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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1925 και αποτελεί το μεγαλύτερο σε
αριθμό φοιτητών ελληνικό πανεπιστήμιο. Οι εγκαταστάσεις της πανεπιστημιούπολης (campus)
βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και εκτείνονται σε μία έκταση περίπου 334.000 τμ, ενώ
ορισμένες από τις εγκαταστάσεις (εκπαιδευτικές και διοικητικές) βρίσκονται εκτός της
πανεπιστημιούπολης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ή σε άλλες πόλεις (Σέρρες,
Βέροια). Συνολικά περιλαμβάνει 11 Σχολές, που συγκροτούνται από 41 Τμήματα και
περιλαμβάνουν 130 Τομείς.
Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θεσμοθετημένα
Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., μία από τις μεγαλύτερες
στα Βαλκάνια, μαζί με τις 62 θεματικές και περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των
Σχολών (17 εκ των οποίων θεσμοθετημένες) συγκροτούν το σύστημα βιβλιοθηκών του A.Π.Θ. Τα
δύο αναγνωστήρια, το Φοιτητικό (χωριτηκότητας 1.300 ατόμων) και το ΕπιστημονικόΕκπαιδευτικό, συμπληρώνουν το δίκτυο της Βιβλιοθήκης.
Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 68 προγράμματα
μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά
και διεθνή. Υπάρχουν ακόμη 23 συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών, Ελλήνων και ξένων υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη, ενώ συμμέτεχει σε 48
Δίκτυα Έρευνας.
Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα περίπου 72.000 φοιτητές, εκ των οποίων οι
62.000 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 10.000 μεταπτυχιακά
προγράμματα.
Το ΑΠΘ κατέχει την πρώτη θέση ως προς την κινητικότητα μεταξύ όλων των ελληνικών Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συμμετέχει ενεργά σε διμερείς συμφωνίες για ανταλλαγές φοιτητών και
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διδασκόντων με 600 περίπου Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και έχει 108 διεθνείς Συμφωνίες
Επιστημονικής Συνεργασίας με Ευρώπη, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Ασία.
Διεθνώς κατατάσσεται στα 500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και στα 75 καλύτερα της
Ευρώπης (2013).

Πρυτανικές Αρχές
Περικλής Α. Μήτκας
Πρύτανης
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική
Σχολή
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Χρήσιμα Α.Π.Θ.
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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μεταξύ των πρώτων ακαδημαϊκών μονάδων που συγκρότησαν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
το 1925, περιλαμβανόταν και το Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Πιο
συγκεκριμένα, η έναρξη της λειτουργίας του Τμήματος χρονολογείται από το ακαδημαϊκό έτος
1928-29 και μέχρι το 1971 το πρόγραμμα σπουδών αναπτύσσονταν στα επιστημονικά πεδία
της Οικονομικής και Πολιτικής Επιστήμης, στο πλαίσιο της Σχολής Νομικών και Οικονομικών
Επιστημών (ΝΟΠΕ).
Με την αναδιοργάνωση των σπουδών το 1971, η Πολιτική Επιστήμη συμπεριελήφθη στα
επιστημονικά πεδία του Τμήματος Νομικής, ενώ οι Οικονομικές Επιστήμες οργανώθηκαν στο
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Το 1999 ιδρύθηκε το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, η
εκπαιδευτική λειτουργία του οποίου άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01 και απετέλεσε το
τρίτο τμήμα στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Με την ανασυγκρότηση
των Σχολών του ΑΠΘ το 2013, τη μετονομαζόμενη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
(ΟΠΕ) συγκροτούν τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών και
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
Τα επιστημονικά πεδία που πλαισιώνουν το περιεχόμενο των σπουδών κάθε τμήματος
εντάσσονται στις κοινωνικές επιστήμες, ενώ παράλληλα εξειδικεύονται σε τομείς σύγχρονων
γνωστικών αντικειμένων στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, στην Οικονομική Ανάπτυξη, στη
Διοίκηση, στην Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία, στην Πολιτική Ανάλυση, στη Δημοσιογραφία
και την Επικοινωνία.

Κοσμήτορας
Ευγενία Πετρίδου
Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
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ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

ΙΔΡΥΣΗ
Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) ιδρύθηκε το 1991 στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΠΔ 331/29-7-91) με αποστολή να παρέχει την
απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση για άσκηση της Δημοσιογραφίας, να ερευνά θέματα
που σχετίζονται με το αντικείμενο της Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, καθώς
και να συμβάλλει στην κατοχύρωση του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος.
Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ από την ίδρυσή του μέχρι το 2013 ήταν ανεξάρτητο Τμήμα,
ενώ στις 05/06/2013 εντάχθηκε στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΠΔ 98/2013,
ΦΕΚ 143/Α΄/5-6-2013, ΦΕΚ 140/11-6-2013 τ.Α΄).
Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με τις επί μέρους κατευθύνσεις:
α) Δημοσιογραφίας
β) Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Επίσης, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος
2008-2009 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο απονέμει τους εξής τίτλους:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
α. στη Δημοσιογραφία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας,
β. στην Επικοινωνία και τον Πολιτισμό.
Διδακτορικό Δίπλωμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.
Από τον Σεπτέμβριο του 2002, το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ στεγάζεται σε νεοκλασικό
κτίριο στην οδό Εγνατία 46, ενώ μέχρι τότε στεγαζόταν στο Μανδαλίδειο κτίριο στην παλαιά
παραλία της Θεσσαλονίκης.
Η γραμματεία βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Νέου Κτιρίου, η βιβλιοθήκη βρίσκεται στον
δεύτερο όροφο, ενώ στον πέμπτο όροφο στεγάζεται ένα εργαστήριο υπολογιστών. Αίθουσες
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διδασκαλίας υπάρχουν στον πρώτο, δεύτερο και τέταρτο όροφο και ονομάζονται
αντίστοιχα αίθουσα 1, 2, 4α και 4β.
Στο περίπτερο 1 του χώρου της ΔΕΘ (Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης) στεγάζονται επίσης πλήρως
εξοπλισμένα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά στούντιο, όπως και η έδρα του εργαστηρίου
Εφαρμογών Πληροφορικής και του εργαστηρίου Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος.
Διεύθυνση:
Εγνατία 46, Τ.Κ. 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επικοινωνία με τη γραμματεία:
Τηλ. 2310 992062, 992055 - Fax 2310 992098 - e-mail: info@jour.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://www.jour.auth.gr
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1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Διοίκηση
(Συμβούλιο, Πρύτανης,
Σύγκλητος)

Σχολή
Οικονομικών και
Πολιτικών
Επιστημών
Κοσμήτορας

Τμήμα
Οικονομικών
Επιστημών
Πρόεδρος
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Τμήμα
Πολιτικών Επιστημών
Πρόεδρος

Τμήμα
Δημοσιογραφίας και
Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας
Πρόεδρος

Γενική Συνέλευση Τμήματος
Πρόεδρος
Πασχαλίδης Γρηγόρης, αναπληρωτής καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Βέγλης Ανδρέας, καθηγητής

Μέλη
ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π.
Βαμβακάς Βασίλης, λέκτορας
Βέγλης Ανδρέας, καθηγητής
Βερβεροπούλου Ζωή, επίκουρη καθηγήτρια
Γαρδικιώτης Αντώνιος, επίκουρος καθηγητής
Δεληγιάννη Ελισάβετ, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Δημητρακοπούλου Δήμητρα, λέκτορας
Δημούλας Χαράλαμπος, λέκτορας
Δουλκέρη Αναστασία, καθηγήτρια
Καϊτατζή-Whitlock Σοφία, καθηγήτρια
Καλλίρης Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής
Λυβάνιος Δημήτριος, επίκουρος καθηγητής
Μπαλτζής Αλέξανδρος, αναπληρωτής καθηγητής
Μυστακίδου Αικατερίνη, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Πασχαλίδης Γρηγόρης, αναπληρωτής καθηγητής
Παναγιώτου Νικόλαος, λέκτορας
Πολίτης Περικλής, αναπληρωτής καθηγητής
Σβαλίγκου Χαριτωμένη, επίκουρη καθηγήτρια
Σκαμνάκης Αντώνιος, επίκουρος καθηγητής
Σιαπέρα Ευγενία, λέκτορας
Τζωαννοπούλου Μαρίνα, λέκτορας
Τριανταφύλλου-Παναγιωταρέα Άννα, καθηγήτρια
Τσουρβάκας Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής
Τσιγγίλης Νικόλαος, λέκτορας
Φραγκονικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωτής καθηγητής

Εκπρόσωπος Μελών Ε.Ε.Π
Γαλατσοπούλου Φανή

Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π.
Κεντερελίδου Κλειώ
Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π.
Χριστοδούλου Γιώργος
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Επιτροπές Τμήματος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γαρδικιώτης (συντονιστής), Βαμβακάς, Δημητρακοπούλου, Παναγιώτου, Τσουρβάκας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κεντερελίδου, Ματσιώλα, Τζωαννοπούλου
ΟΜΕΑ
Πασχαλίδης (Συντονιστής), Βέγλης, Δημούλας, Καϊτατζή, Τσιγγίλης
Υπεύθυνος Διεθνών Εκπαιδ. Προγραμμάτων
Μπαλτζής, Δημητρακοπούλου
Σύμβουλοι Σπουδών
Βερβεροπούλου, Γαλατσοπούλου, Γαρδικιώτης, Φραγκονικολόπουλος
Εκπρόσωπος Τμήματος στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Καλλίρης (τακτικός)
Δεληγιάννη (αναπληρωματικός)
Υπεύθυνος Κτηρίου
Πολίτης
Πρακτική Άσκηση
Φραγκονικολόπουλος, Μπάνου
Επιτροπή Οικονομικών
Γαλατσοπούλου, Κεντερελίδου, Ματσιώλα
Ομάδα Ερευνητικής Υποστήριξης
Γαλατσοπούλου, Κεντερελίδου, Σιδηρόπουλος
Ιστοσελίδα/Δημοσιοποίηση υλικού στο διαδίκτυο/ΑΠΕΛΛΑ
Τσαρχόπουλος

ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Λέσχη Ανάγνωσης
Ερευνητικό Σεμινάριο Υποψ. Διδ.
OpenCourses
ΑΠΕ/ΙΠΤ
Πρόγραμμα Διαλέξεων/Χορηγίες
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Βερβεροπούλου
Βαμβακάς
Καλλίρης
Σκαμνάκης
Λυβάνιος

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ανθρώπινο Δυναμικό

Διδακτικό και Επιστημονικό Προσωπικό
•Μέλη Δ.Ε.Π. (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό)
•Μέλη Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
•Μέλη Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
•Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)

Διοικητικό Προσωπικό
•Προϊσταμένη Γραμματείας
•Προσωπικό Γραμματείας
•Προσωπικό Βιβλιοθήκης

Λοιπό Προσωπικό
•Υπεύθυνοι Φύλαξης
•Υπεύθυνοι Καθαριότητας
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Διδακτικό, Ερευνητικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
Μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό)
Ονοματεπώνυμο
Καθηγητές
Δουλκέρη Αναστασία

Τηλέφωνο

e-mail

Γνωστικό αντικείμενο

2310992052

doulkeri@jour.auth.gr

Τριανταφύλλου
Παναγιωταρέα Άννα
Καϊτατζή -Γουίτλοκ Σοφία

2310992071

anpan@jour.auth.gr

2310992082

sophika@jour.auth.gr

Δίκτυα ΕπικοινωνίαςΕπικοινωνιολογίας με έμφαση στην
Επικοινωνιολογία
Δίκτυα Επικοινωνίας (Έντυπη και
Ηλεκτρονική δημοσιογραφία)
Πολιτική Επιστήμη και Πολιτική
Επικοινωνία

Βέγλης Ανδρέας

2310992092

veglis@jour.auth.gr

Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνιών στα ΜΜΕ

Δεληγιάννη Ελισάβετ

2310992081

elsa@jour.auth.gr

Καλλίρης Γιώργος

2310994280

gkal@jour.auth.gr

Μπαλτζής Αλέξανδρος

2310992066

baltzis@jour.auth.gr

Μυστακίδου Αικατερίνη
Πασχαλίδης Γρηγόρης

2310994281
2310992072

kmystaki@jour.auth.gr
paschagr@jour.auth.gr

Δίκαιο των Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας
Τεχνολογία των Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας (Ηλεκτρονικά Μέσα
Μαζικής Επικοινωνίας: Ραδιόφωνο Τηλεόραση)
Κοινωνιολογία των Τεχνών και Μαζική
Επικοινωνία
Δίκτυα Επικοινωνίας – Ρεπορτάζ
Θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού

Πολίτης Περικλής

2310992077

ppolitis@auth.gr

Τσουρβάκας Γεώργιος
Φραγκονικολόπουλος
Χρήστος
Επίκουροι Καθηγητές
Βερβεροπούλου Ζωή

2310992076
2310991979

gtsourv@jour.auth.gr
chfragk@jour.auth.gr

2310992073

zoiv@jour.auth.gr

Γαρδικιώτης Αντώνης
Λυβάνιος Δημήτρης

2310991995
2310991994

agardiki@jour.auth.gr
livanios@jour.auth.gr

Σβαλίγκου Χαριτωμένη
Σκαμνάκης Αντώνης

2310992083
2310992068

hasvalin@jour.auth.gr
askamnak@jour.auth.gr

Αναπληρωτές Καθηγητές
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Δημοσιογραφικός λόγος: Προφορά και
γραφή-ανάλυση συνεχούς λόγου
Οικονομίας και ΜΜΕ
Διεθνείς σχέσεις και ΜΜΕ

Θεωρία και κριτική των τεχνών του
λόγου και του θεάματος
Κοινωνική Ψυχολογία και ΜΜΕ
Νεότερη Ελληνική και Ευρωπαϊκή
Ιστορία
Σημειωτική του Θεάματος
Δημοσιογραφία: Ειδήσεις-Ρεπορτάζ

Λέκτορες
Βαμβακάς Βασίλειος
Δημητρακοπούλου
Δήμητρα
Δημούλας Χαράλαμπος

2310991971
2310991959
2310994245

vamvakasv@jour.auth.gr
dimitrakopouloud@jour.auth.
gr
babis@jour.auth.gr

Παναγιώτου Νίκος
Σιαπέρα Ευγενία

2310992058

npanagiotou@jour.auth.gr
esiapera@jour.auth.gr

Τζωαννοπούλου
Μαρίνα

2310992061

marijo@jour.auth.gr

Τσιγγίλης Νικόλαος

ntsigilis@jour.auth.gr

Κοινωνιολογία της επικοινωνίας
Εναλλακτική και Συμμετοχική
Δημοσιογραφία
Τεχνολογία των Μ.Μ.Ε. (Ψηφιακή
Διαχείριση Ήχου και Εικόνας στα
Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε)
Διεθνής δημοσιογραφία
Δημοσιογραφίας και Έρευνα – Νέες
Τεχνολογίες στα Ηλεκτρονικά ΜΜΕ
Εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας
και νοητικό λεξικό – διδασκαλία της
αγγλικής για ειδικούς σκοπούς
Μεθοδολογία και Στατιστική των
Κοινωνικών Επιστημών - υπό
διορισμό

Μέλη Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
Γαλατσοπούλου Φανή

2310 992096

fgal@jour.auth.gr

Μπάνου Βασιλική

2310 992074

banou@jour.auth.gr

Μπαρμπαργύρης
Κωνσταντίνος

2310 992080

barbargi@jour.auth.gr

Διδασκαλία της γερμανικής
γλώσσας
Δίκτυα ΕπικοινωνίαςΕπικοινωνιολογία
Εφαρμογές Τεχνολογιών
Πληροφορίας & Επικοινωνίας
στα Μ.Μ.Ε.

Μέλη Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Κεντερελίδου Κλειώ

2310 991976

ckent@jour.auth.gr

Ματσιώλα Μαρία

2310
2310994284
994284

mmat@jour.auth.gr
mmat@jour.auth.gr

Ναλμπάντης Γεώργιος

2310 992095

genale@jour.auth.gr

Τσαρχόπουλος
Παναγιώτης

2310 992065

patsar@jour.auth.gr

Πολιτική Επικοινωνίας –
Δημόσιες Σχέσεις
Τεχνολογικά
Ηλεκτρονικά
Εργαλεία
ΜΜΕ στα
Ηλεκτρονικά και Διαδικτυακά
ΜΜΕ
Οργάνωση και Διοίκηση των
οργανισμών επικοινωνίας
Τεχνολογίες των ΜΜΕ και των
Ψηφιακών Χώρων

Μέλη Ε.ΤΕ.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
Χριστοδούλου
Γιώργος
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2310992093

Διοικητικό Προσωπικό
Προϊσταμένη Γραμματείας
Καδινοπούλου Γεωργία

2310 991955, 992062

Προσωπικό Γραμματείας
Χατζηελευθερίου Χρήστος
ΙΔΑΧ ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

2310 991951

Παπαδοπούλου Ευφροσύνη
Εργολαβική Υπάλληλος

2310 992055

Τριανταφυλλίδου Αγγελική
Εργολαβική Υπάλληλος

2310 992063

Προσωπικό Βιβλιοθήκης
Σταματία Παπαχρήστου
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων

2310 992093

Ουρανία Κώνστα
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων

2310 992094

Υπεύθυνοι Φύλαξης
Μάτθιος Κωνσταντίνος
Εργολαβικός Υπάλληλος
Πολυζωίδης Γιώργος
Εργολαβικός Υπάλληλος

2310 991974

2310 991974

Υπεύθυνη Καθαριότητας
Δήμητρα Παπανικολάου
Εργολαβική Υπάλληλος
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2310 991974

3. ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό)
Πασχαλίδης Γρηγόριος
Αναπληρωτής καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Πτυχίο Σχολής
Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Manchester, Μεταπτυχιακό Σχολής
Συγκριτικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Essex, Διδακτορικό Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «Θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού», και ερευνητικά
ενδιαφέροντα: Πολιτισμική θεωρία και πολιτική, μαζική και οπτική επικοινωνία, ψηφιακή
κουλτούρα.
Βέγλης Ανδρέας
Αναπληρωτής καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ,
Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πτυχίο, Μεταπτυχιακό και
Διδακτορικό Τμήμα Φυσικής, Σχολής Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στα ΜΜΕ», και ερευνητικά
ενδιαφέροντα: Χρήση πληροφορικής στη Δημοσιογραφία, Δημοσιογραφικοί δικτυακοί τόποι,
Μελέτη διάδρασης δικτυακών τόπων, Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, Συστήματα
συνεργατικής εργασίας βασισμένα σε υπολογιστές, Προηγμένα συστήματα έκδοσης,
Κατανεμημένη εκτύπωση, Υποστηρικτικά συστήματα μάθησης.
Βαμβακάς Βασίλειος
Λέκτορας, Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Τμήμα Κοινωνιολογίας του Goldsmiths College,
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Διδακτορικό Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, με γνωστικό
αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κοινωνιολογία της
δημοφιλούς κουλτούρας, πολιτική επικοινωνία, πολιτισμικές σπουδές.
Βερβεροπούλου Ζωή
Επίκουρη καθηγήτρια, Πτυχίο, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας &
Φιλολογίας, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και κριτική των τεχνών του λόγου και του
θεάματος» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Θεωρία και γλώσσα της κριτικής (του θεάτρου, της
λογοτεχνίας και των τεχνών γενικότερα), δημοσιογραφικός λόγος για τις τέχνες, θεωρία
θεάτρου, θεωρία λογοτεχνίας, σχέσεις λογοτεχνίας και θεάτρου, σχέσεις δημοσιογραφίας, ΜΜΕ
και λογοτεχνίας, σχέσεις δημοσιογραφίας, ΜΜΕ και θεάτρου/θεάματος.
Γαρδικιώτης Αντώνης
Επίκουρος καθηγητής, Πτυχίο Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μεταπτυχιακό (MSc)
London School of Economics and Political Sciences, University of London, Μεταπτυχιακό (PgDip)
School of Social Sciences, Cardiff University, Διδακτορικό School of Psychology, Cardiff University,
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με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.» και ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Κοινωνική επιρροή και πειθώ, επιδράσεις των μέσων, κοινωνικά μέσα, επικοινωνία της υγείας.

Δεληγιάννη Έλσα
Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Πτυχίο Νομική Σχολής ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Νομική
Σχολή, Πανεπιστήμιομιο Paris 2 με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο & Επικοινωνία» και ερευνητικά
ενδιαφέροντα: Πνευματική ιδιοκτησία, Δίκαιο & Ηθική στα Νέα Μέσα Επικοινωνίας,
Δημοσιογραφική ηθική /δεοντολογία, Εγγραμματισμός στα Νέα Μέσα.
Δημητρακοπούλου Δήμητρα
Λέκτορας, Πτυχίο Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό Publishing Studies, University of Stirling, UK, Διδακτορικό Τμήμα
Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, με γνωστικό αντικείμενο «Εναλλακτική και
Συμμετοχική Δημοσιογραφία» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
εναλλακτικές και συμμετοχικές μορφές δημοσιογραφίας, κοινωνικά κινήματα και κοινωνική
δικτύωση, ψηφιακός εγγραμματισμός
Δημούλας Χαράλαμπος
Λέκτορας, Δίπλωμα και Διδακτορικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία των Μ.Μ.Ε. (Ψηφιακή διαχείριση ήχου
και εικόνας στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ)» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ηλεκτρονικά ΜΜΕ, τεχνικές
διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχομένου, ραδιοτηλεοπτική παραγωγή, τεχνολογίες
ψηφιακής - διαδικτυακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου, ψηφιακός κινηματογράφος, τεχνολογίες
πολυμέσων - υπερμέσων, επεξεργασία σήματος, έξυπνα συστήματα, ευφυής επεξεργασία και
σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού περιεχομένου.
Δουλκέρη Αναστασία
Καθηγήτρια, Πτυχίο Νομική Σχολή ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής και
Οικονομικής Ανάπτυξης, Σορβόννη, Πανεπιστήμιο Παρισιού Ι & Νομική Σχολή, ΑΠΘ, Διδακτορικό
Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Σορβόννη, Πανεπιστήμιο Παρισιού ΙΙ,
με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Επικοινωνίας – Επικοινωνιολογία» και ερευνητικά
ενδιαφέροντα: Διαφήμιση, Αθλητισμός και ΜΜΕ, Παιδί και ΜΜΕ, Φύλο και ΜΜΕ.
Καϊτατζή-Γουίτλοκ Σοφία
Καθηγήτρια, Πτυχίο Uppsala University, Μεταπτυχιακό City University, Λονδίνο Διδακτορικό
Westminster University, Λονδίνο, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη και Πολιτική
Επικοινωνία» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πολιτική επικοινωνία, επικοινωνιακή πολιτική,
‘επικοινωνιακές σχέσεις εξουσίας’, δημοκρατία και επικοινωνία, πολιτική οικονομία της
γνώσης/άγνοιας, πολιτική οικονομία της ‘κοινωνίας των πληροφοριών’, επικοινωνιακά
προβλήματα ψηφιακής εποχής: πληροφοριακός πληθωρισμός (infoflation), κ.ά.
Καλλίρης Γεώργιος
Αναπληρωτής καθηγητής, Δίπλωμα και Διδακτορικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία των Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας (Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Ραδιόφωνο - Τηλεόραση)» και
ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τεχνικές λήψης, επεξεργασίας και αναπαραγωγής του ήχου, Τεχνικές
λήψης, επεξεργασίας και αναπαραγωγής της εικόνας, Τεχνολογίες και τεχνικές διαχείρισης του
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οπτικοακουστικού περιεχομένου, Εκπαίδευση με πολυμέσα και ηλεκτρονική μάθηση,
Οπτικοακουστικές παραγωγές, Παραγωγές διαδικτυακού ραδιοφώνου και τηλεόρασης.
Λυβάνιος Δημήτριος
Επίκουρος καθηγητής, Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ,
Διδακτορικό Τμήμα Ιστορίας, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεότερη ελληνική και
βαλκανική ιστορία, 18ος -20ος αι., εθνικά κινήματα σε Ελλάδα και Βαλκάνια, ελληνική
ιστοριογραφία, η λειτουργία της βίας και της θρησκείας στη διαμόρφωση των συλλογικών
ταυτοτήτων, το Μακεδονικό Ζήτημα.
Μπαλτζής Αλέξανδρος
Αναπληρωτής καθηγητής, Πτυχίο, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Τμήμα Κοινωνιολογίας,
Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Σόφιας “St. Kliment Ohridski” με γνωστικό αντικείμενο
«Κοινωνιολογία των Τεχνών και Μαζική Επικοινωνία» και ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, παγκοσμιοποίηση, παραγωγή και κατανάλωση
πολιτισμού, πολιτιστική πολιτική.

Μυστακίδου Αικατερίνη
Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό M.A. Comparative
Literature SUNY at Binghampton, Διδακτορικό Comparative Literature N.Y.U under the aegis of
Princeton University, με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Επικοινωνίας, Ειδήσεις» και ερευνητικά
ενδιαφέροντα: Ζητήματα δημοσιογραφίας και επικοινωνίας ειδικά γύρω από την πολιτική και
διπλωματία.
Τριανταφύλλου - Παναγιωταρέα Άννα
Καθηγήτρια, Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Διδακτορικό Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο ‘ Δίκτυα
Επικοινωνίας (έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία) και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αίτια
φθίνουσας πορείας Τύπου, Παράγοντες εμπορευματοποίησης ειδήσεων, Ποιοτική και ποσοτική
αξιολόγηση τηλεοπτικής ενημέρωσης, Πολιτική ενημέρωση και κοινωνική οργάνωση στα Νέα
Μέσα, Συμβουλευτική επικοινωνίας Πολιτισμού.
Παναγιώτου Νικόλαος
Λέκτορας, Πτυχίο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο,
Μεταπτυχιακό University of Kent at Canterbury, Διδακτορικό Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ,
ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Δημοσιογραφία» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διεθνή
Δημοσιογραφία, Διαχείριση Κρίσεων, Πολιτική Επικοινωνία, Ειρηνευτική Δημοσιογραφία,
Διεθνείς Σχέσεις.
Πολίτης Περικλής
Αναπληρωτής καθηγητής, Πτυχίο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, ΑΠΘ,
Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Τμήμα Φιλολογίας, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση
λόγου των ΜΜΕ» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανάλυση λόγου Τύπου & τηλεόρασης, ανάλυση
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λόγου διαφήμισης, αφηγηματολογία & ΜΜΕ, κοινωνιογλωσσολογία των ΜΜΕ και του
διαδικτύου, σώματα κειμένων δημοσιογραφικού λόγου, λεξικογραφία.
Σβαλίγκου Χαριτωμένη
Επίκουρη καθηγήτρια, Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ,
Διδακτορικό Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, με γνωστικό
αντικείμενο «Σημειωτική του θεάματος» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Σημειωτική του
θεατρικού λόγου, κριτική θεάτρου, θεωρία λογοτεχνίας, σημειωτική του κινηματογράφου,
σημειολογία της εικόνας και του θεάματος.
Σιαπέρα Ευγενία
Λέκτορας, Πτυχίο Social Psychology, LSE, Μεταπτυχιακό Media and Communications, LSE
Διδακτορικό Social & Political Sciences, European University Institute, με γνωστικό αντικείμενο
«Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαδικτυακή
Δημοσιογραφία, Κοινωνικά Μέσα, Πολυπολιτισμικότητα, Πολιτική Θεωρία, Πολιτική
Δημοσιογραφία και Επικοινωνία.
Σκαμνάκης Αντώνιος
Επίκουρος καθηγητής, Πτυχίο School of Humanities and Social Sciences, University of
Wolverhampton, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό School of Communications, Dublin City
University με γνωστικό αντικείμενο «Δημοσιογραφία: Ρεπορτάζ-Ειδήσεις» και ερευνητικά
ενδιαφέροντα: Σχέσεις πολιτικής εξουσίας και δημοσιογραφίας, Περιφερειακά ΜΜΕ, Εξέλιξη των
δημοσιογραφικών σπουδών στην Ευρώπη, Περιβάλλον και Δημοσιογραφία.
Τσουρβάκας Γεώργιος
Αναπληρωτής καθηγητής, Πτυχίο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο και Τμήμα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μεταπτυχιακό Master Law
and Economics Διαπανεπιστημιακό Hamburg, Linkoping, Stockholm Universities, Διδακτορικό
Τμήμα Κοινωνιολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία των ΜΜΕ»
και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τα Οικονομικά των ΜΜΕ, το Μάνατζμεντ των οργανισμών
επικοινωνίας και πολιτισμού, το μάνατζμεντ των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, το μάρκετινγκ
των πολιτιστικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.
Τζωαννοπούλου Μαρίνα
Λέκτορας, Πτυχίο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό Centre for
Language and Communication Studies, Trinity College, Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, Διδακτορικό
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Εκμάθηση
δεύτερης/ξένης γλώσσας και νοητικό λεξικό – διδασκαλία της αγγλικής για ειδικούς σκοπούς»
και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εφαρμοσμένη γλωσσολογία, εκμάθηση, απόκτηση και
διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας, ψυχογλωσσολογία, αγγλικά για ειδικούς σκοπούς,
ολοκληρωμένα προγράμματα μάθησης και περιεχομένου.
Τσιγγίλης Νικόλαος
Λέκτορας, Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό (MSc) Διατμηματικού
Προγράμματος ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό (PGCert) Mathematics and Statistics, University of Lancaster,
Διδακτορικό Εθνική Ακαδημία Αθλητισμού, Βουλγαρία, Διδακτορικό Τμήματος Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία και
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Στατιστική Κοινωνικών Επιστημών» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: μέθοδοι έρευνας στις
κοινωνικές επιστήμες, εφαρμογές στατιστικών μεθόδων, ψυχομετρία, αθλητισμός και ΜΜΕ.
Φραγκονικολόπουλος Χρήστος
Αναπληρωτής καθηγητής, Πτυχίο Πολιτική Επιστήμη, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών
Σχέσεων, University of Kent at Canterbury, Διδακτορικό Διεθνείς Σχέσεις, Τμήμα Πολιτικών
Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων, University of Kent at Canterbury, με γνωστικό αντικείμενο
«Διεθνείς Σχέσεις & ΜΜΕ» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμοί,
Παγκόσμια Διακυβέρνηση, Διεθνείς Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις, Εξωτερικές ΕιδήσειςΔιεθνείς Σχέσεις και ΜΜΕ, Ειρηνευτική Δημοσιογραφία, Δημόσια Διπλωματία.
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Μέλη ΕΕΠ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
Γαλατσοπούλου Φανή
Μέλος ΕΕΠ, Πτυχίο Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό
Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ, Διδακτορικό Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ, με γνωστικό
αντικείμενο «Διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ηλεκτρονικά
περιβάλλοντα μάθησης, μοντέλα και σενάρια εκπαίδευσης από απόσταση, ανάπτυξη
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, εκπαίδευση ενηλίκων, θεωρίες μάθησης, βιωματική και δια
βίου μάθηση, προγράμματα ξενόγλωσσης κατάρτισης για ειδικούς σκοπούς, ξενόγλωσση
ταξιδιωτική δημοσιογραφία και τουριστικό ρεπορτάζ.
Μπάνου Βασιλική
Μέλος ΕΕΠ, Πτυχίο Νομικής Σχολής, ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό M.A Mass Communication , Faculty of
Social Sciences, Centre of Mass Communication Research, University of Leicester, με γνωστικό
αντικείμενο «Δίκτυα Επικοινωνίας- Επικοινωνιολογία» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Η Ελληνική
τηλεόραση, η ιστορία της και η εξέλιξή της, Ανάλυση περιεχομένου των δημοφιλέστερων
τηλεοπτικών εκπομπών, Νέες προσεγγίσεις της δομής και λειτουργίας της τηλεόρασης στην
εποχή των νέων μέσων, Το μέλλον της διαφήμισης στην Ελλάδα της κρίσης.
Μπαρμπαργύρης Κωνσταντίνος
Μέλος ΕΕΠ, Πτυχίο Τμήμα Φυσικής, Σχολής Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό Τμήμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιο-ηλεκτρολογίας), Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ.,
Διδακτορικό Τμήμα Φυσικής, Σχολής Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας στα Μ.Μ.Ε.» και ερευνητικά
ενδιαφέροντα: Δίκτυα τηλε-πληροφορικής και εφαρμογές, Ηλεκτρονικές εκδόσεις στο Διαδίκτυο,
Εκπαιδευτική τεχνολογία και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, Επιστημονικοί υπολογισμοί με
πακέτα μαθηματικού λογισμικού, Σήματα και συστήματα, Συστήματα αυτομάτου ελέγχου,
Πληροφορικός έλεγχος, Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα και κυκλώματα.

Μέλη Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Κεντερελίδου Κλειώ
Μέλος ΕΔΙΠ, Πτυχίο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Νομικών και Οικονομικών
Επιστημών, ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό Institute of Communications Studies, University of Leeds,
Διδακτορικό Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική
Επικοινωνίας – Δημόσιες Σχέσεις» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δημόσια και Πολιτική
Επικοινωνία, Δημόσια Πληροφόρηση, Στρατηγική και Πολιτική Επικοινωνίας, Δημόσιες Σχέσεις,
Κυβερνητική Επικοινωνία, Κοινοβουλευτικός Έλεγχος, Εκλογές και Εκδημοκρατισμός,
Επικοινωνία σε περιπτώσεις Κρίσεων και Συγκρούσεων, Επικοινωνία για την Ευαισθητοποίηση –
Ενεργοποίηση των Πολιτών, Κοινωνική και Αναπτυξιακή Επικοινωνία, Περιβαλλοντική
Επικοινωνία, Επικοινωνία της Δημόσιας Υγείας, Επικοινωνία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Δημοσιογραφία, τα Μέσα Επικοινωνίας και τις Μεθόδους Έρευνας της Επικοινωνίας.
Ματσιώλα Μαρία
Μέλος ΕΔΙΠ, Δίπλωμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, ΑΠΘ, Διδακτορικό Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ, με γνωστικό
αντικείμενο «Ηλεκτρονικά ΜΜΕ» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νέες τεχνολογίες και η
επίδρασή τους στη σύγχρονη δημοσιογραφία (έντυπη, ηλεκτρονική και διαδικτυακή), New
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Media, Διαδικτυακό ραδιόφωνο και τηλεόραση, News On Demand (εξατομικευμένες υπηρεσίες
παρουσίασης κατ’ απαίτηση ειδήσεων υπερμέσων). Συστήματα αναζήτησης πληροφοριών και
διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα εγγραφής
επεξεργασίας και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, εξελιγμένες μορφές τηλεοπτικών
συστημάτων.
Ναλμπάντης Γεώργιος
Μέλος ΕΔΙΠ, Πτυχίο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο και Νομική Σχολής, ΑΠΘ,
με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση των οργανισμών επικοινωνίας» και
ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οργάνωση και Διοίκηση των οργανισμών επικοινωνίας, Μάρκετινγκ,
Αρχές Οικονομικής.
Τσαρχόπουλος Παναγιώτης
Μέλος ΕΔΙΠ, Πτυχίο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική
Σχολή, ΑΠΘ, Διδακτορικό Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες των
ΜΜΕ και των ψηφιακών χώρων» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: διαδικτυακή δημοσιογραφία,
συλλογή, ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ευφυείς
πόλεις.

Προσωπικό Βιβλιοθήκης
Κώνστα Ουρανία
Βιβλιοθηκονόμος, Πτυχίο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ, Μεταπτυχιακό Αρχειονομίας –
Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο ειδικός της Πληροφορίας με ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ανοικτή πρόσβαση, Ακαδημαϊκά Αποθετήρια, Ψηφιακό χάσμα,
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Πληροφοριακή παιδεία, Διαχείριση γνώσης.
Παπαχρήστου Σταματία
Βιβλιοθηκονόμος, Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό Institute for
the Contemporary, Lancaster University, Υποψήφια διδάκτορας, με γνωστικό αντικείμενο «Τέχνη
και Κοινωνία, Σύγχρονη Θεατρική Πρακτική» και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κοινωνικοποιητικές
Λειτουργίες της Τέχνης, Πολιτική Εκπαίδευση και Εφαρμοσμένο Θέατρο, Σύγχρονες πολιτιστικές
πρακτικές.
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4. ΣΠΟΥΔΕΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ έτος σπουδών κοινό για όλους

Β΄

έτος

Κατεύθυνση
Δημοσιογραφίας

Κατεύθυνση
ΜΜΕ
Κοινά
Μαθήματα
κορμού

Μαθήματα
Υποχρεωτικά της
κατεύθυνσης

Μαθήματα
Επιλογής της
κατεύθυνσης

Μαθήματα
Επιλογής της
κατεύθυνσης

Ξενόγλωσσες
Δημοσιογραφικές
Εφαρμογές

Μαθήματα
Επιλογής κοινά
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Πτυχιακή
Εργασία

Μαθήματα
Υποχρεωτικά της
κατεύθυνσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ονομασία του τίτλου Σπουδών:
Πτυχίο Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Επίπεδο του τίτλου:
Προπτυχιακό
Απαιτήσεις Εισαγωγής:
Απολυτήριο λυκείου - Εξετάσεις εθνικού επιπέδου
Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά
αποτελέσματα:
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. οι φοιτητές
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν σε 48 συνολικά μαθήματα (18
Υ/υποχρεωτικά κορμού, 6 ΥΚ/υποχρεωτικά κατεύθυνσης, 20 ΕΚ/επιλογής κατεύθυνσης και 4
Ε/επιλογής). Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν πρακτική άσκηση, η οποία αντιστοιχεί σε ένα
μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης και αντιστοιχεί σε 6 ECTS, ενώ υποχρεούνται να εκπονήσουν
πτυχιακή εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 12 ECTS. Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές ή προφορικές
εξετάσεις, καθώς και με γραπτές δοκιμασίες και εργασίες.

Στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. λειτουργούν δύο κατευθύνσεις σπουδών:
Α. Δημοσιογραφία
Β. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων
ικανών να κατανοούν τη διαμεσολαβημένη επικοινωνία στις ποικίλες μορφές, εφαρμογές,
διαστάσεις και λειτουργίες της, καθώς και να προάγουν την επιστημονική μελέτη και διερεύνηση
της εξέλιξης και του ρόλου αυτής στη σύγχρονη κοινωνία και κουλτούρα. Συνδυάζοντας θεωρία
και πρακτική, ειδική και γενική παιδεία, επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες,
διεπιστημονική προσέγγιση και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, το πρόγραμμα σπουδών
αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα που συντελούν στην παραγωγική, κοινωνικά υπεύθυνη
και δημιουργική παρουσία των αποφοίτων στους ποικίλους τομείς της δημόσιας επικοινωνίας
και ενημέρωσης.
Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης "Δημοσιογραφίας" δύνανται να αποκτήσουν τις
εξής δεξιότητες:
1) να παράγουν δημοσιογραφικά κείμενα διαφόρων ειδών και για διαφορετικά μέσα
ενημέρωσης (έντυπα, οπτικο-ακουστικά, διαδικτυακά),
2) να συλλέγουν, αναλύουν και συνθέτουν στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τις μεθόδους
και τις τεχνικές της δημοσιογραφικής έρευνας,
3) να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
4) να τηρούν τους κανόνες και τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας,
5) να σέβονται και να προάγουν τις αρχές της ελευθερίας της γνώμης, της σκέψης και της
ελευθεροτυπίας.

