμενο ςε ψθφιακά μζςα, 

- κα μποροφν να αξιολογιςουν το περιεχόμενο αυτό,  

- κα αναπτφξουν ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, 

- κα μποροφν να καταςκευάςουν ζνα ψθφιακό περιβάλλον, 

- κα ζχουν τθν ικανότθτα να ςυγκεντρϊνουν και να ερμθνεφουν ςυναφι ςτοιχεία εντόσ του γνωςτικοφ τουσ 

πεδίου για να διαμορφϊνουν κρίςεισ που περιλαμβάνουν προβλθματιςμό ςε ςυναφι επιςτθμονικά 

ηθτιματα, 

- κα ζχουν αναπτφξει δεξιότθτεσ απόκτθςθσ γνϊςεων, απαραίτθτεσ για να ςυνεχίςουν ςε περαιτζρω ςπουδζσ 

με μεγάλο βακμό αυτονομίασ, 
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Γ6. Μαθήματα 6ου Εξαμήνου 

 

ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΦΕΔΙΑΜΟ ΚΙΝΟΤΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ (Animation) 

Σκοπόσ του μακιματοσ να πραγματοποιιςει αρχικά μια ιςτορικι επιςκόπθςθ ςτθν εξζλιξθ του κινοφμενου ςχεδίου, 
και ςτθν ςυνζχεια να ειςάγει τον φοιτθτι ςτα είδθ και ςτισ διάφορεσ τεχνικζσ  δθμιουργίασ  2D  κινοφμενου ςχεδίου 
και τα βαςικά χαρακτθριςτικά των ταινιϊν κινοφμενου ςχεδίου. Στα πλαίςια του μακιματοσ κα αναλυκοφν επίςθσ 
περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ καλισ χριςθσ κινοφμενου ςχεδίου ςτθν επικοινωνία (διαφιμιςθ, πλθροφόρθςθ, 
εκπαίδευςθ). 
 Οι φοιτθτζσ επίςθσ κα ζρκουν ςε επαφι με λογιςμικά δθμιουργίασ διςδιάςτατου κινοφμενου ςχεδίου και 
παραγωγισ οπτικϊν εφζ μζςω εργαςτθριακϊν αςκιςεων και υλοποίθςθσ ολοκλθρωμζνων εργαςιϊν. Τα λογιςμικά 
αυτά είναι εμπορικά (After effects, Adobe Animate) θ ανοιχτοφ κϊδικα (Synfig).  

 
 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΕ 

ΕΚΣΡΑΣΕΙΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

Αντικείμενο του μακιματοσ αποτελεί θ μελζτθ τθσ ψθφιακισ ωρίμανςθσ των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν δθμοςίων 
φορζων, οργανιςμϊν και υπθρεςιϊν ςε όρουσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και θλεκτρονικισ Δθμοκρατίασ κακϊσ 
και θ μελζτθ τθσ χριςθσ των νζων τεχνολογιϊν για Ρολιτικζσ Εκςτρατείεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα ςκοπόσ είναι θ 
μελζτθ για: (α) τισ απαιτιςεισ ςε οργανωτικζσ αλλαγζσ, (β) τθ μελζτθ και αξιολόγθςθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν για 
τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχικότθτασ των πολιτϊν, (γ) τθ μελζτθ και αξιολόγθςθ τθσ διαφάνειασ ςτθ λιψθ 
αποφάςεων και τθσ ςυνεργατικότθτασ ςε επίπεδο διακυβζρνθςθσ, (δ) τθ βελτίωςθ τθσ παροχισ  υπθρεςιϊν προσ 
τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, και (ε) τθ διεκνι, ευρωπαϊκι και εκνικι πολιτικι ςτθν ανάπτυξθ του δθμοςίου 
τομζα ςε όρουσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (ςτ) τισ πολιτκζσ εκςτρατείεσ ςτο διαδίκτυο ςε διεκνζσ και εκνικό 
επιπζδο κακϊσ και ςε περιόδουσ προεκλογικζσ ι κοινουβουλευτικισ δράςθσ.  

 

 

ΕΘΝΟΓΡΑΥΙΑ ΣΗ ΓΛΨΑ ΚΑΙ ΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 

 

Οι φοιτιτριεσ/εσ ζρχονται ςε επαφι με τθν οπτικι τθσ ανκρωπολογίασ τθσ επικοινωνίασ και γνωρίηουν τθν ελλθνικι 

και διεκνι πραγματικότθτα ςε ςχζςθ με τα ηθτιματα που περιγράφονται ςτο περιεχόμενο του μακιματοσ. 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο/θ φοιτθτισ/τρια μακαίνει να: 

• Εξετάηει το κζμα τθσ ‘γλϊςςασ’ από τθ ςκοπιά του ανκρϊπου και να αντιλαμβάνεται τθ ςχζςθ μεταξφ 
γλϊςςασ και πολιτιςμοφ 

• Ρροςεγγίηει ηθτιματα που αφοροφν ςτθ μελζτθ των λαϊν χωρίσ γραφι 
• Γνωρίηει τθν  αρχι τθσ ‘πολιτιςμικισ ςχετικότθτασ’ ςε ςχζςθ με τισ κουλτοφρεσ και τισ γλϊςςεσ 
• Αντιλαμβάνεται τισ ποικίλεσ ςχζςεισ εξουςίασ όπωσ εκφράηονται μζςα από τθ γλϊςςα 

Κακϊσ επίςθσ και τθ ςχζςθ γλϊςςασ και ιδεολογίασ. 
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ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

 

Τα μάκθμα μελετά το πολιτικό φαινόμενο ςε διαφορετικά πολιτιςμικά ςυμφραηόμενα.  Συγκεκριμζνα 
παρουςιάηονται και αναλφονται οι τρόποι που ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ ςε διαφορετικοφσ ιςτορικοφσ χρόνουσ 
διαχειρίηονται  τουσ διακζςιμουσ πόρουσ και οργανϊνουν τισ εξουςιαςτικζσ ςχζςεισ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν 
εποχι τθσ νεωτερικότθτασ και ςτο πϊσ λειτουργοφςαν πολιτικά διαφορετικζσ εκδοχζσ του Δυτικοφ Ρολιτιςμοφ. Για 
το ςυγκεκριμζνο μάκθμα αναγκαία είναι θ διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ και θ χρθςιμοποίθςθ εννοιολογικϊν 
εργαλείων από το χϊρο τθσ Λςτορίασ, τθσ Ρολιτικισ Επιςτιμθσ, τθσ Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και τθσ 
Κοινωνιολογίασ. 

 

ΦΕΕΙ ΜΕ ΜΜΕ ΣΗΝ ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΠΟΦΗ 

Οι ςχζςεισ με τα μζςα αποτελοφν το επίκεντρο τθσ δραςτθριότθτασ ςτελεχϊν των δθμοςίων ςχζςεων και 
επικοινωνίασ επιχειριςεων και οργανιςμϊν.  Τα ςτελζχθ επικοινωνίασ αναπτφςςουν και διαχειρίηονται ςχζςεισ με τα 
ΜΜΕ για να αυξιςουν τα κανάλια και το περιεχόμενο κετικισ δθμοςιότθτασ και να αποτρζψουν ι ελαχιςτοποιιςουν 
τισ πικανότθτεσ αρνθτικισ δθμοςιότθτασ για τον φορζα τουσ.  Το μεταβαλλόμενο τοπίο των ΜΜΕ και θ χριςθ των 
νζων μζςων επθρεάηει τον τρόπο προςζγγιςθσ των διαφόρων ομάδων κοινοφ.  Το μάκθμα εξετάηει πωσ οι αλλαγζσ 
ςτο μιντιακό περιβάλλον επθρεάηουν τθ διαχείριςθ των ςχζςεων με τα ΜΜΕ. 
 

