
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ  
   ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 

 
     ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΜΕΩΝ ΜΑΗΙΚΘ ΕΝΘΜΕΡΩΘ 
 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 
 

 Σο Σμιμα Επικοινωνίασ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ του Εκνικοφ και 
Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν προκθρφςςει διαγωνιςμό ειςαγωγισ/ 
φοίτθςθσ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν που αποτελείται από πζντε (5) 
κατευκφνςεισ : 

1) Ευρωπαϊκζσ Επικοινωνίεσ: Δομζσ και Πολιτικζσ 
2) Κοινή γνϊμη και Δημόςια Επικοινωνία 
3) Πολιτιςμικζσ πουδζσ 
4) υγκροφςεισ: Διαχείριςη υγκροφςεων και Επικοινωνία 
5) Ψηφιακά Μζςα Επικοινωνίασ και Περιβάλλοντα  
    Αλληλεπίδραςησ 
 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 2083/92, όπωσ αντικαταςτάκθκε και ιςχφει 
ςιμερα από το Ν. 3685/2008 τθν Τπουργικι Απόφαςθ Φ. 711/β7/682/14-11-95 
ΦΕΚ 1018, τ. Β1 τθσ 11/12/95, τθν Τπουργικι Απόφαςθ Β7/288/26-6-2000 ΦΕΚ 873, 
τ. Β’ τθσ 17/7/00, τθν Τπουργικι Απόφαςθ 100061/Β7/22-10-08 ΦΕΚ 2304, τ. Β’ τθσ 
12/11/08 και τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του Π. Μ. . του Σμιματοσ. 
 Ο Διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί με τουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ : 
 
 

1. ΔΕΚΣΟΙ  ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ  
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν γίνονται δεκτοί: 
οι πτυχιοφχοι Α. Ε. Ι. τθσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ των Σμθμάτων Επικοινωνίασ, 
Πολιτιςμοφ, Δθμοςιογραφίασ και ΜΜΕ, Φιλοςοφικϊν, Κοινωνικϊν, Νομικϊν 
Οικονομικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν κακϊσ και των Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ. 
Επίςθσ,  
α) μόνο για τθν κατεφκυνςθ «Ευρωπαϊκζσ Επικοινωνίεσ: Δομζσ και Πολιτικζσ» 
γίνονται επίςθσ δεκτοί οι πτυχιοφχοι διοίκθςθσ επιχειριςεων, ευρωπαϊκϊν και 
διεκνϊν ςπουδϊν. 
β) μόνο για τθν κατεφκυνςθ «Κοινι γνϊμθ και Δθμόςια Επικοινωνία» γίνονται 
αποκλειςτικά δεκτοί οι πτυχιοφχοι Α.Ε.Ι. των Σμθμάτων Επικοινωνίασ, 
Δθμοςιογραφίασ, Πολιτικισ Επιςτιμθσ, Κοινωνιολογίασ και Νομικισ.   