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης "Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας" δύνανται να αποκτήσουν τις εξής
δεξιότητες:
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1) να εφαρμόζουν τη θεωρία στους βασικούς τομείς της εφαρμοσμένης επικοινωνίας (Δημόσια
και Κοινωνική Επικοινωνία, Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Πολιτική Επικοινωνία),
2) να διεξάγουν ποσοτική και ποιοτική έρευνα στο χώρο των επικοινωνιών,
3) να αναλύουν τις πολιτικές, την οικονομία, τη διοίκηση και τη λειτουργία των θεσμών της
μαζικής επικοινωνίας μέσα στο σύγχρονο, κοινωνικό και διεθνές περιβάλλον,
4) να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
5) να σέβονται και να προάγουν τις αρχές της δημοκρατίας και πλουραλιστικής δημόσιας
σφαίρας.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, επιπλέον της
επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισής τους έχουν την ικανότητα:
1) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα,
2) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες αξιοποιώντας τα
σύγχρονα τεχνολογικά μέσα,
3) να εργάζονται εξίσου αποτελεσματικά, αυτόνομα και σε ομάδες,
4) να προσαρμόζονται σε νέες εργασιακές συνθήκες και να ανακαινίζουν τις γνώσεις και τις
δεξιότητές τους,
5) να προσεγγίζουν το αντικείμενο της εργασίας τους με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο,
6) να σέβονται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα,
7) να επιδεικνύουν επαγγελματική υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία σε ό,τι αφορά
θέματα φύλου, φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπινων δικαιωμάτων,
8) να προάγουν την ελεύθερη, απροκατάληπτη και κριτική σκέψη.
Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές
Σύστημα βαθμολογίας
Ο βαθμός του πτυχίου ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα επιτυχίας:
Άριστα (Arista) Excellent: 8.5 – 10.00
Λίαν Καλώς (Lian Kalos) Very Good: 6.50 – 8.49
Καλώς (Kalos) Good: 5.00 – 6.49
Ανεπιτυχώς (Anepitychos) Fail: 0 – 4.99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5 (πέντε).
Επίσημη διάρκεια του προγράμματος:
8 εξάμηνα, 240 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκές πιστωτικές
μονάδες μεταφοράς) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS ( 1 ECTS = 25 – 30 ώρες φόρτου
εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007, Νο
5/89656/Β3 ΑΡΘΡΟ 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο
αριθμός των απαιτούμενων ECTS (> =2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται απο το
φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης
κτλ.
Τρόπος σπουδών:
Πλήρης φοίτηση
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Από το Σεπτέμβριο του 2005 έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο ισχύει
για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 (απόφαση
ΠΓΣ 162/20-4-2005).

1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του ΠΔ για την ίδρυση του Τμήματος (Π.Δ. 331/29-7-91),
λειτουργούν δύο βασικές κατευθύνσεις σπουδών, που είναι η κατεύθυνση Δημοσιογραφίας και
η κατεύθυνση Mέσων Mαζικής Eπικοινωνίας.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2.1 Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το περιεχόμενο
Ανάλογα με το περιεχόμενό τους, τα μαθήματα διακρίνονται στις ακόλουθες τέσσερις
(4) κατηγορίες:
Α. Yποχρεωτικά (Y)
Mαθήματα κορμού α΄και β΄ εξαμήνου που περιλαμβάνουν την εισαγωγή στο γνωστικό πεδίο
της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας, καθώς και γενικότερα, στις κοινωνικές επιστήμες.
Β. Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚ)
Oι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν και να περάσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα της
κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει, προκειμένου να αποφοιτήσουν (από το γ΄ έως το η΄ εξάμηνο).
Γ. Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΚ)
Mαθήματα που αφορούν τους πιο εξειδικευμένους τομείς και εφαρμογές της κάθε κατεύθυνσης.
Oι φοιτητές κάθε κατεύθυνσης οφείλουν να πάρουν ένα συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων αυτής
της κατηγορίας προκειμένου να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου σε
οποιαδήποτε από τις δύο κατευθύνσεις. Πρόκειται για μια κρίσιμη κατηγορία μαθημάτων, η
οποία συνδέεται άμεσα με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων, ενώ επιπλέον
παρακολουθεί τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στα επιστημονικά πεδία και στην αγορά
εργασίας. Tην ίδια στιγμή, ευνοεί την ανάπτυξη των προσωπικών ενδιαφερόντων των φοιτητών.
Δ. Eπιλογής (E)
Mαθήματα τα οποία συμβάλλουν στην ευρύτερη παιδεία των φοιτητών στις κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες( π.χ. Iστορία, Oικονομία, Kοινωνιολογική και Πολιτική Θεωρία,
Φιλοσοφία, Kοινωνική Ψυχολογία, Iστορία Tέχνης και Πολιτισμού), τις τέχνες(π.χ. Θέατρο,
Mουσική, Λογοτεχνία) και τις σύγχρονες τεχνολογικές δεξιότητες. Στην κατηγορία αυτή μπορούν
να συμπεριληφθούν μαθήματα που διδάσκονται σε άλλα Tμήματα της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών, αλλά και γενικότερα του A.Π.Θ., κατόπιν σχετικής εισήγησης της
Eπιτροπής Προγράμματος.
2.2 Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τη μορφή
Σύμφωνα με τη μορφή τους, τα μαθήματα διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες:
1. Θεωρητικά (Θ)
Mαθήματα τα οποία προσφέρουν, μέσω διαλέξεων, ένα κυρίως θεωρητικό σύνολο γνώσεων.
2. Eργαστηριακά (E)
Mαθήματα τα οποία προσφέρουν ένα κυρίως ή αποκλειστικά εφαρμοσμένο σύνολο γνώσεων
και δεξιοτήτων, περιλαμβάνουν πρακτικές ασκήσεις και δραστηριότητες, και απαιτούν τη χρήση
εργαστηριακών μέσων ή υποδομών.
3. Θεωρητικά – Aσκήσεις (Θ/A)
Mαθήματα τα οποία συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των παραπάνω δύο κατηγοριών, δηλαδή
την εκμάθηση θεωρητικών εννοιών και αναλυτικών μεθόδων, με το εφαρμοσμένο έργο μέσω
τηςδιενέργειας πρακτικών ασκήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να
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επιτύχουν μια συνθετική, ταυτόχρονα θεωρητική και εφαρμοσμένη εποπτεία ενός γνωστικού
αντικειμένου.

2.3 Διδακτικές μονάδες
Όλα τα μαθήματα που εντάσσονται στην κατηγορία των Θεωρητικών (Θ) είναι τρίωρης διάρκειας
(ανά εβδομάδα). Tα Εργαστηριακά (Ε) μπορούν δυνητικά να είναι και πλέον των 3 ωρών
εβδομαδιαίως. Tα μαθήματα της κατηγορίας Θεωρητικά-Ασκήσεις (Θ/Α) είναι πεντάωρης
διάρκειας (ανά εβδομάδα). Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα διδακτικών μονάδων, τα
μαθήματα του α΄ και β΄εξαμήνου, καθώς και τα Επιλογής αντιστοιχούν σε 4 ECTS, τα Υποχρεωτικά
Κατεύθυνσης και τα Επιλογής Κατεύθυνσης σε 5 ECTS, ενώ όσα περιλαμβάνουν εργαστηριακή
άσκηση αντιστοιχούν σε 6 ECTS.
2.4 Δήλωση και παρακολούθηση μαθημάτων
Στην αρχή κάθε εξαμήνου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δηλώνουν όλα τα μαθήματα που
πρόκειται να παρακολουθήσουν κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση
αλλαγής κατεύθυνσης σπουδών, αυτή θα πρέπει να προκύπτει από το έντυπο της δήλωσης
μαθημάτων.
Η δήλωση είναι υποχρεωτική, ώστε να καταρτιστούν οι βαθμολογικές καταστάσεις και να έχουν
δικαίωμα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να παραλάβουν τα δωρεάν συγγράμματα.
Φοιτητής ή φοιτήτρια που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα, δεν μπορεί να εξεταστεί σε αυτό
κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο, ούτε κατά τη διορθωτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου
και θα πρέπει να το δηλώσει σε επόμενο εξάμηνο. Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει και
μαθήματα, τα οποία οι φοιτητές είχαν δηλώσει παλαιότερα, αλλά απέτυχαν στις εξετάσεις τους,
και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν κατά το τρέχον εξάμηνο.
Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια, δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το άθροισμα ν+3, όπου ν είναι ο ενδεικτικός αριθμός των μαθημάτων
κάθε εξαμήνου (για το Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ν=6). Από τον παραπάνω περιορισμό
εξαιρούνται οι επί πτυχίω φοιτητές (μετά το Η΄ εξάμηνο), οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι
11 μαθήματα ανά εξάμηνο.
H παρακολούθηση των μαθημάτων είναι προαιρετική για τα Θεωρητικά και υποχρεωτική για τα
Eργαστηριακά και τα Θεωρητικά-Aσκήσεις.
Όπως και στο σύνολο της ελληνικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όριο εγγραφών μπορεί να
υπάρχει μόνον για τα εργαστηριακά μαθήματα, εφόσον η υλικοτεχνική υποδομή των
εργαστηρίων δεν επαρκεί για το σύνολο των φοιτητών. Στην περίπτωση που ένα εργαστηριακό
μάθημα εντάσσεται στην ομάδα των υποχρεωτικών μαθημάτων, θα υπάρχει διδακτική πρόνοια
ώστε να δημιουργούνται πλέον του ενός τμήματα, προκειμένου να μπορούν να το
παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ενός εξαμήνου.
Όπως επίσης ισχύει γενικά, ένα μάθημα επιλογής δεν μπορεί να διδαχθεί και να εξεταστεί εάν
δεν το δηλώσει ένας ελάχιστος αριθμός φοιτητών, προερχόμενων από το οικείο Tμήμα (=5).

3. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
H εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική και για τις δύο κατευθύνσεις. Tο θέμα της
πτυχιακής εργασίας δύναται να δηλώνεται στο τέλος του ΣΤ΄ εξαμήνου, και εφόσον κάποιος έχει
δοκιμασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 30 μαθήματα. H πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε 6 ECTS.
Οι φοιτητές υποχρεούνται να διαβάσουν προσεκτικά τον κανονισμό εκπόνησης πτυχιακής
εργασίας, όπου παρέχονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και οδηγίες.

4. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αναλυτική Περιγραφή του πρώτου έτους σπουδών:
Όλοι οι πρωτοετείς παρακολουθούν ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει:
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α. εισαγωγικά μαθήματα στα δύο βασικά γνωστικά πεδία της Δημοσιογραφίας και των Mέσων
Mαζικής Eπικοινωνίας
β. μαθήματα που προσφέρουν μια συνθετική εικόνα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, από
ιστορική, πολιτική και πολιτισμική άποψη
γ. μαθήματα που προσφέρουν μια συνοπτική εικόνα του σύγχρονου ευρωπαϊκού και διεθνούς
περιβάλλοντος
δ. εξοικείωση με βασικές εφαρμογές της πληροφορικής στο περιβάλλον γραφείου
ε. ένα μάθημα αφιερωμένο στην εκμάθηση τεχνικών συγγραφής
στ. ένα ξενόγλωσσο μάθημα (για ειδικούς σκοπούς) στα πεδία της δημοσιογραφίας και των
MME. Oι φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα στη γλώσσα που γνωρίζουν καλύτερα.
Οι φοιτητές του Α΄ έτους μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ξένης γλώσσας (γαλλικής ή
γερμανικής), τα οποία προσφέρονται ως μαθήματα Επιλογής (βλ. σχετικό πίνακα στο κεφάλαιο
για το Πρόγραμμα Σπουδών). Στο χειμερινό εξάμηνο 2013-2014 προσφέρεται το μάθημα
‘Γερμανικά ΙΙΙ- Daf Brückenkurs’ για προχωρημένους.
Tο διδακτικό πρόγραμμα του A΄ έτους, συμπληρώνει ένα σεμιναριακό μάθημα αφιερωμένο στην
απόκτηση βασικών γνώσεων στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (προαιρετικό).
Σημειώνεται ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες του α’ και β’ εξαμήνου δεν έχουν το δικαίωμα να
επιλέξουν μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης ή Επιλογής, εκτός από τα μαθήματα ξένης γλώσσας
επιλογής.

5. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Tα μαθήματα αυτά είναι προσανατολισμένα στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας για Eιδικούς
Σκοπούς και συγκεκριμένα, για τις ανάγκες άσκησης της Δημοσιογραφίας στις 3 βασικές διεθνείς
γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά). Eντάσσονται στην κατηγορία των μαθημάτων Επιλογής
Κατεύθυνσης και μπορούν να τα δηλώσουν φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων. Όσοι φοιτητές,
ωστόσο, παρακολουθούν τη δημοσιογραφική κατεύθυνση, οφείλουν κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους να δηλώσουν τουλάχιστον 2 εξ αυτών, και μάλιστα στη γλώσσα στην οποία έχουν
τεκμηριωμένη επάρκεια. Τα δύο αυτά μαθήματα εντάσσονται στο σύνολο των μαθημάτων της
κατεύθυνσης της Δημοσιογραφίας. Για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία αυτών των
μαθημάτων οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να υποδιαιρούν τμήματα που έχουν
υπερβάλλοντα αριθμό φοιτητών.

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

6.1 Γενικές προϋποθέσεις
Mε την έναρξη του δεύτερου έτους, οι φοιτητές δηλώνουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να
ακολουθήσουν, δηλαδή Δημοσιογραφίας ή Mέσων Mαζικής Eπικοινωνίας.
H απονομή πτυχίου σε μια από τις δύο κατευθύνσεις, προϋποθέτει:
- την επιτυχή ολοκλήρωση του υποχρεωτικού προγράμματος μαθημάτων (κοινά +
κατεύθυνσης) (Υ)
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-

την επιτυχή δοκιμασία σε 20 μαθήματα της κατηγορίας Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΚ) και
Επιλογής της άλλης κατεύθυνσης (ΕΤΑΚ)
την επιτυχή δοκιμασία σε 4 μαθήματα της κατηγορίας Επιλογής (Ε) και
την επιτυχή ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας

6.2 Ειδικές προϋποθέσεις
Για την κατεύθυνση της Δημοσιογραφίας, οι προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου κατεύθυνσης
έχουν ως εξής:
Α. Επιτυχής ολοκλήρωση του υποχρεωτικού προγράμματος μαθημάτων
[Σύνολο Υποχρεωτικών (Υ) + Υποχρεωτικών Κατεύθυνσης(ΥΚ) = 24]
B. επιτυχής δοκιμασία σε 20 μαθήματα της κατηγορίας Επιλογής Κατεύθυνσης, εκ των οποίων
τουλάχιστον τα 14 πρέπει να ανήκουν στην ιδιαίτερη ομάδα των Μαθημάτων Επιλογής για τη
Δημοσιογραφία. Στα μαθήματα αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται
τουλάχιστον δύο (2) Ξενόγλωσσες Δημοσιογραφικές Εφαρμογές
Γ. επιτυχής δοκιμασία σε 4 μαθήματα της κατηγορίας Επιλογής
Δ. επιτυχής ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας
Γενικό σύνολο μαθημάτων = 48
Για την κατεύθυνση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, οι προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου
κατεύθυνσης είναι ως εξής:
Α. Επιτυχής ολοκλήρωση του υποχρεωτικού προγράμματος μαθημάτων
[Σύνολο Υποχρεωτικών (Υ) + Υποχρεωτικών Κατεύθυνσης(ΥΚ) = 24]
Β. επιτυχής δοκιμασία σε 20 μαθήματα της κατηγορίας Επιλογής Κατεύθυνσης εκ των οποίων
τουλάχιστον τα 14, πρέπει να ανήκουν στην ιδιαίτερη ομάδα των Μαθημάτων Επιλογής για τα
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Γ. επιτυχής δοκιμασία σε 4 μαθήματα της κατηγορίας Επιλογής
Δ. επιτυχής ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας
Γενικό σύνολο μαθημάτων = 48
Σημειώνεται, τέλος, ότι τα μη κοινά Yποχρεωτικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης αποτελούν
μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης για την άλλη (Επιλογής της άλλης Κατεύθυνσης- ΕΤΑΚ). Ως εκ
τούτου, δεν αποκλείεται η δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης, εφόσον όσα υποχρεωτικά
μαθήματα της μίας κατεύθυνσης έχει παρακολουθήσει κάποιος επιτυχώς θα προσμετρώνται ως
Επιλογής Κατεύθυνσης για την άλλη κατεύθυνση. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή περιορίζεται όσο
μεγαλύτερο είναι το εξάμηνο σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, η ενδεχόμενη αλλαγή κατεύθυνσης
θα φαίνεται στις δηλώσεις των μαθημάτων, οι οποίες υποβάλλονται στη Γραμματεία του
Τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου.
6.3 Παρατηρήσεις
H δομή του προγράμματος σπουδών και η διευθέτηση των προϋποθέσεων για τη λήψη πτυχίου
κατεύθυνσης, όπως περιγράφονται παραπάνω, επιτρέπουν ένα σημαντικό βαθμό ευελιξίας για
την περίπτωση που ένας φοιτητής αποφασίσει να αλλάξει επιλογή κατεύθυνσης. Σε αυτό το
ενδεχόμενο, τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει μέχρι τη στιγμή της μεταστροφής του δεν
ακυρώνονται, αλλά προσμετρώνται στη νέα κατεύθυνση που επέλεξε, σύμφωνα με τις
παραπάνω προδιαγραφές. Mε αυτόν τον τρόπο, αν και η δήλωση κατεύθυνσης οφείλει να γίνεται
στο Γ΄ εξάμηνο, διορθωτικές κινήσεις είναι δυνατόν να γίνουν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών.
Είναι εύλογο ότι η παράταση των σπουδών γίνεται αναπόφευκτη και αυξάνεται αναλογικά, όσο
πιο αργά αποφασισθεί η αλλαγή κατεύθυνσης.

7. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών προβλέπεται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 331/29-7-91,
που ορίζει τα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του Tμήματος. H πρακτική άσκηση εκτός του
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Tμήματος είναι προαιρετική και για τις δύο κατευθύνσεις σπουδών. Eντάσσεται στην κατηγορία
των μαθημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης, συνοδεύεται από την απονομή συγκεκριμένου αριθμού
ECTS και διαρκεί 3 μήνες. H πρακτική άσκηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από την
ολοκλήρωση του Δ΄ εξαμήνου των σπουδών. H επιτυχής ολοκλήρωσή της παρακολουθείται από
το Γραφείο Πρακτικής, το οποίο και εισηγείται τη χορήγηση επίσημης βεβαίωσης από τη
Γραμματεία του Tμήματος.
7.1 Κατεύθυνση: Δημοσιογραφία
H πρακτική άσκηση των φοιτητών που ακολουθούν την κατεύθυνση της Δημοσιογραφίας
πραγματοποιείται σε κάποιο έντυπο, ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό ή διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης,
σε Γραφεία Tύπου και Πρακτορεία Eιδήσεων και αποσκοπεί στην εξοικείωσή τους με τις
ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
7.2 Κατεύθυνση: Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
H πρακτική άσκηση των φοιτητών που ακολουθούν την κατεύθυνση των Mέσων Mαζικής
Eπικοινωνίας πραγματοποιείται σε επαγγελματικούς χώρους όπως Γραφεία ή Eταιρείες
Δημοσίων Σχέσεων και Eπικοινωνίας, Διαφημιστικές Eταιρίες, Eταιρίες Δημοσκοπήσεων και
Έρευνας Aγοράς.
7.3 Γραφείο Πρακτικής
Η σωστή οργάνωση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης εποπτεύονται από το Γραφείο
Πρακτικής, οι βασικές αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Α. Να έρχεται σε επαφή με MME, οργανισμούς ή και επιχειρήσεις, προκειμένου να συνάπτει
έγγραφες συμφωνίες, στο πλαίσιο των οποίων αποσαφηνίζονται οι όροι και οι τρόποι
αξιοποίησης των φοιτητών.
B. Nα καταρτίζει και να ενημερώνει κατάλογο των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
από τον οποίο μπορούν να επιλέγουν οι ενδιαφερόμενοι και των δύο κατευθύνσεων.
Γ. Nα διερευνά τη δυνατότητα επιδότησης των ασκούμενων φοιτητών, μέσω σχετικών εθνικών ή
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Δ. Nα παρακολουθεί και να ελέγχει τη συνέπεια τόσο των φοιτητών, όσο και των εργοδοτών, να
μεσολαβεί για την επίλυση των όποιων προβλημάτων ενδέχεται να προκύψουν στα διάφορα
περιβάλλοντα εργασίας, και τέλος, να συντάσσει και να υποβάλλει στους αρμόδιους Tομείς και
στη Γραμματεία του Tμήματος τελική έκθεση αξιολόγησης.
Οι υπεύθυνοι του Γραφείου Πρακτικής ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος.
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Οι φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται στους συμβούλους σπουδών για οποιαδήποτε
απορία ή διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα και την οργάνωση των σπουδών τους.
Υπεύθυνοι για το 1ο και 3ο έτος είναι η κα Ζ. Βερβεροπούλου και ο κος Α. Γαρδικιώτης ενώ για
το 2ο και 4ο έτος η κα Φ. Γαλατσοπούλου και ο κος Χρ. Φραγκονικολόπουλος.
Για θέματα κοινωνικής πολιτικής υπεύθυνος είναι ο κος Α. Γαρδικιώτης για όλα τα έτη
σπουδών.

Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων / Σύμβουλοι Σπουδών:
Βερβεροπούλου Ζωή, επίκουρη καθηγήτρια 2ος όροφος, Εγνατία 46
e-mail: zoiv@jour.auth.gr ,
τηλ. 2310 992073
ώρες συνεργασίας: Παρασκευή 13:30-14:30
Γαλατσοπούλου Φανή, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, 6ος όροφος, Εγνατία 46
e-mail: fgal@jour.auth.gr ,
τηλ. 2310 992096
ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 11:30-12:30
Γαρδικιώτης Αντώνης, επίκουρος καθηγητής ισόγειο, Εγνατία 46
e-mail: agardiki@jour.auth.gr ,
τηλ. 2310 991995
ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 10:30-11:30
Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος, αναπληρωτής καθηγητής
e-mail: chfragk@jour.auth.gr ,
τηλ. 2310 991979
ώρες συνεργασίας: Παρασκευή 13:30-14:30
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ) κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις
Κωδικός
Μαθήματος
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Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο
σπουδών

Διδακτικέ
ς ώρες

ECTS

Όνομα Διδάσκοντος/
Διδάσκουσας

ΓΕ0100

Εισαγωγή στην επικοινωνία

α'

3

4

Καϊτατζή - Γουίτλοκ Σ.

ΓΕ0200

Γραφή είδησης – ρεπορτάζ

α΄

3

4

Μυστακίδου Κ.

ΓΕ0300

α'

3

4

Λυβάνιος Δ.

ΓΕ0400

Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκη
Ιστορία
Πολιτικά Συστήματα & Θεσμοί

α'

3

4

Φραγκονικολόπουλος Χρ.

ΓΕ0500

Οικονομία των ΜΜΕ

α'

3

4

Τσουρβάκας Γ.

ΓΕ1200

Τεχνικές Συγγραφής

α'

3

4

Τζωαννοπούλου Μ.

Σεμινάριο: Αναζήτηση
βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές
πηγές του Α.Π.Θ.
Σεμινάριο Πληροφορικής

α'

4

Μπαρμπαργύρης Κ.

α'

2

ΓE0700

Κοινωνική ιστορία των ΜΜΕ

β'

4

4

ΓΕ 0800

Ανάλυση Δημοσιογραφικού Λόγου

β'

3

4

Βέγλης Α./
Γιομελάκης Δ. (Υπ. Διδάκτωρ)
Βαμβακάς B.
ΤρούλουΜ. (Υπ. Διδάκτωρ)
Πολίτης Π.

ΓΕ0900

Νεοελληνικός Πολιτισμός

β'

3

4

Λυβάνιος Δ.

ΓΕ1000

Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμοί

β'

3

4

Φραγκονικολόπουλος Χ.

ΓΕ1100

β

4

4

ΓΕ0600

Τεχνολογίες και Εφαρμογές
Πληροφορικής (Θ/Α)
Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς

β'

3

4

Βέγλης Α., Δημούλας Χ. Μπαρμπαργύρης Κ.
Τζωαννοπούλου Μ.

ΓΕ0601

Γαλλικά για Ειδικούς Σκοπούς

β'

3

4

Βερβεροπούλου Ζ.

ΓΕ0602

Γερμανικά για ειδικούς σκοπούς

β΄

3

4

Γαλατσοπούλου Φ.

ΓΛ0402

Νέα Ελληνικά (για αλλοδαπούς)

β΄

3

3

ΓΕ1300

γ'

3

5

Βαμβακάς B.

ΓΕ1400

Κοινωνιολογία της μαζικής
επικοινωνίας
Κοινωνική Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.

γ'

3

5

Γαρδικιώτης A.

ΓΕ1500

Οργάνωση και Διοίκηση των ΜΜΕ

δ'

3

5

Τσουρβάκας Γ.

ΓΕ1600

Δίκαιο των ΜΜΕ

δ'

3

5

Δεληγιάννη Ε.

ΓΕ1700

ΜΜΕ και πολιτισμός

ε΄

3

5

Βαμβακάς Β.

ΓΕ1800

Ηλεκτρονικά ΜΜΕ

στ΄

3

5

Καλλίρης Γ., Δημούλας Χ.

Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΚ) κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας
Κωδικός
Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ΔΗ0100

Δημοσιογραφική Ηθική και
Δεοντολογία

γ'

3

5

Δεληγιάννη E.

ΔΗ0200

Διαδικτυακή
Δημοσιογραφία

δ'

63

6

Βέγλης Α., Παναγιώτου
Ν., Τσαρχόπουλος Π.

ΔΗ0500

Ραδιοφωνική
Δημοσιογραφία

ε΄

3

6

Μυστακίδου Κ.

ΔΗ0400

Είδη Έντυπης
Δημοσιογραφίας πρακτική
ΙΙΙ
Τεχνικές Δημοσιογραφικής
Έρευνας & Συνέντευξης

στ΄

4

6

Μυστακίδου Κ.

4

6

Παναγιωταρέα Α.,
Παναγιώτου Ν.

Τηλεοπτική
Δημοσιογραφία

η'

4

6

Παναγιωταρέα Α.

ΔΗ0300
ΔΗ0600

Εξάμηνο
σπουδών

Διδακτικές
ώρες

ECTS

ζ΄

Όνομα Διδάσκοντος/
Διδάσκουσας

Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΚ) κατεύθυνσης Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας
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Κωδικός
Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο
σπουδών

ΜΜ0100

ΜΜΕ & Σημειωτική του
Θεάματος

γ'

ΜΜ0200

Τέχνη και Μαζική
Επικοινωνία

ΜΜ0300

Διδακτικές
ώρες

ECTS

Όνομα
Διδάσκοντος/
Διδάσκουσας

3

5

Σβαλίγκου Χ.

δ'

3

5

Μπαλτζής Α.

Δημόσιες Σχέσεις και
επικοινωνία

ε΄

3

6

Καϊτατζή - Γουίτλοκ Σ.
Κεντερελίδου Κλ.

ΜΜ0400

Μέθοδοι Έρευνας Μαζικής
Επικοινωνίας

στ΄

4

6

Δουλκέρη Α.,
Κεντερελίδου Κλ.

ΜΜ 0500

Διαφήμιση και Επικοινωνία

ζ΄

2+3

6

Δουλκέρη Α.,
Κεντερελίδου Κλ.

ΜΜ0600

Πολιτική Eπικοινωνία

η'

3

6

Καϊτατζή - Γουίτλοκ Σ..,
Κεντερελίδου Κλ.

Μαθήματα Επιλογής (ΕΚ) κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας
Κωδικός
Μαθήματος
ΔΗ1000
ΔΗ1400
ΔΗ1500

Προτεινόμενο
Διδακτικές
Εξάμηνο σπουδών
ώρες
Ραδιόφωνο:Γλώσσα και Κοινωνική
δεν προσφέρεται στο
Διάσταση
ακ.έτος 2014-2015
Φωτοδημοσιογραφία
δεν προσφέρεται στο
ακ.έτος 2014-2015
Εφαρμογές Έντυπων Εκδόσεων
ε,ζ
3

ECTS

Όνομα Διδάσκοντος/ Διδάσκουσας

5
5

Πασχαλίδης Γρ.

5

ΔΗ1600

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο
(Θ/Α)

δεν προσφέρεται στο
ακ. έτος 2014-2015

5

Βέγλης Α.,
Αντωνόπουλος Ν. (Υπ. Διδάκτωρ)
Μπαρμπαργύρης Κ.

ΔΗ1800

Η Κριτική στον Τύπο

γ΄, ε΄, ζ΄

3

5

Βερβεροπούλου Ζ.

ΔΗ2100

ζ'

2+16

6

ΔΗ2400

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ-Ι:
Ραδιόφωνο
Γλώσσα και Κοινωνία

γ', ε', ζ'

3

5

Δημούλας Χ., Καλλίρης Γ., Ματσιώλα
Μ.
Πολίτης Π.

ΔΗ2900

Πρακτική Άσκηση

ζ΄

15

5

ΔΗ3200

Γλώσσα της Διαφήμισης

ε', ζ'

3

5

Φραγκονικολόπουλος Χρ., Μπάνου
Β.
Πολίτης Π.

ΔΗ3600

Διεθνής Δημοσιογραφία

γ΄, ε΄, ζ΄

3

5

Παναγιώτου Ν.

ΔΗ3900

Εφαρμογές Κοινωνικής Δικτύωσης

ε', ζ'

6

5

Βέγλης Α.
Τσαρχόπουλος Π.

ΔΗ4100

γ΄, ε΄, ζ΄

3

5

3

5

Δημούλας Χ.
Δημητρακοπούλου Δ.

ΜΜ0100

Τεχνολογίες Συγγραφής και Διαχείρισης
Πολυμέσων στα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και
Δημοσιογραφία
ΜΜΕ & Σημειωτική του Θεάματος

ε', ζ'

3

5

Σβαλίγκου Χαριτωμένη

ΜΜ0300

Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία

ε', ζ'

3

6

ΜΜ0500

Διαφήμιση και Επικοινωνία

ε', ζ'

4

6

ΔΗ1100

Η Γλώσσα του Ντοκιμαντέρ

δεν προσφέρεται στο
ακ. έτος 2014-2015

5

Καϊτατζή - Γουίτλοκ Σ. Κεντερελίδου
Κλ.
Δουλκέρη A., Κεντερελίδου Κλ.
Τσιολχά Α.
Πασχαλίδης Γρ.

ΔΗ1300

Τηλεοπτικός Δημοσιογραφικός Λόγος

β΄,δ΄,στ΄

3

5

Πολίτης Π.

ΔΗ1700

Δημοσιογραφία και λογοτεχνία

δ', στ', η'

3

5

Βερβεροπούλου Ζ.

ΔΗ1900

Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και ο Τύπος

3

5

Μυστακίδου Κ.

ΔΗ2200

2+16

6

3

5

Καλλίρης Γ., Δημούλας Χ., Ματσιώλα
Μ.
Καϊτατζή - Γουίτλοκ Σ. Κεντερελίδου
Κλ.

δ', στ', η'

3

5

Δεληγιάννη Ε.
Δημητρακοπούλου Δ.

ΔΗ2900

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ-ΙΙ:
Τηλεόραση
Πολιτική και Επικοινωνιακή Εξουσία
και ο Ρόλος των Δημοσιογράφων στον
Κινηματογράφο
Νομικό πλαίσιο, ηθική και δεοντολογία
στα blogs και τη δημοσιογραφία των
πολιτών
Πρακτική Άσκηση

η΄

15

6

ΔΗ3500

Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία

3

5

Φραγκονικολόπουλος Χρ., Μπάνου
Β.
Σκαμνάκης Α.

ΔΗ3700

3

ΔΗ3800

Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και
Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί
Τουρισμός και ΜΜΕ

ΔΗ4000
ΔΗ4300

ΔΗ4200

ΔΗ2300

ΔΗ2600
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Τίτλος Μαθήματος

στ', η'

Παναγιώτου Ν.

3

5

Δουλκέρη Α., Γαλατσοπούλου Φ.

Δημοσιογραφία Δεδομένων

3

5

Βέγλης Α., Μπράτσας Χ.

Κοινωνικά Κινήματα και Νέα Μέσα

3

5

Δημητρακοπούλου Δ.

ΜΜ0200

Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία

δ'

3

4

Α. Μπαλτζής

ΜΜ0400

Μέθοδοι Έρευνας Μαζικής
Επικοινωνίας
Πολιτική Eπικοινωνία

στ΄

3

6

η'

3

6

Δουλκέρη Α., Κεντερελίδου Κλ.,
Τσιγγίλης Ν.
Καϊτατζή - Γουίτλοκ Σ.., Κεντερελίδου
Κλ.

ΜΜ0600

Μαθήματα Επιλογής (ΕΚ) κατεύθυνσης Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κωδικός
Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ΜΜ0700

Παιδί και ΜΜΕ

ΜΜ1700
ΜΜ1000

Θεωρία και ανάλυση της
μαζικής κουλτούρας
Μάρκετινγκ Επικοινωνιών

ΜΜ1400

Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση

ΜΜ2400

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών
ΜΜΕ-Ι: Ραδιόφωνο
Πρακτική Άσκηση

γ΄, ε΄, ζ΄

Διδακτικές
ώρες

3

δεν προσφέρεται στο ακ.
έτος 2014-2015
ε'
3

Διδακτικές
Μονάδες,
ECTS

Όνομα Διδάσκοντος/
Διδάσκουσας

5

Δουλκέρη Α.,

5

Πασχαλίδης Γρ.

5

Τσουρβάκας Γ., Ναλμπάντης,
Γ.
Μπαλτζής Α.

γ΄, ε΄, ζ΄

3

5

ζ΄

2+16

6

ζ΄

15

5

ε΄, ζ΄

3

5

ΜΜ2900

Επιδράσεις των Μ.Μ.Ε.:
Κοινωνικοψυχολογική
προσέγγιση
Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα σήμερα

ζ΄

3

5

ΜΜ3200

Τεχνικές Διαφήμισης

ε΄, ζ΄

3

5

Σκαμνακης A., Καρεκλά Σ.
(υποψήφια διδάκτορας)
Μπάνου B.

ΜΜ3400

γ΄, ε΄, ζ΄

3

5

Μπάνου B.

γ΄, ε΄, ζ΄

3

5

Δεληγιάννη E.

ζ΄

4

6

ΔΗ0500

Παραγωγή Ζωντανών
Τηλεοπτικών Εκπομπών Ι
Δημοσιογραφική Ηθική και
Δεοντολογία
Τεχνικές Δημοσιογραφικής
Έρευνας & Συνέντευξης
Ραδιοφωνική Δημοσιογραφία

ε΄, ζ΄

3

6

Παναγιωταρέα
Παναγιώτου Ν.
Μυστακίδου Κ.

ΜΜ1800

Oπτική Επικοινωνία

5

Πασχαλίδης Γρ.

ΜΜ2100

Σημειολογία και Αισθητική
του Κινηματογράφου
Θεατρικός λόγος και
επικοινωνία
Τηλεόραση και Ψυχαγωγία

5

Σβαλίγκου Χ.

ΜΜ2700
ΜΜ2800

ΔΗ0100
ΔΗ0300

ΜΜ2200
ΜΜ2300
ΜΜ2500
MM2600

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών
ΜΜΕ-ΙΙ: Τηλεόραση
Αλλαγή Στάσεων και Πειθώ

ΜΜ2700

Πρακτική Άσκηση

ΜΜ3000

Ελληνική Εξωτερική Πολιτική
& ΜΜΕ
Ιδεολογία, κοινωνικές
ταυτότες και ΜΜΕ
Διαπροσωπική Επικοινωνία

ΜΜ3100
ΜΜ3300
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Προτεινόμενο
Εξάμηνο
σπουδών

δεν προσφέρεται στο ακ.
έτος 2014-2015
δ'
3

Δημούλας Χ., Καλλίρης Γ.
Ματσιώλα Μ.
Φραγκονικολόπουλος
Χρ.,
Μπάνου Β.
Γαρδικιώτης Α.

Α.,

δ'

3

5

Σβαλίγκου Χ.

δ'

3

5

Μπάνου B.

δ'

2+16

6

στ΄, η΄

3

5

Καλλίρης Γ., Δημούλας Χ.,
Ματσιώλα Μ.
Γαρδικιώτης A.

η΄

15

5

δεν προσφέρεται στο ακ.
έτος 2014-2015
δ', στ', η'
3
3

5

Φραγκονικολόπουλος
Χρ.,
Μπάνου Β.
Φραγκονικολόπουλος Χρ.

5

Βαμβακάς B.

5

Γαρδικιώτης A.

ΜΜ3500
ΔΗ0200
ΔΗ0400
ΔΗ0600

Παραγωγή Ζωντανών
Τηλεοπτικών Εκπομπών ΙΙ
Διαδικτυακή Δημοσιογραφία
Είδη Έντυπης
Δημοσιογραφίας πρακτική ΙΙΙ
Τηλεοπτική Δημοσιογραφία

3

5

Μπάνου B.

δ'

3

6

στ

3

6

Βέγλης Α., Παναγιώτου Ν.,
Τσαρχόπουλος Π.
Μυστακίδου Κ.

η'

4

6

Παναγιωταρέα Α.

Μαθήματα Επιλογής (Ε) και για τις δύο κατευθύνσεις
Κωδικός
Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ΓΕ2200

Θέατρο του 20ού αιώνα

ΓΕ2600

Οργάνωση και Επεξεργασία
Δεδομένων (Θ/Α)

ΓΕ4700

Γερμανικά Ι

ΓΕ4900

Γερμανικά IIΙ (DaF Brückenkurs)

ΓΕ5100

Διδακτικές
ώρες

ECTS

γ΄

3

4

Σβαλίγκου Χ.

γ΄, ε΄

3

4

Μπαρμπαργύρης Κ.

δεν προσφέρεται στο
ακ.έτος 2014-2015

4

Γαλατσοπούλου Φ.

α΄,γ΄ε΄, ζ΄

3

4

Γαλατσοπούλου Φ.

Εισαγωγή στη Νεότερη Βαλκανική
Ιστορία

γ', ε', ζ'

3

4

Λυβάνιος Δ.

ΓΕ6200

Παγκόσμια Διακυβέρνηση: Ζητήματα &
Θεσμοί

γ', ε', ζ'

3

4

Φραγκονικολόπουλος Χρ.

ΓΕ6300

Εισαγωγή στο Δίκαιο και στο Δίκαιο
των ΜΜΕ

γ΄

3

4

Δεληγιάννη Ε.

ΓΕ6700

Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων

3

4

Τσιγγίλης Ν.

ΓΕ1900

Αρχές Οικονομικών

3

4

Τσουρβάκας Γ.

ΓΕ2100

Κοινωνική ανάλυση Οπτικοακουστικού
Αφηγήματος

ΓΕ2300

Το Φύλο στο Δίκαιο και την Τέχνη

ΓΕ2700

Τεχνολογία και Τεχνικές
Παρουσιάσεων (Θ/Α)

ΓΕ4800

Γερμανικά ΙI

ΓΕ5200

Ελληνική Ιστορία, 1821-1950

ΓΕ6100

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

ΓΕ6600

Ιστορία και Εξέλιξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
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Εξάμηνο
σπουδών

στ'

Όνομα Διδάσκοντος/
Διδάσκουσας

δεν προσφέρεται στο
ακ.έτος 2014-2015

4

3

4

Δουλκέρη Α., Δεληγιάννη Ε.

4

Μπαρμπαργύρης Κ.

4

Γαλατσοπούλου Φ.

3

4

Λυβάνιος Δ.

3

4

Τσουρβάκας Γ.

3

4

Φραγκονικολόπουλος Χρ.

στ΄, η΄

3

δεν προσφέρεται στο
ακ.έτος 2014-2015

στ΄, η΄

Ξενόγλωσσες Δημοσιογραφικές Επιλογές
(κατηγορία: ΕΚ, Επιλογής Κατεύθυνσης)
Κωδικός
Μαθήματος

Course Title

ΓΕ 2800

Writing for Print

δεν προσφέρεται στο
ακ.έτος 2014-2015

ΓΕ 2900

Interviewing: writing personality
features

δεν προσφέρεται στο
ακ.έτος 2014-2015

ΓΕ 3400

Stucture of the Newspaper and
Television Industry: Language, Style
and Terminology
L'Écriture journalistique et ses
stratégies

γ΄, ε΄, ζ΄

3

5

Τζωαννοπούλου M.

γ΄, ε΄, ζ΄

3

5

Βερβεροπούλου Z.

ΓΕ4100

Journalistische Darstellungsformen

γ΄, ε΄, ζ΄

3

5

Γαλατσοπούλου Φ.

ΓΕ6500

Travel, Journalism, communication
and social media

γ΄, ε΄, ζ΄

3

5

Γαλατσοπούλου Φ.,
Κεντερελίδου Κλ.

ΓΕ 3000

Writing for Broadcast

δεν προσφέρεται στο
ακ.έτος 2014-2015

ΓΕ 3100

Talk, Interview & Discussion
Programmes

δεν προσφέρεται στο
ακ.έτος 2014-2015

ΓΕ 3500

δ', στ', η'

5

Τζωαννοπούλου M.

ΓΕ4200

Structure of the Magazine and Radio
Industry: Language, Style and
Terminology
Das journalistische Interview

ΓΕ6400

Reisejournalismus

δεν προσφέρεται στο
ακ.έτος 2014-2015

ΓΕ3800
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Εξάμηνο
σπουδών

Διδακτικές
ώρες

3

ECTS

δεν προσφέρεται στο
ακ.έτος 2014-2015

Όνομα
Διδάσκουσας

Διδάσκοντος/

Γαλατσοπούλου Φ.

