ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
A. Δοµή και Οργάνωση
1.1. Το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού οργανώνει και λειτουργεί από
το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε
τίτλο «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση». Το Πρόγραµµα αποτελεί
συνέχεια και επέκταση του ΠΜΣ στην Πολιτιστική Διαχείριση, το οποίο
λειτουργούσε στο Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού από το 2002.
Το ΠΜΣ «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» αποτελείται από τις εξής
κατευθύνσεις:
Α. Πολιτιστική Διαχείριση
Β. Νέα Μέσα και Δηµοσιογραφία
Γ. Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων
και παρέχει τα αντίστοιχα Μεταπτυχιακά Διπλώµατα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ).
1.2. Οι κατευθύνσεις έχουν ακαδηµαϊκή αυτοτέλεια και διευθύνονται από τον
Συντονιστή και την Επιτροπή Κατεύθυνσης. Η Επιτροπή Κατεύθυνσης αποτελείται
από 3 έως 5 µέλη, περιλαµβανοµένου του Συντονιστή. Τον Συντονιστή και την
Επιτροπή Κατεύθυνσης ορίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού για διετή θητεία, η οποία δύναται να
ανανεωθεί.
1.3. Το ΠΜΣ διευθύνει επταµελής Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από
τους Συντονιστές και ένα ακόµη µέλος των τριών κατευθύνσεων, καθώς και από τον
Διευθυντή του ΠΜΣ. Τη Συντονιστική Επιτροπή και το Διευθυντή του ΠΜΣ ορίζει η
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισµού για διετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεωθεί.
Β. Προϋποθέσεις υποψηφιότητας-συµµετοχής
2.1. Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και
αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι
Τµηµάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού
αντικειµένου.
2.1.1. Ειδικότερα, για την κατεύθυνση «Πολιτιστική Διαχείριση» γίνονται δεκτοί
ως υποψήφιοι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού,
Δηµοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστηµών, Δηµόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών,
Οικονοµικών Επιστηµών, Κοινωνικών Επιστηµών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
Ψυχολογίας, Νοµικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Επιστηµών της
Αγωγής, Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών,
Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηµατογραφικών Σπουδών Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής
ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι
Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να

γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι και άλλων Τµηµάτων µε αυξηµένα προσόντα
και εµπειρία σε τοµέα σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο της Κατεύθυνσης, µε
εισήγηση της Επιτροπής Κατεύθυνσης και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµατος.
2.1.2. Για την κατεύθυνση «Νέα Μέσα και Δηµοσιογραφία» γίνονται δεκτοί ως
υποψήφιοι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού,
Δηµοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστηµών, Δηµόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών,
Οικονοµικών Επιστηµών, Κοινωνικών Επιστηµών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
Ψυχολογίας, Νοµικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Επιστηµών της
Αγωγής, Νέων Μέσων και Ψηφιακών Εφαρµογών, Πληροφορικής και Επιστήµης των
Υπολογιστών Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων
της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού
αντικειµένου. Μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι
και άλλων Τµηµάτων µε αυξηµένα προσόντα και εµπειρία σε τοµέα σχετικό µε το
γνωστικό αντικείµενο της κατεύθυνσης, µε εισήγηση της Επιτροπής Κατεύθυνσης και
απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος.
2.1.3. Για την κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» γίνονται
δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι από όλα τα Τµήµατα Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής
και των οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή µε
το ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο της κατεύθυνσης καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων
ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να γίνουν δεκτοί
ως υποψήφιοι πτυχιούχοι και άλλων Τµηµάτων µε αυξηµένα προσόντα και εµπειρία
σε τοµέα σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο της κατεύθυνσης, µε εισήγηση της
Επιτροπής Κατεύθυνσης και απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος.
2.2. Βαθµός πτυχίου
Ο βαθµός πτυχίου των υποψηφίων απαιτείται να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς».
2.2.1. Κατ’εξαίρεση, µπορούν να γίνουν δεκτοί µε απόφαση της ΓΣΕΣ υποψήφιοι µε
µικρότερο βαθµό πτυχίου αν έχουν βαθµολογηθεί µε «λίαν καλώς» στα µαθήµατα ή
στην τυχόν πτυχιακή τους εργασία που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο της
κατεύθυνσης «Πολιτιστική Διαχείρισης», ή εάν διαθέτουν δεύτερο πτυχίο,
µεταπτυχιακό τίτλο, ή πλούσιο ερευνητικό, καλλιτεχνικό ή δηµιουργικό έργο.
2.2.2. Κατ’εξαίρεση, µπορούν να γίνουν δεκτοί µε απόφαση της ΓΣΕΣ υποψήφιοι µε
µικρότερο βαθµό πτυχίου αν έχουν βαθµολογηθεί µε «λίαν καλώς» στα µαθήµατα ή
στην τυχόν πτυχιακή τους εργασία που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο της
κατεύθυνσης «Νέα Μέσα και Δηµοσιογραφία», ή εάν διαθέτουν δεύτερο πτυχίο,
µεταπτυχιακό τίτλο, ή πλούσιο ερευνητικό, καλλιτεχνικό ή δηµιουργικό έργο.
2.2.3. Κατ’εξαίρεση, µπορούν να γίνουν δεκτοί µε απόφαση της ΓΣΕΣ υποψήφιοι µε
µικρότερο βαθµό πτυχίου, στην περίπτωση που διαθέτουν δεύτερο πτυχίο ή
µεταπτυχιακό τίτλο ή σηµαντική ερευνητική/επαγγελµατική εµπειρία σε τοµείς
συναφείς µε τα γνωστικά αντικείµενα της κατεύθυνσης «Επικοινωνία και
Ρητορική των Μέσων».
2. 3. Γλώσσα
Οι υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα,