 

ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΟΤ ΚΤΒΕΡΝΟΦΨΡΟΤ 

Το μάκθμα πραγματεφεται τθν διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ του ατόμου ςτον ψθφιακό κόςμο μζςα από τθν ςε 
βάκοσ κατανόθςθ τθσ εμπειρίασ του με το διαδίκτυο και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Εξετάηονται οι γνωςτικζσ, 
ςυναιςκθματικζσ και ςυμπεριφορικζσ αντιδράςεισ του χριςτθ του διαδικτφου μζςα ςτο πλαίςιο διαφορετικϊν 
μορφϊν ψθφιακισ επικοινωνίασ. Τίκενται προβλθματιςμοί ςχετικά με τον τρόπο που το διαδίκτυο διαμεςολαβεί 
ςτθν αντίλθψθ του εαυτοφ αλλά και ςτισ επιπτϊςεισ τθσ ανωνυμίασ του διαδικτφου ςτθν ταυτότθτα του ατόμου. 
Ραράλλθλα, εξετάηονται ηθτιματα όπωσ θ δικτφωςθ και θ διαπολιτιςμικι επικοινωνία μζςα από το διαδίκτυο, θ 
θκικι, θ επιςτιμθ και θ αιςκθτικι ςτο πλαίςιο του διαδικτφου ενϊ εξερευνϊνται τα πικανά(;) όρια μεταξφ τθσ 
ανκρϊπινθσ και τθσ ψθφιακισ ηωισ.  
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ / τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Εκτιμιςουν τθν πολυπλοκότθτα και τουσ αναδυόμενουσ ςυςχετιςμοφσ μεταξφ τθσ διαμόρφωςθσ τθσ ταυτότθτασ 
και τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ του κυβερνοχϊρου 

 Αντιλθφκοφν τισ ζννοιεσ του άυλου εαυτοφ και τθσ εικονικισ κοινότθτασ  

 Αξιολογιςουν μζςα από κριτικι και δθμιουργικι ςκζψθ τθν αξία των νζων τεχνολογιϊν, του διαδικτφου και τθσ 
αυξανόμενθσ ανάμιξθσ του ανκρϊπου με αυτζσ ςτο μζλλον 

 Κατανοιςουν τισ φιλοςοφικζσ προεκτάςεισ τθσ νζασ κουλτοφρασ του Κυβερνοχϊρου 

 Αξιολογιςουν κριτικά τθν ςφγχρονθ ηωι ςτον ψθφιακό κόςμο και τισ επιπτϊςεισ τθσ ςτθν τεχνολογία, τθν θκικι, 
τθν αιςκθτικι και τθν επιςτιμθ. 

 

 

 

ΠΟΛΙΣΙΚΕ, ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ μφθςθ των φοιτθτϊν ςτο αναδυόμενο ρυκμιςτικό πλαίςιο που διζπει τισ ςχζςεισ των 
ατόμων ςτο Διαδίκτυο και τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων. Μζςω του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα 
κατανοιςουν βαςικά νομικά κζματα που προκφπτουν από τισ αλλθλεπιδράςεισ των ατόμων, των επιχειριςεων και 
των οργανιςμϊν ςτο Διαδίκτυο. Το μάκθμα μεταξφ άλλων εςτιάηει ςε νομικά ηθτιματα και ρυκμίςεισ ςχετικά με τθν 
προςταςία των πνευματικϊν δικαιωμάτων και τθν ανωνυμία, τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων, το 
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θλεκτρονικό εμπόριο, τα θλεκτρονικά ζγγραφα, τθν κατοχφρωςθ ονομάτων διαδικτυακϊν τόπων και τθν 
προςβαςιμότθτα ιςτοτόπων και εφαρμογϊν δθμοςίου για φορθτζσ ςυςκευζσ. 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ / τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Κατανοιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ δικαίου ςτο Διαδίκτυο. 
 

 

ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΨΝ ΜΜΕ 

. Σκοπόσ του μακιματοσ είναι κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τθ δομι και λειτουργία του ςφγχρονου επικοινωνιακοφ 

πεδίου τόςο ςε παγκόςμιο επίπεδο όςο και ςτθν Ελλάδα όπωσ αυτό προζκυψε ζπειτα από τθν παγκοςμιοποίθςθ και 
τθν μεταρρφκμιςθ των ΜΜΕ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν οργάνωςθ, τουσ κεςμοφσ και το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ 
που διζπει το ραδιοτθλεοπτικό πεδίο ςτθν Αμερικι, Ευρϊπθ και Ελλάδα με εςτίαςθ ςτθν τθλεόραςθ 

 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΜΕ 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν κατανόθςθ των τρόπων με των οποίων τα παιδιά εκτίκενται, ερμθνεφουν και εν τζλει 
επθρεάηονται από τα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ. Εξετάηονται οι πικανζσ επιδράςεισ τθσ τθλεόραςθσ, των 
βιντεοπαιχνιδιϊν, του διαδικτφου και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ςε επιμζρουσ κρίςιμα ηθτιματα όπωσ θ 
αντίλθψθ του εαυτοφ, θ διαμόρφωςθ τθσ ζμφυλθσ ταυτότθτασ, οι θκικζσ και κοινωνικζσ αξίεσ, θ βία, ο ρατςιςμόσ, 
θ επικετικότθτα, θ μάκθςθ και ο καταναλωτιςμόσ. Αναφορά κα πραγματοποιθκεί ςτο ςφγχρονο τρόπο ηωισ, ςτισ 
μεταλλαςςόμενεσ δομζσ τθσ ςφγχρονθσ οικογζνειασ και ςτισ επιπτϊςεισ τουσ ςτον ψυχιςμό του παιδιοφ. 
Ραράλλθλα, ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν αξιοποίθςθ των ΜΜΕ ςε καινοτόμα και δθμιουργικά προγράμματα 
εκπαίδευςθσ.  

 
 

 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΟΝ ΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτισ ζννοιεσ και τισ βαςικζσ αρχζσ του προγραμματιςμοφ μζςα 
από οπτικά περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ που είναι ειδικά ςχεδιαςμζνα για χριςθ από αρχαρίουσ. 
Το Scratch και το Kodu είναι περιβάλλοντα που ζχουν ωσ ςτόχο τθ διδαςκαλία εννοιϊν προγραμματιςμοφ ςε 
αρχάριουσ επιτρζποντασ τουσ τθν  δθμιουργία  παιχνιδιϊν, βίντεο & διαδραςτικϊν βίντεο, μουςικισ κ.α. 
Οι φοιτθτζσ επίςθσ ςτα πλαίςια του μακιματοσ κα ζρκουν ςε επαφι και με περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ για τθν 
δθμιουργία εφαρμογϊν για κινθτζσ ςυςκευζσ, ςε λειτουργικά Android και IOS  όπωσ το App  Inventor.  
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να: 
 

 Να κατανοεί και να εφαρμόηει τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του προγραμματιςμοφ 

 Να κατανοεί τισ δυνατότθτεσ των οπτικϊν περιβαλλόντων που είναι ςχεδιαςμζνα για ειςαγωγι ςτον 
προγραμματιςμό, να ςυγκρίνει και να αξιολογεί τα περιβάλλοντα  αυτά. 