5

Γαλατσοπούλου Φ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Εξάμηνο Α'
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ
ΓΕ0100

Εισαγωγή στην επικοινωνία

ΓΕ0200

Γραφή είδησης - Ρεπορτάζ

ΓΕ0300

Σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία

ΓΕ0400

Πολιτικά συστήματα και θεσμοί

ΓΕ0500

Οικονομία των ΜΜΕ

ΓΕ1200

Τεχνικές Συγγραφής
Υποχρεωτικό Σεμινάριο:
Αναζήτηση βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές πηγές του Α.Π.Θ.
Προαιρετικό Σεμινάριο πληροφορικής

Εξάμηνο Β'
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ
ΓΕ0700

Κοινωνική ιστορία των ΜΜΕ

ΓΕ0800

Ανάλυση δημοσιογραφικού λόγου

ΓΕ0900

Νεοελληνικός πολιτισμός

ΓΕ1000

Διεθνείς σχέσεις και οργανισμοί

ΓΕ1100

Τεχνολογίες

και

εφαρμογές

πληροφορικής (Θ/Α)
Επιλέγεται υποχρεωτικά μία ξένη
γλώσσα από τις παρακάτω:
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ΓΕ0600

Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς

ΓΕ0601

Γαλλικά για ειδικούς σκοπούς

ΓΕ0602

Γερμανικά για ειδικούς σκοπούς

ΓΛ0402

Νέα Ελληνικά (για αλλοδαπούς)

Εξάμηνο Γ΄
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΓΕ1300

Κοινωνιολογία της μαζικής επικοινωνίας

ΓΕ1400

Κοινωνική ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.
[Κατεύθυνση Δημοσιογραφίας]

ΔΗ0100

Δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία
3 Μαθήματα επιλογής (ΕΚ+Ε)
[Κατεύθυνση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας]

ΜΜ0100

ΜΜΕ και σημειωτική του θεάματος
3 Μαθήματα επιλογής (ΕΚ+Ε)

Εξάμηνο Δ'
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΓΕ1500

Οργάνωση και διοίκηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας

ΓΕ1600

Δίκαιο των MME
[Κατεύθυνση Δημοσιογραφίας]

ΔΗ0200

Διαδικτυακή δημοσιογραφία πρακτική Ι (Θ/Α)
3 Μαθήματα επιλογής (ΕΚ+Ε)
[Κατεύθυνση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας]

ΜΜ0200

Τέχνη και μαζική επικοινωνία
3 Μαθήματα επιλογής (ΕΚ+Ε)

ΠΡ300
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Σεμινάριο Χειρισμού Οπτικοακουστικών Μέσων

Εξάμηνο Ε'
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΕ1700

ΜΑΘΗΜΑ
ΜΜΕ και πολιτισμός
[Κατεύθυνση Δημοσιογραφίας]

ΔΗ0500

Ραδιοφωνική δημοσιογραφία (Θ/Α)
4 Μαθήματα επιλογής (ΕΚ+Ε)
[Κατεύθυνση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας]

ΜΜ0300

Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία (Θ/Α)
4 Μαθήματα επιλογής (ΕΚ+Ε)

Εξάμηνο Στ'
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΓΕ1800

Ηλεκτρονικά MME
[Κατεύθυνση Δημοσιογραφίας]

ΔΗ0400

Είδη έντυπης δημοσιογραφίας πρακτική ΙΙΙ (Θ/Α)
4 Μαθήματα επιλογής (ΕΚ+Ε)
[Κατεύθυνση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας]

ΜΜ0400

Μέθοδοι έρευνας μαζικής επικοινωνίας
4 Μαθήματα επιλογής (ΕΚ+Ε)
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Εξάμηνο Ζ'
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ
[Κατεύθυνση Δημοσιογραφίας]
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗ0300

Τεχνικές δημοσιογραφικής έρευνας και συνέντευξης πρακτική ΙΙ (Θ/Α)
5 Μαθήματα επιλογής (ΕΚ+Ε)
[Κατεύθυνση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας]
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΜ0500

Διαφήμιση και επικοινωνία
5 Μαθήματα επιλογής (ΕΚ+Ε)

Εξάμηνο Η'
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ
[Κατεύθυνση Δημοσιογραφίας]

ΔΗ0600

Τηλεοπτική δημοσιογραφία πρακτική V (Θ/Α)
5 Μαθήματα επιλογής (ΕΚ+Ε)
[Κατεύθυνση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας]

ΜΜ0600

Πολιτική επικοινωνία (Θ/Α)
5 Μαθήματα επιλογής (ΕΚ+Ε)
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6. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός μας επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσω του προγράμματος ‘ΕΣΠΑ’.
Στόχοι του προγράμματος:
 Ουσιαστική επαφή των φοιτητών με τους εν δυνάμει χώρους απασχόλησης
 Γνωριμία των φοιτητών με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται
 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πτυχιούχων
 Δημιουργία ενός σταθερού δεσμού μεταξύ του Τμήματος και του φοιτητικού δυναμικού με
την παραγωγή
Επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η
Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος να αποτελεί και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς
το Τμήμα.
Οι διαθέσιμες θέσεις για την περίοδο 2015-2016 είναι 55.
Δικαίωμα συμμετοχής στo Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές του 3 ου και 4ου
έτους.
Η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου είναι 335€ παρέχεται ασφάλιση ΙΚΑ έναντι ατυχήματος,
ενώ μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης παρέχεται και σχετική «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
Οι ασκούμενοι φοιτητές υποχρεούνται να παρίστανται στον φορέα υποδοχής τουλάχιστον 3
ώρες την ημέρα, ενώ μετά το πέρας της περιόδου άσκησης υποχρεούνται να συντάξουν
αναλυτική έκθεση πεπραγμένων.

Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης:
Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος
Στελέχη Γραφείου:
Βασιλική Μπάνου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) του Τμήματος
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και ειδικότερα για την
«ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ», καθώς
και τα κριτήρια επιλογής, τους συνεργαζόμενους φορείς, την αποζημίωση και την ασφάλιση των
ασκούμενων, μπορούν να αντληθούν από την Βασιλική Μπάνου (banou@jour.auth.gr).
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7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Άρθρο 25 του Nόμου 1268/1982)
1. Tο ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Aυγούστου
του επόμενου.
2. Tο εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα
3. Kάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστο 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 2 για
εξετάσεις.
4. Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας ενός A.E.I., πέρα από
τα προβλεπόμενα στον Nόμο αυτό, είναι δυνατή με απόφαση της Συγκλήτου και μόνο για
εξαιρετικές περιπτώσεις.
5. Aν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε
ένα μάθημα είναι μικρότερος από τα 2/3 του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα για τις
εργάσιμες μέρες του αντίστοιχου εξαμήνου, το αντίστοιχο μάθημα θεωρείται ότι δεν
διδάχθηκε.
6. Tο πρώτο εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το δεύτερο
εξάμηνο λήγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Iουνίου. Oι ακριβείς ημερομηνίες
καθορίζονται από τη Σύγκλητο. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις ο Yπουργός Eθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων με πρόταση της Συγκλήτου ρυθμίζει την έναρξη και λήξη των
δύο εξαμήνων εκτός των ημερομηνιών αυτών, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των
εβδομάδων της παραγράφου 3.
7. Mε τους εσωτερικούς κανονισμούς των A.E.I. ορίζονται τα σχετικά με τη δυνατότητα
οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαμήνων για ταχύρυθμη διδασκαλία ή συμπλήρωση
ύλης εξαμήνου.
8. H βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος
υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και
να στηριχθεί σε θέματα ή εργαστηριακές ασκήσεις.
9. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεώνεται να το
επαναλάβει κατά το επόμενο εξάμηνο.
10. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεώνεται
ή να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο κατ επιλογήν
μάθημα.
11. Tα μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως προαπαιτούμενα διδάσκονται και κατά τα δύο
εξάμηνα του έτους.
12. O φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν επιτύχει στα
προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων.
13. Tα σχετικά με τον τύπο των χορηγούμενων πτυχίων και με την καθομολόγηση των
πτυχιούχων καθορίζονται στους εσωτερικούς κανονισμούς των A.E.I.
Mε τον Nόμο 1566 / 1985 (άρθρο 76 παρ. 1) κυρώθηκε η υπουργική απόφαση Φ
1412/B3/3781/84, που ορίζει (άρθρο 6) ότι:
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Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα που δεν είναι προαπαιτούμενο άλλου, ο
φοιτητής επαναλαμβάνει την παρακολούθηση του μαθήματος στο επόμενο εξάμηνο, εφόσον
το μάθημα διδάσκεται και στο επόμενο εξάμηνο, διαφορετικά το επαναλαμβάνει στο




μεθεπόμενο. Mετά την επανάληψη του μαθήματος ο φοιτητής επαναλαμβάνει την εξέταση.
H ρύθμιση αυτή ισχύει και σε περιπτώσεις επανειλημμένων αποτυχιών.
Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα επιλογής, ο φοιτητής έχει την ευχέρεια είτε να αλλάξει
μάθημα επιλογής, είτε να επαναλάβει την παρακολούθηση και την εξέταση του μαθήματος,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
Σε περίπτωση που το μάθημα δεν επαναλαμβάνεται στο επόμενο εξάμηνο, και ο φοιτητής
αποτύχει στις εξετάσεις, η αποτυχία του δεν οριστικοποιείται πριν του δοθεί η ευκαιρία να
επαναλάβει την εξέταση στην περίοδο Σεπτεμβρίου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ο παρών κανονισμός που ενέκρινε η υπ’ αριθμ. 292/15-1-2014 Γενική Συνέλευση του Τμήματος
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ, ορίζει τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα των φοιτητών, των διδασκόντων και των επιτηρητών προκειμένου να διασφαλισθεί
η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και να κατοχυρωθεί:
 η ισότιμη μεταχείριση των εξεταζομένων
 το κύρος και η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας
 η προσωπική και επιστημονική αξιοπρέπεια των διδασκόντων, επιτηρητών και φοιτητών

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
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Α. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των εξεταζομένων
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνον όσοι έχουν συμπεριλάβει το αντίστοιχο
μάθημα στη δήλωση μαθημάτων προς εξέταση. Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου
δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι δεν εξετάστηκαν επιτυχώς στα μαθήματα που είχαν
συμπεριλάβει στις αντίστοιχες δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.
Για να γίνουν δεκτοί στις εξετάσεις πρέπει να έχουν μαζί τους την φοιτητική τους ταυτότητα.
Πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα 15' πριν την έναρξη της εξέτασης.
Πριν τη διανομή των θεμάτων οφείλουν να απομακρύνουν ή να ασφαλίσουν εντός κλειστών
σάκων/τσαντών τα βιβλία ή βοηθήματα που έχουν μαζί τους εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά
από τους υπεύθυνους του μαθήματος.
Κατά την εξέταση απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να τα
απενεργοποιήσουν και να τα απομακρύνουν.
Οφείλουν να έχουν μαζί τους κόλες αναφοράς.
Πριν την έναρξη της εξέτασης αναγράφουν πάνω αριστερά στο γραπτό τους τα στοιχεία τους
(ονοματεπώνυμο/ΑΕΜ), το μάθημα, την ημερομηνία εξέτασης και τον αριθμό της αίθουσας
εξετάσεων.
Από την ώρα που μοιράζονται τα θέματα δεν γίνονται πλέον δεκτοί στην αίθουσα, ενώ
απαγορεύεται η απομάκρυνσή τους από την αίθουσα πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας από τη
διανομή των θεμάτων.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης η έξοδός τους από την αίθουσα των εξετάσεων γίνεται μόνο με
τη συνοδεία ενός επιτηρητή.
Δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο μεταξύ τους ή με άλλο άτομο εντός
ή εκτός της αίθουσας των εξετάσεων.
Απαγορεύεται η κατανάλωση καφέ, αναψυκτικών και τροφίμων μέσα στις αίθουσες των
εξετάσεων. Επιτρέπονται μόνο μπουκαλάκια με νερό, οι κάτοχοι των οποίων οφείλουν να
παίρνουν μαζί τους όταν φεύγουν.
Κατά την αποχώρησή τους παραδίδουν μαζί με το γραπτό τους, το πρόχειρο που
χρησιμοποίησαν και τα θέματα των εξετάσεων, εφόσον ζητηθεί από τον διδάσκοντα,
επιδεικνύουν στον επιτηρητή τη φοιτητική τους ταυτότητα και υπογράφουν στον ονομαστικό
κατάλογο φοιτητών.
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχουν το δικαίωμα να δουν το γραπτό τους και να
ζητήσουν διευκρινίσεις για τη βαθμολογία τους, εφόσον το επιθυμούν.

14. Οι εξεταζόμενοι που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες εισακτέων ως πάσχοντες από παθήσεις
που δεν τους επιτρέπουν να υποστούν γραπτή εξέταση, ρυθμίζουν πριν την έναρξη της
εξεταστικής περιόδου και κατόπιν προσωπικής συνεννόησης με τους διδάσκοντες τον
καταλληλότερο (προφορικό ή άλλο) τρόπο εξέτασής τους.
Β. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των διδασκόντων
1. Οφείλουν να είναι παρόντες την ημέρα και ώρα της εξέτασης των μαθημάτων τους, να δίνουν
τις απαραίτητες διευκρινίσεις επί των θεμάτων των εξετάσεων στην αρχή της εξέτασης και
ακολούθως να εποπτεύουν κάθε πτυχή της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.
2. Προσέρχονται στις εξετάσεις έχοντας τον ονομαστικό κατάλογο φοιτητών που έχει εκδόσει η
Γραμματεία για κάθε εξεταζόμενο μάθημα και σε τόσα αντίτυπα όσοι είναι οι επιτηρητές που
απασχολούν.
3. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, ενημερώνουν εγκαίρως τη Γραμματεία για την αδυναμία
προσέλευσής τους στις εξετάσεις καθώς και για το ποιό μέλος ΔΕΠ έχουν ορίσει να τους
αναπληρώσει. Οφείλουν, επίσης, να παραδώσουν εγκαίρως τα θέματα και τις αναγκαίες
οδηγίες στους αναπληρωτές τους.
4. Ανακοινώνουν τη βαθμολογία το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος.
5. Διατηρούν τα γραπτά στο αρχείο τους για την προβλεπόμενη από το νόμο χρονική διάρκεια
των τριών ετών.
Γ. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των επιτηρητών
1. Οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες εξετάσεων 15΄ πριν την έναρξη της εξέτασης και
βοηθούν να τακτοποιηθούν οι φοιτητές σύμφωνα με τον τρόπο που επιτάσσει η αξιοπιστία της
εξεταστικής διαδικασίας.
2. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, ενημερώνουν εγκαίρως τον διδάσκοντα και ρυθμίζουν την
αναπλήρωσή τους με κάποιον που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επιτηρητών.
3. Πριν την έναρξη της εξέτασης μονογράφουν πάνω δεξιά τις κόλες αναφοράς των εξεταζομένων, όπως και κάθε επιπρόσθετη που θα χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη των θεμάτων.
4. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης μεριμνούν για την επακριβή εφαρμογή των κανόνων
συμπεριφοράς των εξεταζόμενων.
5. Αναγράφουν στον πίνακα (ή ανακοινώνουν προφορικά) την ώρα έναρξης και λήξης της
εξέτασης και ειδοποιούν τους εξεταζόμενους 60’, 30’ και 10’ προ της λήξης της.
6. Δεν επιτρέπουν την παρουσία στις αίθουσες των εξετάσεων ατόμων που δεν σχετίζονται με
την εξεταστική διαδικασία.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία οι επιτηρητές αντιληφθούν εξεταζόμενο να μην συμμορφών-εται
με τις παραγράφους Α.4, Α.10 του κανονισμού εξετάσεων, έχουν το δικαίωμα να του κάνουν
προφορική παρατήρηση, ή να του ζητήσουν να αλλάξει θέση.
8. Σε κάθε περιστατικό αντιγραφής απομακρύνουν τον εξεταζόμενο (και κάθε άλλον
εμπλεκόμενο) από την αίθουσα, κατακρατούν το γραπτό του, το οποίο και παραδίδουν
ξεχωριστά στον διδάσκοντα έχοντας κάνει πάνω του τη σχετική επισήμανση. Ακολούθως,
ενημερώνουν με γραπτή αναφορά τη ΓΣ του Τμήματος για το περιστατικό, και η ΓΣ αποφασίζει
για την ποινή σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.
9. Με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διάρκειας της εξέτασης διακόπτουν τους
εξεταζόμενους και συγκεντρώνουν τα γραπτά (περιλαμβανομένων των προχείρων και των
θεμάτων). Τα καταμετρούν, τα αριθμούν και τα παραδίδουν στον διδάσκοντα.
10. Επειδή δεν επιτρέπεται να μείνει μόνος του ο τελευταίος εξεταζόμενος, ζητούν από τον
προτελευταίο εξεταζόμενο να παραμείνει εντός της αίθουσας έως ότου ολοκληρώσει και
παραδώσει το γραπτό του και ο τελευταίος.
11. Κατά την παράδοση των γραπτών ελέγχουν τα στοιχεία ταυτότητας των φοιτητών και τους
ζητούν να υπογράψουν στον ονομαστικό κατάλογο φοιτητών που έχουν παραλάβει από τον
διδάσκοντα.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ολοκλήρωση των σπουδών στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ γίνεται με την εκπόνηση
πτυχιακής εργασίας (ΠΕ).
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 162/20-4-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, κάθε
φοιτητής που βρίσκεται ήδη στο 7ο εξάμηνο σπουδών και έχει παρακολουθήσει επιτυχώς 30
μαθήματα και οπωσδήποτε τα σχετικά μαθήματα της θεματικής περιοχής, στην οποία θα κάνει
την ΠΕ, μπορεί να αρχίσει την προετοιμασία της ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.
1. Ο φοιτητής επιλέγει από τον κατάλογο των θεματικών περιοχών, που ανακοινώνουν στην
αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, την περιοχή στην οποία
επιθυμεί να εκπονήσει την πτυχιακή του εργασία και μετά ζητεί από συγκεκριμένο διδάσκοντα
να αναλάβει την καθοδήγηση και εποπτεία αυτού του μέρους των σπουδών του. Σε περίπτωση
άρνησης απευθύνεται σε άλλο μέλος ΔΕΠ.
Κάθε μέλος ΔΕΠ υποχρεωτικά αναλαμβάνει την επίβλεψη συγχρόνως έως έξι (6) ΠΕ.
Επίβλεψη ΠΕ μπορεί να αναλάβει και μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του ΑΠΘ με την προϋπόθεση
να διδάσκει με ανάθεση μάθημα στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.
2. Αφού συνεννοηθεί ο επιβλέπων με τον φοιτητή, ως προς τον προσανατολισμό της πτυχιακής
εργασίας, ορίζεται το θέμα και ο φοιτητής δηλώνει σε ειδικό έντυπο (δίδεται από τη
Γραμματεία του Τμήματος) την έναρξη, το θέμα και τον επιβλέποντα της ΠΕ. Οι δηλώσεις αυτές
γίνονται για το χειμερινό εξάμηνο, τον Νοέμβριο, και για το εαρινό εξάμηνο, τον Απρίλιο σε
συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
3. α) Η Γενική Συνέλευση συγκροτεί και εγκρίνει, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα, διμελείς
εξεταστικές επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές απαρτίζονται από τον επιβλέποντα και ένα(1) μέλος
ΔΕΠ ή ΕΕΠ του Τμήματος, οι οποίοι πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τη συγγενέστερη ειδικότητα
προς το γνωστικό αντικείμενο του θέματος της Πτυχιακής Εργασίας. Οι συνθέσεις
ανακοινώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα στον φοιτητή. Οι συνθέσεις τροποποιούνται κάθε
άνοιξη
με
τη
συζήτηση
του
προγράμματος
σπουδών.
β) Μετά την ολοκλήρωση της ΠΕ και ύστερα από την έγκρισή της από τον επιβλέποντα, ο
φοιτητής υποχρεούται να υποβάλει αντίτυπο της ΠΕ και στα δυο μέλη της εξεταστικής επιτροπής
και να συνεννοηθεί μαζί τους για την ημερομηνία εξέτασης, η οποία θα γίνεται υπό μορφή
διάλεξης παρουσία και άλλων μελών ΔΕΠ και φοιτητών του Τμήματος εκτός αν προκύπτει τεχνική
αδυναμία.
Ορίζονται 3 εξεταστικές περίοδοι ανά έτος για την υποστήριξη των ΠΕ :
1. Περίοδος Οκτωβρίου
2. Περίοδος Φεβρουαρίου
3. Περίοδος Ιουνίου.
γ) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πτυχιακής εξέτασης ο φοιτητής παραδίδει στη Γραμματεία
του Τμήματος ένα αντίτυπο υπογραμμένο από τον επιβλέποντα, μαζί με την βαθμολογία της ΠΕ,
την οποία παραδίδουν οι εξεταστές σε ειδικό έντυπο μαζί με την περίληψη της πτυχιακής του

52

εργασίας που καταθέτει ο φοιτητής. Με φροντίδα της Γραμματείας το αντίτυπο αυτό
παραδίδεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος.
Βαθμός της ΠΕ είναι ο μέσος όρος των βαθμών που δίνουν τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής
και τα ECTS είναι έξι (6).
Μετά την κατάθεση του βαθμού της ΠΕ αρχίζει η διαδικασία της απονομής πτυχίου.
Διευκρινήσεις
1. Οι δηλώσεις των ΠΕ, κατοχυρώνουν το θέμα της ΠΕ, δεσμεύουν φοιτητή και διδάσκοντα
στην σχέση επιβλέποντος και επιβλεπομένου, και αποτελούν για τη Γραμματεία την
προϋπόθεση για να κάνει τις προετοιμασίες, που είναι απαραίτητες, ώστε να ολοκληρωθεί
την κατάλληλη στιγμή η διαδικασία απόκτησης πτυχίου. Ως εκ τούτου οι φοιτητές θα πρέπει
να κάνουν τη δήλωση αυτή αφού έχουν οριστικοποιήσει θέμα και επιβλέποντα. Όσο δεν
έχει γίνει η δήλωση, δεν είναι κατοχυρωμένο το θέμα της διπλωματικής, ούτε δεσμευτική
για τη Γραμματεία η σχέση επιβλέποντος/επιβλεπομένου. Ως εκ τούτου ο φοιτητής μπορεί
να αλλάξει χωρίς άλλη εξήγηση επιβλέποντα και θέμα, και ο επιβλέπων δεν έχει υποχρέωση
να υπολογίζει τον φοιτητή στον αριθμό των επιβλεπομένων διπλωματικών εργασιών. Για
οποιαδήποτε αλλαγή μετά την υποβολή της δήλωσης αποφασίζει η Γενική Συνέλευση του
Τμήματος, ύστερα από την αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου και σε περίπτωση
αλλαγής θέματος θα πρέπει το νέο προτεινόμενο θέμα να μη συμπίπτει με ήδη
κατοχυρωμένο θέμα άλλου φοιτητή .
2. Προϋπόθεση για την έναρξη της ΠΕ είναι ότι ο φοιτητής ευρίσκεται τουλάχιστον στο 7ο
εξάμηνο σπουδών και έχει συμπληρώσει επιτυχώς 45 μαθήματα στα οποία
συμπεριλαμβάνονται όλα τα Υποχρεωτικά (Υ) και τα Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ)
μαθήματα που προσφέρθηκαν από το Τμήμα, από τη χρονιά που έκανε ο φοιτητής την
εγγραφή του.
3. Προϋπόθεση για υποβολή προς εξέταση ΠΕ είναι ότι ο φοιτητής διανύει το όγδοο(8)
εξάμηνο σπουδών του και δεν οφείλει περισσότερα από 3 μαθήματα. Για φοιτητές που
διανύουν εξάμηνο παραπάνω από το 8ο πρέπει να μην υπάρχει κανένα οφειλόμενο
μάθημα. Αυτό διαβεβαιώνεται από το πιστοποιητικό που εκδίδει η γραμματεία και
προσκομίζει κάθε φοιτητής κατά την εξέτασή του στην εξεταστική επιτροπή. Η τελική
εξέταση της ΠΕ γίνεται πάντα μετά τη συμπλήρωση του 8ου εξαμήνου φοίτησης.
4. Η ολοκλήρωση της ΠΕ θα πρέπει να γίνεται εντός δυο εξαμήνων με τη διακριτική ευχέρεια
του επιβλέποντα να παρατείνεται έως τέσσερα εξάμηνα μετά από ειδική αιτιολόγηση από
τον φοιτητή. Μετά το πέρας του Α΄ εξαμήνου και εφ’ όσον διαπιστωθεί αδικαιολόγητη
αδιαφορία από μέρους του φοιτητή, ο επιβλέπων δικαιούται να διακόψει την καθοδήγηση
και εποπτεία της εργασίας με έγγραφη κοινοποίηση του στη Γραμματεία.
5. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να τεθεί σε ομάδα το ανώτερο δύο φοιτητών για
τους οποίους όμως θα κατατεθεί χωριστή βαθμολόγηση της ΠΕ με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 3γ του Κανονισμού ΠΕ.
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8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΓΕ0100 Εισαγωγή στην επικοινωνία
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
A΄
Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοκ

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
Συνδρομή:

Υποχρεωτικό κορμού
4
109 -119
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες, ζητήματα και μοντέλα της θεωρίας της επικοινωνίας. Εξετάζονται
οι διαφορετικές μορφές επικοινωνίας καθώς και οι ποικιλόμορφοι παράγοντες που τις
επηρεάζουν, όπως αυτοί αναδεικνύονται από τα διαφορετικά επικοινωνιακά μοντέλα. Η δομική
διάκριση ανάμεσα σε γραμμικά και κυκλικά μοντέλα επικοινωνίας. Οι διαφορές μεταξύ
αμφίδρομης και μονοδρομικής, μαζικής και οργανωσιακής επικοινωνίας. Η λογική κατασκευής
θεωριών, η χρησιμότητά τους στην κατανόηση των επικοινωνιακών φαινομένων και
τεχνολογικών μεταλλάξεων του 20ού και 21ου αιώνα.
Στόχοι Μαθήματος
 Εισαγωγή στη θεμελιακή προβληματική και διεπιστημονικότητα της επικοινωνιολογίας και
των βασικών θεωρητικών επικοινωνιακών μοντέλων
 Κατανόηση της επικοινωνίας ως διαδικασίας αλληλεπίδρασης που επικαθορίζεται από
κοινωνικές σχέσεις, θεσμούς, κοινωνικο-πολιτισμικές νόρμες και συνθήκες
 Εξέταση των ερευνητικών και εφαρμοστικών προεκτάσεων/δυνατοτήτων των βασικών
θεωρητικών επικοινωνιακών μοντέλων
Mαθησιακά Αποτελέσματα
1. Κριτική και συγκριτική κατανόηση των βασικών θεωρητικών επικοινωνιακών μοντέλων
2. Ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών εννοιών σε μελέτη περιπτώσεων
3. Ικανότητα σύνδεσης θεωρίας και έμπρακτης εφαρμογής της στην περιγραφή/έρευνα
ζητημάτων/προβλημάτων του πραγματικού κόσμου
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, περιπτωσιολογικές εφαρμογές, μελέτη βιβλιογραφίας,
γραπτές εξετάσεις
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη
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Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
70 - 80
109 -119

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή Εξέταση
Διαμορφωτική με
Ερωταποκρίσεις

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1, 2

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
80 %

3

20 %

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15-17η εβδομάδα
Διαρκής

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Σ. (2012) Επικοινωνία: Θεωρία στην Πράξη. Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης
ΜακΚουέϊλ, Ντ. - Βιντάλ, Σ. (2001) Σύγχρονα Μοντέλα Επικοινωνίας. Αθήνα: Καστανιώτης
Maletzke, Gerhard (1991) Θεωρίες Μαζικής Επικοινωνίας. Αθήνα: Παπαζήσης
Κούρτη, Ευαγγελία (1999) Διαπροσωπική Επικοινωνία. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Μάγια
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Σοφία (2003) Η Επικράτεια των Πληροφοριών. Αθήνα: Κριτική
Katz, Εlihu (1989) ‘Οι δύο βαθμίδες στη ροή της επικοινωνίας’, στο Κ. Λιβιεράτος (επιμ.) Το
μήνυμα του μέσου. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σσ. 84-109
Noelle - Neumann, Εlisabeth (1998) ‘Κοινή γνώμη’, στο Ρ. Παναγιωτοπούλου κ.α. (επιμ.) Η
κατασκευή της Πραγματικότητας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αθήνα:
Αλεξάνδρεια, σσ. 88-104
Lasswell, Η. (1989) ‘Δομή και λειτουργία της επικοινωνίας στην κοινωνία’, στο Κ. Λιβιεράτος
(επιμ.) Το μήνυμα του μέσου. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σσ. 65-83.
Fiske, John (1992) Εισαγωγή στην Επικοινωνία. Αθήνα: Παπαζήσης
Γ. Ιστοσελίδες
http://en.wikipedia.org/wiki/ECREA_%E2%80%93_European_Communication_Research_and_Ed
ucation_Association
http://www.iamcr.org/
http://www.icahdq.org/
www.mhhe,com/griffin5
www.afirstlook.com
http://www.ecrea.eu/publications/bookseries
www.stateofthemedia.org / 2004 /
www.lse.ac.uk / collections / informationSystems / newsAndEvents / 2008events / whitlock.htm.
http: / / oreilly.com / web2 / archive / what-is-web-20.html

Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
Οπτικό και οπτικοακουστικό υλικό που αφορά διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας π.χ. γραφή,
ιδεογράμματα, γραφικές παραστάσεις, εικονικές αποτυπώσεις και σχέδια, γλώσσα του σώματος,
τον ΚΟΚ (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας), τους Κώδικες Μορς, Μπράϊγ και της απτικής νοηματικής
γλώσσας των κωφαλάλων (Hellen Keller) κ.α.
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ΓΕ0200 Γραφή είδησης – ρεπορτάζ
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
Α
Κατερίνα Μυστακίδου

Κατηγορία Μαθήματος:

Υποχρεωτικό κορμού

ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
Συνδρομή:

4
109 -119
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα εστιάζει στη διαδικασία συγγραφής του ειδησεογραφικού ρεπορτάζ, ασκώντας τους
φοιτητές στις τεχνικές και τα στάδια ενός ολοκληρωμένου ρεπορτάζ που επιτυγχάνει να καλύψει
σφαιρικά ένα θέμα. Κριτήρια αναγνώρισης των θεμάτων που μπορεί να αποτελέσουν είδηση.
Αναζήτηση και αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης για ένα ρεπορτάζ. Κανόνες και τεχνικές
σύνταξης/συγγραφής του ρεπορτάζ.
Στόχοι Μαθήματος
 Αναγνώριση της είδησης
 Αναζήτηση και διαμόρφωση της είδησης βάσει πρωτότυπων πηγών
 Κατανόηση των αρχών και τεχνικών σύνταξης ενός πλήρους πρωτότυπου ρεπορτάζ
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Εντοπίσει μία είδηση ή να επαναφέρει στην επικαιρότητα ένα παλιό θέμα
2. Αναζητήσει τις αναγκαίες πηγές και να διεξάγει έρευνα για την πραγματοποίηση ενός
πρωτότυπου ρεπορτάζ.
3. Διαμορφώσει και συντάξει ένα επαγγελματικά άρτιο και πρωτότυπο ρεπορτάζ.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, περιπτωσιολογικές μελέτες, έρευνα/γραπτές ασκήσεις ρεπορτάζ, γραπτές εργασίες.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτά ρεπορτάζ
Γραπτές εργασίές

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
6 ρεπορτάζ με 2 πρωτότυπες πηγές έκαστο (περ. 500 λέξεις
έκαστο)
2 κριτικά δοκίμια από προτεινόμενο θεματολόγιο (περ.
1.500 λέξεις έκαστο)
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
30 - 35
40 - 45
109 -119

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτά δοκίμια
Γραπτά ρεπορτάζ
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Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1, 2, 3
1, 2, 3

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
35%
65%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15-17η εβδομάδα
15-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Charnley M.V. και Charnley B. (1992) Η Τέχνη του ρεπορτάζ. Αθήνα: Γνώση
Kowatch, Bill & Rosenstil, Tom (2005) Εισαγωγή στην Δημοσιογραφία. Αθήνα: Καστανιώτης
Rich, Carole (1997) Ειδησεογραφία και Ρεπορτάζ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Carey, John (2001) Tα μεγάλα ρεπορτάζ: Από την αρχαιότητα στον 20ο αιώνα. τ. 1-2,
Αθήνα:
Νάρκισσος
Μιχαλάς, Τάσος (1999) Το ρεπορτάζ: Ένα βοήθημα για τους δημοσιογράφους. Αθήνα: Έλλην

ΓΕ0300 Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή ιστορία
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Α
Δημήτρης Λυβάνιος

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό κορμού
4
109 -119
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά γεγονότα και στάδια της
νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας από το 1789 μέχρι και το 1945, και παράλληλα, να εξετάσει τις
κυριότερες παραμέτρους της νεότερης ελληνικής ιστορίας το 19ο αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό
εξετάζονται η Γαλλική Επανάσταση, η Βιομηχανική Επανάσταση, τα ευρωπαϊκά ιδεολογικά
κινήματα, ο Μεγάλος Πόλεμος, ο ευρωπαϊκός μεσοπόλεμος και ο Δεύτερος Παγκόσμιος
Πόλεμος. Σε ό,τι αφορά την ελληνική ιστορία, εξετάζονται η Επανάσταση του 1821 και η
συγκρότηση του κράτους κατά τον 19ο αιώνα.
Στόχοι Μαθήματος
 Εισαγωγή στην προβληματική της μελέτης της νεότερης ευρωπαϊκής και ελληνικής ιστορίας
 Εξοικείωση με τα βασικά γεγονότα και τις ιστορικές περιόδους της νεότερης ευρωπαϊκής
ιστορίας
 Εξοικείωση με τα βασικά στοιχεία της ανάδυσης του ελληνικού κράτους κατά τον 19ο αιώνα.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί τους βασικούς σταθμούς της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας
2. Προσεγγίζει κριτικά τα μείζονα γεγονότα της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας εντάσσοντάς τα
στο κοινωνικά-πολιτισμικά συμφραζόμενα τους
3. Συνειδητοποιεί τις κύριες ιστορικές διαδικασίες που διαμόρφωσαν τη νεότερη Ελλάδα
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας και διαδικτύου, γραπτές εξετάσεις.
Φόρτος Εργασίας
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Τύπος Εργασίας
Διάλεξη

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας
Μελέτη πρωτογενών (αρχειακών) πηγών και
ντοκιμαντέρ
σχετικών
με
τη
νεότερη
ευρωπαϊκή/ελληνική ιστορία
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ανεξάρτητη μελέτη
Μελέτη διαδικτυακών πηγών

Ώρες
39
50 - 55

20 - 25
109 - 119

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή Εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1, 2, 3

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
100%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15η-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Βερέμης, Θ. - Κολιόπουλος, Ι. (2013) Νεότερη Ελλάδα: Μια ιστορία από το 1821. Αθήνα:
Πατάκης
Κολιόπουλος, Ι. (2000) Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, 1789-1945. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Burns, Ε. (2006) Ευρωπαϊκή ιστορία: Ο δυτικός πολιτισμός, νεώτεροι χρόνοι. Θεσσαλονίκη:
Επίκεντρο
Τσακαλογιάννης, Π. (2000) Σύγχρονη Ευρωπαϊκή ιστορία: Από τη Βαστίλλη στο τείχος του
Βερολίνου, 1789-1989. τ. 1-2, Αθήνα: Eστία
Richards,D. (2001) Ιστορία της Σύγχρονης Ευρώπης, 1789-2000. Αθήνα: Παπαδήμας
Hobsbawm, Ε. (2000) Η εποχή των αυτοκρατοριών, 1875-1914. Αθήνα: MIET
Hobsbawm, E. (1997) Η εποχή των επαναστάσεων, 1789-1848. Αθήνα: MIET
Hobsbawm, E. (1999) Η εποχή των άκρων: Ο σύντομος 20ος αιώνας, 1914-1991. Αθήνα: MIET
Blanning, T. C.W. (2010) Ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης. Αθήνα: Eκδ. Τουρίκη
Clogg, R. (1999) Σύντομη ιστορία της νεώτερης Ελλάδας. Αθήνα: Kαρδαμίτσα
Dakin, D. (1998) Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923. Αθήνα: ΜΙΕΤ
Γ. Ιστοσελίδες
http://greek-documentaries.blogspot.gr/2013/05/wild-europe-bbc.html
http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.asp
http://www.historyteacher.net/APEuroCourse/APEuro_Main_Weblinks_Page.htm

ΓΕ0400 Πολιτικά Συστήματα & Θεσμοί
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Α
Χρήστος Α.
Φραγκονικολόπουλος

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό κορμού
4
100-120
-

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα παρέχει μια περιεκτική και ενημερωμένη εισαγωγή στη μελέτη της Πολιτικής και είναι
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δομημένο γύρω από τις εξής θεματικές: ορισμός της πολιτικής (έννοιες, μοντέλα, προσεγγίσεις),
πολιτική κουλτούρα, κοινωνικό κεφάλαιο, ρόλος και θεωρίες του κράτους, τυπολογίες πολιτικών
συστημάτων και καθεστώτων, λειτουργίες των κομμάτων, τύποι κομμάτων και κομματικά
συστήματα, ομάδες συμφερόντων, κοινωνικά κινήματα, θεωρίες της αντιπροσώπευσης,
λειτουργίες των εκλογών, εκλογική συμπεριφορά, ρόλος, λειτουργίες της εκτελεστικής εξουσίας,
ρόλος και λειτουργίες των νομοθετικών σωμάτων.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με εννοιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα που βρίσκονται στη βάση της
μελέτης της Πολιτικής/Πολιτικής Επιστήμης
 Εισαγωγή στη σύγχρονη Πολιτική και στη σύγχρονη Πολιτική Επιστήμη, σε έναν ολοένα
μεταβαλλόμενο και αλληλεξαρτώμενο κόσμο
 Ουσιαστική και περιεκτική παρουσίαση των διαδικασιών, των θεσμών, των θεματικών και
των προκλήσεων που ορίζουν την πολιτική και τα πρότυπα διακυβέρνησης στις αρχές του
21ου αιώνα.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοούν με βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται στη μελέτη της πολιτικής
2. Κατανοήσουν το ρόλο της πολιτικής κουλτούρας και της επικοινωνίας στην πολιτική
3. Συνειδητοποιήσουν τη σημασία των εκλογών, των πολιτικών κομμάτων και των ομάδων
συμφερόντων ως συνδετικών κρίκων μεταξύ κοινωνίας και κυβέρνησης
4. Κατανοήσουν τη διαδικασία διαμόρφωσης και άσκησης της πολιτικής
5. Κατανοήσουν τις εξελίξεις και τις δυνάμεις που διαμορφώνουν την πολιτική στον σύγχρονο,
παγκοσμιοποιημένο κόσμο
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας και καθημερινού τύπου, παρουσιάσεις
στο μάθημα, γραπτές εξετάσεις
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη
Έρευνα
Παρουσίαση

Περιγραφή
Δέκα 3ώρες διαλέξεις
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, καθώς και καθημερινού τύπου
Έρευνα στο διαδίκτυο
Παρουσίαση θεμάτων εφημερίδων/διαδικτύου
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
30
50 - 60
10 -20
10
100 -120

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Παρουσίαση θεμάτων από την
έρευνα στο διαδίκτυο/ τύπο
Γραπτή εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

4, 5

20%

11η - 13η εβδομάδα

1, 3

80%

15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Hague, Rod & Harrop, Martin (2013) Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση. Αθήνα: Κριτική
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Heywood, Andrew (2006) Εισαγωγή στην Πολιτική. Αθήνα: Πόλις
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Heywood, A. (2011) Βασικές Έννοιες της Πολιτικής Επιστήμης. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
Bale, Tim (2011) Πολιτική στις Χώρες της Ευρώπη. Αθήνα: Κριτική
Σκουλάς, Γεώργιος (2010) Πολιτικής Επιστήμη και Ιδεολογίες. Αθήνα: Παπαζήσης
Καρβούνης, Αντώνης (2006) Σύγχρονες Μορφές Διακυβέρνηση. Αθήνα: Έλλην
Abendroth, Wolfgang (2005) Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
Ball, Alan - Guy, Peters (2001) Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη: Σύγχρονη Πολιτική
Διακυβέρνηση. Αθήνα: Παπαζήσης
Γ. Ιστοσελίδες
Σύνδεσμοι με ιστοσελίδες πολιτικού περιεχομένου: http://www.politicalsources.net
Πηγές της πολιτικής επιστήμης: http://www.psr.keele.ac.uk
Οι κορυφαίοι 300 ιστότοποι πολιτικής επιστήμης: http://www.ipsaportal.unima.it/final.html
Έννοιες και μέθοδοι της πολιτικής επιστήμης: http://www.concepts-methods.org
Standing Group on Political Parties: http://www.keele.ac.uk/depts/spire/sgpp/index.html

ΓΕ0500 Οικονομία των ΜΜΕ
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Α
Γιώργος Τσουρβάκας

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό κορμού
4
109 -119
Γ. Ναλμπάντης

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα συνιστά μια εισαγωγή στις οικονομικές διαστάσεις και λειτουργίες των ΜΜΕ. Τα
βασικά θέματα που εξετάζονται είναι: Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ. ΜΜΕ και δημόσια
αγαθά. Ο βαθμός συγκέντρωσης της μιντιακής αγοράς. Στρατηγικές ανταγω-νιστικού
πλεονεκτήματος των μιντιακών οργανισμών. Ένταση ανταγωνισμού και μιντιακή αγορά.
Στρατηγικές συμμαχίες των μιντιακών οργανισμών. Ο ρόλος της διαφήμισης και των μετρήσεων
στην αγορά των ΜΜΕ. Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην αγορά των ΜΜΕ. Οι οργανισμοί των
ΜΜΕ ως ένα σύνολο συμβολαίων. Ανταγωνισμός μεταξύ των ΜΜΕ.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με το βιομηχανικό μοντέλο οργάνωσης των ΜΜΕ
 Κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς των ΜΜΕ
 Υπολογισμού του βαθμού συγκέντρωσης και του ανταγωνισμού των ΜΜΕ
 Γνώση της εφαρμογής των στρατηγικών απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην
αγορά των ΜΜΕ
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Συνειδητοποιούν τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής διάστασης των ΜΜΕ
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2.
3.
4.
5.