κατά προτίµηση την αγγλική, γνώση που αποδεικνύεται από σχετικό δίπλωµα ή από
τίτλο σπουδών σε αλλοδαπό πανεπιστήµιο, ειδάλλως διαπιστώνεται από εξέταση ή
συνέντευξη. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά την
ελληνική γλώσσα, γνώση που αποδεικνύεται από σχετικό δίπλωµα, ειδάλλως
διαπιστώνεται από εξέταση ή συνέντευξη.
3 .3. Αριθµός εισακτέων
3.1. Ο αριθµός των εισακτέων κάθε έτος φοιτητών ορίζεται από την ΓΣΕΣ µετά από
εισήγηση της αντίστοιχης Επιτροπής Κατεύθυνσης και δεν µπορεί να ξεπερνά τους
εξήντα (60) συνολικά για όλες τις κατευθύνσεις.
3.2. Υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί από το ΙΚΥ για να λάβουν υποτροφία
µεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού σε αντικείµενο που περιλαµβάνεται στα
γνωστικά αντικείµενα του ΠΜΣ, γίνονται δεκτοί καθ’υπέρβαση του αριθµού αυτού
και εκτός διαδικασίας επιλογής.
4. Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών
4.1. Γενικά
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται αυτοτελώς από κάθε κατεύθυνση και
περιλαµβάνει γραπτή δοκιµασία, αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και
συνέντευξη. Την ευθύνη για την επιλογή των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών
έχει η Επιτροπή Επιλογής κάθε κατεύθυνσης, την οποία απαρτίζουν µέλη ΔΕΠ που
ορίζονται κάθε χρόνο από την ΓΣΕΣ µετά από πρόταση της Επιτροπής Κατεύθυνσης
του ΠΜΣ.
Ειδικότερα για κάθε κατεύθυνση η επιλογή γίνεται ως εξής:
4.2. Κατεύθυνση «Πολιτιστική Διαχείριση»
4.2.1. Αίτηση και απαιτούµενα δικαιολογητικά
Μετά από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος που δηµοσιοποιείται και αναρτάται
στον ιστότοπο του Τµήµατος, οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν στην Κατεύθυνση
«Πολιτιστική Διαχείριση» υποβάλλουν αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος, που
συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
• Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
• Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου
οµοταγούς ιδρύµατος της αλλοδαπής ή πτυχίου ΤΕΙ. Στην περίπτωση που οι
υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά τον χρόνο υποβολής
της αίτησης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση που πιστοποιεί την τρέχουσα
ακαδηµαϊκή τους κατάσταση. Τυχόν επιλογή τους θα τελεί υπό την αίρεση της
ολοκλήρωσης των σπουδών τους το αργότερο κατά την περίοδο του
Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους, όπως θα πιστοποιείται από σχετική νόµιµη
βεβαίωση που πρέπει να κατατεθεί µέχρι την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των
τελικών αποτελεσµάτων.
• Αναλυτική βαθµολογία των προπτυχιακών ή και µεταπτυχιακών µαθηµάτων.
• Αντίγραφα διπλωµάτων ή τίτλων πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας,
σύµφωνα µε την παρ.2.3.
• Βιογραφικό σηµείωµα και υπόµνηµα στο οποίο εκθέτουν τι προσδοκούν από
τη φοίτησή τους στην κατεύθυνση «Πολιτιστική Διαχείριση» του ΠΜΣ.