 Να δθμιουργεί εφαρμογζσ, παιχνίδια, βίντεο και διαδραςτικά βίντεο χρθςιμοποιϊντασ οπτικά 
περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ 
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ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Οι νζεσ τεχνολογίεσ και θ αξιοποίθςθ τουσ από μουςεία και από άλλουσ φορείσ που προάγουν τον πολιτιςμό είναι το 
αντικείμενο του μακιματοσ. Σιμερα υπάρχει ζνα μεγάλο φάςμα τεχνολογιϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτον χϊρο του 
πολιτιςμοφ για πλθροφόρθςθ, ανάδειξθ και προϊκθςθ. 
Υπάρχουν για παράδειγμα τεχνολογίεσ ανάδειξθσ και προβολισ μνθμείων, μουςειακϊν εκκεμάτων και ςυλλογϊν, ςε 
πραγματικό ι εικονικό (Virtual) χϊρο, διαδραςτικζσ πολυμεςικζσ εφαρμογζσ και οπτικοακουςτικζσ παραγωγζσ, 
τεχνολογίεσ ψθφιοποίθςθσ και τεκμθρίωςθσ, τεχνολογίεσ αναπαράςταςθσ κ.α. Στο μάκθμα κα γίνει εκτενισ αναφορά 
ςτισ τεχνολογίεσ αυτζσ άλλα και ςε 
μελζτεσ περιπτϊςεων καινοτόμων χριςεων τθσ τεχνολογίασ από φορείσ του πολιτιςμοφ. 

 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΕΕΨΝ ΠΕΛΑΣΨΝ 

Θ Διαχείριςθ Ρελατειακϊν Σχζςεων (CRM) είναι μία ευρζωσ εφαρμοςμζνθ ςτρατθγικι για τθν διαχείριςθ των 
αλλθλεπιδράςεων μιασ επιχείρθςθσ με τουσ πελάτεσ τθσ. Αυτό περιλαμβάνει και τθν χριςθ τεχνολογίασ για τθν 
οργάνωςθ, αυτοματοποίθςθ και ςυγχρονιςμό διεργαςιϊν – που κυρίωσ αφοροφν δραςτθριότθτεσ πωλιςεων, το 
μάρκετινγκ, τθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν και τθν τεχνικι υποςτιριξθ. 
 
Οι φοιτθτζσ, μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, κα είναι ςε κζςθ: 
 

 Να ζχουν κεωρθτικζσ γνϊςεισ γφρω από το Μάρκετινγκ των ςχέςεων και την Πελατοκεντρική φιλοςοφία 

 Να γνωρίηουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διοίκθςθσ και μάρκετινγκ. 

 Να κατανοοφν το ρόλο του μάρκετινγκ για τθ ςωςτι λειτουργία ενόσ e-CRM. 

 Να ζχουν επαρκι γνϊςθ για τθν εφαρμογι τθσ φιλοςοφίασ CRM και του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςε μια 
επιχείρθςθ. 

 Να διαχειρίηονται επιχειρθςιακζσ εφαρμογζσ, οι οποίεσ επικεντρϊνονται ςτθν αμφίδρομθ επικοινωνία με 
τουσ πελάτεσ και ςτθν εξόρυξθ και ανάλυςθ πλθροφοριϊν. 

 Να αξιολογοφν ςυςτιματα διαχείριςθσ πελατειακϊν ςχζςεων 

 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ:  

- κα γνωρίηουν το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ επιςτιμθσ τθσ ανάλυςθσ του λόγου,  

- κα αναγνωρίηουν τον δθμοςιογραφικό λόγο και κάκε είδοσ αυτοφ 

- κα διακρίνουν τουσ επικοινωνιακοφσ ςτόχουσ για κάκε είδοσ δθμοςιογραφικοφ λόγου, αναλφοντασ τα 

γλωςςικά χαρακτθριςτικά του 

- κα αξιολογοφν κριτικά τθν εκδοτικι γραμμι μζςων επικοινωνίασ 

- κα κατανοοφν τθ ςχζςθ τθσ γλϊςςασ με άλλα γνωςτικά αντικείμενα, 

- κα αναλφουν εμπειρικά δεδομζνα εφαρμόηοντασ ςε αυτά κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ, 

- κα είναι ςε κζςθ να προβοφν ςε ανάλυςθ του λόγου ςτθν προφορικι και ςτθ γραπτι επικοινωνία,  

- κα μποροφν να παράγουν αποτελεςματικά δθμοςιογραφικό προφορικό και γραπτό λόγο ανάλογα με το 

είδοσ και τισ απαιτιςεισ τθσ ενθμζρωςθσ 
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Γ7. Μαθήματα 7ου Εξαμήνου 
 

ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΤΓΓΡΑΥΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ 

Το μάκθμα δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ φοιτθτζσ να εργαςτοφν ςε ομάδεσ ςε μια ερευνθτικι εργαςία και να αναπτφξουν 
ερευνθτικζσ ικανότθτεσ. Το μάκθμα ςχεδιάςτθκε ϊςτε να ςυνκζςει τισ γνϊςεισ και ικανότθτεσ που απζκτθςαν οι 
φοιτθτζσ ςτθν διάρκεια ςπουδϊν τουσ ςτο Τμιμα. Δίνεται θ ευκαιρία να εφαρμόςουν τισ γνϊςεισ τουσ και να 
αποκτιςουν πολφτιμθ εμπειρία και ερευνθτικζσ δεξιότθτεσ αναλαμβάνοντασ να φζρουν ςε πζρασ μια ερευνθτικι 
εργαςία ςε ζνα καινοτόμο κζμα του γνωςτικοφ αντικειμζνου του Τμιματοσ κάτω από τθν κακοδιγθςθ επιβλεπόντων 
διδαςκόντων του μακιματοσ. Οι φοιτθτζσ ακολουκοφν ζνα ερευνθτικό πλάνο, εφαρμόηουν μεκοδολογίεσ ζρευνασ, 
μακαίνουν διαδικαςίεσ επιςκόπθςθσ τθσ βιβλιογραφίασ γφρω από το κζμα τουσ,  εκπαιδεφονται ςτθν 
αποτελεςματικι παρουςίαςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων ςτο κοινό και μακαίνουν τθν διαδικαςία 
ολοκλθρωμζνθσ ςυγγραφισ ερευνθτικϊν εργαςιϊν. Το μάκθμα ςυντελεί επίςθσ ςτθν προετοιμαςία των φοιτθτϊν 
που επικυμοφν να εκπονιςουν Ρτυχιακι τουσ Εργαςία. 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΡΙΕΨΝ ΚΑΙ ΤΓΚΡΟΤΕΨΝ 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι μζςα από το ςυνδυαςμό κεωρθτικϊν προςεγγίςεων και μελζτθσ περιπτϊςεων να 
ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτθ φιλοςοφία τθσ διαχείριςθσ κρίςεων και να προβάλλει τα κφρια εργαλεία αντιμετϊπιςθσ 
τουσ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθ μελζτθ των επικοινωνιακϊν ςτρατθγικϊν διαχείριςθσ κρίςθσ, ςτουσ παράγοντεσ 
που κακορίηουν τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ ςτρατθγικισ και ςτισ αλλαγζσ που επιφζρουν οι νζεσ τεχνολογίεσ και τα 
κοινωνικά μζςα ςτισ παραδοςιακζσ κεωρίεσ τθσ επικοινωνιακισ διαχείριςθσ κρίςεων. Κατά τθ διάρκεια του 
μακιματοσ εξετάηεται θ ςθμαςία του Σχεδίου Διαχείριςθσ Κρίςεων, θ ςφςταςθ και θ λειτουργία τθσ Ομάδασ 
Διαχείριςθσ Κρίςεων, ενϊ αναλφεται μια ςειρά κρίςεων, οι οποίεσ κεωροφνται αντιπροςωπευτικζσ, ωσ προσ τα αίτιά 
τουσ, τθν ζνταςι τουσ και τθ ςτρατθγικι που ακολουκικθκε. Ραράλλθλα, οι φοιτθτζσ ειςάγονται ςτθν ζννοια των 
ςυγκροφςεων και των διαπραγματεφςεων ενϊ παρουςιάηονται οι διάφοροι τφποι ςυγκροφςεων και οι ςτρατθγικζσ 
επίλυςισ τουσ. 
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτζσ / τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Να κατθγοριοποιοφν τισ διάφορεσ μορφζσ κρίςεων. 