γ) μόνο για τθν κατεφκυνςθ «Πολιτιςμικζσ πουδζσ» γίνονται επίςθσ δεκτοί: οι 
πτυχιοφχοι χολϊν Καλϊν Σεχνϊν και Αρχιτεκτονικισ, οι πτυχιοφχοι 
Κινθματογραφικϊν και Παιδαγωγικϊν Σμθμάτων κακϊσ και οι πτυχιοφχοι των 
Θεατρικϊν και Μουςικϊν πουδϊν. 
δ) μόνο για τθν κατεφκυνςθ «υγκροφςεισ: Διαχείριςθ υγκροφςεων και 
Επικοινωνία» γίνονται επίςθσ δεκτοί οι πτυχιοφχοι των τμθμάτων Ιατρικισ και 
Νοςθλευτικισ,  
ε) μόνο για τθν κατεφκυνςθ «Ψθφιακά Μζςα Επικοινωνίασ και Περιβάλλοντα 
Αλλθλεπίδραςθσ» γίνονται επίςθσ δεκτοί οι πτυχιοφχοι χολϊν Πλθροφορικισ και 
Ψθφιακισ Σεχνολογίασ, χεδιαςμοφ και Εφαρμοςμζνων Σεχνϊν, Αρχιτεκτονικισ, 
Ψθφιακισ Δθμιουργίασ και Καλϊν Σεχνϊν,  
των οποίων ο βακμόσ πτυχίου (ι του πιςτοποιθτικοφ) πρζπει να είναι τουλάχιςτον 
«Λίαν Καλϊσ», με αναγνϊριςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π 
(πρϊθν ΔΙΚΑΣΑ) όταν πρόκειται για πτυχίο ξζνου Α. Ε. Ι. Μπορεί, επίςθσ, να γίνει 
δεκτόσ υποψιφιοσ από οποιοδιποτε Σμιμα ι χολι Ανϊτατθσ Παιδείασ (ςφμφωνα 
με το   Ν. 2916/01) φςτερα από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ και 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ Ειδικισ φνκεςθσ. Θ Γενικι 
υνζλευςθ Ειδικισ φνκεςθσ με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ μπορεί να κάνει 
δεκτζσ αιτιςεισ υποψθφίων, οι οποίοι δεν ζχουν λάβει ςτο πτυχίο το βακμό «Λίαν 
Καλϊσ» εφόςον διακζτουν δεφτερο πτυχίο ι μεταπτυχιακό τίτλο ι πλοφςιο 
ςυγγραφικό, ερευνθτικό ι καλλιτεχνικό ζργο, κακϊσ και ςθμαντικι επαγγελματικι 
εμπειρία ςε τομείσ ςυναφείσ με αυτοφσ του Σμιματοσ. Οι πρόςκετεσ τυπικζσ 
προχποκζςεισ πρζπει να πλθροφνται κατά το χρόνο κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ του 
υποψθφίου. 
 Οι υποψιφιοι υποχρεοφνται ςτθν καταβολι 150€ για τθν εξζταςθ φακζλου, 
ποςό το οποίο κα κατατίκεται ςτον λογαριαςμό 81706531 τθσ Εμπορικισ Σράπεηασ. 
(Σο ποςό αυτό δεν επιςτρζφεται οφτε ςτουσ μθ επιτυχόντεσ). 

Ζχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτθςθ και  φοιτθτζσ οι οποίοι 
κακίςτανται  πτυχιοφχοι ΑΕΙ και ΑΣΕΙ  κατά τθν περίοδο Ιουνίου 2011. Για τθ 
ςυμμετοχι των φοιτθτϊν αυτϊν ςτθν εξζταςθ του επτεμβρίου, απαιτείται να 
κατακζςουν ωσ τισ 12 επτεμβρίου 2011 πιςτοποιθτικό από τθ Γραμματεία του 
Σμιματόσ τουσ, ςτο οποίο να φαίνεται ότι περάτωςαν τισ ςπουδζσ τουσ κατά τθν 
εξεταςτικι περίοδο του Ιουνίου 2011. Θ εγγραφι τουσ, εφόςον επιτφχουν, κα 
οριςτικοποιθκεί με τθν ζγκαιρθ εντόσ προκεςμίασ προςκόμιςθ του αντίςτοιχου 
πτυχίου.  

 
2. ΑΡΙΘΜΟ  ΕΙΑΚΣΕΩΝ 
Σο Π.Μ.. ςτθν παροφςα φάςθ κα δεχτεί ςυνολικά πενιντα (50) φοιτθτζσ για 

τισ 5 κατευκφνςεισ.  
Επιτυχόντεσ κεωροφνται οι πρϊτοι δζκα (10) ςε κάκε κατεφκυνςθ που κα 

ςυγκεντρϊςουν τον μεγαλφτερο βακμό ςτθ γραπτι και ςτθν προφορικι 
ςυνζντευξθ και κα εγγράφονται με τθ ςειρά επιτυχίασ τουσ. Θ γραπτι εξζταςθ 
αντιςτοιχεί ςτο 70% τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ κι αντίςτοιχα θ προφορικι ςτο 
30%. Εάν ζνασ επιτυχϊν δεν αποδζχεται τθν εγγραφι του τότε ο αρικμόσ δζκα (10) 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ κατά ςειρά επόμενουσ μετά τον αρικμό δζκα (10) των 
αρχικά επιτυχόντων ανά κατεφκυνςθ. Θ ακρίβεια του τελικοφ βακμοφ του 
υποψθφίου ορίηεται ςτον πρϊτο δεκαδικό. ε περίπτωςθ που υποψιφιοι άνω του 



ενόσ ιςοβακμοφν ςτθ 10θ κζςθ τθσ κατάταξθσ για τθν κάκε κατεφκυνςθ κεωροφνται 
επιτυχόντεσ. 

φμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.3685/2008 αρκ.4 εδ.2 επιπλζον του αρικμοφ 
ειςακτζων γίνεται δεκτόσ ζνασ (1) υπότροφοσ του Ιδρφματοσ Κρατικϊν Τποτροφιϊν 
(Ι.Κ.Τ.) που πζτυχε ςτο ςχετικό διαγωνιςμό μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν εςωτερικοφ 
του γνωςτικοφ αντικειμζνου του Π.Μ.. και ζνασ (1) αλλοδαπόσ υπότροφοσ του 
Ελλθνικοφ Κράτουσ. 

 
 
3. ΧΡΟΝΙΚΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΠΟΝΟΜΗ  ΣΙΣΛΟΤ 
Θ χρονικι διάρκεια για τθν απονομι του διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν 

πουδϊν ςτθν Επικοινωνία ορίηεται ςε τρία (3) διδακτικά εξάμθνα και θ 
παρακολοφκθςθ των μακθμάτων είναι υποχρεωτικι. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι 
διατάξεισ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Π.Μ. όπωσ ζχει εγκρικεί 
από τθ Γ..Ε. του Σμιματοσ, για τισ οποίεσ οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να 
λαμβάνουν γνϊςθ και να τθροφν πιςτά.  
 
 

4. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι για να φοιτιςουν ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν 

πουδϊν (Π. Μ. .) του Σμιματοσ κα πρζπει να υποβάλουν ςτθ Γραμματεία  του 
Σμιματοσ (ταδίου 5, 7οσ όροφοσ, γραφείο 718 τθλ. 2103689405-6, 2103689384-5, 
2103689457 Δευτζρα, Σετάρτη, Παραςκευή 10:00-13:00) από Δευτζρα  2/5/2011 – 
Παραςκευι  10/6/2011 τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
 

1. Αίτθςθ (το ζντυπο χορθγείται από τθ Γραμματεία ι μζςω internet ςτθν 
ιςτοςελίδα www.media.uoa.gr). 

2. Αντίγραφο Πτυχίου Α. Ε. Ι. (των τμθμάτων που αναφζρονται ςτον όρο 1). 
3. Πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ όλων των ετϊν ςτθν οποία πρζπει 

να αναγράφεται ο τελικόσ βακμόσ πτυχίου αρικμθτικά. 
4. Πλιρεσ Βιογραφικό θμείωμα δακτυλογραφθμζνο. 
5. Φωτοτυπία του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
6. Δφο υςτατικζσ Επιςτολζσ (ςε ςφραγιςμζνο φάκελο) από πανεπιςτθμιακοφσ 

(μζλθ ΔΕΠ). Οι απόφοιτοι του Σμιματοσ Επικοινωνίασ και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ 
εξαιροφνται από τθν κατάκεςθ των επιςτολϊν. 

7. Επιςτθμονικζσ Δθμοςιεφςεισ (εφόςον υπάρχουν). 
8. Τπεφκυνθ Διλωςθ του/τθσ υποψιφιου/ασ ότι μπορεί να ανταποκρικεί 

πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ υποχρεωτικισ φοίτθςθσ ςφμφωνα με τον Οδθγό 
και κανονιςμό ςπουδϊν και αυτιν τθν προκιρυξθ. 

9. Πιςτοποιθτικό ξζνων γλωςςϊν. 
10. Γραμμάτιο Είςπραξθσ από τθν Εμπορικι Σράπεηα ςτον λογαριαςμό 

81706531. (Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν – Ειδικόσ 
Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ). 

