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   ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 
     ΣΜΗΜΑ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ & 
ΜΕΩΝ ΜΑΖΘΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
 

 Σν Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πξνθεξχζζεη δηαγσληζκφ εηζαγσγήο/ 

θνίηεζεο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπ απνηειείηαη απφ πέληε (5) 

θαηεπζχλζεηο : 

1) Δσρφπαχκές Δπικοινφνίες: Γομές και Πολιηικές 

2) Κοινή γνώμη και Γημόζια Δπικοινφνία 

3) Πολιηιζμικές ποσδές 

4) σγκρούζεις: Γιατείριζη σγκρούζεφν και Δπικοινφνία 

5) Φηθιακά Μέζα Δπικοινφνίας και Περιβάλλονηα  

    Αλληλεπίδραζης 
 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2083/92, φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη 

ζήκεξα απφ ην Ν. 3685/2008 ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ. 711/β7/682/14-11-95 ΦΔΚ 

1018, η. Β1 ηεο 11/12/95, ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Β7/288/26-6-2000 ΦΔΚ 873, η. 

Β’ ηεο 17/7/00, ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 100061/Β7/22-10-08 ΦΔΚ 2304, η. Β’ ηεο 

12/11/08 θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Π. Μ. . ηνπ Σκήκαηνο. 

 Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο : 

 

 

1. ΓΔΚΣΟΙ  ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ  

ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ γίλνληαη δεθηνί: 

νη πηπρηνχρνη Α. Δ. Ι. ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο ησλ Σκεκάησλ Δπηθνηλσλίαο, 

Πνιηηηζκνχ, Γεκνζηνγξαθίαο θαη ΜΜΔ, Φηινζνθηθψλ, Κνηλσληθψλ, Ννκηθψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαζψο θαη ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο. 

Δπίζεο,  

α) κφλν γηα ηελ θαηεχζπλζε «Δπξσπατθέο Δπηθνηλσλίεο: Γνκέο θαη Πνιηηηθέο» 

γίλνληαη επίζεο δεθηνί νη πηπρηνχρνη νηθνλνκηθψλ, δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, 

επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ ζπνπδψλ. 

β) κφλν γηα ηελ θαηεχζπλζε «Κνηλή γλψκε θαη Γεκφζηα Δπηθνηλσλία» γίλνληαη 

επίζεο δεθηνί νη πηπρηνχρνη Α.Δ.Ι. ησλ Σκεκάησλ Δπηθνηλσλίαο, Γεκνζηνγξαθίαο, 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Κνηλσληνινγίαο θαη Ννκηθήο.   

γ) κφλν γηα ηελ θαηεχζπλζε «Πνιηηηζκηθέο πνπδέο» γίλνληαη επίζεο δεθηνί: νη 

πηπρηνχρνη ρνιψλ Καιψλ Σερλψλ θαη Αξρηηεθηνληθήο, νη πηπρηνχρνη 

Κηλεκαηνγξαθηθψλ θαη Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ θαζψο θαη νη πηπρηνχρνη ησλ 

Θεαηξηθψλ θαη Μνπζηθψλ πνπδψλ. 



δ) κφλν γηα ηελ θαηεχζπλζε «πγθξνχζεηο: Γηαρείξηζε πγθξνχζεσλ θαη 

Δπηθνηλσλία» γίλνληαη επίζεο δεθηνί νη πηπρηνχρνη ησλ ηκεκάησλ Ιαηξηθήο θαη 

Ννζειεπηηθήο,  

ε) κφλν γηα ηελ θαηεχζπλζε «Φεθηαθά Μέζα Δπηθνηλσλίαο θαη Πεξηβάιινληα 

Αιιειεπίδξαζεο» γίλνληαη επίζεο δεθηνί νη πηπρηνχρνη ρνιψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Φεθηαθήο Σερλνινγίαο, ρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ, Αξρηηεθηνληθήο, 

Φεθηαθήο Γεκηνπξγίαο θαη Καιψλ Σερλψλ,  

ησλ νπνίσλ ν βαζκφο πηπρίνπ (ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

«Λίαλ Καιψο», κε αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π 

(πξψελ ΓΙΚΑΣΑ) φηαλ πξφθεηηαη γηα πηπρίν μέλνπ Α. Δ. Ι. Μπνξεί, επίζεο, λα γίλεη 

δεθηφο ππνςήθηνο απφ νπνηνδήπνηε Σκήκα ή ρνιή Αλψηαηεο Παηδείαο (ζχκθσλα 

κε ην   Ν. 2916/01) χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θαη 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο. Η Γεληθή 

πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο κπνξεί λα θάλεη 

δεθηέο αηηήζεηο ππνςεθίσλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ ιάβεη ζην πηπρίν ην βαζκφ «Λίαλ 

Καιψο» εθφζνλ δηαζέηνπλ δεχηεξν πηπρίν ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ή πινχζην 

ζπγγξαθηθφ, εξεπλεηηθφ ή θαιιηηερληθφ έξγν, θαζψο θαη ζεκαληηθή επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζε ηνκείο ζπλαθείο κε απηνχο ηνπ Σκήκαηνο. Οη πξφζζεηεο ηππηθέο 

πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξνχληαη θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ηνπ 

ππνςεθίνπ. 