Χρησιμοποιούν τις κατάλληλες έννοιες και όρους της οικονομίας των ΜΜΕ
Κατανοούν τις λειτουργίες/διαδικασίες της οικονομικής διάστασης των ΜΜΕ
Συνειδητοποιούν τα μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν την οικονομία των ΜΜΕ
Αναλύουν και ερμηνεύουν ορισμένα ζωτικά δεδομένα της οικονομίας των ΜΜΕ

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, περιπτωσιολογικές μελέτες και
εφαρμογές, γραπτή εργασία,γραπτές εξετάσεις
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτή Εργασία
Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
13εις 3ωρες διαλέξεις
Κριτικό δοκίμιο το θέμα του οποίου επιλέγεται από
προτεινόμενο θεματολόγιο, και βασίζεται σε συνδυασμό
βιβλιογραφικής και εμπειρικής έρευνας (έκταση 3.000 λέξεις)
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
40 - 45
30 - 35
109 - 119

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή εργασία
Γραπτή Εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
4, 5
1, 2, 3

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
20%
80%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15η - 17η εβδομάδα
15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Albarran, A. (2004) Η Οικονομία των ΜΜΕ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Λέανδρος, Ν. (2000) Πολιτική Οικονομία των ΜΜΕ. Αθήνα: Καστανιώτης
Χαιρετάκη, Μ. (2010) ΜΜΕ, Διαφήμιση και Κατανάλωση. Θεσσαλονίκη: University Studio
Press
Τσουρβάκας, Γ. (2006) Επικοινωνιακή Πολιτική και Τηλεοπτική Αγορά. Μηχανισμοί επίτευξης ποιοτικού τηλεοπτικού προγράμματος. Θεσσαλονίκη: University Studio Press
Σκούρας, Θ. (επιμ.) (2003) Η Οικονομική Διάσταση των ΜΜΕ. Αθήνα: Παπαζήσης
Βερνίκος, Ν., Δασκαλοπούλου Σ., Μπατιμαρούδης, Φ., Μπουμπάρης, Ν. & Δ. Παπαγεωργίου (επιμ.) (2005) Πολιτιστικές Βιομηχανίες, Διαδικασίες, Υπηρεσίες, Αγαθά. Αθήνα:
Κριτική
Γ. Ιστοσελίδες
Journal of Media Economics http://www.tandfonline.com/toc/hmec20/current#.UmYa7FrRrcs
International Journal on Media Management
http://www.tandfonline.com/toc/hijm20/current#.UmYcjVrRrcs
Journal of Media Business Studies
http://center.hj.se/4.6be93ddc12f544239c38000744.html
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ΓΕ1200 Τεχνικές Συγγραφής
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
Α
Μαρίνα
Τζωαννοπούλου

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό κορμού
4
100 -125
_
Κ. Μπαρμπαργύρης

Περιγραφή Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας διατύπωσης ιδεών και απόψεων στο
επίπεδο του επιστημονικού λόγου με απώτερο στόχο τη συγγραφή μιας πτυχιακής εργασίας. Οι
φοιτητές εξοικειώνονται με βασικές αρχές του επιστημονικού λόγου όπως είναι η οργάνωση και
τεκμηρίωση ενός επιχειρήματος, η αποτελεσματική δομή και σωστή σύνταξη καθώς η
εξειδικευμένη ορολογία. Έμφαση δίνεται στη χρήση και αξιολόγηση των πηγών καθώς και στην
ορθή χρήση της βιβλιογραφίας, των παραπομπών και των παραθεμάτων. Το μάθημα
συνοδεύεται από ασκήσεις εντός και εκτός αιθούσης καθώς και από υποχρεωτικό σεμινάριο στην
ηλεκτρονική αναζήτηση βιβλιογραφίας.
Στόχοι Μαθήματος
 Εισαγωγή στις βασικές αρχές και λειτουργίες του επιστημονικού λόγου
 Εξοικείωση με την αναζήτηση βιβλιογραφίας μέσω των ηλεκτρονικών πηγών του Α.Π.Θ.
 Εφαρμογή της θεωρίας στη συγγραφή εργασιών
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο τέλος των μαθημάτων θα μπορούν να:
1. Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του επιστημονικού λόγου
2. Εφαρμόζουν τα βασικά δομικά στοιχεία της παραγράφου και του επιχειρήματος
3. Αναζητούν και να συντάσσουν βιβλιογραφία
4. Γράφουν περιλήψεις και μικρές εργασίες

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, συζητήσεις και εργασίες σε ομάδες, σεμινάριο,
ενδιάμεση και τελική γραπτή εξέταση
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη
Σεμινάριο

Περιγραφή
Δώδεκα 3ωρες διαλέξεις
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Αναζήτηση βιβλιογραφίας σε διαδικτυακές πηγές
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
36
65-85
4
100-125

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
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Μαθησιακό

Βαρύτητα στον τελικό

Ημερομηνία

αποτέλεσμα
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

Ενδιάμεση εξέταση
Τελική εξέταση

βαθμό
40%
60%

Αξιολόγησης
5η - 10η εβδομάδα
15η-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Eco, Umberto (1994) Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία. Αθήνα: Nήσος.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
American Psychological Association (2001) Publication Manual of the American Psychological
Association (5th ed.). Washington DC: American Psychological Association
Βοσταντζόγλου, Θ. (1990). Αντιλεξικόν ή Ονομαστικόν της Νεοελληνικής Γλώσσης, 2η έκδ.
Αθήνα: Βοσταντζόγλου
Howard, K. & Sharp, J. A. (1994) H επιστημονική μελέτη: Οδηγός σχεδιασμού και διαχείρισης
πανεπιστημιακών ερευνητικών εργασιών. Αθήνα: Gutenberg
Θεοφιλίδης, Χ. (1997) Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας: Από τη θεωρία στην πράξη.
Αθήνα: Gutenberg
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών - Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη (1998). Λεξικό της
Κοινής Νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη
Ιορδανίδου, Άννα. (επιμ.) (1999) Οδηγός της νεοελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης
Μαρωνίτης, Δ. Ν. (επιμ.) (1992) Εγκόλπιο της ορθής γραφής. Αθήνα: Ταχυδρόμος
Μεταλληνός, Γ. Δ. (1987) Εγκόλπιον επιστημονικής έρευνας. Αθήνα: Αρμός
Τριανταφυλλίδης, Μ. (1976). Νεοελληνική Γραμματική. Αθήνα: ΟΕΔΒ
Γ. Ιστοσελίδες
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

ΓE0700 Κοινωνική ιστορία των ΜΜΕ
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
B
Βασίλης Βαμβακάς

Κατηγορία Μαθήματος:

Υποχρεωτικό κορμού

ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

4
125 -150
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα μελετά τις συνθήκες εμφάνισης και εξέλιξης των βασικών Μ.Μ.Ε. Στο πλαίσιο αυτό
ιδιαίτερη σημασία αποκτά η εξέταση των κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων που
συνέβαλαν στην ανάπτυξη του κάθε ΜΜΕ αλλά και αντίστροφα η επίδραση αυτού του μέσου,
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τόσο μέσα από τις τεχνικές όσο και τις οικονομικές ή συμβολικές του διαστάσεις, στο ευρύτερο
πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Παράλληλα θα επισημανθούν οι
ιδιαιτερότητες της ιστορικής διαδρομής των ΜΜΕ στην Ελλάδα. Τέλος, θα επιχειρηθεί μια
αποτίμηση της συνολικής ιστορικής εξέλιξης των MME μέχρι σήμερα και θα διατυπωθούν
εκτιμήσεις για τις συγκρούσεις ή τις συνέργειές τους καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές τους.
Πιο συγκεκριμένα θα εξεταστεί η ιστορική διαδρομή κυρίως των εξής ΜΜΕ: τυπογραφία-τύπος,
διαφήμιση, ραδιοφωνία, κινηματογράφος, τηλεόραση, διαδίκτυο/ψηφιακά μέσα.
Στόχοι Μαθήματος
 Κατανόηση της διαδικασίας εμφάνισης και ανάπτυξης των τεχνολογιών και των θεσμών
μαζικής επικοινωνίας σε συνάρτηση με το κοινωνικό/πολιτισμικό περιβάλλον τους.
 Ανάδειξη διαφορών αλλά και κοινών τόπων μεταξύ των διάφορων ΜΜΕ και της εξέλιξής
τους
 Μελέτη των βασικών συμφωνιών ή ιδιομορφιών της ιστορίας των ελληνικών ΜΜΕ σε σχέση
με τις ευρύτερες συνθήκες εγκαθίδρυσής τους στις χώρες της δύσης.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Αποτιμά την εμφάνιση και ανάπτυξη των τεχνολογιών και θεσμών μαζικής επικοινωνίας
2. Προσδιορίζει διαφορές αλλά και κοινούς τόπους μεταξύ των ΜΜΕ και της εξέλιξής τους
3. Εφαρμόζει αναλυτικά και ερμηνευτικά εργαλεία διεξάγοντας μια στοιχειώδη έρευνα
αρχειακού τύπου και συνεντεύξεων για άντληση πληροφοριών ιστορικού χαρακτήρα.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, περιπτωσιολογικές μελέτες και
εφαρμογές, γραπτές εξετάσεις, άσκηση πρωτογενούς έρευνας.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτή εργασία
Μελέτη για εξετάσεις

Περιγραφή
Δώδεκα 3ωρες διαλέξεις
Δοκίμιο με κύριο στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με
την αρχειακή έρευνα και τη μέθοδο της συνέντευξης για
την άντληση πληροφοριών ιστορικού χαρακτήρα
Μελέτη
υποχρεωτικής
και
συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας
Συνολικός φόρτος εργασίας

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Μαθησιακό
Τύπος Αξιολόγησης
αποτέλεσμα
Γραπτή Εξέταση
1,2
(ενδιάμεση/2 ώρες)
Γραπτή Εργασία
3

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ώρες
36
35 - 40
35 - 40
106 - 116

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

50%

7η εβδομάδα

50%

15-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Jeanneney, J.N. (1999) Η ιστορία των ΜΜΕ. Aθήνα: Παπαδήμας
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Βαμβακάς, Β. - Π. Παναγιωτόπουλος (2010) Η Ελλάδα στη δεκαετία του 80. Κοινωνικό,
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πολιτικό και πολιτισμικό λεξικό. Αθήνα: Το Πέρασμα,
Bordwell, D. - K. Thompson (2006) Εισαγωγή στην τέχνη του κινηματογράφου. Αθήνα: MIET
(5o μέρος: «H ιστορία του κινηματογράφου»).
Δρούλα, Λ. - Γ. Κουτσοπανάγου (επιμ.) (2008) Η εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπο. Αθήνα:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (4 τόμοι).
Leiss, W. - S.Kleine - S. Jully, Z. Botterill (2008) Διαφήμιση και επικοινωνία. Η κατανάλωση
στην εποχή των μέσων επικοινωνίας. Aθήνα: Καστανιώτης (4ο Κεφάλαιο Α’ μέρους:
«Η διαφήμιση και η ανάπτυξη των μέσων επικοινωνίας»)
Μπαντιμαρούδης, Φ. (2006) Σύντομη ιστορία της επικοινωνίας. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο,
(3ο Κεφάλαιο: «Η εξέλιξη του θεάματος», 5ο Κεφάλαιο: «Η ιστορία της ψηφιακής
επικοινωνίας)
Μπαρμπούτης, Χ. (2001) ‘Οι απαρχές της ραδιοφωνίας: από τον ασύρματο τηλέγραφο στο
ραδιόφωνο’, στο Χ. Μπαρμπούτης, Μ. Κλώντζας (επιμ.) Το φράγμα του ήχου. Η
δυναμική του ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Αθήνα: Παπαζήσης, σσ.31-56.
Παπαθανασόπουλος, Σ. (2004) Πολιτική και ΜΜΕ. Η περίπτωση της Ν. Ευρώπης. Αθήνα:
Καστανιώτης (Κεφάλαιο: «τα ΜΜΕ στην Ευρώπη: μια σύντομη ανασκόπηση»
Thompson, John (1999) Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας. Αθήνα: Παπαζήσης
(Κεφάλαιο 2: «Τα ΜΜΕ και η ανάδυση των σύγχρονων κοινωνιών»)
Ψυχογιός, Δ. (2003) Τα έντυπα μέσα επικοινωνίας. Αθήνα: Καστανιώτης
(3ο Κεφάλαιο: «Οι εφημερίδες στον κόσμο»)

ΓΕ 0800 Ανάλυση Δημοσιογραφικού Λόγου
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ώρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Β
Περικλής Πολίτης

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό Κορμού
4
109 -119
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Αναλύεται το συμφραστικό πλαίσιο του έντυπου δημοσιογραφικού λόγου. Η ετερογένεια των
δημοσιογραφικών κειμένων υποτάσσεται ερμηνευτικά στην οπτική του “κειμενικού συνόλου”
και των “αποικιών ειδών λόγου” (πληροφοριακών και σχολιαστικών), που στεγάζονται στο
περιοδικό έντυπο (εφημερίδα, περιοδικό), μια “αναγνωστική μηχανή” που οργανώνει
ταυτόχρονα ιεραρχικά και εν σειρά τα δημοσιογραφικά άρθρα. Εξετάζονται τυπολογίες
δημοσιογραφικών ειδών που προτείνονται σε εγχειρίδια επαγγελματικής δημοσιογραφίας και
σε εργασίες μελετητών του δημοσιογραφικού λόγου, ενώ παράλληλα συζητούνται τα θεωρητικά
προβλήματα της ταξινόμησής του. Επίσης, εξετάζονται εν συντομία τα πιο διακεκριμένα
ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά είδη δημοσιογραφικού λόγου. Τέλος, διερευνάται η “γλώσσα της
δημοσιογραφίας”. Παρουσιάζονται αφενός καθιερωμένοι ρυθμιστικοί κανόνες γραφής και τα
προβλήματα που θέτουν, και αφετέρου περιγραφικές προσεγγίσεις της δημοσιογραφικής
γλώσσας ως λειτουργικής ποικιλίας με σημαντικές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της.
Στόχοι Μαθήματος
 Γνωριμία με το επικοινωνιακό πλαίσιο που ορίζει την παράγωγή και την πρόσληψη του
δημοσιογραφικού λόγου
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Μελέτη των εμπειρικών και αναλυτικών τυπολογιών του δημοσιογραφικού λόγου
Ανάλυση αντιπροσωπευτικών κειμενικών ειδών του δημοσιογραφικού λόγου
(είδηση/ρεπορτάζ, κύριο άρθρο κ.ά.)
Περιγραφή κειμενικών τύπων (αφήγησης, περιγραφής) και λεξικο-γραμματικών
χαρακτηριστικών (γλώσσα τίτλων, αξιολογική γλώσσα, λεξιλογική στερεοτυπία,
αναφερόμενος λόγος κ.ά.) που ορίζουν τη δημοσιογραφική γλώσσα της ενημέρωσης
Προσέγγιση του δημοσιογραφικού λόγου από τη σκοπιά της κριτικής γλωσσολογίας και της
κριτικής ανάλυσης λόγου

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. αναγνωρίζει τα είδη του δημοσιογραφικού λόγου, ανεξάρτητα από τον τρόπο που
ονομάζονται σε έντυπα και εκπομπές, και κυρίως τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ
2. διακρίνει τον επικοινωνιακό στόχο, το οργανωτικό πρότυπο και τα λεξικο-γραμματικά
χαρακτηριστικά των ειδών του δημοσιογραφικού λόγου
3. ακολουθεί, ως συντάκτης, το ειδολογικό προφίλ των δημοσιογραφικών ειδών
4. γράφει αποτελεσματικά ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της ενημέρωσης
5. αξιολογεί την εκδοτική γραμμή εντύπων και καναλιών

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, προβολή οπτικοακουστικού υλικού, συζήτηση στο μάθημα, γραπτές εξετάσεις.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
70 - 80
109 - 119

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτό δοκίμιο

Μαθησιακό
Αποτέλεσμα
1, 2, 5

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
100%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Πολίτης Π. (επιμ.) (2008) Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας. Το ελληνικό παράδειγμα.
Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Α. Ελληνόγλωσση
Μπουκάλας Π. & Σ. Μοσχονάς (εκδ.) (2001) Δημοσιογραφία και Γλώσσα (Πρακτικά
συνεδρίου, 15-16 Απριλίου 2000). Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕ.
Πασαλάρης Χ. (1984) Μια ζωή τίτλοι (Πώς να γίνετε δημοσιογράφος). Αθήνα: Κάκτος
Πολίτης Π. (2001) “Μέσα μαζικής ενημέρωσης: το επικοινωνιακό πλαίσιο και η γλώσσα
τους”, στο Χριστίδης Α.-Φ. (επιμ.) Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 114-120
Πολίτης Π. (2005) “Δημοσιογραφικός λόγος και γλωσσική επίγνωση των δημοσιογράφων”,
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στο Φραγκονικολόπουλος Χ. (επιμ.) ΜΜΕ-Κοινωνία και Πολιτική. Ρόλος και
Λειτουργία στη Σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: Σιδέρης, 745-774
Φιλιππόπουλος Α. (1982) Ο Δημοσιογράφος. Αθήνα: Κάκτος
Β. Ξενόγλωσση
Adam J.-M. (1997) “Unités rédactionelles et genres discursifs: cadre général pour une
approche de la presse écrite”, Pratiques 94: 3-18.
Bell A. (1991) The Language of News Media. Oxford: Blackwell.
Boyd-Barrett O. (1994) “Language and media: A question of convergence”, στο Graddol D. &
O. Boyd-Barrett (eds) Media texts: Authors and readers. Clevedon, UK: Multilingual
Matters and Open University, 22-39
Cameron D. (1996) “Style policy and style politics: a neglected aspect of the language of the
news”, Media, Culture & Society 18: 315-33.
Charaudeau P. (1994) “Le contrat de communication de l’information médiatique”, Le
Français dans le Monde. «Recherches et applications» (Numéro spécial: «Médias.
Faits et effets»), 8-19.
Cotter C. (2000) “Discourse and Media”, στο Schiffrin D., D. Tannen & H. Hamilton (eds)
Handbook of Discourse Analysis. Oxford: Blackwell, 416-36
Demari J. C. (1993) “L’écriture de presse”, Le Français dans le Monde. «Recherches et
applications» (Numéro spécial: «Des pratiques de l’écrit»), 170-81.
Fairclough N. (1995) Media Discourse. London: Edward Arnold.
Fowler R. (1991) Language in the News: discourse and ideology in the press. London:
Routledge
Grosse E.-U. (2001) “Evolution et typologie des genres journalistiques. Essai d’une vue
d’ensemble”, Semen 13: 15-36.
Jucker A. (1995) “Mass media”, στο: Verschueren J. et al. (eds) Handbook of Pragmatics.
Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
Lavoinne Y. (1997) Le langage des médias. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.
Lochard G. & H. Boyer (1998) La communication médiatique. Paris: Éditions du Seuil.
Mouriquand J. (1992) L’écriture journalistique. Paris: Presses Universitaires de France.
van Dijk T. A. (1988) News as Discourse. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Γ. Οπτικοακουστικό υλικό
Φωτογραφικό υλικό από την ιστορία της ελληνικής δημοσιογραφίας
Πρωτοσέλιδα ή εσωτερικές σελίδες εφημερίδων εθνικής εμβέλειας
Πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων
Τηλεοπτικά δελτία καναλιών εθνικής εμβέλειας ή περιφερειακών σταθμών
Βίντεο με δείγματα εκφοράς δημοσιογραφικού λόγου (π.χ. από ρεπόρτερ, εκφωνητές/τριες,
παρουσιαστές/τριες,κ.ά.)

ΓΕ0900 Νεοελληνικός Πολιτισμός
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:
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Θεωρητικό
3
Β
Δ. Λυβάνιος

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό Κορμού
4
104-114
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Eξέταση των κύριων χαρακτηριστικών και της εξέλιξης του ελληνικού πολιτισμού, από την ίδρυση
του νεοελληνικού κράτους έως σήμερα. Aνασκόπηση των βασικών πολιτισμικών φαινομένων,
τάσεων και μεταμορφώσεων που σημαδεύουν την εξέλιξη του νεοελληνικού πολιτισμού, με
ιδιαίτερη εστίαση στις διαμάχες σχετικά με τη φυσιογνωμία της ελληνικής πολιτισμικής
ταυτότητας (λ.χ. o ρόλος του κλασικισμού, το γλωσσικό ζήτημα, το ζήτημα της ελληνικότητας,
παράδοση/μοντερνισμός, λόγια/λαϊκή κουλτούρα, μειονότητες και μετανά-στες), καθώς και με
τη θέση και τις προοπτικές του ελληνικού πολιτισμού στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της
Eυρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με τις βασικές πτυχές, αλλαγές και φαινόμενα του σύγχρονου ελληνικού
πολιτισμού
 Κριτική κατανόηση των εννοιών και σχημάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον
προσδιορισμό της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας
 Ανάπτυξη προσωπικού αναστοχασμού πάνω στις συλλογικές αυτο-εικόνες και ετερο-εικόνες
της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας
Mαθησιακά Αποτελέσματα
1. Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
2. Προσδιορίζει και εξετάζει κριτικά τις συνθήκες και τους όρους διαμόρφωσης της
νεοελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας, καθώς και τις συνέπειές τους την κατανόηση της
πορείας και της αυτο-εικόνας της νεοελληνικής κοινωνίας
3. Προσεγγίζει και πραγματεύεται αναλυτικά και ερμηνευτικά τα κύρια χαρακτηριστκά και
φαινόμενα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού
4. Αναγνωρίζει και εκτιμά τον πλουραλιστικό και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, γραπτές εξετάσεις
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις

Ώρες
39

Ανεξάρτητη μελέτη

Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο

65-75

Συνολικός φόρτος εργασίας

104-114

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή Εξέταση

1,2

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
100%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Διαμαντούρος, Ν. (2000) Πολιτισμικός δυϊσμός και η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα της
μεταπολίτευσης. Αλεξάνδρεια
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Herzfeld, M. (2002) Πάλι δικά μας. Λαογραφία, Ιδεολογία και η διαμόρφωση της σύγχρονης
Ελλάδας. Αλεξάνδρεια
Λεοντή, Α. (1998) Τοπογραφίες του Ελληνισμού. Χαρτογραφώντας την πατρίδα. Scripta
Φραγκιουδάκη, Α. (2001) Η Γλώσσα και το Έθνος. Αλεξάνδρεια
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Κυριακίδου-Νέστορος, Α. (1993) Λαογραφικά Μελετήματα, τομ. ΙΙ. Πορεία
Σεβαστάκης, Κ. (2004) Κοινότοπη χώρα. Σαββάλας
Τσουκαλάς, Κ. (2000) Ταξίδι στο λόγο και την ιστορία, τομ.Β. Πλέθρον
Μυλωνάς, Κ. (1985) Ιστορία του Ελληνικού Τραγουδιού, τομ. Β. Κέδρος
Σταυρίδου-Πατρικίου, Ρ. (2007) Οι φόβοι ενός αιώνα. Μεταίχμιο
Χαμηλάκης, Γ. (2012) Το Έθνος και τα ερείπιά του. Εκδ. του Εικοστού Πρώτου
Χατζηιωσήφ, Χ. (επιμ.) (2003) Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τομ. Β2,Γ2. Βιβλιόραμα
Γ. Ιστοσελίδες
http://www.elia.org.gr/default.fds?langid=1&pagecode=08.03.06.03&pageid=153
http://afterschoolbar.blogspot.gr/2012/03/30.html
http://www.artic.gr/eikastika-more/afieromata-eikastika/467-ellhnikh-zografikh-h-genia-tou-30
http://www.matia.gr/7/71/7106/7106_4_03.html
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1923_1940/domestic_policy/facts/11.html

ΓΕ1000 Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμοί
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Β
Χρήστος Α.
Φραγκονικολόπουλος

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό κορμού
4
100 - 120
-

Περιγραφή Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό θίγονται ορισμένα από τα κεντρικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τον
επιστημονικό κλάδο των Διεθνών Σχέσεων στην προσπάθεια του να κατανοήσει και να
προβλέψει τη σύγχρονη διεθνή κοινωνία και παγκόσμια πολιτική. Ξεκινώντας από το ερώτημα
«Γιατί μελετούμε τις Διεθνείς Σχέσεις;», το μάθημα εξετάζει τις φιλοσοφικές ρίζες, τις
επιστημονικές έριδες, τις παραδοσιακές και εναλλακτικές σχολές του κλάδου. Επίσης, εξετάζει
τους θεσμούς και λειτουργίες των διεθνών σχέσεων-διεθνούς κοινωνίας, όπως η διπλωματία, το
διεθνές δίκαιο και η διεθνής οργάνωση-διεθνείς οργανισμοί.
Στόχοι Μαθήματος
 Να εισάγει στην κατανόηση και μελέτη των σύγχρονων διεθνών σχέσεων
 Να εξετάσει τις συνέπειες που έχει η παγκοσμιοποίηση στην θεωρητική και εμπειρική
μελέτη των διεθνών σχέσεων
 Να εξετάσει την ανάπτυξη και σημασία των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, με
έμφαση στο ρόλο και την αποτελεσματικότητα του ΟΗΕ, του συστήματος Bretton Woods
(Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα και Παγκόσμιος Οργανισμός
Εμπορίου) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Αναγνωρίζει ποιές εξελίξεις διαμόρφωσαν τις διεθνείς σχέσεις τον 20ο αιώνα
2. Κατανοεί ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν τις διεθνείς σχέσεις
σήμερα
3. Συνειδητοποιεί πώς οι θεωρίες των διεθνών σχέσεων ανταποκρίνονται στις προκλήσεις
που θέτει η σημερινή περίπλοκη διασύνδεση και παγκόσμια πολιτική
4. Κατανοεί τη διαδικασία δημιουργίας, τις λειτουργίες και τις προκλήσεις των διεθνών
οργανισμών
5. Κατανοεί κριτικά τις διαδικασίες και μορφές περιφερειακής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη
και σε άλλες περιοχές του κόσμου
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, γραπτές εξετάσεις
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη
Έρευνα
Παρουσίαση

Περιγραφή
Δέκα 3ώρες διαλέξεις
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας
Έρευνα στο διαδίκτυο και τον τύπο
Παρουσίαση θεμάτων από την έρευνα στο διαδίκτυο
και τον τύπο

Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
30
35 - 45
25 - 35
10
100 - 120

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Παρουσίαση θεμάτων από την
έρευνα στο διαδίκτυο/τύπο
Γραπτή εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

4, 5

20%

11η - 13η εβδομάδα

1, 3

80%

15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Baylis, John & Steve Smith (επιμ.) (2007) Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής: Μια
εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
Heywood, Αndrew (2013) Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή. Αθήνα: Κριτική
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Ηρακλείδης Αλέξης (2000) Η διεθνής κοινωνία και οι θεωρίες των διεθνών σχέσεων: Μια
κριτική περιδιάβαση. Αθήνα: Σιδέρης
Jackson, Robert & George Sorensen (2006) Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων:
Η σύγχρονη συζήτηση. Αθήνα: Gutenberg
Λάβδας, Κ., Ξενάκης, Δ. & Χρυσοχόου, Δ. (επιμ.) (2010) Κατευθύνσεις στη μελέτη των
διεθνών σχέσεων. Αθήνα: Ι. Σιδέρης
Nugent, Neil (2009) Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ιστορία, Θεσμοί
και Πολιτικές. Αθήνα: Σαββάλας
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Γ. Ιστοσελίδες
Για την παγκοσμιοποίηση και τις διεθνείς σχέσεις: http://www.theglobalsite.ac.uk
Παγκόσμια πολιτική: http://www.csf.colorado.edu
Θέματα παγκόσμιας πολιτικής και διακυβέρνησης. http://www.globalpolicy.org
Ηνωμένα Εθνη/κύρια όργανα, επίσημα έγγραφα και εκθέσεις: http://www.un.org
Διεθνείς Μη-κυβερνητικές οργανώσεις: http://www.oneworld.org
Ευρωπαϊκή Ένωση/θεσμικών οργάνα και πολιτικές: http://europa.int.eu
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: πληροφορίες/συζητήσεις: http://eiop.or.at/europoint

ΓΕ1100 Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκοντες:

Θεωρία / εργαστήριο
4
Β
Βέγλης, Α, Δημούλας
Χ.,Μπαρμπαργύρης Κ.

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό Κορμού
4
110 - 120
-

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην επιστήμη της πληροφορικής με έμφαση στη χρήση της
στη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ. Κύρια θέματα που εξετάζονται: Βασικές έννοιες πληροφορικής
– Αρχιτεκτονική προσωπικών υπολογιστών – Λογισμικό – λειτουργικό σύστημα – εφαρμογές –
ιοί υπολογιστών – Λειτουργικό σύστημα windows – εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου – Δίκτυα
υπολογιστών – τοπικά δίκτυα υπολογιστών – Διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του – Πολυμέσα –
Ειδικά θέματα – Επιπτώσεις πληροφορικής στα ΜΜΕ. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος
περιλαμβάνει εκμάθηση εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και
παρουσιάσεων.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες της πληροφορικής
 Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
 Κατανόηση της χρήσης της πληροφορικής στη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Γνωρίζουν βασικά στοιχεία για τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των προσωπικών
υπολογιστών
2. Χειρίζονται υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows
3. Κατέχουν βασικές δεξιότητες χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
4. Χειρίζονται τις βασικές υπηρεσίες του Διαδικτύου
5. Κατανοούν τα βασικά τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη δημοσιογραφία και
τα ΜΜΕ
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, προβολή οπτικο-ακουστικών υλικών, συζήτηση, επίδειξη χρήσης εφαρμογών,
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εργαστηριακές ασκήσεις
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη
Εξετάσεις/ενδιάμεση εξέταση
Εργαστήριο
Ανεξάρτητη μελέτη
Εργαστηριακές εξετάσεις

Περιγραφή
Δέκα 2ωρες διαλέξεις
Μελέτη βιβλιογραφίας
Προετοιμασία για εξετάσεις
Δώδεκα 3ωρα εργαστήρια
Προετοιμασία εργαστηρίου
Προετοιμασία στο εργαστήριο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
20
20
10 -20
36
14
10
110 - 120

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

1, 4, 5

(20%)

7η εβδομάδα

2, 3

15%

Κάθε εβδομάδα

3

35%

13η εβδομάδα

1, 4, 5

50% (30%)

Ενδιάμεση εξέταση
(Προαιρετική)
Εργαστηριακές ασκήσεις
Τελικές εργαστηριακές
εξετάσεις
Τελικές γραπτές
εξετάσεις

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

15η-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Βέγλης, Α. - Ε.Αβραάμ - Α. Πομπόρτσης (2005) Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής &
επικοινωνιών. Θεσσαλονίκη: Τζιόλας
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Βέγλης, Α. - A.Καρούλης - Α.Πομπόρτσης (1999 Εφαρμογές Πληροφορικής στη Δημοσιογραφία. τ. I (2η εκδ.), Θεσσαλονίκη: Τζιόλας
Βέγλης, Α. - Κ. Μπαρμπαργύρης (2000) Ασκήσεις και Τεχνικές Αυτοματισμού Γραφείου.
Θεσσαλονίκη: Τζιόλας
Γ. Ιστοσελίδες
http://blackboard.lib.auth.gr
http://veria.jour.auth.gr/ge1100/ (εργαστηριακό μέρος)
Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
Διαφάνειες διαλέξεων

ΓΕ0600 Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
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Θεωρητικό
3

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
4

Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Β
Μαρίνα
Τζωαννοπούλου

Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

101 - 111
Απαιτείται επαρκής γνώση
της αγλλικής γλώσσας
_

Περιγραφή Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές/ήτριες με τις δεξιότητες και
στρατηγικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική μάθηση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
Μέσω της εξέτασης κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού που προέρχονται από είδη του
έντυπου και ηλεκτρονικού δημοσιογραφικού λόγου (ειδήσεις, σχολιογραφία, τηλεοπτικό
ρεπορτάζ, συνέντευξη) αναπτύσσονται δεξιότητες του προφορικού και γραπτού λόγου. Έμφαση
δίνεται στη δομή, στην ανάπτυξη ειδικού, γενικού και ακαδημαϊκού λεξιλογίου, στις λειτουργικές
ποικιλίες και στα υφολογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το δημοσιογραφικό λόγο.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με τα είδη, τα γένη και τις λειτουργικές ποικιλίες της αγγλόφωνης
δημοσιογραφικής γλώσσας
 Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του γραπτού και προφορικού λόγου
 Εισαγωγή στο ειδικό λεξιλόγιο, τη δομή και τα υφολογικά στοιχεία που απαντώνται στον
αγγλόφωνο δημοσιογραφικό λόγο
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Αναγνωρίζουν τα είδη και γένη του αγγλόφωνου έντυπου και ηλεκτρονικού
δημοσιογραφικού λόγου καθώς και τις ποικιλίες του
2. Χρησιμοποιούν γενικό και ειδικό λεξιλόγιο, γραμματικές δομές και σύνταξη που
εμφανίζονται στα είδη και στις λειτουργικές ποικιλίες του αγγλόφωνου δημοσιογραφικού
λόγου
3. Παράγουν μικρά κείμενα ειδησεογραφικού τύπου
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, συζητήσεις και εργασίες σε ομάδες
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δώδεκα 3ωρες διαλέξεις
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
36
65 - 75
101 - 111

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Ενδιάμεση εξέταση
Τελική εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1, 2, 3
1, 2, 3

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
40%
60%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
5η/10η εβδομάδα
15η-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Ceramella, N. and Lee, E. (2008) Cambridge English for the Media. Cambridge: Cambridge
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University Press
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Collins COBUILD (1995) English Dictionary. London: Harper Collins Publishers.
Goldstein, N. (ed.) (1996) The Associated Press Stylebook and Libel Manual. Reading,
Massachusetts, Menlo Park: Addison–Wesley Publishing Company
Hewings, M. (1999) Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
Itule, B. D. and D. A. Anderson (1994) News Writing and Reporting for Today's Media. New
York: McGraw-Hill, 3rd ed.
Mc Carthy, M. and O’Dell, F. (2002) English Vocabulary in Use (advanced). Cambridge:
Cambridge University Press.
Stovall, J. G. (2002) Writing for the Mass Media. Englewood Cliffs, N. Jersey: Prentice Hall,
5th ed.