 
Οι υποψήφιοι/εσ  καταθζτουν είτε πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμζνα 
αντίγραφα τα οποία δεν επιςτρζφονται. 
 



5. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Οι εξετάςεισ κακϊσ και θ προφορικι εξζταςθ που κα ακολουκιςει κα 

διενεργθκοφν από 15 επτεμβρίου ζωσ 30 επτεμβρίου 2011 ςε θμερομθνίεσ που 
κα κακοριςτοφν με ςχετικι ανακοίνωςθ. Δεν ειςάγεται υποψιφιοσ, ο οποίοσ δεν κα 
ςυγκεντρϊςει το βακμό 5 (πζντε) ςε κάκε ζνα από τα εξεταηόμενα μακιματα και 
ςτθν προφορικι ςυνζντευξθ. 
 Για τθν επιλογι των υποψθφίων είναι υποχρεωτικι θ άριςτθ γνϊςθ μίασ 
τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ, Αγγλικισ ι Γαλλικισ ι Γερμανικισ. Σο επίπεδο των 
γνϊςεων κα διαπιςτϊνεται είτε με τθν κατοχι αντίςτοιχου διπλϊματοσ, (Proficiency 
ι Toefl με score άνω του 550 για τα Αγγλικά, Dalf C1 για τα Γαλλικά και Grosses 
Sprachdiplom για τα Γερμανικά). Οι αλλοδαποί φοιτθτζσ κα πρζπει να γνωρίηουν 
άριςτα τθν ελλθνικι γλϊςςα, και να προςκομίηουν πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ. 

Θα ςυνεκτιμϊνται και τα εξισ : 
Α) Οι επιδόςεισ των υποψθφίων ςτισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ, που κα 
διαπιςτϊνονται από τθν αναλυτικι βακμολογία και το βακμό πτυχίου. 
Β) Σα κίνθτρα και θ γενικι ικανότθτα του υποψθφίου να αντεπεξζλκει ςτισ 
απαιτιςεισ του Π. Μ. . που κα διαπιςτϊνονται από δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ 
κακθγθτϊν τουσ και από προςωπικι ςυνζντευξθ με τθ υντονιςτικι Επιτροπι του 
Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ. Όπωσ αναφζρκθκε, οι απόφοιτοι του Σμιματοσ 
Επικοινωνίασ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν εξαιροφνται από τθν κατάκεςθ των ςυςτατικϊν επιςτολϊν. 
Γ) Θ επιςτθμονικι, ερευνθτικι ι και επαγγελματικι εμπειρία των υποψθφίων ςε 
κζματα επικοινωνίασ, εφόςον αυτι υπάρχει. 
 Επιςυνάπτεται ενδεικτικι βιβλιογραφία για τισ εξετάςεισ 

 
Ακινα,      19/4/2011 
 
Ο Πρόεδροσ του Σμιματοσ Επικοινωνίασ και 
Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ 
 
 
Κακθγθτισ τζλιοσ Παπακαναςόπουλοσ 



 
 

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕ ΕΞΕΣΑΕΩΝ  ΚΑΙ  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
 
1. Για την κατεφθυνςη: Ευρωπαϊκζσ Επικοινωνίεσ: Δομζσ και Λειτουργίεσ 
 

 Ν. Μοφςθσ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, δίκαιο, οικονομία πολιτικι,  12θ 
ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ (Παπαηιςθσ), 2008, μζροσ 1ο και 2ο. 

 Δ. Χ. Χρυςοχόου Θεωρία τθσ Ευρωπαϊκισ Ενοποίθςθσ (Παπαηιςθσ), 2003, 
μζροσ 1ο και 2ο. 

 . Παπακαναςόπουλοσ, Θ Τθλεόραςθ ςτον 21ο Αιϊνα (Καςτανιϊτθσ), 2006. 

 Ρ. Παναγιωτοποφλου,  Θ Τθλεόραςθ εκτόσ των Τειχϊν(Καςτανιϊτθσ), 2004. 
 
 

 
2. Για την κατεφθυνςη: Κοινή γνώμη και Δημόςια επικοινωνία 
 

 Price Vincent (1996), Κοινι γνϊμθ, Ακινα: Εκδόςεισ Οδυςςζασ. 

