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ΕΓΓΡΑΦΗ

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών
Μέσων. με τίτλο "Ανάπτυξη Ψηφιακών
Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών". Οι
ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν
αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων
μεταπτυχιακών φοιτητών έως τις 27/09/2022.

Το Π.Μ.Σ. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών
και Πολυμεσικών Εφαρμογών» (Φ.Ε.Κ.
3394/01-07-2022, τ.Β΄) οδηγεί στη
λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών
Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών»
(Gaming and Multimedia Application
Development).

Περισσότερα

Ολοκληρώθηκε στις 10/07/2022 η διαδικασία
υποβολής αιτήσεων για το Διατμηματικό
Π.Μ.Σ. "Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα"
που διοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα
Νηπιαγωγών και το Τμήμα Επικοινωνίας και
Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.

Περισσότερα

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών
Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την
απόφαση υπ. αριθμ. 12/16-06-2022, Θέμα
5ο της Συνέλευσης του
Τμήματος, προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων
διδακτόρων και προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους για την υποβολή
υποψηφιοτήτων σε συγκεκριμένα γνωστικά
πεδία στα οποία υπάρχει ενδιαφέρον από
πλευράς μελών ΔΕΠ του Τμήματος για
επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Οι
υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά υποβάλλονται από 4.07.2022
έως και την Παρασκευή 30.09.2022.

Περισσότερα

Περισσότερα Φωτογραφίες Video

Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα
των Φύλων (ΣΔΙΦ) του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΠΔΜ
στη συνεδρίαση με αριθμό Πρωτ.
167/13-03-20222. 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, την Τρίτη 7
Ιουνίου 2022, το διήμερο βιωματικό
εργαστήριο "Αποδομώντας τα έμφυλα
στερεότυπα: αναπαραστασεις και
δράσεις", που πραγματοποιήθηκε από
το Εργαστήριο Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Σπουδών με συμμετοχή
11 φοιτητών/τριών του Τμήματος
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και
με υπεύθυνες του προγράμματος την κα
Μαρία Παπαλαμπροπούλου, κοινωνική
λειτουργός, Υπ. Διδακτόρισσα ΠΔΜ, και
τη Λευκοθέα Ριζοπούλου, κοινωνική
λειτoυργό, youth worker.

Περισσότερα

Φωτογραφίες Video
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Π.Μ.Σ. Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και
Πολυμεσικών Εφαρμογών

Δ.Π.Μ.Σ. Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις
υποψήφιων διδακτόρων

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 1ο Ετήσιο Ελληνόφωνο
Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας στις 25 και 26 Ιουνίου 2022.

Είναι το πρώτο συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας που συνίδρυσαν και
συνδιοργανώνουν 12 Εργαστήρια Επικοινωνίας 7 Τμημάτων Επικοινωνίας σε Ελλάδα και
Κύπρο, μεταξύ των οποίων και το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής
Επικοινωνίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να προωθήσει τον γόνιμο και δημιουργικό διάλογο ανάμεσα
στα Εργαστήρια Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ελληνικών και κυπριακών
πανεπιστημίων, στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, σε ακαδημαϊκούς
επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές, αποφοίτους, φορείς και εκπαιδευτικούς για να
ανταλλάξουν ευρύτερους προβληματισμούς και να μοιραστούν τις εμπειρίες και τα
ερευνητικά τους αποτελέσματα σε διάφορες πτυχές της επικοινωνίας και ενημέρωσης
μέσω της χρήσης ήχου, εικόνας και κειμένου στα γνωστικά αντικείμενα της
δημοσιογραφίας, πληροφόρησης, πολιτισμού και εκπαίδευσης.

Τις εισηγήσεις του συνεδρίου μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος:
Ημέρα 1 & Ημέρα 2. 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ

Η Ομάδα Επικοινωνίας έδωσε δυναμικά το “παρών” σε δύο πολύ σημαντικές
διοργανώσεις Πολιτισμού: στο 1ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων και στο ΘΕΣ-ΠΡΕΣ: Ταξίδι
στο Όνειρο.

Το 1ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, αυτός ο νέος, αμιγώς «φεστιβαλικός» θεσμός του
βιβλίου στην Ελλάδα, ξεκίνησε την Τετάρτη 29 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή
3 Ιουλίου με αξιοσημείωτη επιτυχία: Πάνω από 5.000 επισκέπτες, τόσο από τα Χανιά
όσο και από άλλα μέρη της Κρήτης, της Ελλάδας και το εξωτερικό, παρακολούθησαν τις
περισσότερες από 60 εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή πλέον των 100 ομιλητών -
συγγραφέων από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την
Μεγάλη Βρετανία, την Ουκρανία και το Περού, εκδοτών, ακαδημαϊκών και μεταφραστών.

To Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας με την Ομάδα
Επικοινωνίας ανέλαβε επιτυχώς τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση της
επικοινωνιακής εκστρατείας του Φεστιβάλ σε επιλεγμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
υπό την καθοδήγηση της Επίκουρης καθηγήτριας Αναστασίας Γιαννακοπούλου, καθώς
και την πραγματοποίηση του masterclass «Ψηφιακή αφήγηση και επικοινωνία στον
πολιτισμό» από τα μέλη της ομάδας του Εργαστηρίου.

Το 1ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων 2022 πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Χανίων σε
συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και με την υποστήριξη του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΘΕΣ-ΠΡΕΣ Ταξίδι στο όνειρο: Μια θεατρική παράσταση βγαλμένη από τις διαδικασίες
της δράσης δικτύωσης νέων «ΘΕΣ-ΠΡΕΣ» του προγράμματος Poliprespa, το οποίο
διαχειρίζεται η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και υλοποιείται με δωρεά από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Μετά από 5 μήνες διαδικτυακών συναντήσεων και ένα εντατικό
10ήμερο εργαστήριο προετοιμασίας δια ζώσης, η ομάδα νέων του ΘΕΣ-ΠΡΕΣ
παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση, που είναι και το αποτέλεσμα αυτού του
συναρπαστικού ταξιδιού. Στόχος του ΘΕΣ-ΠΡΕΣ είναι η εξωστρέφεια της περιοχής των
Πρεσπών και ειδικότερα των νέων, η επαφή με συνομήλικούς τους από διαφορετικές
περιοχές, η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών πάντα μέσα από μια θεματική που άπτεται
των ενδιαφερόντων τους.

Το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας, με την Ομάδα
Επικοινωνίας και υπό την καθοδήγηση της Επίκουρης καθηγήτριας Αναστασίας
Γιαννακοπούλου, έχει αναλάβει την παραγωγή περιεχομένου και τη διαχείριση της
επικοινωνιακής εκστρατείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με συμμετοχή φοιτητών και
κατά το 10ημερο εργαστήριο. 

Περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

SHARE YOUR KNOWLEDGE

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Στις 10 Ιουνίου, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην
Καστοριά, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος Επικοινωνίας
και Ψηφιακών Μέσων όπου ορκίστηκαν 44 φοιτητές/τριες.

Συντακτική Ομάδα Ενημερωτικού Δελτίου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ

Αλέξανδρος Κλεφτοδήμος, Επίκουρος Καθηγητής, akleftodimos@uowm.gr
Αναστασία Γιαννακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ayannacopoulou@uowm.gr

Ακολουθήστε μας!
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