 Να διαμορφϊνουν εναλλακτικά ςενάρια για τθν προλθπτικι αντιμετϊπιςθ των κρίςεων. 

 Να εντάςςουν τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ επικοινωνιακισ διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ επικοινωνία τθσ 
επιχείρθςθσ/οργανιςμοφ/προϊόντοσ κατά τθ διάρκεια κρίςεων. 

 Να ςχεδιάηουν προγράμματα και ςχζδια διαχείριςθσ κρίςεων. 

 Να ςυγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν με κριτιριο τθν αποτελεςματικότθτα τισ διάφορεσ επικοινωνιακζσ 
ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ κρίςεων. 

 Να ενςωματϊνουν τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ για τθ διαχείριςθ ςυγκροφςεων ςτθν επίλυςθ ςυγκροφςεων ςτο 
χϊρο εργαςίασ.  

 Να αξιολογοφν ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ ςυγκροφςεων λαμβάνοντασ υπόψθ τα αίτια και τισ ςυνζπειζσ τουσ.  
 

 
 

 

ΔΗΜΟΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΗΓΕΙΑ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ φφςθσ και του αντικειμζνου του πολιτικοφ μάρκετινγκ κακϊσ και θ 
παρουςίαςθ των μεκόδων αποτελεςματικισ επικοινωνιακισ διαχείριςθσ προβλθμάτων – κεμάτων που άπτονται τθσ 
εικόνασ ενόσ υποψθφίου/πολιτικοφ. 
Το μάκθμα αναφζρεται ςτισ ςτρατθγικζσ του πολιτικοφ μάρκετινγκ, ςτθ ςθμαςία και τουσ τρόπουσ κατανόθςθσ τθσ 
αγοράσ, ςτθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικισ μάρκασ (personal brand) του υποψθφίου και του πολιτικοφ κόμματοσ, ςε 
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ηθτιματα διαμόρφωςθσ τθσ εικόνασ και ςτθν επικοινωνία τόςο κατά τθν περίοδο τθσ προεκλογικισ εκςτρατείασ όςο 
και κατά τθν περίοδο τθσ διακυβζρνθςθσ. Επίςθσ, πραγματοποιείται μια ιςτορικι αναδρομι ςτθν εφαρμογι (ι μθ) 
του πολιτικοφ μάρκετινγκ και ςτθν εξζλιξθ τθσ πολιτικισ επικοινωνίασ ςτθν Ελλάδα. 

 

ΤΓΦΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ 

Το μάκθμα επιδιϊκει να εξετάςει τισ βαςικότερεσ οικονομικζσ, κοινωνικζσ, πολιτικζσ και πολιτιςμικζσ ςυνιςτϊςεσ 
που διαμορφϊνουν τθν ελλθνικι κοινωνία από τθν εποχι των αρχϊν του εικοςτοφ αιϊνα ζωσ και ςιμερα. Σε αυτό το 
πλαίςιο μελετϊνται  οι ςυγκροφςεισ  που γνωρίηει θ ελλθνικι κοινωνία, οι ιδεολογικζσ παράμετροι που ςυνοδεφουν 
ι και προετοιμάηουν τισ κοινωνικζσ αντικζςεισ και ο ρόλοσ τουσ.  
Στόχοσ είναι να ζχουν κατανοιςει οι φοιτθτζσ μετά το πζρασ του εξαμινου τισ βαςικζσ τομζσ τθσ ςφγχρονθσ 
ελλθνικισ Λςτορίασ και τον τρόπο που αυτζσ «ςθμάδεψαν» τθν ελλθνικι κοινωνία και ζφτιαξαν τον κόςμο μζςα ςτον 
οποίο ηοφμε ςιμερα. Ζτςι θ ιςτορία δεν αντιμετωπίηεται ωσ ζνα άκροιςμα πλθροφοριϊν που αφοροφν ζνα κόςμο 
που ζφυγε αλλά ζνα ςφςτθμα αλλθλοςυμπλθρωμζνων ι/και αλλθλοςυγκρουόμενων ιδεϊν και νοθμάτων που 
διαμορφϊνουν τισ αντιλιψεισ μασ για τον παρόντα χρόνο και χϊρο. Με άλλα λόγια ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να 
δείξει ςτουσ φοιτθτζσ πϊσ είναι ςυνεχϊσ «παροφςα» θ Λςτορία ςτθν κακθμερινι μασ ηωι, ςτον τρόπο που 
ςκεφτόμαςτε και δροφμε και ςιμερα. 
 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ 

Το μάκθμα πραγματοποιεί μια ειςαγωγι ςτο διαδικτυακό προγραμματιςμό  με επιλεγμζνθ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ (Python, Javascript και PHP).  

To μάκθμα καλφπτει τισ βαςικζσ ζννοιεσ και δομζσ προγραμματιςμοφ όπωσ δομζσ ακολουκίασ, επιλογισ και 

επανάλθψθσ. 

To μάκθμα επίςθσ καλφπτει κζματα τεχνολογιϊν client-server, ςφνδεςθ και ανάκτθςθ δεδομζνων από διαδικτυακζσ 
βάςεισ  (MySQL, mariaDB κ.α.) με τθν χριςθ SQL . 

 

ΧΗΥΙΑΚΗ ΑΥΗΓΗΗ 

Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ τθσ απαραίτθτθσ γνϊςθσ για τθν δθμιουργία ψθφιακϊν αφθγιςεων για 

επικοινωνιακοφσ ςκοποφσ.  Το μάκθμα κα πραγματοποιιςει ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ αφιγθςθσ , ιςτορικι 

αναδρομι ςτισ εκφάνςεισ τθσ αφιγθςθσ,  και κα καλφψει επίςθσ τθν μετάβαςθ από τθν αφιγθςθ ςτθν ψθφιακι 

αφιγθςθ κακϊσ και τα είδθ ψθφιακϊν αφθγιςεων (προςωπικζσ ιςτορίεσ, εξιςτόρθςθ ιςτορικϊν γεγονότων μζςα 

από προςωπικι προοπτικι κτλ).  

Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ διαδικαςίεσ, τεχνικζσ και εργαλεία δθμιουργίασ ολοκλθρωμζνων ψθφιακϊν 

αφθγιςεων, από τθν ςφλλθψθ τθσ ιδζασ, τθσ δθμιουργίασ ςεναρίου  μζχρι και τθν τελικι παραγωγι.  Εργαλεία  που 

τυπικά χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγι μιασ πολυμεςικισ ψθφιακισ αφιγθςθσ και που ζχουν διδαχκεί ςε 

προθγοφμενα εξάμθνα όπωσ λογιςμικά επεξεργαςίασ ψθφιογραφικϊν εικόνων και βίντεο, λογιςμικά δθμιουργίασ και 

επεξεργαςίασ διανυςματικϊν γραφικϊν, λογιςμικά δθμιουργίασ 2D κινοφμενου ςχεδίου, λογιςμικά επεξεργαςίασ 

ιχου  κα αξιοποιθκοφν ςυνδυαςτικά ςτα πλαίςια του μακιματοσ.  Ρεραιτζρω κα εξεταςτοφν και οι δυνατότθτεσ που 

προςφζρουν άλλεσ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ του ςιμερα ςτθν ψθφιακι αφιγθςθ όπωσ θ εικονικι και επαυξθμζνθ 

πραγματικότθτα, το διαδραςτικό βίντεο, οι εφαρμογζσ κινθτϊν ςυςκευϊν με βάςθ τθν κζςθ (location based apps) 

κ.α..  