ΓΕ0601 Γαλλικά για Ειδικούς Σκοπούς
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
Β
Ζωή Βερβεροπούλου

Κατηγορία Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
109 - 119
Απαιτείται επαρκής γνώση
της γαλλικής γλώσσας
_

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στον κόσμο των γαλλικών-γαλλόφωνων ΜΜΕ (έντυπος και
ηλεκτρονικός Τύπος), τους εξοικειώνει με τη σχετική ορολογία και σταδιακά διερευνά επιμέρους
πτυχές που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη θεματική (το δημοσιογραφικό επάγγελμα στη Γαλλία,
ειδησεογραφικά πρακτορεία, θεματικές ενότητες της εφημερίδας, είδη άρθρων, διαφήμιση και
Τύπος κλπ.). Παράλληλα, μελετά τις δημοσιογραφικές χρήσεις της γαλλικής γλώσσας μέσα από
αυθεντικά κείμενα, που προέρχονται από έγκυρα γαλλόφωνα έντυπα, με έμφαση σε δύο,
κυρίως, είδη κειμένων: α) dépêches d’agence και b) faits divers. Oι φοιτητές ασκούνται σε
τεχνικές κατανόησης, σύνοψης και σύνθεσης απλών δημοσιογραφικών κειμένων.
Στόχοι Μαθήματος
 Μύηση στο τοπίο των γαλλόφωνων ΜΜΕ και της γαλλόφωνης δημοσιογραφίας.
 Εξοικείωση με τη μιντιακή-δημοσιογραφική γαλλόφωνη ορολογία.
 Γενικότερη βελτίωση κατανόησης, γραπτής και προφορικής έκφρασης στη γαλλική γλώσσα.
 Αφομοίωση και εφαρμογή δημοσιογραφικών τεχνικών στη συγγραφή σύντομων
ειδησεογραφικών άρθρων.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Αναγνωρίζει τα βασικότερα σύγχρονα γαλλικά ΜΜΕ (εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοπτικά
κανάλια, ιστοσελίδες), τον τρόπο λειτουργίας τους και το πλαίσιο άσκησης του
δημοσιογραφικού επαγγέλματος στη Γαλλία.
2. Κατανοεί τη γαλλική δημοσιογραφική-μιντιακή ορολογία.
3. Κατανοεί αυθεντικά γαλλόφωνα δημοσιογραφικά κείμενα.
4. Συντάσσει μικρά ειδησεογραφικά άρθρα, γλωσσικά άρτια και σύμφωνα με τις ειδικές
επιταγές του δημοσιογραφικού λόγου (σε επαγγελματικό πλαίσιο).
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Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στην τάξη, μικρές ασκήσεις στην τάξη, μελέτη βιβλιογραφίας, μελέτη
αυθεντικών δημοσιογραφικών κειμένων, ασκήσεις στο σπίτι, γραπτές εξετάσεις.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ασκήσεις
Ανεξάρτητη
μελέτη

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
1. Μελέτη επίκαιρων γαλλόφωνων άρθρων: Ερωτήσεις
κατανόησης κειμένου, ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου.
2. Συγγραφή σύντομων ειδησεογραφικών άρθρων
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
40

30 - 40
109 - 119

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτές ασκήσεις
Γραπτή εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
2, 3, 4
1, 2, 3, 4

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
30%
70%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
Διαρκής
η
15 -17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Βερβεροπούλου, Ζωή. Διδακτικές Σημειώσεις (με βάση τα εγχειρίδια: ALBERT P., Histoire
de la presse, Paris, PUF, 2010, GONNET J., F. BALLE, J.-M. DUPONT, A.-M. LAULAN,
L’Information, Paris, Larousse, Collection Thèmes transversaux, 1986, CHARON J.-M.,
Le Journalisme, Paris, Les essentiels Milan, 2007]
Αυθεντικά γαλλόφωνα δημοσιογραφικά κείμενα για ζητήματα της επικαιρότητας.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Albert, P. (1998) La Presse française. Paris: La Documentation française
Aslangul, M. (1991) Lexique des termes de press. Paris: CFPJ
Bachmann, P. (1993) Communiquer avec la presse écrite et audiovisuelle. Paris: CFPJ
Le Bohec, J. (2010) Dictionnaire du journalisme et des médias. Rennes: Presses Universitaires
de Rennes
Charnet C., J. Pobin-Nipi (1997) Rédiger un résumé, un compte rendu, une synthèse. Paris,
Hachette
Charon J.- M. & R. Rieffel (dir.) (2001) La Presse magazine, Réseaux 105. Paris: Hermès
Sciences
Charon J.-M. (2003) Les Médias en France. Paris: La Découverte
Famery P., P. Leroy (1996) Réaliser un journal d’information. Paris: Les essentiels, Milan
Herr, N. (1994) 100 Fiches pratiques pour exploiter la presse en classe. Paris: Retz
Mathien, M. (2007) Les Journalistes: Histoire, pratiques et enjeux. Paris: Ellipses
Γ. Ιστοσελίδες
http://www.clemi.org
http://www.tv5.org
http://www.afp.com
http://conseildepresse.qc.ca
http://www.24hdansuneredaction.com
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http://www.journalisme.com

ΓΕ0602 Γερμανικά για ειδικούς σκοπούς
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:

Θεωρητικό
3 ώρες

Εξάμηνο:
Διδάσkουσα:

Β
Φ. Γαλατσοπούλου

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:

Υποχρεωτικό
4
100 - 125
Απαιτείται επαρκής
γνώση της γερμανικής
γλώσσας

Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν καλύψει τα επίπεδα των αρχαρίων και έχουν
επαρκείς γνώσεις για την κατανόηση της γερμανικής γλώσσας σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι
θεματικές περιοχές που εξετάζονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, συνοψίζονται στα
παρακάτω: Τα ΜΜΕ στις γερμανόφωνες χώρες, το επάγγελμα του δημοσιογράφου, ο ημερήσιος
Τύπος στις γερμανόφωνες χώρες (πρώτη σελίδα, δομή εφημερίδων, είδη άρθρων, τίτλοι,
διαφήμιση). Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη δημοσιογραφική
ορολογία και να κατανοούν δημοσιογραφικά κείμενα μικρού ή μεσαίου βαθμού δυσκολίας.
Στόχοι Μαθήματος
 Ανάπτυξη και εξάσκηση των δεξιοτήτων του γραπτού λόγου και της κατανόησης κειμένων.
 Παρουσίαση των ηλεκτρονικών και έντυπων ΜΜΕ στη Γερμανία.
 Εισαγωγή στο ειδικό λεξιλόγιο, τη δομή και το ύφος του γερμανόφωνου δημοσιογραφικού
λόγου.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Kατανοούν τα σχετικά με τα ΜΜΕ και το επάγγελμα του δημοσιογράφου στις γερμανόφωνες
χώρες.
2. Αναγνωρίζουν τα είδη των εφημερίδων και τις διαφορές στη δομή τους, το ύφος και τη
γλώσσα.
3. Κατανοούν ειδήσεις και άρθρα γενικού ενδιαφέροντος μικρού ή μεσαίου βαθμού δυσκολίας
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διδασκαλία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Blackboard,ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και
εργασίες σε ομάδες, ομαδική αξιολόγηση
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Ηλεκτρονικά μαθήματα με
γλωσσικές ασκήσεις
αυτοαξιολόγησης και ασκήσεις
κατανόησης κειμένων.
Ατομική μελέτη
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Περιγραφή
Δέκα 2ωρες ενότητες
Μελέτη ηλεκτρονικών πηγών στο διαδίκτυο

Ώρες
40

20

Συγγραφή ατομικών και
ομαδικών εργασιών

Εργασίες σύμφωνα με τις θεματικές του μαθήματος

40 - 65

Συνολικός φόρτος εργασίας

100 - 125

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Τελική εξέταση
Διαμορφωτική αξιολόγηση
μέσω κατάλληλων ασκήσεων

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1 ,2, 3

Βαρύτητα στον
τελικό βαθμό
70%

1, 2, 3

30%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15η-17η εβδομάδα
Κάθε εβδομάδα σε κάθε
νέα ενότητα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Συλλογή άρθρων και κειμένων σε μορφή σημειώσεων
Großes Übungsbuch Deutsch, Hueber Verlag
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
ABC des Journalismus. Reihe Praktischer Journalismus, Ölschläger Verlag.
Hooffacker, G. (2004) Online-Journalismus. List Verlag München
Pürer, H. - Raabe, J. (1996) Medien in Deutschland. Band 1, Presse. UVK Medien
Roche, W. (2004) Einführung in den praktischen Journalismus. List Verlag München

ΓΕ1300 Κοινωνιολογία της μαζικής επικοινωνίας
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Γ
Βασίλης Βαμβακάς

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό κορμού
5
125 -150
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Μελέτη της αλληλοεπίδρασης κοινωνικών συνθηκών, προτύπων και πρακτικών με τις διάφορες
μορφές διαμεσολαβημένης επικοινωνίας που εμφανίζονται σε διαφορετικά ιστορικά και
πολιτισμικά πλαίσια. Εξέταση όλων εκείνων των κοινωνικών παραγόντων (ιδέες, στάσεις,
τεχνολογία, τελετουργίες, σχέσεις εξουσίας και επιρροής) που διαμορφώνουν τις κατάλληλες
συνθήκες ανάπτυξης συγκεκριμένων πρακτικών μαζικής και δημοφιλούς επικοινωνίας.
Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι σύγχρονες κοινωνικές ταυτότητες επηρεάζονται και
ανασυγκροτούνται από το χώρο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και την καταναλωτική
κουλτούρα που αυτά εμπεδώνουν.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με τα κύρια θεωρητικά σχήματα που έχουν αναπτυχθεί για την περιγραφή εποχή
της μαζικής επικοινωνίας
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Κατανόηση των εργαλείων με τα οποία μπορούν μελετηθούν τα μηνύματα των ΜΜΕ
(ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογική παράδοση).
Κατανόηση των εργαλείων με τα οποία μπορεί να μελετηθεί η πρόσληψη κοινού των ΜΜΕ
Εξέταση συγκεκριμένων προτύπων που διαμορφώνει ο χώρος των ΜΜΕ (κατανάλωσης,
σεξουαλικότητας, εθνοκεντρισμού κτλ)

Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί και διακρίνει τις βασικές θεωρίες για τη μαζική επικοινωνία
2. Κατανοεί τη σημασία των ιδεών και της εξουσίας στη λειτουργία των ΜΜΕ
3. Χρησιμοποιεί κοινωνιολογικούς όρους και εργαλεία ανάλυσης για τη μελέτη των ΜΜΕ και
των ταυτοτήτων που αυτά διαμορφώνουν
4. Διερευνά πρότυπα, στερεότυπα και τελετουργίες που περιλαμβάνουν οι σύγχρονες μορφές
επικοινωνίας
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, περιπτωσιολογικές μελέτες και
εφαρμογές, γραπτές εξετάσεις, άσκηση πρωτογενούς έρευνας
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Άσκηση
Μελέτη για εξετάσεις

Περιγραφή
Δώδεκα 3ωρες διαλέξεις
Εμπειρική έρευνα με κύριο στόχο την εξοικείωση
των φοιτητών με την αρχειακή έρευνα και την
ταξινόμηση πληροφοριών προς ανάλυση
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
36
60 - 70
30 - 40
126 - 146

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή Εργασία
Γραπτή Εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
4
1, 2, 3

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
30%
70%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15-17η εβδομάδα
15-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Curran, J. & M. Gurevitch (επιμ.) (2001) ΜΜΕ και Κοινωνία. Aθήνα: Πατάκης
[σσ. 25-52, 84-102, 176-202, 373-392, 393-426, 486-515]
Κωνσταντινίδου, Χ. (2002) ‘Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και η Παραγωγή Νοήματος.
Θεωρητικές προσεγγίσεις και προοπτικές – α’ μέρος’, Επιθεώρηση Κοινωνικών
Ερευνών, 108-109, σσ. 139-188
Lipovetsky, G. (2009) Η εποχή του κενού. Δοκίμια για τον σύγχρονο ατομικισμό. Σκόπελος:
Νησίδες, σσ. 19-32
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Giddens, A. (2002) Κοινωνιολογία. Αθήνα: Gutenberg (μάθημα 1,2)
Hall, S. & Gieben, B. (2003) Η Διαμόρφωση της Νεωτερικότητας. Οικονομία, Κοινωνία,
Πολιτική, Πολιτισμός. Αθήνα: Σαββάλας.
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ΜακΚουέϊλ, N. (1997) Εισαγωγή στη θεωρία της επικοινωνίας. Aθήνα: Καστανιώτης
(μαθήματα 4,5,6,7)
Thompson, John (1999) Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας. Αθήνα: Παπαζήσης
(μαθήματα 6 και 12)
Brantlinger, P. (1999) Άρτος και θεάματα. Σκόπελος: Νησίδες (μάθημα 13)
Baudrillard, Jean (1991) ‘Η κουλτούρα των μαζικών μέσων’, στο Η κουλτούρα των μέσων.
Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σσ.263-296 (μάθημα 8)
Chandler, D. (2002) Σημειωτική για αρχάριους. (μάθημα 5)
<http://www.mcm.aueb.gr/ment/semiotics/semiotic.html>
Eco, U. (1982). Η σημειολογία της καθημερινής ζωής. Θεσσαλονίκη: Παιδεία (μάθημα 4)
ΜcLuhan, Μ. (1990) ‘Το μέσο είναι το μήνυμα’ στο Το μήνυμα του μέσου. Αθήνα:
Αλεξάνδρεια, (μάθημα 5)
Παναγιωτοπούλου, Ρ. (επιμ) (2003) H ψηφιακή πρόκληση: ΜΜΕ και δημοκρατία. Αθήνα:
Τυπωθήτω (μάθημα 7)
Bauman, Ζ. (2008) Ζωή για κατανάλωση. Αθήνα: Πολύτροπον (μάθημα 9)
McNair,Β. (2006) Η Κουλτούρα του Στριπτίζ, Σεξ, μέσα ενημέρωσης και ο εκδημοκρατισμός
της επιθυμίας. Αθήνα: Σαββάλας (μάθημα 10)
Φουκώ, Μ. (1976) Επιτήρηση και Τιμωρία. Η Γέννηση της Φυλακής. Αθήνα: Ράππας
(μάθημα 13)
Φουκώ, Μ. (1982) Η ιστορία της σεξουαλικότητας. τ.1, Αθήνα: Ράππας (μάθημα 10)
Σένετ, Ρ. (1999) Η τυραννία της οικειότητας. Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός χώρος στον δυτικό
πολιτισμό. Αθήνα: Νεφέλη (μάθημα 11)
Λας, Κ. (2002) H κουλτούρα του ναρκισσισμού. Σκόπελος: Νησίδες (μάθημα 11)
Μαδιανού, Μ. (2008) Έθνος, ταυτότητες και τηλεόραση στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα:
Πατάκης (μάθημα 12)
Φραγκονικολόπουλος, Χρ. - Γ. Πλειός (2011) Τα ‘εθνικά θέματα’ στη δίνη των ΜΜΕ. Το
Μακεδονικό, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό στην τηλεόραση και τον
Τύπο. Αθήνα: Σιδέρης (μάθημα 12)
Leiss W. - Kline S. - Jhally S. (2005) Διαφήμιση και επικοινωνία. Η κατανάλωση στην εποχή
των μέσων επικοινωνίας. Αθήνα: Καστανιώτης

ΓΕ1400 Κοινωνική Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Γ
Αντώνης Γαρδικιώτης

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό κορμού
5
125 - 150
-

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στον επιστημονικό κλάδο της κοινωνικής ψυχολογίας. Δίνει
έμφαση στα θεωρητικά εργαλεία που προσφέρει η κοινωνική ψυχολογία για την κατανόηση της
διαδικασίας της επικοινωνίας (σε διατομικό, διομαδικό, συμβολικό και ιδεολογικό επίπεδο).
Τονίζει τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ κοινωνικο-ψυχολογικής θεωρίας και επιστημονικής έρευνας
με σκοπό την κατανόηση της σχέσης ατόμου – κοινωνικού πλαισίου. Η σχέση αυτή εξετάζεται σε
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τέσσερα βασικά επίπεδα ανάλυσης, το ενδο-ατομικό (π.χ., γνωστική επεξεργασία πληροφοριών),
το δι-ατομικό (π.χ. διαπροσωπική έλξη ή ανταγωνισμός), το δι-ομαδικό επίπεδο (π.χ. κοινωνική
ταυτότητα και στερεότυπα) και το ιδεολογικό (π.χ., κοινωνικές αναπαραστάσεις).
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής ψυχολογίας.
 Κατανόηση της άρρηκτου δεσμού μεταξύ μεθοδολογίας και θεωρίας που χαρακτηρίζει τον
κλάδο.
 Να προσφέρει βασικά ερμηνευτικά σχήματα για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης ατόμου
και μαζικής επικοινωνίας.
 Να τεκμηριώσει τον κοινωνικό χαρακτήρα της ατομικής σκέψης και συμπεριφοράς.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί τις βασικές θεωρίες και ερευνητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής ψυχολογίας.
2. Εφαρμόζει την κοινωνικοψυχολογική θεωρία για να δώσει απαντήσεις σε επικοινωνιακά
ζητήματα.
3. Αξιολογεί, σε ένα βασικό επίπεδο, την επιστημονική βιβλιογραφία και εργογραφία
4. Διακρίνει την επιστημονική και τη βιωματική προσέγγιση των κοινωνικών φαινομένων.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, μελέτες περίπτωσης, γραπτές
εξετάσεις, προαιρετική γραπτή εργασία, παρουσίαση εργασιών στο μάθημα.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη
Συζήτηση-παρουσίαση
περίπτωσης

μελέτης

Προαιρετική Γραπτή Εργασία

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας
Προσδιορισμός και σχολιασμός ενός ζητήματος
επικοινωνίας εφαρμόζοντας τα κοινωικοψυχολογικά
ερμηνευτικά πλαίσια
Εκτενής περίληψη με σχολιασμό ενός άρθρου από
αναγνωρισμένο
ξενόγλωσσο
επιστημονικό
περιοδικό (έκταση 1.000 λέξεις)
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
80 - 90
8 - 10

10 - 15
126 - 149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Παρουσίαση
Προαιρετική
εργασία

γραπτή

Γραπτή εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
2
3
1, 2, 3, 4

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
10%
10%-20% (εφόσον έχει
επιτευχθεί η βάση, 5,
στην τελική εξέταση)
80%-100%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
7η εβδομάδα
14η εβδομάδα
15η -17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Hogg, M.A., & Vaughan, G.M. (2010) Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg.
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Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Augoustinos, M. - Walker,I. (1995) Social cognition: An integrated introduction. London:Sage
Brown, R. (1995) Prejudice: Its Social Psychology. Oxford: Blackwell
Brewer, M. B.- Miller, N. (1996) Intergroup Relations. Buckingham: Open University Press.
Eagly, A. H. - Chaiken, S. (1993). The Psychology of Attitudes. London: Harcourt Brace
Jovanovich.
Hogg, M. A. - Tindale, R. S. (Eds.) (2001) Blackwell Handbook of Social Psychology : Group
Processes. London: Blackwell
Oakes, P. J. - Haslam, S. A. - Turner, J. C. (1994) Stereotyping and Social Reality. Oxford:
Blackwell.
Παπαστάμου, Σ. (επιμ.) (2001) Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. τ. 1-4. Αθήνα: Πεδίο.
Turner, J. C. (1991) Social Influence. Milton Keynes: Open University Press.

Γ. Ιστοσελίδες
https://www.socialpsychology.org/
http://www.understandingprejudice.org/readroom/
http://www.prisonexp.org/
http://www.jigsaw.org/

ΓΕ1500 Οργάνωση και Διοίκηση των ΜΜΕ
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Δ
Γιώργος Τσουρβάκας

Κατηγορία Μαθήματος:

Υποχρεωτικό κορμού

ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

5
125 -150
Γ. Ναλμπάντης

Περιγραφή Μαθήματος
Εισαγωγή στο μάνατζμεντ των οργανισμών επικοινωνίας. Οι σκοποί των οργανισμών
επικοινωνίας. Θεωρίες μάνατζμεντ. Επίπεδα μάνατζμεντ. Λειτουργίες μάνατζμεντ.
Προγραμματισμός. Είδη. Προβλήματα αποφάσεων. Διοίκηση με στόχους. Έλεγχος
προγράμματος. Οργάνωση δομών. Σχεδιασμός τμημάτων. Σχεδιασμός θέσεων εργασίας. Εύρος
διοίκησης και ιεραρχικά επίπεδα. Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού. Στυλ ηγεσία στους
οργανισμούς επικοινωνίας. Παρακίνηση και κίνητρα στους εργαζόμενους των οργανισμών
επικοινωνίας. Ομαδική εργασία. Επιχειρησιακή επικοινωνία. Αντιμετώπιση συγκρούσεων.
Διαχείριση αλλαγών. Ανάπτυξη κουλτούρας και γνώσης. Εργασιακές σχέσεις στους οργανισμούς
επικοινωνίας. Χρηματοοικονομική διοίκηση οργανισμών επικοινωνίας. Νέες τεχνολογίες.
Παραγωγή προγράμματος. Μάρκετινγκ και προβολή των οργανισμών επικοινωνίας. Διαδικασία
υλοποίησης στρατηγικής. Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Διαμόρφωση
στρατηγικής. Υλοποίηση. Επανεκτίμηση. Εταιρικές στρατηγικές Κάθετη ολοκλήρωση, οριζόντια
ολοκλήρωση, διαφοροποίηση (συσχετισμένη ασυσχέτιστη), διείσδυση αγοράς, ανάπτυξη
αγοράς, ανάπτυξη προϊόντων (τεχνικές χαρτοφυλακίου). Στρατηγικές συμμαχίες. Συνεργασίες
Στρατηγικές διεθνοποίησης.
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Στόχοι Μαθήματος
 Κατανόηση των εννοιών του μάνατζμεντ
 Ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων στρατηγικών μάνατζμεντ σε επικοινωνιακούς
οργανισμούς και διασαφήνιση των ιδιαιτεροτήτων
 Εφαρμογή στρατηγικών μάνατζμεντ σε επικοινωνιακούς οργανισμούς
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί τις βασικές έννοιες και αναλυτικά εργαλεία του μάνατζμεντ
2. Αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του μάνατζμεντ των οργανισμών επικοινωνίας
3. Αναλύει την εφαρμογή στρατηγικών μάνατζμεντ από επικοινωνιακούς οργανισμούς
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, περιπτωσιολογικές μελέτες και
εφαρμογές, γραπτές εξετάσεις, γραπτή εργασία, παρουσίαση εργασιών στο μάθημα.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτή Εργασία
Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Κριτικό δοκίμιο το θέμα του οποίου επιλέγεται από
προτεινόμενο θεματολόγιο, και βασίζεται σε συνδυασμό
βιβλιογραφικής και εμπειρικής έρευνας (έκταση 3.000 λέξεις)
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
60 - 70
30 - 40
129 - 149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή εργασία
Γραπτή εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
3
1, 2

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
20%
80%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15η -17η εβδομάδα
15η -17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Τσουρβάκας, Γιώργος (2012) Μάνατζμεντ οργανισμών επικοινωνίας και πολιτισμού.
Θεσσαλονίκη: University Studio Press
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Πετρίδου, Ευγενία (2011) Διοίκηση-Management Μια Εισαγωγική Προσέγγιση. 3η έκδ.,
Θεσσαλονίκη: Σοφία
Μπουραντάς, Δημήτρης (2001) Μάνατζμεντ. Αθήνα: Μπένος
Παπαδάκης, Βασίλης (1999) Στρατηγική των Επιχειρήσεων. 3η έκδ., Αθήνα: Μπένος
Γ. Ιστοσελίδες
Journal of Media Economics http://www.tandfonline.com/toc/hmec20/current#.UmYa7FrRrcs
International Journal on Media Management
http://www.tandfonline.com/toc/hijm20/current#.UmYcjVrRrcs
Journal of Media Business Studies
http://center.hj.se/4.6be93ddc12f544239c38000744.html
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ΓΕ1600 Δίκαιο των ΜΜΕ
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
Δ
Έλσα Δεληγιάννη

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό Κορμού
5
-

Περιγραφή Μαθήματος
Στο μάθημα οι φοιτητές εξοικειώνονται περαιτέρω με το δίκαιο του Τύπου. Στη συνέχεια,
εξετάζεται το συνταγματικό και νομικό πλαίσιο της ραδιοτηλεόρασης (ειδικότερα, το νομικό
πλαίσιο της δημόσιας, της ιδιωτικής, της συνδρομητικής και της ψηφιακής τηλεόρασης και τους
κανόνες που τις διέπουν) καθώς και η οργάνωση και οι αρμοδιότητες του ΕΣΡ. Το τελευταίο
τμήμα του μαθήματος αφορά το πεδίο των Νέων Μέσων: ερευνάται, αν και σε ποιο βαθμό οι
ισχύοντες κανόνες στο πεδίο των MME μπορούν να βρουν εφαρμογή στα Νέα Μέσα, ποια είναι
τα κενά που παρουσιάζονται, αν μια περαιτέρω ρύθμιση είναι σκόπιμη και αναγκαία, καθώς και
ποια μορφή θα έπρεπε να λάβει.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με το δίκαιο του Τύπου
 Κατανόηση του συνταγματικού και νομοθετικού πλαισίου των ραδιο-τηλεοπτικών ΜΜΕ
 Κατανόηση των βασικών δικαιικών αρχών που διέπουν τα Νέα Μέσα
 Εξοικείωση με την ανάγνωση δικαστικών αποφάσεων
 Σύνδεση θεωρίας με την πράξη, μέσα από τη σύνταξη σχολίων δικαστικών αποφάσεων
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. κατανοεί σε βάθος τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν τον Τύπο
2. αναλύει το συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο των ραδιο-τηλεοπτικών ΜΜΕ
3. αναλύει τις βασικές αρχές που διέπουν τα Νέα Μέσα
4. αποτιμά τους λόγους της παθογένειας του ελληνικού μιντιακού πεδίου
5. εφαρμόζει το δίκαιο των ΜΜΕ, μέσα από το σχολιασμό δικαστικών αποφάσεων
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, περιπτωσιολογικές μελέτες και εφαρμογές (φροντιστήριο), παρουσίαση ή γραπτός
σχολιασμός νομολογίας και σύντομων επιστημονικών άρθρων, γραπτή εργασία, γραπτή εξέταση
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Φροντιστηριακό μάθημα
Γραπτές – προφορικές
δοκιμασίες στην τάξη
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Περιγραφή
Δώδεκα δίωρες διαλέξεις
Δώδεκα ωριαία φροντιστήρια
Σχολιασμοί κειμένων και δικαστικών αποφάσεων,
έρευνα στο διαδίκτυο

Ώρες
24
12
45 - 55

Γραπτή εργασία

1500-2000 λέξεις
Συνολικός φόρτος εργασίας

45 - 55
126 - 146

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτός
ή
προφορικός
σχολιασμός
νομοθετικών ή
θεωρητικών
κειμένων
ή
δικαστικών αποφάσεων.
(προαιρετικός)
Σύντομη γραπτή εργασία 15002000 λέξεων.

Γραπτή εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1, 2, 3, 4, 5

25%

Διαρκής

5

25%

15η - 17η εβδομάδα

1, 2, 3, 4

50% για όσους επιλέγουν τη
διαδικασία
της
συνεχούς
αξιολόγησης – 100% για όσους
επιλέγουν μόνο την τελική
εξέταση

15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Δεληγιάννη, Ε. (2012) Δίκαιο και Επικοινωνία στα ιστολόγια (blogs) και τα Νέα Μέσα. Αθήνα:
Νομική Βιβλιοθήκη
Καράκωστα, Ι. (2012) Δίκαιο των ΜΜΕ. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη
Δεληγιάννη, Ε. (2012) Δίκαιο και Επικοινωνία, (διδακτικές σημειώσεις σε ψηφιακή μορφή)
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Νομολογία δικαστηρίων και ΕΣΡ, σχετική νομοθεσία.
Eπιστημονικά άρθρα από το περιοδικό ΔιΜΕΕ (επιλογή ανάλογα με την τρέχουσα επικαιρότητα).
Γ. Ιστοσελίδες
www.esr.gr

ΓΕ1700 ΜΜΕ και Πολιτισμός
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Περιγραφή Μαθήματος
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Θεωρητικό
3
E
Βασίλης Βαμβακάς

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό κορμού
5
129 - 149
_
_

Εξέταση της αλληλεπίδρασης των μέσων μαζικής επικοινωνίας με τις βασικές θεσμικές και
συμβολικές διαστάσεις του σύγχρονου πολιτισμού. Με βάση θεωρήσεις από το χώρο της
κοινωνικής θεωρίας και των πολιτισμικών σπουδών και διατρέχοντας την μακρά πορεία των
ΜΜΕ από την εποχή της τυπογραφίας στην εποχή του διαδίκτυου, εξετάζεται ο ρόλος τους στις
διαδικασίες διαμόρφωσης και μεταμόρφωσης ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων. Επίσης,
εξετάζεται η κρίσιμη συμβολή τους στις διαδικασίες της κοινωνικής και πολιτισμικής αλλαγής,
καθώς και στη συνολική οργάνωση της πολιτισμικής παραγωγής, επικοινωνίας και πρόσληψης.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με τα κύρια θεωρητικά σχήματα που έχουν αναπτυχθεί για την περιγραφή του
σύγχρονου πολιτισμού στην εποχή της μαζικής επικοινωνίας
 Κριτική αποτίμηση της μαζικής και της δημοφιλούς κουλτούρας, αλλά και των όρων που αυτή
θεωρείτε σήμερα ένας πολύ σημαντικός χώρος έρευνας
 Κατανόηση του πολιτισμικού αποτελέσματος της μαζικής επικοινωνίας όχι μόνο στο επίπεδο
των μηνυμάτων αλλά και του τρόπου πρόσληψής τους
 Εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων και εννοιών για την μελέτη πολιτισμικών προτύπων στην
εποχή της παγκοσμιοποίησης και της πολύμορφης επαναφοράς της παράδοσης
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί τη συμβολή των σύγχρονων μέσων και μορφών επικοινωνίας στη διαμόρφωση του
νεωτερικού και μετανεωτερικού πολιτισμού.
2. Διερευνά και αξιολογεί τις πολιτισμικές διαστάσεις, λειτουργίες και συνέπειες της μαζικής
επικοινωνίας.
3. Αναλύει σύγχρονα και παραδοσιακά πολιτισμικά πρότυπα στο χώρο της μαζικής
επικοινωνίας μέσα από τη συστηματική μελέτη της εξέλιξής τους στο χρόνο
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, περιπτωσιολογικές μελέτες και
εφαρμογές, γραπτές εξετάσεις, γραπτή εργασία, ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτή Εργασία
Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Κριτικό δοκίμιο (δύο ατόμων) με θέμα που επιλέγεται από
προτεινόμενο θεματολόγιο, και βασίζεται σε συνδυασμό
βιβλιογραφικής και εμπειρικής έρευνας (έκταση 5.000 λέξεις)
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
60 - 70
30 - 40
129 -149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή Εργασία
Γραπτή Εξέταση

3
1,2

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
50%
50%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15-17η εβδομάδα
15-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Thompson, John (1999) Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας. Αθήνα: Παπαζήσης
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Ν. ΜακΚουέϊλ, Ν. (1997) Εισαγωγή στη θεωρία της επικοινωνίας. Αθήνα: Καστανιώτης, σσ.
146-156
Smith, Paul (2006) Πολιτισμική θεωρία. ΑΘήνα: Κριτική, σσ. 212-224

Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Barthes, Roland (1988) ‘Ο θάνατος του συγγραφέα’, στο Εικόνα Μουσική Κείμενο, Αθήνα:
Πλέθρον, σσ. 137-143
Foucault, Μichel (1984) ‘What is an author’, στο P.Rabinow (ed) The Foucault reader.
Penguin, σσ. 101-120
Κόρνερ, Τζων (2001) ‘Επανεκτίμηση της πρόσληψης: στόχοι, έννοιες, μέθοδοι’, στο J. Curran
& M. Gurevitch (επιμ.) ΜΜΕ και Κοινωνία. Aθήνα: Πατάκης, σσ. 393-426
Μπουρντιέ, Πιέρ (2002) Η διάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης. Αθήνα:
Πατάκης, σσ. 307-335
Eco, Umberto (1988) Ο υπεράνθρωπος των Μαζών. Αθήνα: Γνώση
Fiske, John (2000) Η ανατομία του τηλεοπτικού λόγου. Αθήνα: Δρομέας
Βωβού, Ιωάννα (επιμ) (2010) Ο κόσμος της τηλεόρασης. Αθήνα: Ηρόδοτος
Βαμβακάς, Β. (2009) ‘Η ελληνική ύπαιθρος στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση’, στο
Μανωλίδης, Κ. - Θ. Καναρέλης (επιμ.) Η διεκδίκηση της υπαίθρου. Φύση και
κοινωνικές πρακτικές στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: Ίνδικτος, σσ. 385-406
Γαζή, Α. (επιμ (2012) Sex and the city, ταυτότητα και αναζήτηση νοήματος στη μετανεωτερική
αφήγηση. Αθήνα: Μεταμεσονύχτιες εκδόσεις
Παναγιωτοπούλου, Ρόη (επιμ) (2003) H ψηφιακή πρόκληση: ΜΜΕ και δημοκρατία. Αθήνα:
Τυπωθήτω
Κοκκώνης, Κ. - Γ. Πασχαλίδης - Φ. Μπαντιμαρούδης (2010) Ψηφιακά μέσα. Ο πολιτισμός
του ήχου και της εικόνας. Αθήνα: Κριτική
Koύρτη, Ευαγγελία (2003) ‘Ταυτότητες υπό κατασκευή: η διαχείριση του εαυτού στο διαδίκτυο” στο Η Επικοινωνία στο Διαδίκτυο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 133-58
Μοδιανού, Μίρκα (2007) Έθνος, Ταυτότητες και Τηλεόραση στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα:
Πατάκης
Μορέν, Ε. (2011) Οι σταρ. Αθήνα: Κίχλη

ΓΕ1800 Ηλεκτρονικά ΜΜΕ
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκοντες:

Θεωρητικό
3
ΣΤ
Γ. Καλλίρης – Χ. Δημούλας

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό Κορμού
5
125 -150
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ και στις τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας, ξεκινώντας από
την περιγραφή και πρόσληψη των οπτικοακουστικών φαινομένων και ερεθισμάτων (φυσιολογία
όρασης – ακοής), τη «σύλληψη» αυτών των φαινομένων για τη δημιουργία των ηλεκτρικών
σημάτων (ηλεκτρακουστική και φωτοηλεκτρική μετατροπή), την καταγραφή, επεξεργασία και
μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών σημάτων (διαδικασίες επεξεργασίας-συναρμογής κατά τις
φάσεις παραγωγής και μετα-παραγωγής, τεχνικές μετάδοσης/διαμόρφωσης, ραδιοφωνικοί και
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τηλεοπτικοί πομποί/δέκτες). Επίσης αναλύονται οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές των
χώρων (στούντιο), του οπτικοακουστικού εξοπλισμού, και οι ειδικότητες προσωπικού των
ηλεκτρονικών ΜΜΕ.
Στόχοι Μαθήματος
 Να παρουσιαστούν οι διάφορες μορφές των ηλεκτρονικών ΜΜΕ με έμφαση στις λειτουργίες
των οπτικοακουστικών επικοινωνιακών μέσων.
 Να κατανοηθούν οι βασικές τεχνολογικές αρχές που διέπουν τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ και οι
τεχνολογίες της ραδιοτηλεοπτικής παραγωγής γενικότερα.
 Να αποκτηθεί τεχνογνωσία και θεωρητικό υπόβαθρο στο σχεδιασμό, την οργάνωση και
λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Αναγνωρίζει τις διάφορες μορφές των ηλεκτρονικών ΜΜΕ με έμφαση στις λειτουργίες των
οπτικοακουστικών επικοινωνιακών μέσων.
2. Κατανοεί τις βασικές τεχνολογικές αρχές που διέπουν τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ και των
τεχνολογιών της ραδιοτηλεοπτικής παραγωγής και μετάδοσης γενικότερα.
3. Διαθέτει τεχνογνωσία και θεωρητικό υπόβαθρο στο σχεδιασμό, την οργάνωση και
λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών.
4. Αξιολογεί τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις των διαφόρων μορφών οπτικοακουστικής
πληροφορίας και των αντίστοιχων τύπων ηλεκτρονικών ΜΜΕ.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μέθοδοι αντιμετώπισης ρεαλιστικών προβλημάτων και
επίλυση ασκήσεων, παρουσίαση περιβαλλόντων προσομοίωσης και πολυμεσικών εφαρμογών,
μελέτη βιβλιογραφίας, γραπτές εξετάσεις.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ανεξάρτητη μελέτη

Ώρες
39
80 - 100
129 - 139

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή Εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1, 2, 3, 4

Βαρύτητα στον
βαθμό
100%

τελικό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Παπανικολάου, Γ. - Καλλίρης, Γ. – Ματσιώλα, Μ. (2003) “Ηλεκτρονικά ΜΜΕ – Ραδιόφωνο”,
διδακτικές σημειώσεις, http://e-media.jour.auth.gr
Παπανικολάου, Γ. Καλλίρης, Γ. (2003) “Ηλεκτρονικά ΜΜΕ – Τηλεόραση”, διδακτικές
σημειώσεις, http://e-media.jour.auth.gr
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Alton, Everest (2011) Εγχειρίδιο Ακουστικής. Θεσσαλονίκη: Τζιόλας
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Καλλίρης,Γ. - Μ. Ματσιώλα - Γ. Παπανικολάου - Κ. Τροχίδης - Α. Φουλούλης (2005)
“Εγχειρίδιο ραδιοφώνου”, εργαστηριακές σημειώσεις, http://e-media.jour.auth.gr,
Καλλίρης, Γ. - Μ. Ματσιώλα (2004) “Εγχειρίδιο τηλεόρασης”, εργαστηριακές σημειώσεις,
http://e-media.jour.auth.gr
Κάρλος Χ. (2010) Τηλεοπτική Παραγωγή. Αθήνα: Έναστρον
Παπανικολάου Γ., Μπλιάτσιου Χ., Βεγίρης Χ. (2003) “Τηλεοπτικά Συστήματα”, διδακτικές
σημειώσεις
Whittaker, Ron. “Television Production: A Free, Interactive Course in Studio and Field
Production”, http://www.cybercollege.com/.
Zettl, H. (2006) Television Production Handbοok. 9th ed., Belmont, CA: Thomson Wadsworth, Zettl,
H. (1992) Τηλεοπτική Παραγωγή. Αθήνα: ‘Ελλην
Γ. Ιστοσελίδες
http://e-media.jour.auth.gr
http://arutv.ee.auth.gr
http://www.emovie.gr
http://www.bksv.com
http://www.jblpro.com
http://www.sllf.qmul.ac.uk/filmstudies/docs/25568.pdf
http://www.cybercollege.com/
http://www.acs.psu.edu/drussell/demos.html
http://users.sch.gr/ekoltsakis/nt/harrison/harrison.htm

ΔΗ0100 Δημοσιογραφική Ηθική και Δεοντολογία
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
Γ
Έλσα Δεληγιάννη

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
128 - 148
-

Περιγραφή Μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται: οι έννοιες της ηθικής και της δεοντολογίας, η σημασία
και η σκοπιμότητα της "δεοντολογίας" και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, η σχέση της με
το δίκαιο, την ηθική και τα συναλλακτικά ήθη, η έννοια και η σημασία της αυτορρύθμισης. Στη
συνέχεια, ύστερα από μια ιστορική αναδρομή στην κατοχύρωση των ελευθεριών της έκφρασης,
του Τύπου και στην παράλληλη γέννηση και εξέλιξη του δημοσιογραφικού επαγγέλματος,
εξετάζονται οι θεωρίες σχετικά με τη φύση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, καθώς και οι
βασικές αρχές και αξίες του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Ακολουθεί η συγκριτική
επισκόπηση δεοντολογικών κειμένων, που ισχύουν σε διάφορες χώρες, καθώς και η μελέτη των
μη κυβερνητικών θεσμών αυτορρυθμιστικού χαρακτήρα στο πεδίο της δημοσιογραφικής
δεοντολογίας, όπως τα Συμβούλια Τύπου και οι διαμεσολαβητές (ombudsmen).
Στόχοι Μαθήματος
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Εξοικείωση με τις θεωρητικές έννοιες της ηθικής και της δεοντολογίας, τη σημασία και τη
σκοπιμότητά τους για το δημοσιογραφικό επάγγελμα
Κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει η δημοσιογραφική ηθική στο πλαίσιο της δημόσιας
μιντιακής σφαίρας
Συνειδητοποίηση των καθηκόντων και ευθυνών που εμπερικλείει η άσκηση της ελευθερίας
του Τύπου
Επίλυση συγκρούσεων μεταξύ αντιτιθέμενων ηθικών αξιών

Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί τις θεωρητικές έννοιες της ηθικής και της δεοντολογίας, τη σημασία και τη
σκοπιμότητά τους για το δημοσιογραφικό επάγγελμα
2. Συνειδητοποιεί το ρόλο που διαδραματίζει η δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία στο
πλαίσιο της δημόσιας μιντιακής σφαίρας
3. Αντιλαμβάνεται πως η άσκηση της ελευθερίας του Τύπου ιδίως σε επαγγελματική βάση,
συνεπάγεται καθήκοντα και ευθύνες ποια είναι τα καθήκοντα αυτά
4. Επιλύει συγκρούσεις μεταξύ αντιτιθέμενων ηθικών αξιών στην πράξη
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, φροντιστιστηριακό μάθημα που περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις, προφορική
παρουσίαση ή γραπτός σχολιασμός σύντομων επιστημονικών άρθρων, γραπτή εργασία, γραπτή
εξέταση
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Φροντιστηριακό μάθημα
Γραπτές – προφορικές
δοκιμασίες στην τάξη
Γραπτή εργασία

Περιγραφή
Δεκατρείς 2ωρες διαλέξεις
Δώδεκα ωριαία φροντιστήρια
Σχολιασμοί άρθρων, πρακτικές ασκήσεις, έρευνα
στο διαδίκτυο
Έκταση 1.500-2.000 λέξεων
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
26
12
45 - 55
45 - 55
128 - 148

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτός ή προφορικός
σχολιασμός νομοθετικών
ή θεωρητικών κειμένων
(προαιρετικός)

Γραπτή εργασία

Γραπτή εξέταση

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

89

Μαθησιακό αποτέλεσμα

Βαρύτητα
βαθμό

στον

τελικό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1-3 και ιδίως 4,

25%

Διαρκής

1 ή 4 ανάλογα με το αν ο
φοιτητής
επιλέξει
θεωρητικό ή πρακτικό
θέμα.

25%

15η - 17η
εβδομάδα

50% για όσους επιλέγουν
τη
διαδικασία
της
συνεχούς αξιολόγησης –
100% για όσους επιλέγουν
μόνο την τελική εξέταση

15η
-17η
εβδομάδα

1, 2, 3, 4

Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Δεληγιάννη, E. (2004) Ηθική των Μ.Μ.Ε. - Δημοσιογραφική Δεοντολογία. Aθήνα: Ι. Σιδέρης
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Atton, C. & J. F. Hamilton (2008) Alternative journalism. London: Sage Publications
Atton, C. (2009) ‘Why alternative journalism matters’. Journalism, Vol. 10 (3)
Nip, J. Y. (2006) ‘Exploring the second phase of public journalism’. Journalism Studies, Vol.
7(2)
Starck, Kenneth (2001) ‘What’s Right/Wrong with Journalism Ethics Research?’ Journalism
Studies, vol. 2 ( 1), 133–152.
Wilkins, Lee – Brennen, Bonnie (2004) ‘Conﬂicted Interests, Contested Terrain: journalism
ethics codes then and now’. Journalism Studies, Vol. 5 (3), 297–309
Ward, Stephen J. A. (2008) “Global Journalism Ethics: Widening the Conceptual Base”, Global
Media Journal 1 (1): 137-149 http://www.gmj.uottawa.ca/0801/inaugural_ward.pdf
Voakes, P. S. (2004) “A Brief History of Public Journalism”, National Civic Review, Fall, 25-35.
Γ. Ιστοσελίδες
WIKIPEDIA
Journalism ethics and standards
http://en.wikipedia.org/wiki/Journalism_ethics_and_standards#Evolution_and_purpose_of_cod
es_of_journalism
Journalistic objectivity
http://en.wikipedia.org/wiki/Journalistic_objectivity
Freedom of the press
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_the_press
Media manipulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Media_manipulation
First Amendment to the United States Constitution
http://en.wikipedia.org/wiki/First_Amendment_to_the_United_States_Constitution
Fourth Estate
http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Estate
2. JOURNALISM ETHICS CASES ONLINE, http://journalism.indiana.edu/resources/ethics/
Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
DVD με κινηματογραφικές ταινίες και περιεχόμενο συναφές με το μάθημα.