•

•
•

Περίληψη των τυχόν δηµοσιεύσεων ή άλλων ερευνητικών εργασιών τους και
δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ενδεχόµενη πρόσθετη ερευνητική,
δηµιουργική ή επαγγελµατική τους δραστηριότητα.
Δύο συστατικές επιστολές
Βεβαίωση του ΙΚΥ περί υποτροφίας εσωτερικού, προκειµένου για
υποψηφίους που εµπίπτουν στο άρθρο 3.2 .

4.2.2 Επιλογή των εισακτέων
Οι υποψήφιοι καλούνται σε γραπτή δοκιµασία κατά την οποία αναπτύσσουν θέµατα
σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο της κατεύθυνσης. Όσοι επιτυγχάνουν καλούνται
κατόπιν σε συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής, η οποία αξιολογεί επίσης τους
φακέλους τους. Η βαρύτητα των παραπάνω στην τελική αξιολόγηση προκύπτει ως
εξής: γραπτή δοκιµασία 40%, φάκελος 30% και συνέντευξη 30%. Ο τελικός πίνακας
επιτυχόντων επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ. Ενστάσεις σχετικά µε τη διαδικασία
επιλογής είναι δυνατόν να υποβληθούν εντός προθεσµίας δύο εβδοµάδων από τη
δηµοσιοποίηση του πίνακα επιτυχόντων.
4.2.3. Κριτήρια
Τα κριτήρια που συνεκτιµώνται για την επιλογή των υποψηφίων είναι (πέραν από την
επιτυχία τους στις γραπτή δοκιµασία), οι επιδόσεις τους, όπως προκύπτουν από τη
βαθµολογία στο πτυχίο, στα σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο της Κατεύθυνσης
µαθήµατα και στην πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται, η τυχόν σχετική
ερευνητική, επαγγελµατική ή δηµιουργική τους εµπειρία, η παιδεία τους, η κριτική
τους ικανότητα, τα κίνητρά τους και στοιχεία της γενικότερης προσωπικότητάς τους
που προσδιορίζουν την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ.
Τα κριτήρια αυτά µπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω µε απόφαση της ΓΣΕΣ µετά
από πρόταση της Επιτροπής Κατεύθυνσης.
4.3. Κατεύθυνση «Νέα Μέσα και Δηµοσιογραφία»
4.3.1. Αίτηση και απαιτούµενα δικαιολογητικά
Μετά από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος που δηµοσιοποιείται και αναρτάται
στον ιστότοπο του Τµήµατος, οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν στην Κατεύθυνση
«Νέα Μέσα και Δηµοσιογραφία» υποβάλλουν αίτηση στη Γραµµατεία του
Τµήµατος, που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
• Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας, ή διαβατηρίου
• Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου
οµοταγούς ιδρύµατος της αλλοδαπής ή πτυχίου ΤΕΙ. Στην περίπτωση που οι
υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά τον χρόνο υποβολής
της αίτησης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση που πιστοποιεί την τρέχουσα
ακαδηµαϊκή τους κατάσταση. Τυχόν επιλογή τους θα τελεί υπό την αίρεση της
ολοκλήρωσης των σπουδών τους το αργότερο κατά την περίοδο του
Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους, όπως θα πιστοποιείται από σχετική νόµιµη
βεβαίωση που πρέπει να κατατεθεί µέχρι την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των
τελικών αποτελεσµάτων.
• Αναλυτική βαθµολογία των προπτυχιακών ή και µεταπτυχιακών µαθηµάτων.
• Αντίγραφα διπλωµάτων ή τίτλων πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας,
σύµφωνα µε την παρ. παρ.2.3.
• Βιογραφικό σηµείωµα και υπόµνηµα στο οποίο εκθέτουν τι προσδοκούν από
τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ.
• Περίληψη των τυχόν δηµοσιεύσεων ή άλλων ερευνητικών εργασιών τους και