 Οη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή 70€ γηα ηελ εμέηαζε θαθέινπ, 

πνζφ ην νπνίν ζα θαηαηίζεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 81706531 ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο. 

(Σν πνζφ απηφ δελ επηζηξέθεηαη νχηε ζηνπο κε επηηπρφληεο). 

Έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε θαη  θνηηεηέο νη νπνίνη θαζίζηαληαη  

πηπρηνχρνη ΑΔΙ θαη ΑΣΔΙ  θαηά ηελ πεξίνδν Ινπλίνπ 2010. Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

θνηηεηψλ απηψλ, απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηφο ηνπο, 

ζην νπνίν λα θαίλεηαη φηη πεξάησζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν 

ηνπ Ινπλίνπ 2010. Η εγγξαθή ηνπο, εθφζνλ επηηχρνπλ, ζα νξηζηηθνπνηεζεί κε ηελ 

έγθαηξε εληφο πξνζεζκίαο πξνζθφκηζε ηνπ αληίζηνηρνπ πηπρίνπ.  

 

2. ΑΡΙΘΜΟ  ΔΙΑΚΣΔΧΝ 

Σν Π.Μ.. ζηελ παξνχζα θάζε ζα δερηεί ζπλνιηθά πελήληα (50) θνηηεηέο γηα 

ηηο 5 θαηεπζχλζεηο.  

Δπηηπρφληεο ζεσξνχληαη νη πξψηνη δέθα (10) ζε θάζε θαηεχζπλζε πνπ ζα 

ζπγθεληξψζνπλ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε γξαπηή θαη ζηελ πξνθνξηθή 

ζπλέληεπμε θαη ζα εγγξάθνληαη κε ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπο. Η γξαπηή εμέηαζε 

αληηζηνηρεί ζην 70% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο θη αληίζηνηρα ε πξνθνξηθή ζην 

30%. Δάλ έλαο επηηπρψλ δελ απνδέρεηαη ηελ εγγξαθή ηνπ ηφηε ν αξηζκφο δέθα (10) 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο θαηά ζεηξά επφκελνπο κεηά ηνλ αξηζκφ δέθα (10) ησλ 

αξρηθά επηηπρφλησλ αλά θαηεχζπλζε. Η αθξίβεηα ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ ηνπ ππνςεθίνπ 

νξίδεηαη ζηνλ πξψην δεθαδηθφ. ε πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνη άλσ ηνπ ελφο 

ηζνβαζκνχλ ζηε 10
ε
 ζέζε ηεο θαηάηαμεο γηα ηελ θάζε θαηεχζπλζε ζεσξνχληαη 

επηηπρφληεο. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3685/2008 αξζ.4 εδ.2 επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ 

εηζαθηέσλ γίλεηαη δεθηφο έλαο (1) ππφηξνθνο ηνπ Ιδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ 

(Ι.Κ.Τ.) πνπ πέηπρε ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εζσηεξηθνχ 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Π.Μ.. θαη έλαο (1) αιινδαπφο ππφηξνθνο ηνπ 

Διιεληθνχ Κξάηνπο. 

 

 



 

 

 

3. ΥΡΟΝΙΚΗ  ΓΙΑΡΚΔΙΑ  ΑΠΟΝΟΜΗ  ΣΙΣΛΟΤ 

Η ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ δηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ζηελ Δπηθνηλσλία νξίδεηαη ζε ηξία (3) δηδαθηηθά εμάκελα θαη ε 

παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ. φπσο έρεη εγθξηζεί 

απφ ηε Γ..Δ. ηνπ Σκήκαηνο, γηα ηηο νπνίεο νη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα 

ιακβάλνπλ γλψζε θαη λα ηεξνχλ πηζηά.  

 

 

 

 

4. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα θνηηήζνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (Π. Μ. .) ηνπ Σκήκαηνο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία  ηνπ 

Σκήκαηνο (ηαδίνπ 5, 7
νο

 φξνθνο, γξαθείν 718 ηει. 2103689405-6, 2103689384-5, 

2103689457 Γεσηέρα, Σεηάρηη, Παραζκεσή 10:00-13:00) απφ Σεηάξηε 26/5/2010 – 

Παξαζθεπή  25/6/2010 ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

1. Αίηεζε (ην έληππν ρνξεγείηαη απφ ηε Γξακκαηεία ή κέζσ internet ζηελ 

ηζηνζειίδα www.media.uoa.gr). 

2. Αληίγξαθν Πηπρίνπ Α. Δ. Ι. (ησλ ηκεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ φξν 1). 

3. Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο φισλ ησλ εηψλ ζηελ νπνία πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη ν ηειηθφο βαζκφο πηπρίνπ αξηζκεηηθά. 

4. Πιήξεο Βηνγξαθηθφ εκείσκα δαθηπινγξαθεκέλν. 

5. Φσηνηππία ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

6. Γχν πζηαηηθέο Δπηζηνιέο (ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν) απφ παλεπηζηεκηαθνχο 

(κέιε ΓΔΠ). 

7. Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο (εθφζνλ ππάξρνπλ). 

8. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/αο φηη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί πιήξσο 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ θαη 

θαλνληζκφ ζπνπδψλ θαη απηήλ ηελ πξνθήξπμε. 

9. Πηζηνπνηεηηθφ μέλσλ γισζζψλ. 

10. Γξακκάηην Δίζπξαμεο απφ ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα ζηνλ ινγαξηαζκφ 

81706531. (Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ – Δηδηθφο 

Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο). 

 

Οι σπουήθιοι/ες  καηαθέηοσν είηε πρφηόησπα δικαιολογηηικά ή επικσρφμένα 

ανηίγραθα ηα οποία δεν επιζηρέθονηαι. 

 

5. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Οη εμεηάζεηο θαζψο θαη ε πξνθνξηθή εμέηαζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα 

δηελεξγεζνχλ απφ 15 επηεκβξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010 ζε εκεξνκελίεο πνπ ζα 

θαζνξηζηνχλ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε. Γελ εηζάγεηαη ππνςήθηνο, ν νπνίνο δελ ζα 

ζπγθεληξψζεη ην βαζκφ 5 (πέληε) ζε θάζε έλα απφ ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα θαη 

ζηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε. 

 Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ είλαη ππνρξεσηηθή ε άξηζηε γλψζε κίαο 

ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο, Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο. Σν επίπεδν ησλ 



γλψζεσλ ζα δηαπηζηψλεηαη είηε κε ηελ θαηνρή αληίζηνηρνπ δηπιψκαηνο, (Proficiency 

ή Toefl γηα ηα Αγγιηθά, Dalf C1 γηα ηα Γαιιηθά θαη Grosses Sprachdiplom γηα ηα 

Γεξκαληθά). Οη αιινδαπνί θνηηεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ άξηζηα ηελ ειιεληθή 

γιψζζα, θαη λα πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο. 

Θα ζπλεθηηκψληαη θαη ηα εμήο : 

Α) Οη επηδφζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο, πνπ ζα δηαπηζηψλνληαη 

απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία θαη ην βαζκφ πηπρίνπ. 

Β) Σα θίλεηξα θαη ε γεληθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα αληεπεμέιζεη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Π. Μ. . πνπ ζα δηαπηζηψλνληαη απφ δχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο 

θαζεγεηψλ ηνπο θαη απφ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηθνηλσλίαο θαη 

Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ εμαηξνχληαη απφ ηελ θαηάζεζε ησλ ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ. 

Γ) Η επηζηεκνληθή, εξεπλεηηθή ή θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ ππνςεθίσλ ζε 

ζέκαηα επηθνηλσλίαο, εθφζνλ απηή ππάξρεη. 

 Δπηζπλάπηεηαη ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηηο εμεηάζεηο. 

 

 

Αζήλα,      21/5/2010 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Δπηθνηλσλίαο θαη 

Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

 

 

Καζεγεηήο ηέιηνο Παπαζαλαζφπνπινο 



 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ ΔΞΔΣΑΔΧΝ  ΚΑΙ  ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 

1. Για ηην καηεύθσνζη: Δσρφπαχκές Δπικοινφνίες: Γομές και Λειηοσργίες 

 

 Ν. Μνχζεο Εσρωπαϊκή Ένωζη, δίκαιο, οικονομία πολιηική,  12
ε
 

αλαζεσξεκέλε έθδνζε (Παπαδήζεο), 2008, κέξνο 1
ν
 θαη 2

ν
. 

 Γ. Υ. Υξπζνρφνπ Θεωρία ηης Εσρωπαϊκής Ενοποίηζης (Παπαδήζεο), 2003, 

κέξνο 1
ν
 θαη 2

ν
. 

 . Παπαζαλαζφπνπινο, Η Τηλεόραζη ζηον 21
ο
 Αιώνα (Καζηαληψηεο), 2006. 

 Ρ. Παλαγησηνπνχινπ,  Η Τηλεόραζη εκηός ηων Τειτών(Καζηαληψηεο), 2004. 

 

2. Για ηην καηεύθσνζη: Κοινή γνώμη και Γημόζια επικοινφνία 

 

 Price Vincent (1996), Κοινή γνώμη, Αζήλα: Δθδφζεηο Οδπζζέαο. 

 Dearing James and Rogers Everett M. (2005), Ορίζονηας ηα Θέμαηα. Τα ΜΜΕ, 

οι πολιηικοί και ηο κοινό, Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζεο. 

 Υαξαιάκπεο Γεκήηξεο (1998),  Δημοκραηία και παγκοζμιοποίηζη, Αζήλα: 

Ίδξπκα άθε  Καξάγησξγα. 

 Γεκεξηδήο Νίθνο (2002), Πολιηική επικοινωνία. Διακινδύνεσζη, δημοζιόηηηα, 

διαδίκησο, Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζεο. 

  Held David (1995), Μονηέλα δημοκραηίας, Αζήλα: Δθδφζεηο Πνιχηξνπν. 

 

3.   Για ηην καηεύθσνζη: Πολιηιζμικές ποσδές  
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