ΔΗ0200 Διαδικτυακή Δημοσιογραφία
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκοντες:
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Θεωρία / Εργαστήριο
6
Δ
Νίκος Παναγιώτου
Ανδρέας Βέγλης

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
125-150
Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει δύο μέρη: το θεωρητικό και το εργαστηριακό. Το θεωρητικό μάθημα
διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα, ενώ το εργαστηριακό μάθημα περιλαμβάνει 10 τρίωρα
εργαστηριακά μαθήματα. Θεωρητικό μέρος: Το αντικείμενο του μαθήματος είναι οι νέες μορφές
της δημοσιογραφίας και γενικότερα η σχέση των νέων τεχνολογιών με τη δημοσιογραφία.
Ξεκινώντας από θεωρητικές προσεγγίσεις, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους οι σύγχρονες,
τεχνολογικά ανεπτυγμένες, κοινωνίες έχουν αλλάξει και τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών στον
τομέα των ΜΜΕ και της επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο διαδίκτυο, και στις
εξελίξεις με τις οποίες συνδέεται (πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές). Στο νέο
τύπο δημοσιογράφου και δημοσιογραφικής πρακτικής. Στις νέες μορφές που παίρνει το ψηφιακό
μήνυμα. Στο κοινό/χρήστες του νέου μέσου. Στους τρόπους με τους οποίους μεταβάλλεται ο
δημοσιογραφικός δεοντολογικός κώδικας. Στις ερευνητικές κατευθύνσεις στον τομέα της
ψηφιακής δημοσιογραφίας. Και τέλος, στις νέες εξελίξεις στο χώρο και τις επιπτώσεις στις
πρακτικές της δημοσιογραφίας. Εργαστηριακό μέρος: Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει τις
παρακάτω θεματικές ενότητες: Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, Τεχνολογίες αποστολής
πληροφοριών (RSS-XML), Blogs, Ιστοσελίδες, Αλληλεπιδραστικές ιστοσελίδες, Webcasting. Οι
παραπάνω θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν μικρό θεωρητικό κομμάτι καθώς και εκτεταμένη
πρακτική εφαρμογή στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Στόχοι μαθήματος:
 Η κατανόηση της έννοιας και της πρακτικής της διαδικτυακής δημοσιογραφίας
 Η κατανόηση και κριτική αντιμετώπιση των αλλαγών που έχει επιφέρει το διαδίκτυο στη
δημοσιογραφία ως επάγγελμα
 Η κατανόηση των αλλαγών στην παραγωγή και χρήση των ειδησεογραφικών μέσων
 Η περιγραφή των νέων οικονομικών συνθηκών για τα online media
 Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας υπηρεσιών και εργαλείων του διαδικτύου
Μαθησιακά αποτελέσματα:
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοούν την έννοια και την πρακτική της διαδικτυακής δημοσιογραφίας
2. Αναλύουν κριτικά τις αλλαγές που έχει επιφέρει το διαδίκτυο στη δημοσιογραφία ως
επάγγελμα, καθώς στην παραγωγή, τα περιεχόμενα και χρήση/κατανάλωση των
ειδησεογραφικών μέσων
3. Συνειδητοποιούν την αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο των διαδικτυακών μέσων
4. Προσδιορίζουν τις χαρακτηριστικές έννοιες/πρακτικές της διαδικτυακής δημοσιογρα-φίας
(hypertext, σύγκλιση, social media, crowdsourced journalism, ‘produsers’ κλπ.)
5. Αντιλαμβανονται κριτικά το ρόλο τους ως δημοσιογράφοι στο νέο μηντιακό τοπίο.
6. Χρησιμοποιούν τις βασικά εργαλεία και υπηρεσίες του διαδικτύου

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση-παρουσίαση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, γραπτή εργασία,
εργαστηριακές ασκήσεις
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Εργαστήριο
Ασκήσεις
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Περιγραφή
Δεκατρείς 2ώρες διαλέξεις
Δέκα 3ωρα εργαστήρια
Μελέτη/ετοιμασία εργαστηριακών ασκήσεων

Ώρες
26
30
30

Ανεξάρτητη μελέτη
Γραπτή εργασία
Συνολικός φόρτος εργασίας

Μελέτη της βιβλιογραφίας
Γραπτή εργασία έκτασης 1.500-2.000 λέξεων

20
30-40
136-146

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή εργασία*
Γραπτές εξετάσεις*
Εργαστηριακές
ασκήσεις

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1-6
1-6

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
50%
50%

5, 6, 7

50%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15η εβδομάδα
15η-17η εβδομάδα
Στο τέλος κάθε μιας
εκ των 5 εργαστηρακών ενοτήτων

*επιλέγεται ένα από τα 2
Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Βέγλης, Α. (2002) Έρευνα και συλλογή πληροφοριών στο διαδίκτου. Θεσσαλονίκη: Τζιόλας
Βέγλης, Α. (2010) Διδακτικές σημειώσεις εργαστηρίου Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας
Παναγιώτου, Ν. (2013) Διδακτικές Σημειώσεις Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Δημητρακοπούλου, Δήμητρα (2007) Διαδίκτυο Προκλήσεις και Κίνδυνοι για το Μέλλον της
Δημοσιογραφίας, http://dimitrakopoulou.wordpress.com/category/phd-thesis/
Δημητρακοπούλου, Δ. (2011) ‘Η μετεξέλιξη των ειδήσεων στα νέα μέσα και η
αναδιαμόρφωση της ημερήσιας θεματολογίας’, στο Α. Παναγιωταρέα, Κ. Ζώρας &
Μ. Σπουρδαλάκης (επιμ.) Δημοκρατία & ΜΜΕ. http://bit.ly/kJaOs3
Deuze, Μ. (2011) ‘Δημοσιογραφία και Διαδίκτυο’, στο Σ. Παπαθανασόπουλος (επιμ.) Τα
μέσα επικοινωνίας στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Καστανιώτης
Pavlik, J. (2003) ‘Στρατηγικές Περιεχομένου για τα νέα μέσα’, Ζητήματα Επικοινωνίας 5
Πλειός, Γ. (2009) ‘En Blogs: Από το Διαδίκτυο στη Μπλογκόσφαιρα’, Ζητήματα Επικοινωνίας
10
Σιαπέρα Ε. και Δημητρακοπούλου Δ. (2013) ‘Διαδίκτυο και Δημοσιογραφία’, Ζητήματα
Επικοινωνίας 14-15
Σπυρίδου, Λία (2009) Προβολή δημοσιογραφικού υλικού στο διαδίκτυο: μελέτη της
διαδραστικότητας των ηλεκτρονικών εκδόσεων των ελληνικών εφημερίδων
http://invenio.lib.auth.gr/record/113663?ln=el
Σπυρίδου Λ. και Βέγλης, Α. (2010) ‘Διαδικτυακά ΜΜΕ και τα πρότυπα του Web 2.0’,
Ζητήματα Επικοινωνίας 10
Allan, S. (2006) Online News: Journalism and the Internet. Buckingham: Open University Press.
Boczkowski, P. J. (2004) Digitizing the News: Innovation in Online Newspapers. Cambridge,
MA: MIT Press.
Bradshaw, P. (2011) The Online Journalism Handbook: Skills to survive and thrive in the digital
age. Longman
Deuze, M. (1998) ‘The Web Communicators: Issues in research into online journalism and
journalists’, First Monday, 3(12).
Deuze, M. (2003) ‘The web and its journalisms: considering the consequences of different
types of newsmedia online’, New Media and Society, Vol 5(2), 203-230
Gunter, B. (2003) News and the Net. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Hall, J. (2001) Online Journalism: A Critical Primer. London: Pluto.
Hermida, Alfred (2010). “From TV to Twitter: How ambient news became ambient
journalism.” M/C Journal, 13 (2) May 2010.
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Hermida, Alfred (2010). “Twittering the news: The emergence of ambient journalism.”
Journalism Practice, 4 (3), 297-308 (first published online 11 March 2010).
Hermida, Alfred (2009). “The blogging BBC: Journalism blogs at ‘the world’s most trusted
news organisation’, Journalism Practice, 3(3) 1-17.
Jones J., and Salter, L. (2011) Digital Journalism. London: Sage.
Kawamoto, K. (ed.) (2003) Digital Journalism: Emerging Media and the Changing Horizons of
Journalism. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
L. Lievrouw and Livingstone S. (eds) (2006) The handbook of new media. London: Sage.
Nolan, S. (2003) ‘Journalism Online: the search for narrative form in a multilinear world’
http://hypertext.rmit.edu.au/dac/papers/Nolan.pdf
Pavlik, J. v. (2001) Journalism and New Media. NY: Columbia University Press.
Picard, Robert G.(2000): Changing Business Models of Online Content Services – Their
Implications for Multimedia and other Content Producers, The International
Journal
on Media Management, Vol. 2 (2)
http://www.mediajournal.org/modules/pub/view.php/mediajournal-52
Salter, L. (2006) Democracy and Online News: Indymedia and the Limits of Participatory
Journalism, Scan Journal, Vol 3(1)
http://scan.net.au/scan/journal/print.php?journal_id=70&j_id=7
Singer, J. B. (1998) Online Journalists: Foundations for Research into their Changing Roles,
Journal of Computer Mediated Communication, 4(1)
http://jcmc.indiana.edu.vol14/issue1/singer.html
Spyridou, Lia-Paschalia & Andreas Veglis (May 2008), ‘Exploring Structural Interactivity in
Online Newspapers: A Look at the Greek Web Landscape’, First Monday, 13(5)
http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2164/1960
Spyridou, Lia-Paschalia & Andreas Veglis (February 2008), ‘The Contribution of Online News
Consumption to Critical-Reflective Journalism Professionals’, Journalism: Theory,
Practice and Criticism, vol. 9(1), pp. 52-75
Veglis, A. Tsourvakas, G., Pomportsis, A. & Avraam E. (2005) Adoption of information
technology by Greek journalists: A case study, First Monday, 10(8)
http://www.firstmonday.org/issues/issue10_8/veglis/index.html
Γ. Ιστοσελίδες
http://blackboard.lib.auth.gr
Βλ. blog του P. Bradshaw: http://onlinejournalismblog.com/
Βλ. blog του A. Hermida: http://alfredhermida.com/%5D
Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
Βίντεο λειτουργίας υπηρεσιών και εργαλείων του διαδικτύου.

ΔΗ0300 Τεχνικές Δημοσιογραφικής Έρευνας & Συνέντευξης
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
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Θεωρητικό-Άσκηση
3
Ζ

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
6
160 - 175
-

Διδάσκων:

Άννα Παναγιωταρέα
Νίκος Παναγιώτου

Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

-

Περιγραφή Μαθήματος
Προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας συνέντευξης είναι η έρευνα. Η έρευνα συνιστά το βασικό
στοιχείο της προετοιμασίας που απαιτείται ώστε να προκύψει η είδηση, η οποία είναι και το
ζητούμενο σε μία συνέντευξη. Η συνέντευξη είναι το βασικό εργαλείο στο δημοσιογραφικό έργο.
Οποιαδήποτε μορφή δημοσιογραφικού λόγου – είτε πρόκειται για έρευνα, είτε για ρεπορτάζ,
είτε για άρθρο- έχει ως βάση της την συνέντευξη. Η τεχνική της συνέντευξης είναι κοινή όσον
αφορά το περιεχόμενο, διαφέρει όμως ριζικά λόγω του μέσου στο οποίο κάθε φορά
δημοσιοποιείται. Στο μάθημα αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο
εφαρμόζονται οι τεχνικές της συνέντευξης στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα. Οι φοιτητές
ασκούνται τόσο ως συνεντευξιαστές όσο και ως συνεντευξιαζόμενοι στα ηλεκτρονικά μέσα,
συνθέτοντας και παρουσιάζοντας οι ίδιοι συνεντεύξεις που δημιουργούν στα εργαστήρια του
Τμήματος.
Στόχοι Μαθήματος
 Κατανόηση των επιστημονικών μεθόδων και των βασικών μεθοδολογικών εργαλείων της
δημοσιογραφικής έρευνας και συνέντευξης
 Εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου στην πράξη
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί τις δυνατότητες και προκλήσεις των τεχνικών της δημοσιογραφικής έρευνας και της
συνέντευξης
2. Εφαρμόζει αποτελεσματικά τις μεθόδους δημοσιογραφικής έρευνας-τεκμηρίωσης
3. Σχεδιάζει και διεξάγει αποτελεσματικές συνεντεύξεις
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση-παρουσίαση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, γραπτή εργασία,
εργαστηριακές-βιωματικές ασκήσεις, αξιοποιηση των ΤΠΕ (Η/Υ, στούντιο ραδιοφωνικό,
τηλεοπτικό κλπ)
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη

Εργαστηριακή Άσκηση

Ασκήσεις
Συζήτηση-παρουσίαση
Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ώρες διαλέξεις
Δώδεκα 3ωρες εργαστηριακές ασκήσεις
Διεξαγωγή τηλεοπτικής/ραδιοφωνικής συνέντευξης
στα ειδικά στούντιο. Αξιολόγηση συνεντεύξεων κάθε
εβδομάδα που δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικά και
έντυπα ΜΜΕ
Μελέτη/ετοιμασία εργαστηριακών ασκήσεων
Συζήτηση-παρουσίαση άρθρων-βιβλίων της
συμπληρωματικής βιβλιογραφίας
Μελέτη βιβλιογραφίας
Συνολικός φόρτος εργασίας

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
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Ώρες
39

36

30
15 - 20
40 - 50
160 -175

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Τύπος Αξιολόγησης
Εργαστηριακές
Ασκήσεις
Παρουσίαση άρθρων
της συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας
Γραπτές Εξετάσεις

Βαρύτητα
βαθμό

στον

τελικό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1, 2, 3

30%

3η -13η εβδομάδα

1, 2, 3

20%

4η, 6η & 11η
εβδομάδα

1, 2, 3

50%

15η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Clayman, St. - Heritage J. (2008) Η ειδησεογραφική συνέντευξη. Δημοσιογράφοι και δημόσια
πρόσωπα «στον αέρα». Αθήνα: Πατάκης, σσ. 126-382
Crobel, L. (2004) The art of the interview. New York: Three Rivers Press, σσ. 1-123.
Παναγιωταρέα, Α. (1994) Ομολογίες Παράλληλες. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σσ. 7-34
Thomson, P. (2008] Φωνές από το Παρελθόν. Προφορική Ιστορία. Αθήνα: Πλέθρον, σσ. 55117, 273-298, 371-386
Van Fleet, K. J. (1991) Conversational power. The key to success with people. New York: Prentice
Hall, σσ. 3-42, 239-252
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Παναγιωταρέα, Α. (2001) Κι _σεν’ πώς _σ΄λεν; Χαρίλαος _Φλωράκης. Αθήνα: Καστανιώτης,
σσ. 1-33.
Sims, N. (1984) The Literary Journalists. New York: Balantine Books, σσ. 3-25
Silvester, Chr. (1994) The Penguin Book of Interviews. Penguin, σσ. 1-48
Ιστοσελίδες
American Journalists Association: http://www.aaja.org
European Communication and Research Association: http://www.ecrea.eu
International Communication Association: www.icahdq.org/

ΔΗ0600 Τηλεοπτική Δημοσιογραφία
Τύπος
Μαθήματος:

Θεωρητικό/Εργαστηριακό

Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:

6
Η

Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Άννα Παναγιωταρέα

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:

Επιλογής
Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
6
160 - 170
ΔΗ0300

Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα αφορά στην ανάλυση και σύνθεση της συγκρότησης του τηλεοπτικού δελτίου
ειδήσεων. Εξετάζονται τα είδη καθώς και τα μοντέλα των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων, ανά
ζώνη. Προσδιορίζονται οι ιδιαιτερότητες των τηλεοπτικών ειδήσεων και ο ρόλος εικόνας και
ήχου. Η παρουσίαση και η ερμηνεία της είδησης σε σχέση με το ρεπορτάζ και το σχόλιο.
Διαφοροποίηση των τηλεοπτικών ρεπορτάζ ανάλογα με το περιεχόμενό τους (πολιτικό,
διπλωματικό, οικονομικό, κλπ) και οι διάφοροι τρόποι παρουσίασής τους. Μέθοδοι έρευνας,
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συλλογής και διασταύρωσης των πηγών του. Οι έννοιες της
αντικειμενικότητας, της
υποκειμενικότητας και της αυτολογοκρισίας. Ο ρόλος και ο βαθμός παρέμβασης της ιδιοκτησίας
των ΜΜΕ.

Στόχοι Μαθήματος






Ανάλυση του τρόπου που επιλέγονται, παράγονται και παρουσιάζονται οι ειδήσεις στην
τηλεόραση.
Θεωρία της ειδησεογραφικής θεματολογίας και του ρόλου του δημοσιογράφουπαρουσιαστή ενώπιον της κοινωνίας των πολιτών.
Διερεύνηση των ιδεολογικών, πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών παραγόντων που
επιδρούν στη σύνθεση και την παρουσίαση των τηλεοπτικών ειδήσεων.
Ανάλυση της παραγωγής του τηλεοπτικού ειδησεογραφικού προϊόντος.
Ερμηνεία της τηλεοπτικής είδησης σε σχέση με το κυρίαρχο πολιτιστικό σύστημα.

Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί τη διαδικασία της παραγωγής του τηλεοπτικού ρεπορτάζ.
2. Σχεδιάζει και υποστηρίζει τεχνικά τις εξωτερικές βιντεοσκοπήσεις και ηχογραφήσεις στο
στούντιο που απαιτε’ι το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
3. Συνθέτει ένα ολοκληρωμένο τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων, με επιλογή των θεμάτων σε σχέση
με την ώρα προβολής του .
4. Παρουσιάζει ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ -με τη φυσική του/της παρουσία στο τηλεοπτικό
δελτίο.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Θεωρητική προσέγγιση της είδησης σε σχέση με το περιεχόμενό της και τις ποικίλες επιπτώσεις
της στον τηλεθεατή, σε τοπικό, υπερτοπικό και διεθνές επίπεδο. Παρουσίαση τηλεοπτικών
δελτίων ειδήσεων, με τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, από διαφορετικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς, διερευνώντας με τους φοιτητές/τριες την ερμηνεία όχι μόνον για την επιλογή να
παρουσιαστούν οι συγκεκριμένες ειδήσεις αλλά και ποιοί λόγοι επιβάλλουν την συγκεκριμένη
σειρά παρουσίασης τους στο δελτίο. Συζητήσεις για θέματα - πολιτικά, οικονομικά, διεθνή,
πολιτιστικά κ.α - που απασχόλησαν την εβδομαδα που πέρασε την επικαιρότητα και ανάλυση
της υποκειμενικότητας ή αντικειμενικότητας με την οποία αντιμετωπίστηκαν από τους χειριστές
τους. Εργαστηριακές ασκήσεις για την συγκρότηση δελτίων, σχεδιασμός, υποστήριξη και
εκτέλεση ομαδικής τηλεοπτικής παραγωγής (project), γραπτή ομαδική εργασία για ένα άρτια
σχεδιασμένο και αντικειμενικό δελτίο, άσκηση “ζωντανής” παρουσίασης δελτίου ειδήσεων
ενώπιον κοινού. Μελέτη βιβλιογραφίας και παρουσίαση σχετικών θεμάτων από τον διεθνή τύπο.
Πρόσκληση επώνυμων δημοσιογράφων για ανοικτή συζήτηση με τους φοιτητές/τριες και
ανάλυση των εμπειριών κατά τον χειρισμό δημοσιογραφικών θεμάτων.

Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διαλέξεις
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Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις

Ώρες
39

Δώδεκα 3ωρες ασκήσεις τηλεοπτικής παραγωγής
Εργαστηριακή άσκηση

Σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση όλων των φάσεων
παραγωγής, μετα-παραγωγής ενός τηλεοπτικού δελτίου
ειδήσεων ή ρεπορτάζ.

Ασκήσεις

Μελέτη/ετοιμασία εργαστηριακών ασκήσεων
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο

Ανεξάρτητη μελέτη

36

40
45-55

Συνολικός φόρτος εργασίας

160-170

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Παραγωγή ολοκληρωμένου
τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων και
παρουσίασή του σε πλήρη σύνθεση
δημοσιογραφικής ομάδας ( ρόλοι
αρχισυντάκτη, πολιτικού συντάκτη,
κλπ)

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον
τελικό βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1, 2, 3, 4

20%

5η - 13η εβδομάδα
15η - 17η εβδομάδα

1, 2, 3, 4

40%

1, 4

40%

15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Παναγιωταρέα, Α. (2011) ‘’Ελεγκτικοί Μηχανισμοί και πραγματικότητα στη μιντιακή αγορά’’
στο Κ. Ζώρας, Α. Παναγιωταρέα, Δ. Ποταμιάνος, Μ. Σπουρδαλάκης (επιμ.)
Δημοκρατία και ΜΜΕ. Αθήνα: Α. Α. Λιβάνης
Παναγιωταρέα, Α. (2009) Δύο δικτατορίες κι ένα σκάνδαλο. Αθήνα: Α. Α. Λιβάνης

Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Blumler J.G. & Gurevitch, M. (1995) The crisis of public communication. London: Routledge
Lewis E.& Clark V. (2003) Teaching TV News. London: BFI Education.
Weaver, P.H. (1994) News and the culture of lying. New York: Free Press
Postman N. & Powers (2008) How to watch TV News. Penguin (rev. ed)
York, I. (1990). Basic TV Reporting. London: Focal Press

ΜΜ0100 ΜΜΕ & Σημειωτική του Θεάματος
Τύπος
Μαθήματος:
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Θεωρητικό

Κατηγορία
Μαθήματος:

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
MΜΕ

Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

3
Γ
Χ. Σβαλίγκου

ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

5
129 - 149
-

Περιγραφή Μαθήματος
Μελέτη των μεθόδων θεώρησης της εικόνας και του θεάματος γενικότερα υπό το πρίσμα της
σημειωτικής επιστήμης. Ερευνώνται κυρίως τα θεωρητικά ερείσματα των Ουμπέρτο Έκο, Πιέρ
Γκιρώ, Ρολάν Μπαρτ, Μαρτίν Ζολύ. Σημειολογική ανάλυση του φαινομένου της τηλεοπτικής
διαφήμισης (μυθολογίας και ρητορικής της διαφήμισης), του φαινομένου των κόμικς, της
εικόνας στον τύπο. Πραγματοποιείται (συστηματικά και με παραδείγματα) γλωσσολογική και
σημειωτική ανάλυση της διαφημιστικής εικόνας στην τηλεόραση και στον τύπο.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με τις έννοιες και τα εργαλεία της οπτικής σημειωτικής
 Κατανόηση της ερμηνευτικής διαδικασίας που αφορά στη μιντιακή εικόνα ως «θέαμα»
 Εφαρμογή της σημειωτικής μεθοδολογίας στην ανάλυση της εικόνας, στον τύπο, στα
τηλεοπτικά σήριαλ, στα κόμικς κ.λπ.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
1. Εντοπίζει στις μιντιακές εικόνες τα στοιχεία εκείνα που συγκροτούν τα εμπρόθετα μηνύματά
της
2. Κατηγοριοποιεί και αποτιμά την επικοινωνιακή (και ρητορική) δυναμική και την κοινωνική
λειτουργία αυτών των στοιχείων
3. Διακρίνει κατά πόσον τα μηνύματα (ιδέες, ιδεολογίες) που μεταδίδει η μιντιακή εικόνα είναι
ή όχι αλλοιωμένα ή μεταβαλλόμενα, λόγω ανοιχτής ή λαθραίας μεταστροφής των κωδίκων.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, παραδείγματα και εφαρμογές, γραπτή
εργασία, γραπτή εξέταση.

Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτή εργασία

Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Κριτικό δοκίμιο το θέμα του οποίου επιλέγεται από
προτεινόμενο θεματολόγιο, και βασίζεται σε
συνδυασμό βιβλιογραφικής και εμπειρικής έρευνας
(έκταση 3.000 λέξεις)
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο.
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
60 - 70

30 - 40
129 - 149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
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Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα
στον τελικό βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

Γραπτή εργασία
Γραπτές εξετάσεις

1, 2, 3
1, 2, 3

50%
50%

15η-17η εβδομάδα
15η-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Σβαλίγκου, Χ. (2011) Η ερμηνεία της εικόνας ως σημείου της οπτικής επικοινωνίας.
Θεσσαλονίκη: University Studio Press
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Barthes, R. (1988) Eικόνα, μουσική, κείμενο. Aθήνα: Πλέθρον
Dyer, G. (1993) Η διαφήμιση ως επικοινωνία. Aθήνα: Πατάκης
Eco, U. (1989) Θεωρία Σημειωτικής. Αθήνα: Γνώση
Guiraud, P. (1989). Σημειολογία. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος
Σκαρπέλος, Γ. (2000) Ιστορική μνήμη και ελληνικότητα στα κόμικς. Αθήνα: Κριτική
Walker, J. (2010) H Τέχνη στην εποχή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Θεσσαλονίκη:
University Studio Press
Γ. Ιστοσελίδες
http://greekreporter.com
http://greece.greekreporter.com/2013/05/21_ap-photojournalist.denounces-illegal-detention

ΜΜ0200 Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ώρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Δ
Αλέξανδρος Μπαλτζής

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/ Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
ΜΜΕ
5
126 - 146
–
–

Περιγραφή Μαθήματος
Κριτική κοινωνιολογική ανάλυση της Τέχνης ως μορφής επικοινωνίας και ως κοινωνικής
δραστηριότητας και εξοικείωση με τις βασικές αρχές της οικονομίας του πολιτισμού. Ανάλυση
των δομικών και λειτουργικών μεταβολών της Τέχνης στις νεωτερικές κοινωνίες, με έμφαση στα
φαινόμενα που παρουσιάζονται στη λεγόμενη μετανεωτερική ή ύστερη νεωτερική κοινωνία.
Εξετάζονται οι σημαντικότερες προσεγγίσεις για την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα
στη μαζική επικοινωνία και τις τέχνες. Αναλύονται οι πολύπλευρες επιδράσεις που ασκούν τα
μαζικά μέσα στη δημιουργία, την παραγωγή, τη διάδοση και την πρόσληψη πολιτιστικών
αγαθών. Εξετάζονται οι αλληλεπιδράσεις των τεχνών με τη διαφήμιση και τη βιομηχανία της
αισθητικής προτίμησης, η συγκρότηση και οι λειτουργίες του star system, καθώς και η σχέση
ανάμεσα στη μαζική επικοινωνία και τις συλλογικές αναπαραστάσεις για την Τέχνη και τους
καλλιτέχνες.
Στόχοι Μαθήματος
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Εξοικείωση με τις βασικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί για την ανάλυση της τέχνης
ως μορφής επικοινωνίας και ως κοινωνικής δραστηριότητας στο πλαίσιο των κοινωνιών όπου
κυριαρχεί η μαζική επικοινωνία.
Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της οικονομίας του πολιτισμού.
Κριτική εκτίμηση των διαφορετικών προσεγγίσεων και των λειτουργιών της Τέχνης στις
σύγχρονες κοινωνίες.
Κατανόηση της πολύπλευρης σημασίας των τεχνών και των λειτουργιών που επιτελούν στο
πλαίσιο του κυρίαρχου συστήματος για την παραγωγή και διάδοση συμβολικών αγαθών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Αποτιμά τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τα μεθοδολογικά εργαλεία για την ανάλυση των
αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στις τέχνες και τη μαζική επικοινωνία.
2. Προσδιορίζει τη σημασία και τις πολλαπλές συνέπειες των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στις
τέχνες και τα συστήματα μαζικής επικοινωνίας.
3. Κατανοεί και εξηγεί τη δομή και τις βασικές λειτουργίες του κυρίαρχου τρόπου για την
παραγωγή και την κυκλοφορία συμβολικών αγαθών στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνιών.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, περιπτωσιολογικές μελέτες και
ανάλυση παραδειγμάτων, προβολές οπτικοακουστικού υλικού, γραπτή εξέταση
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δώδεκα 3ωρες διαλέξεις
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
36
90-110
126-146

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον
τελικό βαθμό

Συμμετοχή στο μάθημα και τις συζητήσεις

1, 2, 3

10%

Γραπτή εξέταση με κατάλογο ερωτήσεων πολλαπλής
επιλογής, σωστού-λάθους και αντιστοίχισης, που
περιλαμβάνει όλη την ύλη του μαθήματος

1, 2, 3

90%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
1η - 12η εβδομάδα

15-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Walker, J. (2010) Η τέχνη στην εποχή των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Θεσσαλονίκη:
University Studio Press.
Μπαντιμαρούδης, Φ. & Πιτσάκη, Ε. (2005) ‘Η ελληνική βιομηχανία του βιβλίου’, στο Ν.
Βερνίκος κ.ά. (επιμ.) Πολιτιστικές βιομηχανίες. Διαδικασίες, υπηρεσίες, αγαθά. Αθήνα:
Κριτική, σσ. 109-125.
Μπουμπάρης, Ν. (2005) ‘Η μουσική βιομηχανία σε μετάβαση’, στο Ν. Βερνίκος κ.ά. (επιμ.)
Πολιτιστικές βιομηχανίες. Διαδικασίες, υπηρεσίες, αγαθά. Αθήνα: Κριτική, σσ. 225247
Μπούνια, Αλεξάνδρα (2005). ‘Τα μουσεία ως πολιτιστικές βιομηχανίες: Θέματα και
προβληματισμοί - μια προκαταρκτική συζήτηση’, στο Ν. Βερνίκος κ.ά. (επιμ.) Πολιτιστικές βιομηχανίες. Διαδικασίες, υπηρεσίες, αγαθά. Αθήνα: Κριτική, σσ. 39-58
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Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Alexander, V. (1996). Pictures at an exhibition. Conflicting pressures in museums and the
display of art. The American Journal of Sociology, 101(4): 797-839.
Becker, H. S. (1984). Art worlds. Berkeley, Los Αngeles: University of California Press.
Benjamin, W. (1978) ‘Το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγιμότητάς του,
στο Δοκίμια για την τέχνη. Αθήνα: Κάλβος.
Bourdieu, P. (2006) Οι κανόνες της τέχνης. Αθήνα: Πατάκης.
Daryl, C. (1991) ‘From popular to pop. The arts in/of commerce: mass media and the new
imagery’, Performing Arts Journal, 13(1): 5-20.
Freeland, C. (2005). Μα είναι αυτό τέχνη; Αθήνα: Πλέθρον.
Gibbons, J. (2005). Art and advertising. London, New York: I. B. Tauris.
Goetzman, W. (1993) ‘Accounting for taste: art and the financial markets over three
centuries’, The American Economic Review, 83(5): 1370-1376.
Harries, G. & Wahl-Jorgensen, K. (2007) ‘The culture of arts journalists. Elitists, saviors or
manic depressives?’, Journalism, 8(6): 619-639.
Hayward, P. (1998) Picture this: Media representations of visual art & artists. University of
Luton Press
Janssen, S. (1999) ‘Art journalism and cultural change’, Poetics, 26(5-6), 199, 329-348.
Kristeller, P. O. (1951) ‘The modern system of the arts: A study in the history of aesthetics’,
part I. Journal of the History of Ideas, 12(4): 496-527.
Kristeller, P. O. (1951a) ‘The modern system of the arts: A study in the history of aesthetics’,
part II. Journal of the History of Ideas, 13(1): 17-46.
Ryan, J. & Sim, D. A. (1990) ‘When art becomes news: Portrayals of art and artists on
network television news’, Social Forces, 68(3): 869-889.
Μπαλτζής, Α. (2005) ‘Καλλιτεχνική επικοινωνία, μαζικά μέσα και δημοκρατία’, στο Χρ.
Φραγκονικολόπουλος (επιμ.) ΜΜΕ, κοινωνία και πολιτική. Ρόλος και λειτουργίες
στη σύγχρονη Ελλάδα, σσ. 611-642. Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.
Μπαλτζής, Α. (2006) ‘Τα νέα μέσα και οι τέχνες: διαδραστικότητα, μη γραμμικότητα και
ανασυγκρότηση της καλλιτεχνικής επικοινωνίας’, στο Σ. Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Α.
Μπαλτζής (επιμ.), Καινοτομίες και προκλήσεις στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, σσ. 345-376.
Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Φραγκονικολόπουλος, Χ. & Μπαλτζής, Α. (2006). ‘Παρεμβατική τέχνη, κοινωνικά κινήματα
και μέσα μαζικής επικοινωνίας’, Εισήγηση στο Συνέδριο Πολιτισμός των
ΜΜΕ/Πολιτισμός στα ΜΜΕ. Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη,
3-5 Νοεμβρίου.
Γ. Ιστοσελίδες
- http://users.auth.gr/baltzis/mm0200.html
- http://codeandculture.wordpress.com/2009/08/26/production-of-culture/
- http://www.cultureactioneurope.org/lang-en/think/creative-industries
- http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive-cultural_economy
- http://www.warholstars.org/warhol/warhol1/andy/warhol/articles/popart/popart.html
- http://www.warholstars.org/articles/But%20Today%20We%20Collect%20Ads.html
- http://www.e-flux.com/journal/art-and-the-cultural-turn-farewell-to-committedautonomous-art/
- http://www.e-flux.com/journals/
Δ. Οπτικοακουστικό υλικό
Διαφημίσεις, αποσπάσματα κινηματογραφικών ταινιών και εικαστικά έργα σχετικά με το
αντικείμενο του μαθήματος
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ΜΜ0300 Δημόσιες Σχέσεις και επικοινωνία
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό - Άσκηση
4
Ε
Σοφία ΚαϊτατζήΓουίτλοκ

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
ΜΜΕ
6
155 - 175
Κλειώ Κεντερελίδου

Περιγραφή Μαθήματος
Αναπτύσσονται η φιλοσοφία και οι αρχές των Δημοσίων Σχέσεων (Δ.Σ.). Ερμηνεύονται οι
στρατηγικές προβολής ιδιωτικών και δημόσιων φορέων ή ιδιωτών με γνώμονα τη δεοντολογία
του κλάδου. Δίδεται έμφαση στην άσκηση καλώς νοούμενης δημοσιότητας, με
κοινωνική/εταιρική ευθύνη, διαφάνεια, ειλικρίνεια. Αναλύονται έννοιες-κλειδιά όπως: ομάδα
στόχευσης, εσωτερικές/εξωτερικές Δ.Σ. , νομιμοποίηση, καταξίωση, δημιουργία κύρους.
Παρουσιάζεται η εξελικτική πορεία και ο ρόλος των Δ.Σ. στην εποχή του παγκοσμιοποιημένου
και ψηφιακού ανταγωνισμού. Αναλύεται ο επαγγελματικός κώδικας δεοντολογίας και
αποτιμούνται οι διακινδυνεύσεις της μη τηρησής τους υπό την πίεση σύγχρονων τάσεων
απορρύθμισης. Αντιδιαστέλλονται οι Δ.Σ. από την άσκηση συγγενών επαγγελμάτων,
αναδεικνύοντας την ανάγκη επαγγελματικών ασυμβίβαστων. Παρουσιά-ζονται μοντέλα άσκησης
Δ.Σ. με την πρακτική της προσομοίωσης ρόλων στο εργαστηριακό σκέλος. Εξετάζονται κριτικές
προσεγγίσεις της πρακτικής των Δ.Σ.
Στόχοι Μαθήματος
 Να διακρίνουν οι φοιτητές τα διαφορετικά συγγενή επικοινωνιακά επαγγέλματα
 Να ταυτοποιήσουν τους όρους και τις επαγγελματικές προϋποθέσεις άσκησης και επιτυχίας
στις καλώς νοούμενες ΔΣ
 Να εννοήσουν τη σπουδαιότητα των επαγγελματικών ασυμβίβαστων
 Να αρχίζουν να συνειδητοποιούν την αξία της επαγγελματικής ταυτότητας και του
επαγγελματισμού στο πεδίο
 Άσκηση / καλλιέργεια του πνεύματος της ομαδικής συνεργασίας
 Να αρχίσουν να οικοδομούν προϋποθέσεις δυναμικού επαγγελματικού προφίλ στο πεδίο,
μέσω των ασκήσεων προσομοίωσης επαγγελματικών ρόλων
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές που θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Εκπονούν ένα άρτιο πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων
2. Επιδεικνύουν δεξιότητες προβολής σε μεμονωμένα μέσα ή πολυμέσα
3. Ασκούν ρόλους στο πλαίσιο ομαδικής εργασίας
4. Αναπτύσσουν δημιουργική οπτική και προσέγγιση σε ζητήματα δημοσίων σχέσεων
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, εργαστηριακές εφαρμογές και ασκήσεις προσομοίωσης ρόλων διοίκησης και
επαγγελματία ΔΣ, γραπή εξέταση
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
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Περιγραφή

Ώρες

Διαλέξεις
Εργαστήριο
Ασκήσεις εφαρμογής
Ανεξάρτητη μελέτη

Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Δεκατρία 2ωρα εργαστήρια
Σχεδιασμός προγράμματος ΔΣ
Άσκηση προσομοίωσης
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

39
26
40 - 50
50 - 60
155 -175

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Εργαστηριακή άσκηση
Γραπτή εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
2, 3, 4
1

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
50%
50%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
6η - 14η εβδομάδα
15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Μαγκλιβέρας Διονύσης (1993) Δημόσιες Σχέσεις. Αθήνα: Παπαζήσης
Κουτούπης, Θαλής (2004) Πρακτικός Οδηγός Δημοσίων Σχέσεων. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Hobsbawm Julia, (2006), ‘Where the Truth Lies’, London
Boorstin J. Daniel (1991) ‘Από την Συλλογή στην Κατασκευή των Ειδήσεων: ένας κατακλυσμός ψευδογεγονότων, στο Το Μήνυμα του Μέσου. Αθήνα:
Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Σοφία (2008) ‘Δημόσια Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις σε Κρίση
Νομιμοποίησης’, Ζητήματα Επικοινωνίας 8, 8-27
Δήμου, Νίκος (1975) Ο δρόμος της Επικοινωνίας. Αθήνα: Πατάκης
Γεωργόπουλος, Γ. (1991) Δημόσιες σχέσεις: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Το Οικονομικόν
Γ. Ιστοσελίδες
http://www.ipra.org/
http://www.eeds.gr/
http://www.watershed.co.uk/whatson/594/julia-hobsbawm-on-integrity-in-public-relations/
www.sedea.gr / synedrio / framepage.html.
www.vernardakis.gr
Association for Education in Journalism and Mass Communications http://www.aejmc.org / PR
Division http://www.aejmc.net/PR
Association of Image Consultants International http://www.aici.org
Council of Public Relations Firms http://prfirms.org
European Communication Research and Education Association / ECREA http://www.ecrea.eu
European Public Relations Education and Research Association / EUPREPA
http://www.euprera.org
Institute for Public Relations http://www.instituteforpr.com
International Association for Media and Communication Research / IAMCR http://iamcr.org
International Public Relations Association / IPRA http://www.ipra.org
Open Directory Project: Σύμβουλοι επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων με παρουσία στο
διαδίκτυο που ειδικεύονται στην εκπροσώπηση συμφερόντων και την πολιτική διαμεσολάβηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση http://www.dmoz.org/Society/Politics/Consultants
Public Relations Society of America http://www.prsa.org
Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων / ΕΕΔΕ http://www.eede.gr
Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος / ΕΕΔΕΕ – Τομέας Δημοσίων Σχέσεων
http://www.edee.gr – http://www.publicrelations.gr
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Ινστιτούτο Επικοινωνίας http://www.instofcom.gr

Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
Συναφή ντοκιμαντέρ όπως την τετραλογία του Adam Curtis και ειδικά την ταινία The Century of
the Self που πραγματεύεται τη δράση του Edward Bernays και τις πρακτικές ωμής ή ανεπαίσθητης
κατασκευής της συναίνεσης και υποβολής / αλλαγής συμπεριφοράς

ΜΜ0400 Μέθοδοι Έρευνας Μαζικής Επικοινωνίας
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσες:

Θεωρητικό – Άσκηση
4
ΣΤ
Τέσσα Δουλκέρη
Κλειώ Κεντερελίδου
Νίκος Τσιγγίλης

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
ΜΜΕ
6
177

Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Αναστασία Τσιολχά,
υποψ. διδάκτορας