•
•

δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ενδεχόµενη πρόσθετη ερευνητική,
δηµιουργική ή επαγγελµατική τους δραστηριότητα.
Δύο συστατικές επιστολές
Βεβαίωση του ΙΚΥ περί υποτροφίας εσωτερικού, προκειµένου για
υποψηφίους που εµπίπτουν στο άρθρο 3.2..

4.3.2 Επιλογή των εισακτέων
Οι υποψήφιοι καλούνται σε γραπτή δοκιµασία κατά την οποία αναπτύσσουν θέµατα
σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο της κατεύθυνσης. Όσοι επιτυγχάνουν καλούνται
κατόπιν σε συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής, η οποία αξιολογεί επίσης τους
φακέλους τους. Η βαρύτητα των παραπάνω στην τελική αξιολόγηση προκύπτει ως
εξής: γραπτή δοκιµασία 40%, φάκελος 30% και συνέντευξη 30%. Ο τελικός πίνακας
επιτυχόντων επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ. Ενστάσεις σχετικά µε τη διαδικασία
επιλογής είναι δυνατόν να υποβληθούν εντός προθεσµίας δύο εβδοµάδων από τη
δηµοσιοποίηση του πίνακα επιτυχόντων.
4.3.3. Κριτήρια
Τα κριτήρια που συνεκτιµώνται για την επιλογή των υποψηφίων είναι (πέραν από την
επιτυχία τους στις γραπτή δοκιµασία), οι επιδόσεις τους, όπως προκύπτουν από τη
βαθµολογία στο πτυχίο, στα σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο της Κατεύθυνσης
µαθήµατα και στην πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται, η τυχόν σχετική
ερευνητική, επαγγελµατική ή δηµιουργική τους εµπειρία, η παιδεία τους, η κριτική
τους ικανότητα, τα κίνητρά τους και στοιχεία της γενικότερης προσωπικότητάς τους
που προσδιορίζουν την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ.
Τα κριτήρια αυτά µπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω µε απόφαση της ΓΣΕΣ µετά
από πρόταση της Επιτροπής Κατεύθυνσης.
4.4. Κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων»
4.4.1. Αίτηση – Δικαιολογητικά
Μετά από εισήγηση της επιτροπής κατεύθυνσης και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. γίνεται η
προκήρυξη της κατεύθυνσης «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» έως το τέλος
Ιουνίου κάθε έτους. Η προκήρυξη κοινοποιείται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος και,
ενδεχοµένως, στον ηµερήσιο τύπο. Περιλαµβάνει τον αριθµό των θέσεων, τα
εξεταστέα µαθήµατα, την ύλη και την ηµεροµηνία των εξετάσεων. Οι ενδιαφερόµενοι
υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραµµατεία του Τµήµατος στην
προκαθορισµένη από την προκήρυξη ηµεροµηνία. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται
από τα εξής δικαιολογητικά και κάθε άλλο στοιχείο που, σύµφωνα µε τη γνώµη
του/της υποψήφιου/ας θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηµατίσει
πληρέστερη άποψη:
• Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
• Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου
οµοταγούς ιδρύµατος της αλλοδαπής ή πτυχίου ΤΕΙ.
• Αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας των προπτυχιακών ή και µεταπτυχιακών
µαθηµάτων (µε ακριβή µέσο όρο) και, προκειµένου για αποφοίτους ΤΕΙ,
αναλυτικό πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών.
• Αντίγραφα διπλωµάτων ή και τίτλων πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας.
• Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης µιας τουλάχιστον επίσηµης γλώσσας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίµηση της Αγγλικής.
• Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα και σύντοµη περιγραφή στην οποία
εκθέτουν τι προσδοκούν από τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ, περίληψη τυχόν