Στα πλαίςια επίςθσ του μακιματοσ κα αναλυκεί επίςθσ εκτενϊσ θ χριςθ τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ ςε διάφορουσ 

τομείσ τθσ επικοινωνίασ (π.χ. ενθμζρωςθ, διαφιμιςθ & μάρκετινγκ, δθμόςιεσ ςχζςεισ, πολιτικι επικοινωνία, 

εκπαίδευςθ, δθμόςιοσ λόγοσ) μζςα από περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ. 
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ (Social Informatics) 

Τα ειδικά κζματα Κοινωνικισ Ρλθροφορικισ εμβακφνουν ςε μια διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ που περιλαμβάνει 
τομείσ τθσ Ρλθροφορικισ και των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν. Στόχοσ είναι να  εμβακφνουν οι φοιτθτζσ ςε ειδικά κζματα 
που μποροφν να περιλαμβάνουν : 

 τθν μελζτθ κοινωνικϊν δεδομζνων με μεκόδουσ πλθροφορικισ  

 τθν μελζτθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ και του ρόλου μεταξφ θλεκτρονικϊν πλατφορμϊν και κοινωνικϊν 
φαινομζνων,  

 τθν μελζτθ εφαρμογϊν πλθροφορικισ ςε διάφορα κοινωνικά φαινόμενα,  

 τθν εφαρμογι μεκόδων των κοινωνικϊν επιςτθμϊν και μεταφορά κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων ςτθν 
ςχεδίαςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων,  

 τθν ςχεδίαςθ και μελζτθ ςυςτθμάτων κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ.  

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ /τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Να αποκτιςουν το απαραίτθτο κεωρθτικό και πρακτικό υπόβακρο ϊςτε να μελετοφν και να διερευνοφν τθν 
αλλθλεπίδραςθ και τον ρόλο μεταξφ διαφόρων κοινωνικϊν φαινομζνων και τθσ πλθροφορικισ 

Να εφαρμόηουν ςφγχρονεσ κεωρίεσ για τθν μελζτθ κεμάτων Κοινωνικισ Ρλθροφορικισ 

 

ΦΕΔΙΑΗ ΣΡΙΔΙΑΣΑΣΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΛΗΧΗ ΚΙΝΗΗ: ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΑΞΗ (3D Animation - Motion Capture) 

Θ τριςδιάςτατθ κίνθςθ αφορά τθν κίνθςθ 3D  χαρακτιρων και αντικειμζνων ςε τριςδιάςτατουσ χϊρουσ.  Το 3D 
animation βρίςκεται χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςε παιχνίδια θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, ςτθν εικονικι και επαυξθμζνθ 
πραγματικότθτα άλλα και ςε μια ςειρά από άλλεσ εφαρμογζσ επικοινωνίασ όπωσ παρουςιάςεισ, 3D βίντεο και 
ταινίεσ, Ψθφιακι Αφιγθςθ κ.α. 
 
Σκοπόσ του μακιματοσ να ειςάγει τον φοιτθτι ςτα είδθ και ςτισ τεχνολογίεσ και  τεχνικζσ  δθμιουργίασ  3D  
κινοφμενου ςχεδίου,  
 
 Οι φοιτθτζσ επίςθσ ςτα πλαίςια του μακιματοσ κα ζρκουν ςε επαφι με λογιςμικά δθμιουργίασ τριςδιάςτατου 
κινοφμενου ςχεδίου μζςω εργαςτθριακϊν αςκιςεων και υλοποίθςθσ ολοκλθρωμζνων εργαςιϊν. Τα λογιςμικά αυτά 
είναι εμπορικά (Maya, Motion Builder) θ ανοιχτοφ κϊδικα (Blender).  
 
Οι φοιτθτζσ επίςθσ κα ζρκουν ςε επαφι με εξοπλιςμό καταγραφισ κίνθςθσ (Motion Capture) που υπάρχει ςτο τμιμα 
Επικοινωνίασ και Ψθφιακϊν Μζςων και κα αςχολθκοφν με τθν μεταφορά των δεδομζνων κίνθςθσ ςε τριςδιάςτατουσ 
χαρακτιρεσ  (Avatars) με τθν χριςθ κατάλλθλων λογιςμικϊν (π.χ. Motion Builder). 
 
Οι φοιτθτζσ κα αξιοποιιςουν τισ γνϊςεισ που ζλαβαν από το μάκθμα ςχεδίαςθσ τριςδιάςτατων γραφικϊν για να 
δθμιουργιςουν χαρακτιρεσ (Avatars) κατάλλθλουσ για κίνθςθ. 
Τζλοσ οι φοιτθτζσ κα ζρκουν ςε επαφι με καλζσ πρακτικζσ χριςθσ 3D κινοφμενου ςχεδίου ςε τομείσ τθσ επικοινωνίασ 
(διαφιμιςθ-προϊκθςθ, ενθμζρωςθ, εκπαίδευςθ) 
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ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΣΨΝ ΟΜΑΔΨΝ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι οι φοιτθτζσ να κατανοιςουν τισ βαςικζσ κεωρίεσ και μοντζλα που ζχουν αναπτυχκεί για 
τθ μελζτθ τθσ ψυχολογίασ των ομάδων. Τα μάκθμα εςτιάηει ςτον τρόπο λειτουργίασ, ανάπτυξθσ και δυναμικισ των 
ομάδων, ςτισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των ατόμων και ςτουσ ρόλουσ εντόσ τθσ ομάδασ. Ραράλλθλα, αναλφονται 
κζματα ςχετικά με τθν επικοινωνία, τθν λιψθ αποφάςεων και τα ςυναιςκιματα που λαμβάνουν χϊρα ςτισ ομάδεσ.  
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ / τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Να κατανοοφν τουσ μθχανιςμοφσ επίδραςθσ τθσ ομάδασ ςτθν αντίλθψθ και ςυμπεριφορά των ατόμων.  

 Να περιγράφουν τισ διάφορεσ φάςεισ ηωισ μιασ ομάδασ. 

 Να διακρίνουν τα διάφορα ςυναιςκιματα που εμφανίηονται ςτισ ομάδεσ τθσ κακθμερινότθτασ. 

 Να ςυγκρίνουν τθν αποτελεςματικότθτα και τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν λιψθ αποφάςεων του ατόμου 
ςυγκριτικά με τθσ ομάδασ. 

 Να εντάςςουν τισ κεωρίεσ και αρχζσ περί επίδραςθσ ομάδων ςτθ ςυμπεριφορά των ατόμων ςτα ποικίλα πεδία 
αναφοράσ (π.χ. ςτθν εκπαίδευςθ, ςτον εργαςιακό χϊρο, ςτθ ςυμβουλευτικι, και ςτθ διοίκθςθ). 

 Να εφαρμόηουν τεχνικζσ «εμψυχωτι» μιασ ομάδασ ςε υποκετικά ςενάρια εργαςίασ. 

 

  

 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΦΕΕΙ 

Το μάκθμα αναλφει τα κεωρθτικά ρεφματα των Διεκνϊν Σχζςεων (ρεαλιςμόσ, φιλελευκεριςμόσ, κονςτρουκτιβιςμόσ, 
μαρξιςτικζσ προςεγγίςεισ) ϊςτε να κατανοθκοφν οι διαφορετικζσ οπτικζσ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ. Συγκεκριμζνα, θ 
μελζτθ των κφριων κεωρθτικϊν ςχολϊν ςκζψθσ και των μεκοδολογικϊν εργαλείων που προςδιορίηουν το 
επιςτθμονικό πεδίο των Διεκνϊν Σχζςεων ςυμβάλλουν ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τουσ κφριουσ παράγοντεσ 
του διεκνοφσ ςυςτιματοσ ςε ςυνδυαςμό με βαςικζσ ζννοιεσ του πεδίου των Διεκνϊν Σχζςεων (ζκνοσ, εκνικό κράτοσ, 
εκνικιςμόσ, ιπια ιςχφσ, ςκλθρι ιςχφσ, διπλωματία, παγκοςμιοποίθςθ). Επίςθσ μελετάται κριτικά θ αλλθλεπίδραςθ 
μεταξφ κρατικϊν και μθ κρατικϊν δρϊντων κακϊσ και θ ιςτορικι εξζλιξθ των Διεκνϊν Σχζςεων κατά τον τελευταίο 
αιϊνα. Στο πλαίςιο του μακιματοσ, εξετάηονται οριςμζνα διεκνι ηθτιματα  και παγκόςμιεσ απειλζσ για τθν ειρινθ 
όπωσ θ τρομοκρατία, θ παγκόςμια ανιςότθτα όςον αφορά τθν κατανομι του πλοφτου, θ κλιματικι αλλαγι, κ.α.. 
 