 Dearing James and Rogers Everett M. (2005), Ορίηοντασ τα Θζματα. Τα ΜΜΕ, 
οι πολιτικοί και το κοινό, Ακινα: Εκδόςεισ Παπαηιςθσ. 

 Χαραλάμπθσ Δθμιτρθσ (1998),  Δθμοκρατία και παγκοςμιοποίθςθ, Ακινα: 
Κδρυμα άκθ  Καράγιωργα. 

 Δεμερτηισ Νίκοσ (2002), Πολιτικι επικοινωνία. Διακινδφνευςθ, δθμοςιότθτα, 
διαδίκτυο, Ακινα: Εκδόςεισ Παπαηιςθσ. 

  Held David (1995), Μοντζλα δθμοκρατίασ, Ακινα: Εκδόςεισ Πολφτροπο. 
 
 

 
3.   Για την κατεφθυνςη: Πολιτιςμικζσ Σπουδζσ  
 

 F. Braudel, Θ γραμματικι των πολιτιςμϊν, το κεφ. Ι. «Γραμματικι των 
πολιτιςμϊν», ςς. 49-95, και από το κεφ. ΙΙ «Οι μθ ευρωπαϊκοί πολιτιςμοί», 
τισ ςελ. 95-188, εκδ. ΜΙΕΣ, Aκινα 2001. 

 Π. Ρθγοποφλου-Γ. Ανδρεάδθσ, Ηθτιματα ιςτορίασ πολιτιςμοφ. Aπό τθν 
αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα, το κεφ. «Ο κόςμοσ τθσ Αναγζννθςθσ: ειςαγωγι 
ςτισ ρίηεσ του νεϊτερου πολιτιςμοφ», ςς. 279-414 και από το κεφ. «Θλιμζνθ 
Ατλαντίδα», τισ ςελ. 491-552, εκδ.  Σόποσ, Ακινα 2010 

  Ρ. ζνετ, Θ τυραννία τθσ οικειότθτασ. Ο δθμόςιοσ και ο ιδιωτικόσ χϊροσ ςτον 
δυτικό πολιτιςμό, Μζροσ πρϊτο-Μζροσ δεφτερο, εκδ. Νεφζλθ, Ακινα 1999.  

 R. Stam, Ειςαγωγι ςτθ κεωρία του κινθματογράφου, κεφ. 
1,2,3,5,6,7,9,10,11,14,15,18,23,24,26,30, εκδ. Πατάκθ, Ακινα 2006. 

 R. Beaton, Ειςαγωγι ςτθ νεϊτερθ ελλθνικι λογοτεχνία, από τθ ςελ. 120 του 
2ου κεφ. ζωσ τθ ςελ. 325 (τζλοσ του 4ου κεφ.) εκδ. Νεφζλθ, Ακινα 2010. 

 

http://www.bibliopolio.gr/Μοντέλα-δημοκρατίας-p-80043.html


 
 

 
 
 
 
 

4.   Για την κατεφθυνςη: Συγκροφςεισ: Διαχείριςη Συγκροφςεων  
 

 Atkinson & ςυνεργ. (2004). Ειςαγωγι ςτθν Ψυχολογία του Hilgard, Σόμοσ 
Β’. Ακινα, Παπαηιςθσ. 

 Christensen, L. (2007). Θ πειραματικι μζκοδοσ ςτθν επιςτθμονικι 
ζρευνα. Ακινα, Παπαηιςθσ (Κεφάλαια 1 ζωσ 6, & 12,13,15.) 

 Καφζτςιοσ, Κ. (2005) Δεςμόσ, Συναίςκθμα και Διαπροςωπικζσ Σχζςεισ, 
Ακινα, Συπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδανόσ. 

 Maisonneuve, J. (2001) Ειςαγωγι ςτθν Ψυχοκοινωνιολογία. Ακινα, 
Συπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδανόσ. 

 Χρθςτάκθσ, Ν. (2010). Το πρόςωπο και οι άλλοι. Θζματα επικοινωνίασ και 
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