•
•

δηµοσιεύσεων ή άλλων ερευνητικών εργασιών τους και δικαιολογητικά που
πιστοποιούν την ενδεχόµενη πρόσθετη ερευνητική ή επαγγελµατική τους
δραστηριότητα, καθώς και τη συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράµµατα
κινητικότητας σπουδαστών.
Δύο συστατικές επιστολές από µέλη Δ.Ε.Π. ή/και κρατικού ερευνητικού
Ινστιτούτου ή Κέντρου.
Για υποτρόφους Ι.Κ.Υ. ή αλλοδαπούς υποτρόφους σχετική βεβαίωση.

4.4.2. Διαδικασία επιλογής υποψηφίων
Η επιλογή γίνεται µε βάση τα εξής κριτήρια:
• Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις: 50%.
• Φάκελος που περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία για σπουδές και έρευνα: 30%.
• Συνέντευξη: 20%
Η επιλογή των υποψηφίων που εισάγονται στην κατεύθυνση «Επικοινωνία και
Ρητορική των Μέσων» του ΠΜΣ γίνεται από Επιτροπή Επιλογής, η οποία
αποτελείται από µέλη ΔΕΠ που ορίζονται κάθε χρόνο από την ΓΣΕΣ µετά από
πρόταση της Επιτροπής Κατεύθυνσης. Για να συµµετέχει στη διαδικασία επιλογής
ένας υποψήφιος πρέπει να έχει βαθµολογηθεί τουλάχιστον µε τη βάση στις γραπτές ή
προφορικές εξετάσεις.
4.4.3 Κριτήρια
Τα κριτήρια που συνεκτιµώνται για την επιλογή των υποψηφίων είναι (πέραν από την
επιτυχία τους στις γραπτή δοκιµασία), οι επιδόσεις τους, όπως προκύπτουν από τη
βαθµολογία στο πτυχίο, στα σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο της Κατεύθυνσης
µαθήµατα και στην πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται, η τυχόν σχετική
ερευνητική, επαγγελµατική ή δηµιουργική τους εµπειρία, η παιδεία τους, η κριτική
τους ικανότητα,τα κίνητρά τους και στοιχεία της γενικότερης προσωπικότητάς τους
που προσδιορίζουν την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ.
Τα κριτήρια αυτά µπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω µε απόφαση της ΓΣΕΣ µετά
από πρόταση της Επιτροπής Κατεύθυνσης.
Γ. Οργάνωση και λειτουργία του Προγράµµατος
5. Χρονική διάρκεια για την απονοµή των τίτλων
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονοµή του ΜΔΕ είναι τρία ακαδηµαϊκά
εξάµηνα. Το Πρόγραµµα Διδασκαλίας υλοποιείται µέσα σε δύο (2) διδακτικά
εξάµηνα, ενώ κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαµήνου εκπονείται και κατατίθεται η
µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία ειδίκευσης.

6. Μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης
6.1. Τα µαθήµατα κάθε εξαµήνου, η κατανοµή τους σε κύκλους, η ύπαρξη ή µη
κατευθύνσεων και η διεξαγωγή τυχόν πρόσθετων σεµιναρίων, αποφασίζεται κάθε
χρόνο από τη ΓΣΕΣ, µετά από εισήγηση της αντίστοιχης Επιτροπής Κατεύθυνσης.
6.2. Τα διδασκόµενα µαθήµατα καλύπτονται από µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος σε
ποσοστό 50% τουλάχιστον. Τα µέλη ΔΕΠ δεν µπορούν να απασχολούνται