 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΙΑ 

Το μάκθμα πραγματεφεται τισ αναδυόμενεσ μορφζσ δθμοςιογραφίασ ςτα νζα μζςα και τον τρόπο τθσ αξιοποίθςθσ 
των νζων τεχνολογιϊν για τθ δθμιουργία τθσ είδθςθσ ςτο ψθφιακό περιβάλλον. Εξετάηεται θ αναηιτθςθ και θ 
αξιολόγθςθ των διαδικτυακϊν πθγϊν, οι νζεσ μορφζσ του ψθφιακοφ μθνφματοσ, θ διαδραςτικότθτα, οι 
ιδιαιτερότθτεσ τθσ ςυγγραφισ κειμζνων για το διαδίκτυο και οι εναλλακτικζσ μορφζσ παρουςίαςθσ τθσ είδθςθσ με 
τθν ενςωμάτωςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ και ηωντανϊν ςυνδζςεων. Λδιαίτερθ μνεία πραγματοποιείται ςτα μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ και τθν αλλθλεπίδραςθ δθμοςιογράφου και χριςτθ διαδικτφου όςον αφορά τθν διαμόρφωςθ 
του περιεχομζνου τθσ είδθςθσ. Επιπλζον, οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ εξοικειϊνονται με τουσ κϊδικεσ 
δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ ςτο ψθφιακό περιβάλλον.  
 

 

 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΗΥΙΑΚΑ ΜΕΑ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι οι φοιτθτζσ να κατανοιςουν το φαινόμενο του τουριςμοφ και να γνωρίςουν τθ δομι, 
λειτουργία και οργάνωςθ τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ κακϊσ και τθ ςυμβολι των νζων μζςων ςτθν ανάπτυξθ του 
τουριςτικοφ προϊόντοσ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν ανάλυςθ των τεχνικϊν μάρκετινγκ και προϊκθςθσ του 
τουριςτικοφ προϊόντοσ με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν (κινθτά τθλζφωνα, διαδικτυακι διαφιμιςθ, μθχανζσ 
αναηιτθςθσ, κοινωνικά δίκτυα). Ραράλλθλα, το μάκθμα εςτιάηει ςτθν περίπτωςθ του Ελλθνικοφ Τουριςμοφ και τθσ 
δομισ τθσ Ελλθνικισ τουριςτικισ βιομθχανίασ. 



Οδηγόσ Σπουδών Τμήματοσ Επικοινωνίασ και Ψηφιακών Μζςων  Ιοφνιοσ 2019 
54 

Γ8. Μαθήματα 8ου Εξαμήνου 
 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τθ διαδικαςία διοίκθςθσ τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ κακϊσ 
και τθ ςπουδαιότθτα ςχεδιαςμοφ ενόσ ολοκλθρωμζνου επικοινωνιακοφ προγράμματοσ. Επιδίωξθ του μακιματοσ 
είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ το νζο μοντζλο τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ, τθν ζννοια, τισ μορφζσ και τουσ άξονεσ 
ολοκλιρωςθσ τθσ επικοινωνίασ ςτουσ οργανιςμοφσ. Το μάκθμα οργανϊνεται με τρόπο ϊςτε να παρουςιάςει 
αναλυτικά τουσ τρόπουσ διαχείριςθσ των ςχζςεων με τισ ςθμαντικζσ ομάδεσ ενδιαφερομζνων ενόσ οργανιςμοφ 
(μζτοχοι, εργαηόμενοι, τοπικι κοινότθτα, ΜΜΕ, κυβζρνθςθ και πελάτεσ) υπό το πρίςμα μιασ ολοκλθρωμζνθσ 
προςζγγιςθσ των διαφόρων επικοινωνιακϊν λειτουργιϊν του οργανιςμοφ. 
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ / τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Διακρίνουν τισ διαφορζσ αναφορικά με τισ ζννοιεσ τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ, των ολοκλθρωμζνων επικοινωνιϊν 
και των ολοκλθρωμζνων επικοινωνιϊν μάρκετινγκ.  

 Αναγνωρίςουν τθ ςθμαςία τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ για τθ διαχείριςθ τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ. 

 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΤ ΟΓΚΟΤ ΚΑΙ ΕΤΥΤΙΑ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΙΣΟΤ  

(Big Data and Web Intelligence) 

Τα ειδικά κζματα Κοινωνικισ Ρλθροφορικισ εμβακφνουν ςε μια διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ που περιλαμβάνει 
τομείσ τθσ Ρλθροφορικισ και των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν. Στόχοσ είναι να  εμβακφνουν οι φοιτθτζσ ςε ειδικά κζματα 
που μποροφν να περιλαμβάνουν : 

 τθν μελζτθ κοινωνικϊν δεδομζνων με μεκόδουσ πλθροφορικισ  

 τθν μελζτθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ και του ρόλου μεταξφ θλεκτρονικϊν πλατφορμϊν και κοινωνικϊν 
φαινομζνων,  

 τθν μελζτθ εφαρμογϊν πλθροφορικισ ςε διάφορα κοινωνικά φαινόμενα,  

 τθν εφαρμογι μεκόδων των κοινωνικϊν επιςτθμϊν και μεταφορά κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων ςτθν 
ςχεδίαςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων,  

τθν ςχεδίαςθ και μελζτθ ςυςτθμάτων κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΥΗΜΙΗ 

Το μάκθμα δίνει τθ δυνατότθτα ςε φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ που ζχουν ιδθ εκτεκεί ςτο μάκθμα τθσ Διαφιμιςθσ, να 
εντρυφιςουν ςε ιδιαίτερεσ τεχνικζσ, ςφγχρονεσ τάςεισ και καινοτόμεσ μεκόδουσ. Συηθτείται θ επίδραςθ τθσ 
μετανεωτερικότθτασ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ διαφιμιςθσ, θ ςχζςθ τθσ Τζχνθσ με τθ διαφιμιςθ, θ διεκνισ διαφιμιςθ, θ 
χρθςιμοποίθςθ των επϊνυμων πρωταγωνιςτϊν, τα ανδρικά και τα γυναικεία ςτερεότυπα, θ τοποκζτθςθ προϊόντων 
ςε κινθματογραφικζσ ταινίεσ και τθλεοπτικζσ ςειρζσ, τα advergames και θ διαφιμιςθ επαυξθμζνθσ και εικονικισ 
πραγματικότθτασ. Ραράλλθλα, παρουςιάηονται εφαρμογζσ τθσ νευροεπιςτιμθσ ςτθν εκτίμθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ τθσ διαφιμιςθσ ενϊ τίκενται προβλθματιςμοί ςχετικά με τον οικονομικό τθσ ρόλο και τθν 
κοινωνικι τθσ διάςταςθ.  
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ / τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Αναλφουν τον τρόπο επίδραςθσ τθσ διαφιμιςθσ ςτον καταναλωτι 