_

Περιγραφή Μαθήματος
Εισαγωγή και άσκηση στις μεθόδους και τις τεχνικές ερευνών που χρησιμοποιούνται στη μαζική
επικοινωνία (ερωτηματολόγιο, ανάλυση περιεχομένου, συνέντευξη, παρατήρηση, ομάδες
εστίασης, έρευνες αγοράς, δημοσιογραφικές έρευνες). Διάκριση ποσοτικών και ποιοτικών
μεθόδων. Η δομή της επιστημονικής έρευνας. Στάδια έρευνας, δειγματοληψία, σκοπός,
αντικείμενο, διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων έρευνας.
Στόχοι Μαθήματος
 Ευαισθητοποίηση στη σπουδαιότητα και τις χρήσεις της έρευνας στις επιστήμες της
επικοινωνίας
 Εξοικείωση με την πραγματοποίηση ερευνών (δειγματοληψία και διατύπωση ερωτημάτων
και υποθέσεων έρευνας).
 Ασκήσεις εφαρμογής ορισμένων βασικών μεθόδων έρευνας (ερωτηματολόγιο, ανάλυση
περιεχομένου, συνεντεύξεις, παρατήρηση, ομάδες εστίασης).
 Σύνδεση των θεωριών της επικοινωνίας με ερευνητικές μεθόδους
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Αναζητά, αναλύει και συνθέτει δεδομένα και πληροφορίες με τη χρήση των απαραίτητων
τεχνολογιών
2. Διεξάγει ομαδική εργασία
3. Σχεδιάζει και διεξάγει εμπειρική έρευνα
4. Επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο έρευνας ανάλογα με το σκοπό και το αντικείμενο του υπο
διερέυνηση θέματος
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, εργαστηριακές ασκήσεις, project (πρωτογενής έρευνα), γραπτή
εργασία, γραπτή εξέταση.
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Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διαλέξεις
Εργαστηριακή άσκηση
Προετοιμασία ασκήσεων
Εκπόνηση project
Γραπτή εργασία

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Δεκατρία 2ωρα εργαστήρια
Ασκήσεις εφαρμογής
Διεξαγωγή εμπειρικών πρωτογενών ερευνών με τη
χρήση των διδασκόμενων ερευνητικών μεθόδων
Συγγραφή εργασιών συμπεριλαμβανομένης της
εμπειρικής έρευνας και της βιβλιογραφικής μελέτης
των πηγών
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
26
26
60
20
177

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή Εργασία
Προφορική εξέταση
Συμμετοχή στο μάθημα και στις
απαιτούμενες
υποχρεώσεις
του
(επίλυση προβλημάτων,
δημόσια
παρουσίαση, παρακολούθηση)
Γραπτές εξετάσεις

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1,2,3,4,5, 6
4,5, 6

Βαρύτητα στον
τελικό βαθμό
30%
15%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
4η-10η εβδομάδα
13η εβδομάδα

1,2,3, 6

40%

1-10η εβδομάδα

1,2,3,4,5

15%

15-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Ψαρρού Μαγδαληνή. Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών. 2001, ekdoseis Tipothito, Athens
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Δαουτόπουλος, Γ. (2006) Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών στον Αγροτικό Χώρο.
Θεσσαλονίκη: Ζυγός.
Λαμπίρη, Ι. – Δημάκη και Χ. Κελπερής (1995) Κοινωνικές Έρευνες με Στατιστικές Μεθόδους.
Αθήνα: Σάκκουλας
Κωνσταντοπούλου, Χ. (1989) Προσέγγιση στον Κοινωνιολογικό Προβληματισμό.
Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης
Σιάρδος, Γ. (1997) Μεθοδολογία Αγροτικής Κοινωνιολογικής Έρευνας. Αθήνα: Ζήτης
Δουλκέρη, Τ. (2001) Διαφήμιση και Επικοινωνία –Εμπειρική Έρευνα Κοινής Γνώμης. Αθήνα:
Παπαζήσης
Δουλκέρη, Τ. (1999) Ελληνική Τηλεόραση – Εμπειρική Έρευνα. Αθήνα: Παπαζήσης
Δουλκέρη, Τ. (2004) Η Εικόνα του Παιδιού στην Ελληνική Τηλεόραση και στον Ελληνικό Τύπο –
Εμπειρική Έρευνα. 2η εκδ., Αθήνα: Gutenberg.
Δουλκέρη, Τ. (2002) Κοινωνιολογία της Διαφήμισης. 2η εκδ., Αθήνα: Παπαζήσης
Μάνιου, Θ. (2006) Πολιτική Ενημέρωση και Τηλεοπτικό Κοινό: Η Περίπτωση της Θεσσαλονίκης.
Διδ. Διατριβή, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ.
Κοτζαϊβάζογλου, Χ. (2006) Η Εικόνα του Άνδρα Πολιτικού στον Ελληνικό Τύπο κατά τη Χρονική
Περίοδο 1989-2000. Διδ. διατριβή, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ
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Γιάγκογλου, Θ. (2003) ‘New Information and Communication Technologies in Lower
Secondary Schools’, Πανεπιστήμιο Westminster
Ψύλλα, Μ. (2007) ‘Ολυμπιακοί Αγώνες και Εφημερίδες’ στο Τ. Δουλκέρη (επιμ.),
Αθλητισμός, Κοινωνία και ΜΜΕ. Αθήνα: Παπαζήσης, σσ. 699-762
Τσακαρέστου, Μ. (2007) ‘Ολυμπιακοί αγώνες 2004: Η Εμπειρία και η Κληρονομιά του
Ολυμπιακού Εθελοντισμού’ στο Τ. Δουλκέρη (επιμ.), οπ. π., σσ. 573-602
Γιάγκογλου, Θ. (2007) ‘The Athens 2004: Olympic Games and Public Opinion’, στο Τ.
Δουλκέρη (επιμ.), οπ. Π., σσ. 873-896
Γ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
Διαφάνειες

ΜΜ 0500 Διαφήμιση και Επικοινωνία
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσες:

Θεωρητικό - Άσκηση
4
Ζ
Αναστασία Δουλκέρη,
Κλειώ Κεντερελίδου

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
ΜΜΕ
6
165
_
Αναστασία Τσιολχά,
υποψ. διδάκτορας

Περιγραφή Μαθήματος
Με το μάθημα αυτό αναλύεται η σχέση διαφήμισης και ΜΜΕ, η σημασία και ο ρόλος της
διαφήμισης στο διαδίκτυο, στον τύπο και, κυρίως, στην τηλεόραση από τη σκοπιά της επιστήμης
της επικοινωνίας. Γίνεται αναφορά στην ιστορία της διαφήμισης, στα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα της γλώσσας, στους κώδικες των διαφημιστικών μηνυμάτων, στις θεωρίες της
μαζικής επικοινωνίας που εφαρμόζονται στη διαφημιστική επικοινωνία, στους ρόλους της
διαφήμισης σε σχέση με το φύλο και το παιδί και στη συμπεριφορά και στάση κοινού ως προς τη
διαφήμιση.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με τους κώδικες διαφημιστικών μηνυμάτων
 Απόκτηση γνώσεων στις στρατηγικές διαφήμισης μέσω του διαδικτύου
 Εφαρμογή των θεωριών της επικοινωνίας στη διαφήμιση
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοήσουν την ιστορική προέλευση της διαφήμισης και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
της
2. Αναλύουν τους κώδικες των διαφημιστικών μηνυμάτων
3. Κατανοήσουν τις βασικές θεωρίες της μαζικής επικοινωνίας αναφορικά με την εφαρμογή
τους στη διαφημιστική επικοινωνία
4. Συνειδητοποιήσουν το ρόλο της διαφήμισης στα διαφορετικά μέσα επικοινωνίας
5. Αναλύσουν το κοινωνιολογικό περιεχόμενο των διαφημίσεων (αξίες, κοινωνικά πρότυπα)
6. Διερευνούν τις επιδράσεις της διαφήμισης στο κοινό και στους τομείς της οικονομίας,
πολιτισμού και πολιτικής
7. Σχεδιάζουν πλάνο διαφημιστικής εκστρατείας.
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8. Αναγνωρίζουν τις νομικές διαστάσεις της διαφήμισης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, εργαστηριακή άσκηση, γραπτή εργασία, γραπτή εξέταση
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και
παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

Περιγραφή
δεκατρείς τρίωρες διαλέξεις
12 παραδόσεις 2 ωρών
Σεμινάρια από ειδικούς προσκεκλημένους ειδικοί
στον τομέα της διαφήμισης (διαφημιστές, άνθρωποι
των δημοσίων σχέσεων)
Εμπειρική έρευνα πεδίου σε θέματα σχετικά με τη
διαφήμιση
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
36
24
10
95
165

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή Εργασία
Προφορική Εξέταση
Δημόσια Παρουσίαση
Σχεδιασμός/
διεξαγωγή εμπειρικής
έρευνας
Γραπτές εξετάσεις

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
2,3,4,5,6,7,8
1,3,4,8
5,6,7

Βαρύτητα
βαθμό
20%
25%
30%

στον

τελικό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
10-13η εβδομάδα
13η εβδομάδα
10-13η εβδομάδα

2,3,4,5,6,7

5%

3-10η εβδομάδα

1,3,4,8

20%

15-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Δουλκέρη, Τ. (2002) Κοινωνιολογία της Διαφήμισης. 2η έκδ., Αθήνα: Παπαζήσης
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Δουλκέρη, Τ. (2001) Διαφήμιση και Επικοινωνία –Εμπειρική Έρευνα Κοινής Γνώμης. Αθήνα:
Παπαζήσης
Δουλκέρη, Τ. (1999) Ελληνική Τηλεόραση – Εμπειρική Έρευνα. Αθήνα: Παπαζήσης
Δουλκέρη, Τ. (2004) Η Εικόνα του Παιδιού στην Ελληνική Τηλεόραση και στον Ελληνικό Τύπο –
Εμπειρική Έρευνα. 2η εκδ., Αθήνα: Gutenberg.
Δουλκέρη, Τ. (1992) Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Ισότητα των Δύο Φύλων. 2η εκδ., Αθήνα:
Παπαζήσης
McQuail, D. (1997) Εισαγωγή στην Θεωρία της Μαζικής Επικοινωνίας. 2η εκδ., Αθήνα:
Καστανιώτης
Χυδίρογλου, Ά. (2006). Ο λόγος στη διαφήμιση. Αθήνα: Ερμής

ΜΜ0600 Πολιτική Eπικοινωνία
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Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό - ‘Ασκηση
4
Η
Σ. Καϊτατζή-Γουίτλοκ

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
ΜΜΕ
6
159
_
Κλειώ Κεντερελίδου

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα ορίζει την πολιτική επικοινωνία με γνώμονα τη τριαδική σχέση πολιτών,
δημοσιογράφων/ΜΜΕ και πολιτικών. Εξετάζονται η δομή, ο χαρακτήρας της σχέσης και οι
παραγόμενες αλληλεπιδράσεις. Εστιάζεται ο ρόλος των ΜΜΕ στη παροχή αξιόπιστης
ενημέρωσης και διαύλων επικοινωνίας σε πολίτες και πολιτικές δυνάμεις. Η πολιτική
επικοινωνία της δημοκρατίας συναρτάται άμεσα με την ελευθεροτυπία και την ελευθερία
έκφρασης. Το επικοινωνιακό υποσύστημα συναρτάται με πολιτικο-οικονομικό σύστημα και
κοινωνία πολιτών. Αναλύονται φαινόμενα ‘κατασκευής της συναίνεσης’, πολιτικού μάρκετινγκ,
προπαγάνδας, αξιολογώντας τις επιδράσεις, βάσει θεωριών, όπως του ‘πυλωρού’ ή του
‘καθορισμού της ατζέντας’. Αναλύεται η συγκρουσιακότητα στη δημόσια επικοινωνία, ιδίως σε
καταστάσεις εκλογών και ταυτοποιούνται δομές ελέγχου, όπως η ιδιοκτησιακή υπερσυγκέντρωση μιντιακών επιχειρήσεων και η εμπορευματοποίηση της πολιτικής επικοινωνίας,
που οδηγούν σε εκτροπές ή καταχρηστική εξουσία.

Στόχοι Μαθήματος
 Να μπορούν οι απόφοιτοι να ταυτοποιούν το δομικό/θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου
λειτουργεί η Π.Ε.
 Να είναι ικανοί να διαβλέπουν την αξία και τη σκοπιμότητα αυτής της ενέργειας
 Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν το δικό τους επαγγελματικό ρόλο σε αυτό το δημοσιοεπικοινωνιακό γίγνεσθαι
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
Να μπορούν να παράξουν ένα πρόγραμμα πολιτικής επικοινωνίας, όπως π.χ. μια προεκλογική
καμπάνια
1. Να μπορούν να αντιπαρατεθούν / κρίνουν / κριτικάρουν ένα τέτοιο πρόγραμμα
2. Να είναι ικανοί να κάνουν εναλλακτικούς συνδυασμούς στην επικοινώνηση ενός μηνύματας
με στόχο την ευρύτερη και ουσιωδέστερη πειθώ για κάθε ομάδα στόχευσης
3. Θεωρητικές γνώσεις
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διάλεξη, εργαστηριακή άσκηση, συζήτηση στο μάθημα, περιπτωσιολογικές μελέτες, γραπτή
εργασία, γραπτή εξέταση
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διαλέξεις
Βιβλιοκρισία
Άσκηση εφαρμογής
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Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
συγγραφή κριτικής βιβλίου
εκπόνηση πολιτικο-επικοινωνιακού προγράμματος
υπέρ υπαρκτού πολιτικού φορέα

Ώρες
39
30
30

Ανεξάρτητη μελέτη

Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής εργασίας
Συνολικός φόρτος εργασίας

60
159

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή εξέταση
Εργαστηριακή
άσκηση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
4

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
50 %

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15η - 17η εβδομάδα

1,2,3

50%

6η - 13η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Καϊτατζή Γουίτλοκ Σοφία (2010) Μορφές και Μέσα Πολιτικής Επικοινωνίας. Θεσσαλονίκη,
University Studio Press
McNair, Brian (1998) Εισαγωγή στην Πολιτική Επικοινωνία. Αθήνα, Κατάρτι
Δεμερτζής Νίκος (2003) Πολιτική Επικοινωνία. Αθήνα, Παπαζήσης
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Kaitatzi-Whitlock, Sophia (2009), ‘The Political Economy of the Media at the Root of the EU’s
Democracy Deficit’, στο Bondebjerg Ib & Madsen P. (επιμ.) Media Democracy and
European Culture. Bristol, Intellect
Nohrstedt Stig A. (ed.) (2010) Communicating Risks: Towards the Threat Society?
Gothenburg, NORDICOM.
Arrendt Hanna (1958) The Human Condition. University of Chicago Press, Chicago
Champagne Patrick (2004) Η Κατασκευή της Κοινής Γνώμης: το νέο Πολιτικό Παιχνίδι. Αθήνα,
Πατάκης
Μανθούλης Ροβήρος (1981) To Kράτος της Ραδιοτηλεόρασης. Θεμέλιο
Hobsbawm Julia (2006) Where the Truth Lies: Trust and Morality in PR and Journalism. London
Atlantic Books
Chadwick Andrew, (2006), Internet Politics States, Citizens an New Communication
Technologies, Oxford, Oxford University Press
Mazower Mark, (1999), Dark Continent - Europe’s Twentieth Century, London: Penguin.
Lukes, Steven, (2004/2007) Εξουσία: μια Ριζοσπαστική Θεώρηση. Αθήνα, Σαββάλας
Μάννινγκ Πωλ (2007) Κοινωνιολογία της Ενημέρωσης: Ειδήσεις και Πηγές Ειδήσεων. Αθήνα,
Καστανιώτης
Meyer, T. et al (2002) Media Democracy. London: Polity Press.
Βενιζέλος Ευάγγελος (1996) Μέσα Ενημέρωσης, Δημοκρατία και Εξωτερική Πολιτική. Νέα
Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα
Bobbio Norberto (1998) Ισότητα και Ελευθερία. Αθήνα, Εκδόσεις Πόλις
Bobbio Norberto, (1993) To Μέλλον της Δημοκρατίας. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη
Bollinger, Lee (1991) Images of a Free Press.The University of Chicago Press, Chicago
Boorstin, Daniel (1961/1992) The Image: a Guide to Pseudo-events in America. New York,
Vintage Books
Dixit, Avinash K. and Barry J. Nalebuff (1991) Thinking Strategically - The Competitive Edge in
Business, Politics and Everyday Life. Norton & Co. New York
Edelman Murray (1999) Η Κατασκευή του Πολιτικού Θεάματος. Αθήνα, Παπαζήσης
Galtung Johan (1989) Europe in the Making. Taylor & Francis London
Garnham, Νicholas (1991) Capitalism and Communication. London, Sage
Giddens Anthony (2001) Οι Συνέπειες της Νεωτερικότητας. Αθήνα, Κριτική
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Habermas, Jürgen (1989) The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge Polity
Press
Held David, (1992) Models of Democracy. Rοutledge, London
Hind Dan, (2010) The Return of the Public. London, Verso
Inge et al. (eds), (1999) Global Public Goods. Oxford University Press, Oxford
Keane, John (1991) Democracy and Civil Society. Polity Press, London
Κομνηνού Μαρία, (2001) Από την Αγορά στο Θέαμα. Αθήνα Παπαζήσης
Lichtenberg, Judith (1990) Democracy and the Mass Media. Cambridge University Press,
Cambridge
Livingston Ken (1987) If Voting Changed anything they’d Abolish it. Fontana/Collins, Glasgow
Mouffe Chantal (2004) Το δημοκρατικό Παράδοξο. Αθήνα, Πόλις
Mόλχο Ρένα (1994) ‘Η Αβεβαιότητα της Ελληνικής Κυριαρχίας στη Θεσσαλονίκη μετά το
1912: Ξένη προπαγάνδα και εβραϊκή Κοινότητα’, Σύγχρονα Θέματα
Negrine Ralph (1996) The Communication of Politics. Sage, London
Nieminen Hannu (2000 )Hegemony and the Public Sphere. Turku, University of Turku
Παπαθανασόπουλος, Στέλιος (1999) Η Βία στην Ελληνική Τηλεόραση. Αθήνα Καστανιώτης
Παπαθανασόπουλος, Στέλιος & Κομνηνού Μαρία (1999) Ζητήματα Δημοσιογραφικής
Δεοντολογίας. Αθήνα Καστανιώτης
Ralston Saul John (2001) Πολιτισμός Χωρίς Συνείδηση. Αθήνα, Ροές
Rosanvallon Pierre (2000) La Democratie inachevée. Paris, Éditions Gallimard
Weber Max (1946), ‘Politics as a Vocation’, στο From Max Weber: Essays in Sociology. Oxford
University Press, Oxford
Γ. Ιστοσελίδες
- http://www.politicalcommunication.org/journal.html
- https://www.ipsa.org/
- http://www.parliamentary-standards.org.uk/
- www.hpsa.gr
- http://www.brookings.edu/about/press
Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
Παρέχεται μία σειρά από ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ που πραγματεύονται κορυφαία
ζητήματα πολιτικής επικοινωνίας

ΔΗ1500 Εφαρμογές Έντυπων Εκδόσεων
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Περιγραφή Μαθήματος
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Θεωρία/Εργαστήριο
3
Ε, Ζ
Ανδρέας Βέγλης

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/
Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
133
_
Νίκος Αντωνόπουλος
υποψ. διδάκτορας

Εισαγωγή στην ηλεκτρονική επιτραπέζια τυπογραφία καθώς και στις τεχνικές τυπογραφικές
τεχνικές. Η εφαρμογή των παραπάνω γίνεται με την εκμάθηση των εφαρμογών ηλεκτρονικής
επιτραπέζιας τυπογραφίας QuarkXPress και Indesign. Σε αυτή την εφαρμογή παρουσιάζονται η
τοπογραφία οθόνης, οι αρχικές ρυθμίσεις, οι διαμορφώσεις των παλετών, η προσαρμογή
προγράμματος, η διαμόρφωση σελίδας, η δημιουργία και τροποποίηση στυλ, η διαχείριση
κειμένου (ανάκληση, αποθήκευση δημιουργία, κλείσιμο), τα κουτιά κειμένου, η σύνδεση και
επεξεργασία κειμένου, η διαμόρφωση χαρακτηριστικών κειμένου, η περιστροφή κειμένου.
Επίσης εξετάζονται οι τεχνικές δημιουργίας κουτιών εικόνων, εισαγωγής και επεξεργασίας
εικόνων, καθώς και η ροή κειμένου γύρω από την εικόνα.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση του φοιτητή με τις τεχνολογίες του έντυπου τύπου
 Εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες της ηλεκτρονικής επιτραπέζιας τυπογραφίας
 Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικής επιτραπέζιας τυπογραφίας
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον έντυπο τύπο
2. Κατανοεί τις βασικές έννοιες της ηλεκτρονικής επιτραπέζιας τυπογραφίας.
3. Εφαρμόζει τις βασικές δεξιότητες χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικής επιτραπέζιας
τυπογραφίας και συγκεκριμένα του QuarkXpress και του Indesign.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, επίδειξη προγραμμάτων, εργαστηριακές ασκήσεις

Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Εργαστήριο
Μελέτη εργαστηριακού υλικού
Ανεξάρτητη μελέτη
Τελικές ασκήσεις εργαστηρίου
Προετοιμασία
για
τελικές
ασκήσεις εργαστηρίου

Περιγραφή
Δεκατρία 3ωρα
Για τα 13 εργαστήρια 2 ώρες προετοιμασίας
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο
2 τρίωρα εκπόνησης τελικών εργασιών
Ανασκόπηση του εργαστηριακού υλικού για τις 2
τελικές εργασίες
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
26
30
8
30
133

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

1, 2, 3

50%

3

50%

Εργαστηριακές
ασκήσεις
Τελικές ασκήσεις
ενοτήτων

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
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Ημερομηνία
Αξιολόγησης
Κάθε εβδομάδα
7η και 13η εβδομάδα

Cohen, Sandee (2009) InDesign CS4 με εικόνες - Μέρος I: Εισαγωγή. Αθήνα: Κλειδάριθμος,
Διδακτικές σημειώσεις QuarkXpress & Indesign
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Weinmann,Elaine & Peter Loukeras (2005) Εισαγωγή στο QuarkXpress 6 με εικόνες. Αθήνα:
Κλειδάριθμος
Βέγλης, Α. - A. Καρούλης- Α.Πομπόρτσης (2000) Εφαρμογές Πληροφορικής στη Δημοσιογραφία. τ. II, 2η εκδ., Θεσσαλονίκης: Τζιόλας
Γ. Ιστοσελίδες
http://blackboard.lib.auth.gr
Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
Διαφάνειες παρουσιάσεων σε Powerpoint

ΔΗ1600 Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο (Θ/Α)
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ώρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό-Άσκηση
3
Ε, Ζ
Κ. Α. Μπαρμπαργύρης

Κατηγορία Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
129 -149
ΔΗ0200, ΓΕ1100
_

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τη διδασκαλία τεχνικών δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών
εκδόσεων και ολοκληρωμένων δικτυακών τόπων. Ειδικότερα, η ύλη του μαθήματος
περιλαμβάνει:
Α. Εισαγωγή στις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις: Έκδοση ηλεκτρονικών κειμένων, Οργάνωση
περιεχομένου για ευέλικτη και επαναλαμβανόμενη χρήση, Ηλεκτρονική διανομή κειμένων,
Σχεδίαση ηλεκτρονικών κειμένων για εγγυημένη ευχρηστία, Προοπτικές για τις ηλεκτρονικές
εκδόσεις στο μέλλον.
Β. Σχεδίαση Ιστοσελίδων και Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων: Εισαγωγή, Η γλώσσα επισήμανσης
HTML και η δομή της ιστοσελίδας, Λογισμικό ανάπτυξης ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων, Η
τεχνολογία CSS και η εμφάνιση της ιστοσελίδας, Δημιουργία γραφικών για τον παγκόσμιο ιστό,
Η γλώσσα σεναρίων JavaScript και η αλληλεπίδραση, Η διαδικασία ανάπτυξης δικτυακού τόπου,
Το περιβάλλον WordPress.
Γ. Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Βιβλίων: Το πρότυπο Portable Document Format (PDF),
Ανάγνωση αρχείων PDF, Δημιουργία αρχείων PDF, Δομή αρχείων PDF, Επεξεργασία αρχείων PDF,
Αρχεία PDF και ο παγκόσμιος ιστός.
Στόχοι Μαθήματος
 Κατανόηση των γενικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών εκδόσεων και της μεθοδολογίας
σχεδίασής τους.
 Εξοικείωση με τη χρήση εφαρμογών λογισμικού για τη δημιουργία και διανομή ηλεκτρονικών
εκδόσεων στο Διαδίκτυο.
 Κατανόηση των διεθνών προτύπων που διέπουν τις ηλεκτρονικές εκδόσεις στο Διαδίκτυο
(π.χ. (X)HTML, CSS, PDF).
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Εφαρμογή της μεθοδολογίας σχεδίασης και υλοποίησης ολοκληρωμένων δικτυακών τόπων,
στο περιβάλλον WordPress του Α.Π.Θ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και διαχειριστούν μία σύνθετη ηλεκτρονική έκδοση με τη μορφή
ενός ολοκληρωμένου δικτυακού τόπου, ο οποίος μπορεί να περιέχει τόσο τις συνηθισμένες
ιστοσελίδες σε μορφότυπο (X)HTML, όσο και ηλεκτρονικά έγγραφα (και βιβλία) σε
μορφότυπο PDF.
2. Εφαρμόσουν τα διεθνή πρότυπα στη σχεδίαση των ιστοσελίδων και των ηλεκτρονικών
εγγράφων (βιβλίων) που εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική έκδοση.
3. Χρησιμοποιήσουν με αποτελεσματικό τρόπο το περιβάλλον WordPress του Α.Π.Θ., τόσο για
τη σχεδίαση όσο και τη διανομή της ηλεκτρονικής τους έκδοσης.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, εργαστηριακές ασκήσεις, ατομικό
project σχεδίασης και υλοποίησης ολοκληρωμένου δικτυακού τόπου στο περιβάλλον WordPress,
γραπτές εξετάσεις, εργαστηριακές εξετάσεις στον υπολογιστή.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Εργαστηριακή άσκηση
Φροντιστήριο
Ανεξάρτητη μελέτη
Ατομικό project

Περιγραφή
Δώδεκα διαλέξεις (δύο ώρες ανά εβδομάδα)
Δώδεκα εργαστηριακές ασκήσεις (μία ώρα ανά εβδομάδα)
Φροντιστηριακό μάθημα (τρεις ώρες στο τέλος του εξαμήνου)
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο Διαδίκτυο
Ατομικό project σχεδίασης και υλοποίησης ολοκληρωμένου
δικτυακού τόπου στο περιβάλλον WordPress του Α.Π.Θ.
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
24
12
3
30-40
60-70
129-149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης

Μαθησιακό αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

1, 2, 3

20%

2η - 11η εβδομάδα

1, 2, 3

20%

13η εβδομάδα

1, 2

30%

15η - 17η εβδομάδα

1, 2, 3

30%

15η - 17η εβδομάδα

Εργαστηριακή
άσκηση
(ενδιάμεση/60΄)
Ατομικό project
(τελικό)
Γραπτή εξέταση
(τελική/45΄)
Εργαστηριακή
εξέταση (τελική/45΄)

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
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Ημερομηνία
Αξιολόγησης

Lemay, Laura - Colburn R. (2011) Πλήρες Εγχειρίδιο της HTML 5 & CSS. Αθήνα: Γκιούρδας
Meloni, Julie C. – Morrison, Michael (2010) Μάθετε την HTML & CSS σε 24 ώρες. Αθήνα:
Γκιούρδας
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Robson, Elisabeth - Eric Freeman (2012) Head First HTML and CSS. 2nd Ed., O'Reilly Media
Sandler, Corey (2012) eReaders for Dummies. John Wiley & Sons
Neuman Beck Jessica - Matt Beck (2012) WordPress Visual QuickStart Guide. 2nd Ed.,
Peachpit Press
Watrall, Ethan - Jeff Siarto (2009) Head First Web Design. O'Reilly Media
Veen, Jeffrey (2001) The Art and Science of Web Design. New Riders Publishing
Nielsen, J. (2000) Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. New Riders Publishing
Γ. Ιστοσελίδες
Το μάθημα υποστηρίζεται από τον αυτόνομο ιστοχώρο: http://veria.jour.auth.gr/dh1600/
Η πρόσβαση στην κεντρική σελίδα, τις ανακοινώσεις και τη συνοπτική περιγραφή του μαθήματος
είναι ελεύθερη για όλους, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές (περιγραφή και βιβλιογραφία του
μαθήματος, πρόγραμμα και περιεχόμενο των εβδομαδιαίων μαθημάτων, τρόπος και
αποτελέσματα της αξιολόγησης, θέματα εργασιών και εξετάσεων παρελθόντων ετών, on-line
πηγές), γίνεται με τη χρήση εξατομικευμένων κωδικών πρόσβασης για κάθε φοιτητή.
W3C - World Wide Web Consortium [http://www.w3.org/]
W3Schools [http://www.w3schools.com/]
Open Web Design [http://www.openwebdesign.org/]
CSS Zen Garden [http://www.csszengarden.com/]
Digital Libraries and Electronic Publishing Portal / Θεματική Πύλη Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και
Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης [http://dlib.ionio.gr/dlportal/]
Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
Προσφέρεται μέσα από υποστηρικτικό ιστοχώρο με ειδικό οπτικο-ακουστικό εκπαιδευτικό
υλικό, σε μορφή streaming video [http://veria.jour.auth.gr/training/dh1600.htm].

ΔΗ2100 Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ-Ι: Ραδιόφωνο
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκοντες

Εργαστηριακό
8
Ε,Ζ
Χ. Δημούλας,
Γ. Καλλίρης

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
6
150 -180
_
Μαρία Ματσιώλα

Περιγραφή Μαθήματος
Εξοικείωση με τους χώρους και τον εξοπλισμό του ραδιοφωνικού στούντιο, σχεδιασμός,
παραγωγή και εκτέλεση ραδιοφωνικών προγραμμάτων, εκμάθηση χρήσης αναλογικού-
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ψηφιακού εξοπλισμού (μετεγγραφή εξωτερικού υλικού, τηλεφωνικές συνδέσεις,
ανταποκρίσεις), τεχνικές εγγραφής λόγου και μουσικής υπόκρουσης - ηχογραφήσεις, μη
γραμμική επεξεργασία – συναρμογή ήχου. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα
οργανωθούν σε ομάδες των 6-7 ατόμων με στόχο την οργάνωση και εκτέλεση μιας ραδιοφωνικής
παραγωγής, που σε συνδυασμό με τη γραπτή αναφορά των πεπραγμένων του εργαστηρίου
αποτελούν απαραίτητα παραδοτέα του μαθήματος.
Στόχοι Μαθήματος
 Να κατανοηθούν οι βασικές τεχνολογίες του αναλογικού και ψηφιακού ραδιοφώνου και οι
βασικές τεχνικές ραδιοφωνικής παραγωγής.
 Να αποκτηθεί τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα εξωτερικών ηχογραφήσεων (ρεπορτάζ)
και στη ζωντανή ραδιοφωνική παραγωγή στο στούντιο.
 Να κατανοηθούν οι τεχνολογίες ψηφιακής καταγραφής, επεξεργασίας και ηχητικής μίξης σε
περιβάλλον μη γραμμικής συναρμογής-μοντάζ (non-linear editing -NLE) με στόχο την
παραγωγή ηχητικού περιεχομένου για το ραδιόφωνο (σήματα εκπομπής /αρχής -τέλους,
"μονταρισμένα" ρεπορτάζ, διαφημιστικά κλπ).
 Να αποκτηθεί τεχνογνωσία, εργαστηριακή εμπειρία και εξοικείωση στο σχεδιασμό, την
οργάνωση - παραμετροποίηση και εκτέλεση ραδιοφωνικών παραγωγών.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί τις βασικές τεχνολογίες του ραδιοφώνου και των τεχνικών ραδιοφωνικής
παραγωγής.
2. Χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες ψηφιακής καταγραφής, επεξεργασίας και ηχητικής μίξης σε
περιβάλλον μη γραμμικής συναρμογής-μοντάζ (non-linear editing –NLE).
3. Σχεδιάζει, υποστηρίζει και πραγματοποιεί εξωτερικές ηχογραφήσεις (ρεπορτάζ) και ζωντανές
ραδιοφωνικές παραγωγές στο στούντιο.
4. Συνθέτει την τεχνογνωσία με την εργαστηριακή εμπειρία και εξοικείωση στο σχεδιασμό, την
οργάνωση - παραμετροποίηση και εκτέλεση ραδιοφωνικών παραγωγών.
5. Εφαρμόζει της αποκτηθείσες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες στην παραγωγή ηχητικού
περιεχομένου για το ραδιόφωνο.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, εργαστηριακές επιδείξεις και ασκήσεις, σχεδιασμός και
εκτέλεση ομαδικής ραδιοφωνικής παραγωγής (project), γραπτή ομαδική εργασία, μελέτη
βιβλιογραφίας, γραπτές εξετάσεις.

Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας

Εργαστηριακή άσκηση
(ραδιοφωνική
παραγωγή)
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Περιγραφή
Σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση όλων των φάσεων
παραγωγής, μετα-παραγωγής και διανομής - μετάδοσης του
ραδιοφωνικού προγράμματος (ηχογραφήσεις εξωτερικών
χώρων και στο στούντιο, επεξεργασία - μοντάζ, μεταφόρτωση
ηχητικού περιεχομένου υπό μορφή podcast στο διαδίκτυο).
Έξι 4ωρα εργαστήρια (/ομάδα) και πρόσθετες εργασίες εκτός
στούντιο (σχεδιασμός εκπομπής, εξωτερικές ηχογραφήσεις,
επιλογή μουσικής, κλπ).

Ώρες

40 - 50

Γραπτή Εργασία

Ανεξάρτητη μελέτη

Εργαστηριακή αναφορά παρουσίασης και ανάλυσης του
θεωρητικού – τεχνολογικού υπόβαθρου και των φάσεων
σχεδιασμού, υλοποίησης, διανομής - μετάδοσης και
αξιολόγησης της παραγωγής, που βασίζεται σε συνδυασμό
βιβλιογραφικής
επισκόπησης
και
εργαστηριακών
πεπραγμένων (έκταση έως 10.000 λέξεις)
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

70 - 80

40 - 50
150 - 180

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Εργαστηριακή
παρουσία και
συμμετοχή
Γραπτή Εξέταση
(τελική/10’)
Αξιολόγηση
ραδιοφωνικής
παραγωγής
Γραπτή εργασία

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1-5

25%

5η -13η εβδομάδα

1, 2, 5

25%

15η - 17η εβδομάδα

2-5

25%

15η – 17η εβδομάδα

1, 4, 5

25%

15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Καλλίρης, Γ. - Μ. Ματσιώλα - Γ. Παπανικολάου - Κ. Τροχίδης - Α. Φουλούλης (2005) “Εγχειρίδιο
ραδιοφώνου”, εργαστηριακές σημειώσεις, http://e-media.jour.auth.gr,
Πολυμεσικός οδηγός εκμάθησης περιβάλλοντος μη-γραμμικής επεξεργασίας ήχου (Cool Edit
Pro), online: http://e-media.jour.auth.gr.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Παπανικολάου, Γ. - Γ. Καλλίρης - Μ. Ματσιώλα (2003) “Ηλεκτρονικά ΜΜΕ – Ραδιόφωνο”,
διδακτικές σημειώσεις http://e-media.jour.auth.gr
Alton, Everest F. (2011) Εγχειρίδιο Ακουστικής. Θεσσαλονίκη: Τζιόλας
Hausman, Carl – Benoit, Philip - O'Donnell Lewis B (2000) Modern radio production: Production,
programming, and performance. 5th ed., Wadsworth Pub. Co.
Γ. Ιστοσελίδες
http://e-media.jour.auth.gr
http://arutv.ee.auth.gr
http://www.emovie.gr
http://www.bksv.com
http://www.jblpro.com
http://www.bbctraining.com/onlineCourses.asp
http://www.mediacollege.com/audio/
http://www.bbctraining.com/radio.asp
http://audacity.sourceforge.net/manual-1.2/tutorials.html
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ΔΗ2300 Πολιτική και Επικοινωνιακή
Δημοσιογράφων στον Κινηματογράφο

Εξουσία

και

ο

Ρόλος

Tίτλος
Μαθήματος:

Πολιτική και επικοινωνιακή
εξουσία και ο ρόλος των
δημοσιογράφων
στον
κινηματογράφο

Κωδικός
Μαθήματος

ΔΗ2300

Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:

θεωρητικό / αναλυτικό / πρακτικό

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/
Εργαστηριακή
συνδρομή:

Ελεύθερης Επιλογής

τρεις (3)
Εαρινό

Διδάσκων/ουσα:

Διδάσκουσα: Σ. Καϊτατζή-Γουίτλοκ

των

5
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΕΔΙΠ
ΙΙ:
Κεντερελίδου

Κλ.

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα πραγματεύεται την ανισορροπία στις σχέσεις εξουσίας δημοσιογράφων, ΜΜΕ και
πολιτικο-κοινωνικού συστήματος, μέσω της ανάλυσης συναφών φιλμς όπου πρωταγωνιστούν
δημοσιογράφοι, πολιτικοί, ή σύμβουλοι πολ. επικοινωνίας. Ο ρόλος των δημοσιογράφων
επηρεάζει την έκβαση σε αντικρουόμενα συμφέροντα και σχέσεις εξουσίας (οικονομικής,
πολιτικής, κύρους κ.ο.κ.). Αναψηλαφούνται τα όρια του εξουσιαστικού ρόλου των
δημοσιογράφων έναντι των υπόλοιπων δρώντων της δημόσιας σφαίρας. Εστιάζονται οι
επιδράσεις που ασκούνται στο κοινωνικό σύνολο, στοχεύοντας να φωτιστεί το εξουσιαστικό
φαινόμενο, όπως προκύπτει στην άσκηση της δημοσιογραφίας, τόσο από την οπτική γωνία των
δημοσιογράφων όσο και πολιτικών φορέων. Επιδιώκεται η πληρέστερη κατανόηση του
δημοσιογραφικού λειτουργήματος έναντι της πολιτικής εξουσίας, αλλά και της κοινωνίας. Πότε
/ πώς εκτρέπονται από τα συνταγματικά / ηθικά πλαίσια τα ΜΜΕ; Ποιοι απρόβλεπτοι ή
αδιόρατοι κίνδυνοι προκύπτουν από ανάλογες εκτροπές;

Στόχοι Μαθήματος
- Η ανάλυση ρόλου μέσω της κριτικής μυθοπλαστικής γραφής του σινεμά.
- Η εστίαση στα επαγγελματικά διλήμματα που απορρέουν από τα αντικρουόμενα συμφέροντα
και την εξουσιαστική / συγκρουσιακή φύση του επαγγέλματος των δημασιογράφων αλλά και των
συναφών πολιτικο-επικοινωνιακών.
- Η ταυτοποίηση-συνειδητοποίηση συνήθων παγίδων του επαγγέλματος
- Η συνειδητοποίηση του απολύτως κοινωνικού και πολιτικού ρόλου της δημοσιογραφίας και των
συνεπειών που επιφέρει /ενέχει

Mαθησιακά Αποτελέσματα
1. Η επαγγελματική αυτογνωσία
2. Η επαγγελματική αυτοκριτική
3. Η στάθμιση της επαγγελματικής δύναμης και εξουσίας που μπορεί να είναι και
συντριπτική για τις ζωές των άλλων
4. Θεωρητικές γνώσεις
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5. Γνώση ότι και οι κρίνοντες κρίνονται και οφείλουν να λογοδοτούν για άρτια/έντιμη
δημόσια πρακτική
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διάλεξη - ανάλυση ταινιών
Κριτική Παρακολούθηση κια σχολιασμός ταινιών
Διάλογος και επιχειρηματολογία για τα υπέρ και τα κατά των αντιπαρατιθέμενων στα κρίσιμα
συγκρουσιακά θέματα κάθε ταινίας

Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας

Περιγραφή

Ώρες

Κατάθεση γνώμης / γνώσης

Συμμετοχή στο διάλογο επιχειρηματολογία 25
( στο πλαίσιο του σεμιναριακού σκέλους).