αποκλειστικά στο ΠΜΣ.
6.3. Η ανάθεση του διδακτικού έργου σε µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος ή σε άλλα
πρόσωπα που προβλέπονται στο νόµο αποφασίζεται από τη ΓΣΕΣ µετά από εισήγηση
της αντίστοιχης Επιτροπής Κατεύθυνσης.
6.4. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει τέσσερα µαθήµατα ανά εξάµηνο και οκτώ
µαθήµατα συνολικά, όπως θα εξειδικεύονται στον Οδηγό Σπουδών. Ειδικότερα, για
κάθε κατεύθυνση
6.4.1. Κατεύθυνση «Πολιτιστική Διαχείριση»: Από τα οκτώ µαθήµατα,
τουλάχιστον δύο πρέπει να είναι από τον κύκλο Σπουδών Α και τουλάχιστον 2 από
τον Κύκλο Σπουδών Β, ενώ το µάθηµα της µεθοδολογίας είναι υποχρεωτικό. Κατά τα
λοιπά, εκτός από τα προσφερόµενα µαθήµατα της κατεύθυνσης, ο φοιτητής µπορεί να
επιλέξει, µετά από έγκριση της Επιτροπής Κατεύθυνσης, ένα µάθηµα ανά εξάµηνο
από τα µαθήµατα που προφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ, σε άλλα
µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών συναφούς γνωστικού περιεχοµένου του
Παντείου Πανεπιστηµίου ή άλλων Πανεπιστηµίων των Αθηνών. Ειδικά για το ακαδ.
έτος 2014/2015 ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει µόνο ένα τέτοιο µάθηµα είτε στο
πρώτο είτε στο δεύτερο εξάµηνο. Το µάθηµα από άλλο ΠΜΣ που επιλέγει ο φοιτητής
θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τον ίδιο αριθµό πιστωτικών µονάδων ECTS µε τα
µαθήµατα που προσφέρονται στο ΠΜΣ «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική
Διαχείριση» και, όταν ενσωµατωθεί σε αυτό, θα χρεώνεται µε τις ίδιες πιστωτικές
µονάδες που έχουν και τα άλλα µαθήµατά του.
6.4.2. Κατεύθυνση «Νέα Μέσα και Δηµοσιογραφία»: Από τα οκτώ µαθήµατα,
τουλάχιστον δύο πρέπει να είναι από τον κύκλο Σπουδών Α και τουλάχιστον 2 από
τον Κύκλο Σπουδών Β, ενώ το µάθηµα της µεθοδολογίας είναι υποχρεωτικό. Κατά τα
λοιπά, εκτός από τα προσφερόµενα µαθήµατα της κατεύθυνσης, ο φοιτητής µπορεί να
επιλέξει, µετά από έγκριση της Επιτροπής Κατεύθυνσης, ένα µάθηµα ανά εξάµηνο
από τα µαθήµατα που προφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ, σε άλλα
µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών συναφούς γνωστικού περιεχοµένου του
Παντείου Πανεπιστηµίου ή άλλων Πανεπιστηµίων των Αθηνών Το µάθηµα από άλλο
ΠΜΣ που επιλέγει ο φοιτητής θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τον ίδιο αριθµό
πιστωτικών µονάδων ECTS µε τα µαθήµατα που προσφέρονται στο ΠΜΣ
«Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» και, όταν ενσωµατωθεί σε αυτό,
θα χρεώνεται µε τις ίδιες πιστωτικές µονάδες που έχουν και τα άλλα µαθήµατά του.
6.4.3. Κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων»: Στο πρώτο εξάµηνο,
οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό µάθηµα της
µεθοδολογίας, δύο από τα τρία υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν µαθήµατα και ένα από τα
προσφερόµενα µαθήµατα επιλογής. Στο δεύτερο εξάµηνο, θα πρέπει να
παρακολουθήσουν δύο από τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν µαθήµατα και δύο από τα
προσφερόµενα µαθήµατα επιλογής. Μετά από έγκριση της Επιτροπής Κατεύθυνσης,
ο φοιτητής µπορεί να αντικαταστήσει έως δύο από τα προσφερόµενα µαθήµατα
επιλογής, µε µαθήµατα που προφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ, σε άλλα
µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών συναφούς γνωστικού περιεχοµένου του
Παντείου Πανεπιστηµίου ή άλλων Πανεπιστηµίων των Αθηνών. Το µάθηµα από
άλλο ΠΜΣ που επιλέγει ο φοιτητής θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τον ίδιο αριθµό
πιστωτικών µονάδων ECTS µε τα µαθήµατα που προσφέρονται στο ΠΜΣ

«Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» και, όταν ενσωµατωθεί σε αυτό,
θα χρεώνεται µε τις ίδιες πιστωτικές µονάδες που έχουν και τα άλλα µαθήµατά του.
6.5. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων αυτών και η συµµετοχή στις εργαστηριακές
δραστηριότητες είναι υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητη υπέρβαση των 3 απουσιών ανά
µάθηµα συνιστά αποτυχία στο µάθηµα.
6.6. Στο τέλος του κάθε εξαµήνου γίνεται εξέταση όλων των προσφερόµενων σε αυτό
µαθηµάτων. Επαναληπτικές εξετάσεις όλων των µαθηµάτων γίνονται τον
Σεπτέµβριο. Στη βαθµολογία τού κάθε µαθήµατος µπορεί να συνυπολογίζονται
εργασίες ή άλλα στοιχεία, κατά την κρίση του διδάσκοντος.
6.7. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο µάθηµα στην εξεταστική περίοδο του
Σεπτεµβρίου ή µη προσέλευσης σε αυτή, ο φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ.
6.8. Κάθε φοιτητής υποβάλλει, το αργότερο πριν από το τέλος της εξεταστικής
περιόδου του εαρινού εξαµήνου, γραπτή πρόταση µεταπτυχιακής διπλωµατικής
εργασίας σε συνεργασία µε ένα µέλος ΔΕΠ που ορίζεται ως επιβλέπων καθηγητής.
Το θέµα της εργασίας εγκρίνεται από την Επιτροπή Κατεύθυνσης και πρέπει να είναι
εξειδικευµένο και πρωτότυπο, ώστε να επιτρέπει τη σύνταξη ερευνητικής µελέτης
περίπου 20.000 λέξεων που να αποδεικνύει ότι ο φοιτητής έχει επαρκή γνώση και
κριτική αντίληψη των ζητηµάτων της ερευνητικής περιοχής στην οποία αναφέρεται
το θέµα του.
6.9. Η Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία πρέπει να παραδοθεί στη Γραµµατεία
του Τµήµατος, σε πέντε αντίτυπα, το αργότερο δύο (2) εβδοµάδες πριν την
υποστήριξή της. Κατά τον µήνα Ιανουάριο γίνεται δηµόσια προφορική υποστήριξή
της ενώπιον τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής, που απαρτίζεται από τον επιβλέποντα
καθηγητή και άλλα δύο (2) µέλη, διδάσκοντες του Προγράµµατος ή µέλη ΔΕΠ, που
προτείνονται από την Επιτροπή Κατεύθυνσης και εγκρίνονται από τη ΓΣΕΣ. Αν το
περιεχόµενο της εργασίας ή η προφορική παρουσίασή της δεν κριθούν ικανοποιητικά,
ή αν δεν υποβληθεί η εργασία κατά την περίοδο αυτή, τότε ο φοιτητής δικαιούται να
την υποστηρίξει τον Ιούνιο, σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις µπορεί να παραταθεί η προθεσµία υποβολής και υποστήριξης της
εργασίας, µετά από τεκµηριωµένη αίτηση, θετική εισήγηση της Επιτροπής
Κατεύθυνσης και απόφαση της ΓΣΕΣ. Αν η εργασία ή η παρουσίασή της δεν κριθούν
ικανοποιητικές, αν δεν υποβληθεί η εργασία ή αν δεν έγιναν οι βελτιώσεις που τυχόν
υπέδειξε η Εξεταστική Επιτροπή την προηγούµενη περίοδο, ο φοιτητής απορρίπτεται
και διαγράφεται από το ΠΜΣ.
6.10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο φοιτητής µπορεί να υποβάλει αίτηση αναστολής
της φοίτησης µέχρι 12 µήνες, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την
οποία αποφασίζει η ΓΣΕΣ, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Κατεύθυνσης.
6.11. Το Μεταπτυχιακό δίπλωµα Ειδίκευσης απονέµεται στους φοιτητές που έχουν
παρακολουθήσει επιτυχώς τα προβλεπόµενα µαθήµατα και έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς τη µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία. Η βαθµολογία του διπλώµατος
προσδιορίζεται ως µέσος σταθµικός όρος του 64% της µέσης βαθµολογίας των
µαθηµάτων και του 36% του βαθµού που απονέµεται από την Εξεταστική Επιτροπή.
Η βαθµολογική κλίµακα του διπλώµατος είναι η εξής: 5 -6,49 = Καλώς, 6,5-