 Ρροςδιορίηουν το πλαίςιο ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ επιχείρθςθσ και του διαφθμιςτικοφ γραφείου 

 Κατανοοφν ςε βάκοσ τον κοινωνικι, οικονομικι και επιχειρθματικι διάςταςθ τθσ διαφιμιςθσ  

 Εκτιμοφν το ρόλο του πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ κουλτοφρασ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ διεκνοφσ διαφιμιςθσ 
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ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΤΞΗΜΕΝΗ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςάγει τον φοιτθτι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ, το υλικό και τα μζςα  των ςφγχρονων 

τεχνολογιϊν τθσ εικονικισ, επαυξθμζνθσ και μεικτισ πραγματικότθτασ.  Ριο ςυγκεκριμζνα ο φοιτθτισ/τρια κα 

διδαχκεί τι ςθμαίνει Εικονικι και Επαυξθμζνθ Ρραγματικότθτα, ποιεσ είναι οι βαςικζσ απαιτιςεισ ςε υλικό και 

λογιςμικό για τθν υλοποίθςθ τουσ, κακϊσ και τι είδουσ περιεχομζνου μπορεί να δθμιουργθκεί.  Οι φοιτθτζσ επίςθσ 

κα γνωρίςουν τα ςτοιχεία διεπαφισ που επιτρζπουν το χειριςμό τζτοιων εφαρμογϊν, ςε ποιουσ τομείσ εφαρμόηονται 

οι εφαρμογζσ ΕπΡ, ενϊ κα παρατεκοφν  παραδείγματα υλοποιιςεων και καινοτομικζσ εφαρμογζσ των τεχνολογιϊν 

αυτϊν ςτθν επικοινωνία. Το τμιμα Επικοινωνίασ και Ψθφιακϊν Μζςων διακζτει ςυςκευζσ εικονικισ και επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ για αυτόν τον ςκοπό.  

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 
 

1. Να κατανοοφν τισ ζννοιεσ τθσ εικονικισ, επαυξθμζνθσ και μεικτισ πραγματικότθτασ 
2. Να γνωρίηουν, ςυγκρίνουν και αξιολογοφν τισ διάφορεσ τεχνολογίεσ εικονικισ και επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ.  
3. Να κατανοοφν το πϊσ λειτουργοφν οι τεχνολογίεσ αυτζσ ςιμερα και να γνωρίηουν τθν  ιςτορικι εξζλιξθ των 

τεχνολογιϊν αυτϊν. 
4. Να κατανοοφν τον ρόλο άλλων τεχνολογιϊν που διδάχκθκαν ςε άλλα μακιματα του προγράμματοσ 

ςπουδϊν όπωσ τριςδιάςτατα γραφικά, και 3D  κινοφμενο ςχζδιο ςτθν δθμιουργία εφαρμογϊν εικονικισ και 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ. 

Να δθμιουργοφν ςενάρια για εφαρμογζσ εικονικισ και επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ και 

 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΟ ΡΕΠΟΡΣΑΖ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι οι φοιτθτζσ να εξοικειωκοφν οι φοιτθτζσ με τθν ζννοια και τα χαρακτθριςτικά τθσ 
πολιτικισ είδθςθσ και τισ διάφορεσ μορφζσ πολιτικοφ ρεπορτάη (κοινοβουλευτικό, κομμάτων, υπουργείων). 
Ραράλλθλα, κατανοοφν τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ γραφισ πολιτικϊν ειδιςεων, οργάνωςθσ και παραγωγισ 
πολιτικϊν εκπομπϊν κακϊσ και μυοφνται ςτουσ διάφορουσ τρόπουσ αναηιτθςθσ ςυλλογισ πλθροφοριϊν. Επίςθσ, οι 
φοιτθτζσ εξοικειϊνονται ςτουσ τρόπουσ γραφισ ειδιςεων που αφοροφν κζματα εξωτερικισ πολιτικισ και 
διπλωματίασ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ Ελλθνοτουρκικζσ Σχζςεισ. 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ / τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

  Να αναγνωρίηουν τισ διάφορεσ μορφζσ πολιτικοφ ρεπορτάη και να προςαρμόηουν τον τρόπο γραφισ είδθςθσ για 
κάκε μια από αυτζσ. 

 Αναηθτοφν πθγζσ και πλθροφορίεσ για τθ ςυγγραφι πολιτικϊν και διπλωματικϊν ειδιςεων. 

 Συηθτοφν και να αναλφουν τθν πολιτικι επικαιρότθτα ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο αλλά και τισ διπλωματικζσ 
ειδιςεισ. 

 Να ςυηθτοφν τισ νζεσ τάςεισ και προκλιςεισ ςτο πολιτικό ρεπορτάη. 

 Να ςυγκρίνουν τθν ειδθςεογραφικι κάλυψθ πολιτικϊν ηθτθμάτων μεταξφ χωρϊν. 

 Να ςυνκζτουν πθγζσ (πολιτικζσ και διπλωματικζσ) για τθν ςφνταξθ πολιτικϊν και διπλωματικϊν ειδιςεων.  

 Να ερμθνεφουν τθν επίδραςθ των ΜΜΕ ςτθ διπλωματικι πρακτικι. 
Να ςυντάςςουν ειδιςεισ που αφοροφν τισ Ελλθνοτουρκικζσ ςχζςεισ, τθ διεκνι πολιτικι ςκθνι, και τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ 
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ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΙΑ 
Τον μάκθμα αυτό απευκφνεται ςε φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ που ζχουν εκτεκεί ςε μακιματα Δθμοςιογραφίασ και 
πραγματεφεται τισ ςτρατθγικζσ διεξαγωγισ δθμοςιογραφικισ ζρευνασ ςε βάκοσ για τθν προςζγγιςθ καίριων 
ηθτθμάτων εγκλθματολογικοφ, πολιτικοφ, οικονομικοφ και ανκρωποκεντρικοφ περιεχομζνου με ιςχυρό αντίκτυπο 
ςτθν κοινωνία. Εξετάηονται μζκοδοι και τεχνικζσ εξεφρεςθσ πλθροφοριϊν και κριτικισ αξιολόγθςθσ αυτϊν, ηθτιματα 
διαχείριςθσ ςχζςεων και προςταςίασ των πθγϊν αλλά και του ίδιου του δθμοςιογράφου, ενϊ τονίηεται θ ςθμαςία τθσ 
τεκμθρίωςθσ και τθσ επαλικευςθσ του περιεχομζνου τθσ είδθςθσ. Επιπλζον, το μάκθμα περιλαμβάνει τθν 
παρουςίαςθ και τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που προςφζρει το διαδίκτυο για τθ δθμοςιογραφικι ζρευνα, όπωσ 
θ αποτελεςματικι χριςθ βάςεων δεδομζνων, ειδθςεογραφικϊν πθγϊν από όλο τον κόςμο, οικονομικϊν αναφορϊν 
και δθμοςίων εγγράφων.  

 

ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν ειςαγωγι των φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν ςτθν ζννοια και το γνωςτικό αντικείμενο τθσ 
εργαςιακισ και οργανωςιακισ ψυχολογίασ και ςτθν μελζτθ τθσ εφαρμογισ των ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ. 
Εξετάηεται θ αλλθλεπίδραςθ του ατόμου με το περιβάλλον και το αντικείμενο τθσ εργαςίασ του, αλλά και οι ςχζςεισ 
που αναπτφςςονται μεταξφ των ατόμων ςτο εργαςιακό περιβάλλον. Ραρουςιάηονται οι ζννοιεσ τθσ οργανωςιακισ 
κουλτοφρασ, τθσ θγεςίασ, των εργαςιακϊν ςτάςεων, τθσ προςωπικότθτασ ςτο χϊρο εργαςίασ, τθσ παρακίνθςθσ και 
των κινιτρων, τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ και τθσ ψυχομετρικισ αξιολόγθςθσ. Επιπλζον το μάκθμα 
πραγματεφεται τισ επιπτϊςεισ τθσ ικανοποίθςθσ και τθσ δυςαρζςκειασ από τθν εργαςία, τθν επαγγελματικι 
εξουκζνωςθ και το εργαςιακό ςτρεσ. Τζλοσ, ζμφαςθ δίνεται ςε κεωρίεσ μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ ςτον εργαςιακό 
χϊρο.  