8.49=Λιαν Καλώς, 8,5-10= Άριστα. Μετά από αίτησή τους, τους χορηγείται
βεβαίωση στην οποία εµφαίνεται η αναλυτική βαθµολογία στα µαθήµατα που
επέλεξαν και στην µεταπτυχιακή εργασία, όπως και η τυχόν παρακολούθηση
πρόσθετων µαθηµάτων του ΠΜΣ. Σε περίπτωση εξαιρετικής επίδοσης µπορεί να
απονεµηθεί και ειδική διάκριση.
6.12. Σε όσους µεταπτυχιακούς φοιτητές συµµετείχαν ανελλιπώς στο Πρόγραµµα
αλλά δεν συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις για την απονοµή του Μεταπτυχιακού
διπλώµατος Ειδίκευσης χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης του
Προγράµµατος.
7. Σπουδές διδακτορικού διπλώµατος
7.1 Η εκπόνηση και κρίση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του ΠΜΣ γίνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και τις διατάξεις του παρόντος.
7.2. Οι ενδιαφερόµενοι για διδακτορικό υποβάλλουν αίτηση στη Γραµµατεία του
Τµήµατος έως τις 30 Νοεµβρίου ή τις 30 Απριλίου κάθε έτους, που συνοδεύεται από
τα παραπάνω δικαιολογητικά και από τα εξής:
- Αντίγραφο µεταπτυχιακού τίτλου.
- Αντίγραφο της µεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης.
- Ερευνητική πρόταση στην οποία να αποσαφηνίζεται το αντικείµενο, οι
στόχοι, και το θεωρητικό και µεθοδολογικό πλαίσιο για την εκπόνηση της
διδακτορικής διατριβής.
Το Τµήµα έχει τη δυνατότητα, µετά από απόφαση της ΓΣΕΣ, να δηµοσιεύσει στον
ηµερήσιο τύπο σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος.
7.3. Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται από τη ΓΣΕΣ µετά από εισήγηση
του Τοµέα και εφόσον έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την επίβλεψη της διδακτορικής
διατριβής από µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος. Για κάθε υποψήφιο ορίζεται τριµελής
συµβουλευτική επιτροπή, όπως προβλέπει η σχετική νοµοθεσία.
7.4. Βασικό κριτήριο για την επιλογή των υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής είναι η ικανότητά τους για έρευνα που να οδηγεί σε αυτή, όπως προκύπτει
από τις επιδόσεις τους στις προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, τη
µεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης, το τυχόν πρόσθετο ερευνητικό τους έργο και την
ερευνητική τους πρόταση. Τα κριτήρια αυτά µπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω µε
απόφαση της ΓΣΕΣ µετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής.
7.5. Κάθε µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος µπορεί ν’ αναλάβει την επίβλεψη 5
διδακτορικών διατριβών ταυτόχρονα κατ’ανώτατο όριο, εκτός από ειδικές
περιπτώσεις για τις οποίες αποφασίζει η ΓΣΕΣ.
7.6. Εάν παρέλθει πενταετία από την εγγραφή ενός υποψηφίου διδάκτορα χωρίς να
ολοκληρωθεί η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής του µε την κατάθεσή της προς
υποστήριξη, η ΓΣΕΣ αποφασίζει, µετά από πρόταση της τριµελούς Συµβουλευτικής
Επιτροπής, τη διαγραφή του υποψηφίου ή κατ’εξαίρεση την παράταση της
προθεσµίας για ειδικούς λόγους.

8. Έναρξη ισχύος
8.1 Ο κανονισµός αυτός στην παρούσα µορφή του ισχύει από το ακαδηµαϊκό έτος
2014/15. Για τους φοιτητές που είχαν εισαχθεί στο ΜΔΕ σε προγενέστερο χρόνο ή
εκπονούσαν ήδη τότε διδακτορική διατριβή ισχύουν οι διατάξεις του προηγούµενου
κανονισµού.