 

 

ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 

Οι φοιτιτριεσ/εσ ζρχονται ςε επαφι με τθν οπτικι τθσ ανκρωπολογίασ  ςε ςχζςθ με ποικίλεσ όψεισ τθσ ανκρϊπινθσ 

ςυμπεριφοράσ μζςω του οπτικοφ μζςου.  Οι μζκοδοι τθσ οπτικισ ανκρωπολογίασ αξιοποιοφνται μζςα ςτθν ζρευνα 

και τθ διδαςκαλία τθσ ανκρϊπινθσ και πολιτιςμικισ ζκφραςθσ,  αλλθλεπίδραςθσ κι επικοινωνίασ.   

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ: 

 Κα ζχουν αποκτιςει γνϊςεισ ςτο υποπεδίο τθσ "Οπτικισ ανκρωπολογίασ" και κα αναγνωρίηουν τουσ 
τρόπουσ χριςθσ οπτικοφ υλικοφ ςτθν ανκρωπολογία τθσ επικοινωνίασ. 

 Κα μποροφν να αναλφςουν και ερευνιςουν τα κοινωνικά ηθτιματα μζςα από οπτικά ερεκίςματα. 

 Κα  ζχουν ανακαλφψει  νζουσ και δθμιουργικοφσ τρόπουσ παρουςίαςθσ και αξιοποίθςθσ οπτικϊν  
εκνογραφικϊν δεδομζνων ωσ μζςο επικοινωνίασ. 

 Κα ανακαλφψουν τισ καλφτερεσ πρακτικζσ ϊςτε να ερμθνεφουν τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά διαςχίηοντασ 
πολιτιςμικά και κοινωνικά όρια. 

Κα είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςουν τθν οπτικι ανκρωπολογία ωσ μζκοδο ανάλυςθσ πολυποίκιλων όψεων τθσ 

ανκρϊπινθσ ετερότθτασ ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ (εμφυλζσ, εκνικζσ, εκνοτικζσ, κρθςκευτικζσ, 

ικανότθτασ/δυςικανότθτασ κλπ). 

 

ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΦΕΔΙΑΜΟ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΠΑΙΦΝΙΔΙΨΝ 

 
Τα ψθφιακά παιχνίδια (ΨΡ) αποτελοφν περιβάλλοντα που προςελκφουν μεγάλο πλικοσ χρθςτϊν, κακϊσ και το 

ερευνθτικό ενδιαφζρον ςε πεδία όπωσ θ ψυχολογία, θ κοινωνιολογία, οι νευροεπιςτιμεσ, θ εκπαίδευςθ, θ 

οικονομία, και θ πλθροφορικι. 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςάγει τον φοιτθτι ςτθν κεωρία των παιχνιδιϊν και τθσ παιχνιδοποίθςθσ 

(gamification), τθν διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ για τθ μελζτθ των βιντεοπαιχνιδιϊν και τον ρόλο των παιχνιδιϊν και 
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τθσ παιχνιδοποίθςθσ  ςε τομείσ τθσ επικοινωνίασ (Διαφιμιςθ-Μάρκετινγκ,  Εκπαίδευςθ, ενθμζρωςθ κτλ) κακϊσ και 

ςτθν επιςκόπθςθ τθσ ςχετικισ ζρευνασ. 

Το μάκθμα επίςθσ κα επικεντρωκεί ςτθν δθμιουργία ςεναρίων και παιχνιδιϊν για ψυχαγωγικοφσ και παράλλθλα 
επικοινωνιακοφσ ςκοποφσ. 
 
Για τον ςκοπό αυτό οι φοιτθτζσ κα ζρκουν ςε επαφι με λογιςμικά παραγωγισ παιχνιδιϊν (GDevelop, Scratch, Kodu 
κτλ) για το ςκοπό αυτό. 
 
Επίςθσ ςτα πλαίςια του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζρκουν ςε επαφι με περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ, κα παίξουν, 
μελετιςουν και  κα αναλφςουν ψθφιακά παιχνίδια μελετϊντασ τθν δομι, τθ λειτουργία τουσ, τθν επιρροι τουσ ςτθν 
κοινωνία και τθν επικοινωνία. 

 

 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΕ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΕ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι οι φοιτθτζσ να κατανοιςουν τθ δομι, τον τρόπο λειτουργίασ, το περιβάλλον και τα 
χαρακτθριςτικά των βαςικότερων πολιτιςτικϊν και δθμιουργικϊν βιομθχανιϊν όπωσ τθ βιομθχανία των 
αναπαραςτατικϊν και εικαςτικϊν τεχνϊν (π.χ. μουςεία), του κινθματογράφου, τθσ μουςικισ, του βιβλίου κλπ. 
Αναλφονται οι φορείσ κακϊσ και οι εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ ςε Ευρωπαϊκό και Εκνικό Επίπεδο ςτισ πολιτιςτικζσ και 
δθμιουργικζσ βιομθχανίεσ. Ραράλλθλα, αναλφεται θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν διαδικαςία παραγωγισ, 
διανομισ, και προϊκθςθσ των προϊόντων των πολιτιςτικϊν και δθμιουργικϊν βιομθχανιϊν.  
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ / τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Να διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά για κάκε μια από τισ βαςικότερεσ πολιτιςτικζσ και δθμιουργικζσ 
βιομθχανίεσ. 

 Να κρίνουν τθν αποδοτικότθτα των υφιςτάμενων πολιτικϊν διαχείριςθσ των πολιτιςτικϊν και δθμιουργικϊν 
βιομθχανιϊν. 

 Να εντάςςουν τισ νζεσ τεχνολογίεσ τόςο ςτθν παραγωγι όςο και ςτθν επικοινωνία και προϊκθςθ των 
πολιτιςτικϊν αγακϊν. 

Να ερμθνεφουν και να ςυηθτοφν τθν επίδραςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ςτθν εγχϊρια και παγκόςμια αγορά 
πολιτιςμοφ. 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΛΨΟΛΟΓΙΑ 

κα είναι ςε κζςθ να κοινοποιοφν πλθροφορίεσ, ιδζεσ, προβλιματα και λφςεισ τόςο ςε ειδικευμζνο όςο και ςε μθ 

εξειδικευμζνο κοινό.  

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ:  

- κα γνωρίηουν το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ επιςτιμθσ τθσ υπολογιςτικισ γλωςςολογίασ,  

- κα ζχουν αποκτιςει γενικι κεϊρθςθ τθσ δομισ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ, 

- κα κατανοοφν τθ ςχζςθ τθσ γλϊςςασ με άλλα γνωςτικά αντικείμενα, 

- κα ςυγκροτοφν και κα επεξεργάηονται γλωςςικά δεδομζνα με θλεκτρονικά εργαλεία,  

- κα είναι ςε κζςθ να προβοφν ςε ανάλυςθ του λόγου με ςυνδυαςτικι χριςθ θλεκτρονικϊν εργαλείων και 

δεδομζνων, 

- κα ζχουν αναπτφξει δεξιότθτεσ απόκτθςθσ γνϊςεων, απαραίτθτεσ για να ςυνεχίςουν ςε περαιτζρω ςπουδζσ 

με μεγάλο βακμό αυτονομίασ, 