Άσκηση κριτικής

Συγγραφή δοκιμίου κριτικής ταινιών

Ανάπτυξη - ανάλυση

Συγγραφή δοκιμίου για την μετα- 65
επεικοινωνία της σχέσης κινημαογραφιστή
/ απεικονιζόμενου δημοσιογράφου
Συνολικός

25

φόρτος 115

εργασίας

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης

τελική
εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

γραπτή

–
εργαστηριακή
άσκηση και εξέταση

Βαρύτητα στον τελικό Ημερομηνία
βαθμό
Αξιολόγησης
50%
15-17η εβδομάδα

4
50%
1,2,3

6-14η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Μαρία Κομνηνού, (1998), ‘Από την Αγορά στο Θέαμα’, Αθήνα, Παπαζήσης
Brian McNair, (2010), ‘Journalists in film: Heroes and Villains’, Edinburgh, Edinburgh University Press,
Edinburgh, (Paperback, ISBN: 0748634479

Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Γιουτγκέβιτς Σεργκέϊ ‘Πολιτικός Κινηματογράφος’, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή
Ehrlich M. (2004), ‘Journalism in the Movies’, Urbana and Chicago, University of Illinois Press
Good H. & Dillon M.J., (2002), ‘Media Ethics Goes to the Movies’, New York, Praeger
Mulvey Laura, (1994), ‘Citizen Cane’, London British Film Institute
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Reeves, Nicholas, (1999/2003), ‘The Power of Film Propaganda’, London, Continuum
Porter Vincent (1985), ‘On Cinema’, London, Pluto Press
Γ. Ιστοσελίδες
https://plus.google.com/101554701258300923138/about?gl=uk&hl=en
http://www.bfi.org.uk/archive-collections
http://www.francemagazine.org/articles/issue75/article131.asp?issue_id=75&article_id=131
http://cineuropa.org/id.aspx?t=prodcompany&documentID=8452
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm
http://books.google.gr/books/about/Journalists_in_Film.html?id=bqoqGQAACAAJ&redir_esc=y
Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
Παρέχονται όλες οι ταινίες που γίνονται αντικείμενο πραγμάτευσης / ανάλυσης μέσα στο
μάθημα.
Επιπλέον διατίθεται ένα μεγάλο μέρος από το σύνολο των ταινιών που έχουν ενταχθεί σε αυτήν
την κατηγορία.

ΔΗ2400 Γλώσσα και Κοινωνία
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ώρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Γ, Ε, Ζ
Περικλής Πολίτης

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
125-150
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Η (ελληνική) γλώσσα μελετάται ως σύνολο συστηματικά επαναλαμβανόμενων χρήσεων που
υιοθετούν οι ομιλητές μέσα σε δεδομένα κοινωνικά συμφραζόμενα αλλά και ως αυτόνομο
σημειωτικό σύστημα (φυσική γλώσσα). Συγκεκριμένα, μελετάται, στο πλαίσιο της νεοελληνικής
κοινωνίας, η σχέση της γλώσσας με τη μαζική επικοινωνία και ενημέρωση, την πολιτική και την
ιδεολογία, την εθνικότητα, την κοινωνική τάξη, το φύλο, την ηλικία, την ταυτότητα. Παράλληλα,
αναλύονται όψεις της νέας ελληνικής που συνδέονται άμεσα με τη δημόσια χρήση της, όπως, για
παράδειγμα, οι γραμματικές και τα λεξικά της νέας ελληνικής, η ορθογραφία και το γλωσσικό
λάθος, τα ξένα δάνεια και οι νεολογισμοί, τα λαϊκά και τα λόγια στοιχεία.
Στόχοι Μαθήματος
 Η επαφή των φοιτητών με την κοινωνιογλωσσολογία της μαζικής επικοινωνίας
 Η μελέτη του τρίπτυχου ‘γλώσσα-κοινωνία-επικοινωνία’ σε συγκεκριμένα κειμενικά είδη ή
φορείς των ΜΜΕ
 Η διαμόρφωση γλωσσικής επίγνωσης γύρω από θεμελιώδη ζητήματα ανάλυσης της νέας
ελληνικής
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
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1. Συνειδητοποιούν τη διασύνδεση της γλώσσας και των βασικών κοινωνικών μεγεθών (του
κοινωνικού φύλου, της ηλικίας, της εθνικής ταυτότητας κ.λπ.) με τη μαζική επικοινωνία
2. Αναπτύξουν με επάρκεια σε επαγγελματικά τους κείμενα ή λόγους θέματα που συνδέονται
με τα ανωτέρω κοινωνικά μεγέθη είτε αυτά συνυφαίνονται με τη δημοσιογραφία ή με τη
διαφήμιση
3. Τηρούν κριτική στάση απέναντι στις γλωσσικές αναπαραστάσεις κοινωνικών ζητημάτων που
περιγράφονται και αναλύονται σε κείμενα μαζικής επικοινωνίας
4. Χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία (γραμματικές, λεξικά) του έργου του επαγγελματία
συγγραφέα ή «επικοινωνητή»
5. Προσεγγίζουν και αποτιμούν κριτικά τα ζητήματα ύφους της γλώσσας των ΜΜΕ
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, προβολή οπτικοακουστικού υλικού, συζήτηση στο μάθημα, μελέτες περιπτώσεων,
παρουσιάσεις εργασιών, γραπτές εξετάσεις.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτή εργασία

Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δώδεκα 3ωρες διαλέξεις
Κριτικό δοκίμιο το θέμα του οποίου επιλέγεται από
προτεινόμενο θεματολόγιο, και βασίζεται σε συνδυασμό
βιβλιογραφικής και εμπειρικής έρευνας (έκταση 3.000
λέξεις)
Μελέτη
υποχρεωτικής
και
συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
36
60-70

30-40
126-146

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή εργασία
Γραπτή εξέταση

Μαθησιακό
Αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1, 3

25%

15η – 17η εβδομάδα

1, 3, 5

75%

15η – 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Χριστίδης, Α.-Φ. (επιμ.) (2001) Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Androutsopoulos J. & A. Georgakopoulou (2003) Discourse construction of youth identities.
Amsterdam: John Benjamins.
Beard A. (2000) The Language of Politics. London & New York: Routledge.
Boardman M. (2005) The Language of Websites. London: Routledge.
Crystal D. (2001) Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press.
Goddard A. & L. M. Patterson (2000) Language and Gender. London & New York: Routledge.
Lewis D. (2003) “Online news”. Aitchison J. & D. Lewis, eds. New Media Language, 95-104.
London: Routledge.
Reah D. (1998) The language of newspapers. London: Routledge.
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Scannell P. (ed) (1991) Broadcast talk. London: Sage Publications.
Scollon R. (1998) Mediated discourse as social interaction. A study of news discourse.
London: Longman.
Thomas L. et al. (2004) Language, Society & Power. (2nd ed.), London: Routledge.
Γ. Οπτικοακουστικό υλικό
Βίντεο με δείγματα πολιτικού και κοινοβουλευτικού λόγου
Βίντεο εκπομπών για τη μελέτη γλωσσικών ρεπερτορίων (π.χ. των νέων)
Διαφημίσεις (εμπορικές, κοινωνικές, πολιτικές) για τη μελέτη κοινωνιογλωσσικών φαινομένων
(π.χ. του γλωσσικού σεξισμού)
Αποσπάσματα από δελτία ειδήσεων ή διαφημίσεις για τη μελέτη της κοινωνικής διγλωσσίας και
των διαλέκτων

ΔΗ1800 Η Κριτική στον Τύπο
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
Γ, Ε, Ζ
Ζωή Βερβεροπούλου

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
130 - 144
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Η προβληματική της κριτικής των τεχνών στο πλαίσιο της αρθρογραφίας γνώμης (λογοτεχνία,
θέατρο, κινηματογράφος, εικαστικά, μουσική, χορός, αρχιτεκτονική, τηλεόραση). Η πνευματική
δημιουργία ως επικοινωνιακό γεγονός. Παρουσία, θέση και λειτουργία της κριτικής στα ΜΜΕ και
ειδικότερα στον έντυπο Τύπο. Οι θεράποντες και οι αποδέκτες της. Θεωρητική προσέγγιση, είδη,
γλωσσική μελέτη και ανάλυση των δομών που χαρακτηρίζουν τα κριτικά κείμενα. Όροι άσκησης
της δημοσιογραφικής κριτικής των τεχνών. Το ζήτημα των κριτηρίων. Άσκηση των φοιτητών στη
σύνταξη κριτικών σημειωμάτων.
Στόχοι Μαθήματος
 Κατανόηση και εφαρμογή των σύνθετων λειτουργιών της κριτικής σκέψης .
 Κατανόηση του ειδικού αντικειμένου της πολιτιστικής δημοσιογραφίας: εξοικείωση με τους
σημειωτικούς κώδικες των διαφόρων τεχνών, με τις σύγχρονες μορφές τέχνης, καθώς και με
τη διεθνή και ελληνική πολιτιστική επικαιρότητα.
 Κατανόηση των διαφορών και των ξεχωριστών επικοινωνιακών στόχων ενημερωτικής και
σχολιαστικής αρθρογραφίας στο πεδίο της πολιτιστικής δημοσιογραφίας.
 Κριτική προσέγγιση των τεχνών, ανάπτυξη επιχειρηματολογίας και συγκεκριμένων κριτηρίων
αξιολόγησης .
 Εφαρμογή συγκεκριμένης οργανωτικής δομής και ειδικών συγγραφικών τεχνικών για τη
σύνταξη δημοσιογραφικών κριτικών σημειωμάτων.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί την πολύπλοκη λειτουργία της κριτικής σκέψης και να λειτουργεί ως πολίτης και ως
επαγγελματίας στη βάση της.
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2. Αναγνωρίζει, αναλύει και ερμηνεύει τα χαρακτηριστικά και τους κώδικες των διαφόρων
τεχνών.
3. Αποτιμά κριτικά τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή στη βάση συγκεκριμένων αξιολογικών
κριτηρίων.
4. Συντάσσει δημοσιoγραφικές κριτικές για τις τέχνες, αναπτύσσοντας μια στέρεη και πειστική
επιχειρηματολογία.
5. Εργαστεί στα ΜΜΕ ως πολιτιστικός ρεπόρτερ και ως κριτικός.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μικρές ασκήσεις γραφής στην τάξη, γραπτή εργασία, γραπτές
εξετάσεις, πρόσκληση ειδικών (κριτικών), παρακολούθηση ταινιών, θεατρικών παραστάσεων,
συναυλιών, επισκέψεις σε εκθέσεις εικαστικών κλπ.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτή εργασία
Μελέτη και ανάλυση
λογοτεχνικού βιβλίου
Παρακολούθηση της πολιτιστικής
επικαιρότητας
Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Κριτικά σημειώματα για τη σύγχρονη λογοτεχνική
και καλλιτεχνική επικαιρότητα.
Επιλογή από προτεινόμενη λίστα ενός λογοτεχνικού
βιβλίου, για το οποίο γράφεται δοκιμιακό κριτικό
σημείωμα.
Παρακολούθηση ταινιών, θεατρικών παραστάσεων,
συναυλιών, επισκέψεις σε εκθέσεις εικαστικών κλπ.
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
16 - 20
15 - 20
25
35 - 40
130 - 144

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Γραπτή εργασία

1,2,3,4, 5

30%

Γραπτή εξέταση

2,3,4,5

70%

Τύπος Αξιολόγησης

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
Μέχρι την 10η
εβδομάδα
15η – 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Σαβράμη, Κάτια (επιμ.), Τεχνών κρίσεις, Αθήνα, Dian, 2002.
Πεφάνης Γιώργος, Σκηνές της θεωρίας, Αθήνα, Εκδ. Παπαζήση, 2007.
Δημοσιογραφικά άρθρα κριτικής από τον ελληνικό Τύπο (αλλάζουν σε κάθε εξάμηνο, καθώς
ακολουθούν την πολιτιστική επικαιρότητα).
Σημειώσεις των παραδόσεων.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Βαρβέρης, Γιάννης (2001) ‘Η εμβέλεια της θεατρικής κριτικής’, στο Δημοσιογραφία και
γλώσσα. Πρακτικά συνεδρίου (15-16 Απριλίου 2000), Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα
της ΕΣΗΕΑ, σσ. 259-263.
Barnet, Sylvan - Marcia Stubbs - Pat Bellanca (1999) The Practical Guide to Writing. New York:
Longman
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Βερβεροπούλου Ζωή (2008) ‘Η κριτική θεάτρου στον Τύπο’, στο Περικλής Πολίτης (επιμ.), Ο
λόγος της μαζικής επικοινωνίας. Το ελληνικό παράδειγμα. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο
Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), σσ. 444-481.
Βερβεροπούλου Ζωή (2009) ‘Η ιδιοσυγκρασία της θεατρικής κριτικής: ζεύξεις, τομές,
μεταίχμια’, Κ (περιοδικό κριτικής, λογοτεχνίας και τεχνών), 19 , σσ. 139-149.
Bourdieu Pierre (2006) Οι κανόνες της τέχνης. Αθήνα: Πατάκης
Δημαράς, Κ.Θ. (1981) ‘Τί, ίσως, είναι η κριτική’, Η Κριτική στη νεότερη Ελλάδα. Αθήνα:
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, σσ. 247-264.
Fuller, David & Patricia Waugh (eds) (1999) The Arts and Sciences of Criticism. Oxford: Oxford
University Press
Hodgson, F.W. (1996) Modern Newspaper Practice. Oxford-Boston: Focal Press
Μουλλάς, Παναγιώτης (2001) Η δέκατη μούσα. Αθήνα: Σοκόλης
Ξυδάκης, Νίκος (2001) ‘Η γλώσσα της κριτικής: ιδιόλεκτο ή κορακίστικα;’, στο Δημοσιογραφία
και γλώσσα. Πρακτικά συνεδρίου (15-16 Απριλίου 2000), Αθήνα,
Μορφωτικό Ίδρυμα της
ΕΣΗΕΑ, σσ. 271-280.
Πασχαλίδης Γρηγόρης (2008) ‘Η τρίτη μηχανή. Εξέλιξη και μορφές της ελληνικής
κινηματογραφικής κριτικής’, στο Περικλής Πολίτης (επιμ.) Ο λόγος της μαζικής
επικοινωνίας. Το ελληνικό παράδειγμα. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών
Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), σσ. 412-443.
Σούμας, Θωμάς (επιμ.) (2001) Κριτική κινηματογράφου: από την οθόνη στο κείμενο·
αναλύσεις, συνεντεύξεις, ιστορική διαδρομή στην Ελλάδα. Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση
Κριτικών Κινηματογράφου
Wardle, Irving (1994) Theatre Criticism. London & New York: Routledge
Χατζηβασιλείου Βαγγέλης (2001) ‘Η κριτική της λογοτεχνίας στον ημερήσιο Τύπο: σημεία
και κώδικες’, στο: Δημοσιογραφία και γλώσσα. Πρακτικά συνεδρίου (15-16
Απριλίου 2000), Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, σσ. 265-269.
Γ. Ιστοσελίδες
Ιστοσελίδες έγκριτων έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ με πολιτιστική αρθρογραφία και κριτικές
λογοτεχνίας, κινηματογράφου, θεάτρου, μουσικής, εικαστικών, κλπ.
Ιστοσελίδες και ιστολόγια κριτικής των τεχνών.
www.dedalus.gr
www.oanagnostis.gr
www.ekebi.gr
www.bookpress.gr
www.e-poema.eu
www.thea.auth.gr/theagr.asp
http://fipresci.org/undercurrent
Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
Κινηματογραφικές ταινίες και μουσικά CD.

ΔΗ3600 Διεθνής Δημοσιογραφία
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
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Θεωρητικό
3
Ε, Ζ

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
149
-

Διδάσκων:

Νίκος Παναγιώτου

Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

-

Περιγραφή Μαθήματος
Με την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση της βιομηχανίας των ειδήσεων, το μάθημα αποσκοπεί
στο να κατανοήσουν οι φοιτητές τον τρόπο παραγωγής, καταγραφής, και μετάδοσης των διεθνών
ειδήσεων. Στόχος του μαθήματος ειναι να αναδείξει βασικά θέματα της Διεθνούς
Δημοσιογραφίας, αλλά και η σε βάθος κατανόηση θεμάτων διεθνούς πολιτικής, οικονομίας κλπ
με στόχο οι φοιτητές να εξοπλισθούν με τις απαραίτητες δεξιότητες για την καλύψη των διεθνών
ειδήσεων. Στα πλαίσια αυτά αναλύονται ορισμένα από τα κεντρικά ζητήματα της Διεθνούς
Δημοσιογραφίας, ενώ παρουσιάζονται και οι πλέον πρόσφατες συζητήσεις γύρω από καίρια
θέματα της Διεθνούς Δημοσιογραφίας. Παράλληλα θα αναπτυχθούν θέματα όπως οι πηγές των
διεθνών ειδήσεων, πρακτικά προβλήματα και ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς
δημοσιογράφοι.
Στόχοι Μαθήματος




Κατανόηση των επιστημονικών μεθόδων και των βασικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων της
διεθνούς δημοσιογραφίας
Κατανόηση του ρόλου και της σημασίας των εννοιών όπως κοινωνική αλλαγή, διακρίσεις,
ανισότητα κλπ και του τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τις κοινωνικές δομές και την
κοινωνική πραγματικότητα,
Ο τρόπος με τον οποίο οι έννοιες αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην κατανόηση του
κοινωνικού μας περίγυρου.

Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοούν το ρόλο και τη σημασία της διεθνούς δημοσιογραφίας, η οποία μέσω της
δημιουργίας νέων πλαισίων επικοινωνίας οφείλει να ενθαρρύνει τη προβολή και ανταλλαγή
απόψεων για τα κρίσιμα ζητήματα του σήμερα.
2. Συνειδητοποιούν το πως οι δημοσιογράφοι ως διαμορφωτές της παγκόσμιας κοινής γνώμης
αλλά και ως αποδέκτες των μηνυμάτων της, οφείλουν όχι μόνο να προσεγγίζουν τις διεθνείς
εξελίξεις με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, συστηματικότητα και συνέπεια, αλλά και να
αναδεικνύουν τα ‘κοινά’ προβλήματα του πλανήτη, συμβάλλοντας στην επίλυση τους.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση-παρουσίαση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, γραπτή εργασία,
αξιοποίηση ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη
Γραπτές εργασίες

Παρουσίαση
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Περιγραφή
Δεκατρείς 3ώρες διαλέξεις
Μελέτη της βιβλιογραφίας
Τρεις ερευνητικές εργασίες έκτασης 1.800 λέξεων με
θέματα διαφορετικά για κάθε ομάδα που θα δωθούν
από τον διδάσκοντα. Μια τελική εργασία εξέτασης της
διεθνούς δημοσιογραφίας
Παρουσίαση άρθρων-βιβλίων της συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας

Ώρες
39
40
60

10

Συνολικός φόρτος εργασίας

149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτές Εργασίες
Παρουσίαση άρθρων
της συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1, 2, 3

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
80%

1, 2, 3

20%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
3η - 15η εβδομάδα
4η,
6η
&
εβδομάδα

11η

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Paterson, Chris - Annabelle Sreberny (2011) Διεθνείς Ειδήσεις στον 21ο αιώνα. Αθήνα:
Ι.Σιδέρης
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Clausen, L. (2003) Global News Production. Copenhagen: Copenhagen Business School.
De Beer, A. & Merrill, J. (2004) Global Journalism. Topical Issues and Media Systems. Boston:
Pearson.
Hafez, K. (2007) The Myth of Media Globalization. Cambridge: Polity Press.
Herbert, J. (2000) Practicing Global Journalism. Exploring Reporting Issues Worldwide. Oxford:
Elsevier Science and Technology.
Loffeholz, M. & Weaver, D. (2007) Global Journalism Research: Theories, Methods, Findings,
Future. London: Blackwell.
Sreberny-Mohammadi, A.- Nordenstreng, K.- Stevenson, R.- Ugboajah, F. (1985) Foreign News in
the Media: International Reporting in 29 Countries. Paris: UNESCO.
Seib, P. (2002) The Global Journalist: News and Conscience in a World of Conflict. Lanham,
MD: Rowman & Littlefield.
Άρθρα
Zixue, Tai & Tsan-Kuo Chang (2002) ‘The global news and the pictures in their heads’,
Gazette: The International Journal for Communication Studies, 64(3): 251–265.
Berglez, P. (2008) ‘What is Global Journalism? Theoretical and Empirical Conceptualizations’,
Journalism Studies, 9: 845-858.
Berglez, P. & Olausson, U. (2011), “Intentional and Unintentional Transnationalism: Two Political
Identities Repressed by National Identity in the News Media, National Identities, 13 (1): 35-49.
Clausen, L. (2004) ‘Localizing the Global: ‘Domestication’ Processes in International News
Production’, Media, Culture & Society, 26:25-44.
Hafez, K. (2009) ‘Let’s Improve Global Journalism!’, Journalism, 10(3):329-331.
Archetti, Cristina (2008) ‘News coverage of 9/11 and the demise of media flows, globalization
and localization hypotheses’, The International Communication Gazette, 70(6): 463–485.
Josephi, Beate (2005) ‘Journalism in the Global Age’, The International Journal of
Communication Studies, 67(6): 575–590.
Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος & Νίκος Παναγιώτου (2008) ‘Η επίδραση των παγκοσμίων
δικτύων ενημέρωσης στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις’, Ζητήματα
Επικοινωνίας, 7:39-55
Golan, G. (2006) ‘Inter-Media Agenda Setting and Global News Coverage. Assessing the
Influence of New York Times on Three Network Television Evening News Programs’,
Journalism Studies, 7: 323-333.
Gurevitch, M. - Levy, M. R. - Roeh, I. (1991) ‘The Global Newsroom: Convergences and
Diversities in the Globalization of Television News’, στο P. Dahlgren & C.Sparks (eds)
Communication and Citizenship. London: Routledge, σσ. 195-216
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Paterson, C. (1997) ‘Global Television News Services’, στο A. Sreberny-Mohammadi, D.
Winseck, J. McKenna and O. Boyd-Barrett (eds.), Media in Global Context: A Reader.
London: Hodder Arnold, σσ. 145-60
Reese, S. D. (2007) ‘Theorizing a Globalized Journalism’, στο M. Loffelholz & David Weaver
(eds.), Global Journalism Research: theories, methods, findings, future. London:
Blackwell, σ. 240-252.
Ιστοσελίδες
International Center for Journalists. http://www.icfj.org
International Journalists’ Network. http://ijnet.org
Global Journalism Centre. http://www.oru.se/English/Schools/School-of-Humanities-Educationand-Social-Sciences/Education/Global-Journalism1/Global-Journalism-Center-GJC
Global Investigative Journalism Network. http://gijn.org

ΔΗ3200 Γλώσσα της Διαφήμισης
Τύπος
Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Γ, Ε, Ζ
Περικλής Πολίτης

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/ Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
126 -146
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Αναλύονται τα συμφραστικά γνωρίσματα της διαφήμισης ως συμβάντος λόγου (ο συντάκτης και
το κοινό της, η φύση των φορέων της), η ποικιλία των στόχων και οι τεχνικές της, η οργανωτική
δομή της διαφήμισης και οι παραλλαγές της ανάλογα με τον φορέα της, η γραμματική
(συντακτικές δομές, εγκλίσεις, πρόσωπα, τροπικότητες, κ.ά.) και η ρητορική της (σχήματα λόγου,
λογοπαίγνια, μετρικά στοιχεία). Επίσης, μελετώνται: οι γλωσσικές στρατηγικές πειθούς της
διαφήμισης, η δομή και η ποιητική των επικεφαλίδων και των σλόγκαν, η ονοματολογία της
(επωνυμίες προϊόντων) και οι ιδεολογικές της λειτουργίες όπως αποτυπώνονται στη γλωσσική
της κατασκευή. Τέλος, εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
διαφημίσεων, και ορισμένες νέες ή διακεκριμένες μορφές μη εμπορικής διαφήμισης (μικρές
αγγελίες, πολιτική διαφήμιση, διαφημίσεις στο διαδίκτυο, κ.ά.).
Στόχοι Μαθήματος
 Η περιγραφή των συμφραζομένων παραγωγής και πρόσληψης του λόγου της διαφήμισης
(θεματική, διαφημιστές και διαφημιζόμενοι, ακροατήρια, δίαυλοι)
 Η γνωριμία με τη «γραμματική» και τη ρητορική της διαφημιστικής γλώσσας, ιδιαίτερα των
σλόγκαν
 Η μελέτη των ιδιαίτερων γνωρισμάτων της δομής και της γλώσσας των βασικών κατηγοριών
της διαφήμισης: εμπορικών, πολιτικών, κοινωνικών
 Η κριτική ανάλυση του διαφημιστικού λόγου
Μαθησιακά Αποτελέσματα
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Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Αναγνωρίζει τα οργανωτικά πρότυπα, τους κειμενικούς τύπους (περιγραφή, αφήγηση,
εξήγηση, επιχειρηματολογία) και τη γλώσσα των διαφημίσεων, ανάλογα με το περιεχόμενό
τους και τον δίαυλο μετάδοσης (Τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο)
2. Επινοεί ευρηματικά σλόγκαν, εκμεταλλευόμενοι τη ρητορική παράδοση της διαφήμισης
(λογοπαίγνια, αμφισημία, λεκτικό χιούμορ, παρήχηση κ.λπ.)
3. Χειρίζεται με κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο τις πληροφορίες για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που προβάλλονται
4. Δημιουργεί συναισθηματικά εναύσματα που κατευθύνουν την καταναλωτική συμπεριφορά
5. Υποστηρίζει τη συνέργεια γλώσσας και εικόνας στη διαφήμιση
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, προβολή οπτικοακουστικού υλικού, συζήτηση στο μάθημα, μελέτες περιπτώσεων,
παρουσιάσεις εργασιών, γραπτές εξετάσεις.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτή εργασία

Ανεξάρτητη

Περιγραφή
Δώδεκα 3ωρες διαλέξεις
Κριτικό δοκίμιο το θέμα του οποίου επιλέγεται από
προτεινόμενο θεματολόγιο, και βασίζεται σε συνδυασμό
βιβλιογραφικής και εμπειρικής έρευνας (έκταση 3.000 λέξεις)
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
36
60-70
30-40
126-146

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης

Μαθησιακό
Αποτέλεσμα

Γραπτή εργασία
Γραπτή εξέταση

Βαρύτητα
βαθμό

στον

τελικό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1, 5

75%

15η - 17η εβδομάδα

1, 5

25%

15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Κουτσουλέλου-Μίχου Σ. (1997). Η Γλώσσα της Διαφήμισης.
Προσέγγιση του Διαφημιστικού Κειμένου. Αθήνα: Gutenberg.

Κειμενογλωσσολογική

Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Adam J.-M. & M. Bonhomme (1997) L’argumentation publicitaire. Rhétorique de l’éloge et
de la persuasion. Paris: Nathan.
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Γ. Οπτικοακουστικό υλικό
Ρεκλάμες από την ιστορία της ελληνικής διαφήμισης και έντυπες διαφημίσεις (κυρίως
εμπορικές), παλαιότερες και σύγχρονες.
Ραδιοφωνικές διαφημίσεις. Τηλεοπτικές διαφημίσεις όλων των κατηγοριών

ΔΗ4100 Τεχνολογίες
Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε
Τύπος
Μαθήματος:

Θεωρητικό-Άσκηση

Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Συγγραφής

3
E’, Z’,
Χ. Δημούλας

και

Διαχείρισης

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Πολυμέσων

στα

Επιλογής
Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
129-139
-

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση δεξιοτήτων από μη προγραμματιστές, έτσι ώστε να είναι
σε θέση να κατανοούν τις ανάγκες εκτέλεσης μιας πολυμεσικής εφαρμογής, καθώς επίσης να
δημιουργούν και να μοιράζονται τα δικό τους πολυμεσικό περιεχόμενο. Η διδασκαλία του
μαθήματος ξεκινά με την εισαγωγή στις τεχνολογίες των πολυμέσων και υπερμέσων, τη
διατύπωση των βασικών ορισμών και την παρουσίαση των διαφόρων μορφών περιεχομένου
(κείμενο, ήχος, εικόνα, κινούμενη εικόνα, κλπ.). Κατόπιν, γίνεται μια συνολική θεώρηση του
θέματος της πολυμεσικής παραγωγής και των διαφόρων μοντέλων σχεδιασμού και ανάπτυξης
εφαρμογών. Αναλύονται οι βασικοί μηχανισμοί διάδρασης και οι αντίστοιχες μορφές διαμεσικής
επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από το χώρο των Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, όπως είναι
τα μοντέλα μη γραμμικής αφήγησης στα νέα ψηφιακά μέσα. Η θεωρητική προσέγγιση
ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των πιο συνηθισμένων μορφών πολυμεσικών προϊόντων και
των κυριότερων μέσων διανομής τους στους τελικούς χρήστες. Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει
στο συνδυασμό θεωρίας και πράξης μέσα από την εργαστηριακή εξάσκηση σχεδιασμού και
ανάπτυξης πρωτότυπων πολυμεσικών εφαρμογών. Οι παραγωγές αυτές μπορεί να είναι
παρουσιάσεις (εμπλουτισμένες σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο και στοιχεία διάδρασης),
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αναρτήσεις πολυμέσων σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές πολυμεσικές
εφαρμογές και νέες μορφές ψηφιακής εξιστόρησης, όπως είναι τα διαδικτυακά ντοκιμαντέρ
(web-docs). Για το λόγο αυτό παρουσιάζονται απλά και εύχρηστα περιβάλλοντα πολυμεσικής
συγγραφής (μαζί με εργαλεία επεξεργασίας των διαφόρων μορφών περιεχομένου) τα οποία θα
μπορούν να αξιοποιηθούν σε εφαρμογές διαμεσικής επικοινωνίας και διάφορα σενάρια μη
γραμμικής ψηφιακής αφήγησης.

Στόχοι Μαθήματος
 Να κατανοηθούν οι βασικές τεχνολογίες των πολυμέσων και υπερμέσων με έμφαση στις
σύγχρονες μορφές μη γραμμικής αφήγησης στα Ηλεκτρονικά ΜΜΕ και τα νέα ψηφιακά μέσα.
 Να αποκτηθούν γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα δημιουργίας, επεξεργασίας και
διαχείρισης περιεχομένου πολυμέσων (κείμενο, ήχος, εικόνα, κινούμενη εικόνα, κλπ).
 Να κατανοηθούν οι τεχνολογίες συγγραφής διαλογικών πολυμέσων.
 Να κατανοηθούν οι απαιτήσεις διαχείρισης, διαμόρφωσης και διανομής των προϊόντων μιας
πολυμεσικής παραγωγής στους τελικούς χρήστες.
 Να αποκτηθεί τεχνογνωσία, θεωρητικό υπόβαθρο, εργαστηριακή εμπειρία και εξοικείωση
στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την ανάπτυξη και τελική αξιολόγηση πολυμεσικών
παραγωγών.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
5. Κατανοεί τις απαιτήσεις και προδιαγραφές για τη σωστή εκτέλεση μια πολυμεσικής
εφαρμογής, ώστε να αξιοποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται μέσα από υπερμεσικά
περιβάλλοντα μη γραμμικής αφήγησης.
6. Κατανοεί τις βασικές αρχές και τεχνολογικές προδιαγραφές που διέπουν τις διάφορες μορφές
περιεχομένου κατά τη συγγραφή μιας πολυμεσικής εφαρμογής.
7. Συνθέτει την τεχνογνωσία με την εργαστηριακή εμπειρία και εξοικείωση στο σχεδιασμό, την
οργάνωση και ανάπτυξη πολυμεσικών παραγωγών.
8. Εφαρμόζει τις αποκτηθείσες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες για τη συγγραφή και
διαχείριση πολυμεσικού περιεχομένου σε διάφορα σενάρια διαμεσικής επικοινωνίας και μη
γραμμικής αφήγησης.
9. Είναι σε θέση να συμμετάσχει ισότιμα σε μεγαλύτερες ομάδες πολυμεσικών παραγωγών
συνεισφέροντας σε θέματα της επιστημονικής του εξειδίκευσης (π.χ. δημοσιογραφία,
επικοινωνιακός σχεδιασμός, παραγωγή περιεχομένου, κλπ) συνεργαζόμενος/-η αρμονικά με
τους υπόλοιπους δημιουργικούς και τεχνολογικούς συντελεστές και κατανοώντας τις ανάγκες
και απαιτήσεις των διαφόρων άλλων ομάδων και φάσεων ανάπτυξης.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, εργαστηριακές επιδείξεις και ασκήσεις, σχεδιασμός και
εκτέλεση ομαδικής (ή ατομικής) πολυμεσικής παραγωγής –project, γραπτής εργασία, μελέτη
βιβλιογραφίας, γραπτές εξετάσεις.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
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Περιγραφή

Διάλεξη

Δεκατρείς διαλέξεις (1 ώρα ανά εβδομάδα)

Εργαστηριακή Άσκηση

Δεκατρείς εργαστηριακές ασκήσεις

Μελέτη

Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας,
έρευνα
στο
διαδίκτυο

Ώρες

13
26
15-25

Ανεξάρτητη
Πολυμεσική
project

παραγωγή

– Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένης
πολυμεσικής παραγωγής

Γραπτή Εργασία

Εργαστηριακή αναφορά υλοποίησης
αξιολόγησης πολυμεσικής παραγωγής
Συνολικός φόρτος εργασίας

και

45-55
40-50
129-139

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Τύπος Αξιολόγησης

Εργαστηριακή
παρουσία
συμμετοχή

1-5

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

25%

5η-13η εβδομάδα

Γραπτή
Εξέταση 1, 2, 5
(τελική/30’)

25%

15-17η εβδομάδα

Αξιολόγηση
πολυμεσικής
παραγωγής

2-5

25%

15-17η εβδομάδα

Γραπτή εργασία

1, 4, 5

25%

15-17η εβδομάδα

και

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
[1]. Vaughan T, “Πολυμέσα Αναλυτικός Οδηγός”, 8η Έκδ. (Μετάφραση. Γ. Σαμαράς), Εκδ.
Γκιούρδας, 2011.
[2]. X. Δημούλας, “Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων στα Ηλεκτρονικά ΜΜΕ”,
διαφάνειες μαθήματος και σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων, Τμ. Δημοσιογραφίας και
MME ΑΠΘ, online: http://e-media.jour.auth.gr, Θεσσαλονίκη, 2014.
[3]. Χ. Δημούλας, “Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων: Τεχνικές μη γραμμικής
αφήγησης στα νέα ψηφιακά μέσα”, βιβλίο (υπό προετοιμασία), υποβολή πρότασης στο
πρόγραμμα συγγραφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων “kallipos”, 2014.

Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
[1]. Δημητριάδης Σ. Ν.,Πομπόρτσης Α. Σ.,Τριανταφύλλου Ε. Γ., "Τεχνολογία πολυμέσων: θεωρία
και πράξη", Εκδόσεις
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2004.
[2]. Λαζαρίνης Φ., “Τεχνολογίες πολυμέσων: θεωρία, υλικό, λογισμικό”, εκδόσεις Κλειδάριθμος,
2007.
[3]. Ξυλωμένος Γ. Β., Πολύζος Γ.Κ., “Τεχνολογία πολυμέσων και πολυμεσικές επικοινωνίες”,
εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.
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Γ. Ιστοσελίδες
http://e-media.jour.auth.gr
http://arutv.ee.auth.gr
http://www.emovie.gr

ΔΗ4200Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Δημοσιογραφία

Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό

Κατηγορία
Μαθήματος:

ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Ε, Ζ
Μαθήματα:
Δήμητρα
Διδακτική/Εργαστηριακή
Δημητρακοπούλου συνδρομή:
3

Επιλογής
Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
134-149
Διαδικτυακή
Δημοσιογραφία
-

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα εστιάζει στη δυναμική εξέλιξη της δημοσιογραφίας μέσα από τις δυνατότητες και τις
προοπτικές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα κοινωνικά μέσα και δίκτυα αναδεικνύονται
ολοένα και πιο απαραίτητα εργαλεία για τους σύγχρονους δημοσιογράφους. Σκοπός του
μαθήματος είναι να εξοπλίσει τους/τις φοιτητές/ήτριες με τα απαραίτητα εργαλεία και τις
γνώσεις για να αξιοποιήσουν όσο το δυνατό περισσότερο το ραγδαία εξελισσόμενο πεδίο. Οι
φοιτητές/ήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν και να πειραματιστούν με τα πιο
δημοφιλή αλλά και αναδυόμενα κοινωνικά μέσα και δίκτυα, ενσωματώνοντάς τα στη
δημοσιογραφική τους πρακτική και την ειδησεογραφική εμπειρία του κοινού.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με τις θεωρητικές προσεγγίσεις για τη μελέτη των κοινωνικών μέσων και
δικτύων.
 Ταυτοποίηση και μελέτη των επιδράσεων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο πολιτικό,
οικονομικό και κοινωνικό πεδίο.
 Κατανόηση και κριτική προσέγγιση των μετασχηματισμών που επιφέρουν τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης στη δημοσιογραφική πρακτική και την ειδησεογραφική εμπειρία.
 Μελέτη των πρακτικών εδραιωμένων και αναδυόμενων ειδησεογραφικών οργανισμών.
 Εκπαίδευση στις βέλτιστες πρακτικές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη
δημοσιογραφία και τα συναφή επαγγέλματα στο πεδίο της επικοινωνίας.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να:
1. Αξιολογούν και να προσεγγίζουν κριτικά τους μετασχηματισμούς που επιφέρουν τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης στο δημοσιογραφικό ρόλο και επάγγελμα.
2. Εντοπίζουν, αξιολογούν και να φιλτράρουν τις διαθέσιμες πληροφορίες διαδικτυακά και
να τις ενσωματώνουν στη δημοσιογραφική τους πρακτική.
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3. Αναγνωρίζουν τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και να διασταυρώνουν πολλαπλά τις
διαθέσιμες πληροφορίες.
4. Συντάσσουν περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να δικτυώνονται με
επαγγελματίες σε συναφή επαγγέλματα.
5. Οργανώνουν και να διαχειρίζονται λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση-παρουσίαση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, περιπτωσιολογικές
μελέτες και ανάλυση παραδειγμάτων, προβολές οπτικοακουστικού υλικού, γραπτή εξέταση
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη
Έρευνα
Γραπτή εργασία
Παρουσίαση

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας
Έρευνα στο διαδίκτυο
Γραπτή εργασία ανάλυσης περιπτωσιολογικής
μελέτης (1.500 λέξεις)
Παρουσίαση και συζήτηση περιπτωσιολογικής
μελέτης
Συνολικός φόρτος εργασίας

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Μαθησιακό
Βαρύτητα στον τελικό
Τύπος Αξιολόγησης
αποτέλεσμα
βαθμό
Προφορική
1-3
20%
συμμετοχή
Γραπτή εργασία &
2-5
30%
παρουσίαση
Γραπτή εξέταση
1-5
50%

Ώρες
39
30-35
40-45
15-20
10
134-149

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
Διαρκής
8η-12η εβδομάδα
15η-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Δεληγιάννη, Ε. (2012). Δίκαιο και Επικοινωνία στα ιστολόγια (blogs) και τα Νέα Μέσα. Αθήνα:
Νομική Βιβλιοθήκη, 1-73.
Δημητρακοπούλου, Δ. (2011). «Η μετεξέλιξη των ειδήσεων στα νέα μέσα και η αναδιαμόρφωση
της ημερήσιας θεματολογίας». Στο Ζώρας, K., Σπουρδαλάκης, M. & Παναγιωταρέα, Α. (επιμ.).
Δημοκρατία & ΜΜΕ. 165-183.
Σιαπέρα, Ε. και Δημητρακοπούλου, Δ. (2013). «Διαδίκτυο και Δημοσιογραφία», Ζητήματα
Επικοινωνίας 14-15: 30-46.
Fuchs, C. (2014). Social Media: A Critical Introduction. London: Sage, 31-89.
Hermida, A. (2012). “Social Journalism: Exploring How Social Media Is Shaping Journalism”. In
Siapera, E. And Veglis, A. (2012). The Handbook of Global Online Journalism, Chichester, UK: John
Wiley & Sons, 309-328.
Hermida, A. Fletcher, F., Korell, D. & Logan, D. (2012) “Share, Like, Recommend: Decoding the
Social Media News Consumer.” Journalism Studies 13 (5-6), 815-824.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Σπυρίδου, Λ. και Βέγλης, Α. (2010). «Διαδικτυακά ΜΜΕ και τα πρότυπα του Web 2.0», Ζητήματα
Επικοινωνίας 10.
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Gillmor, D. (2006). Εμείς είμαστε το μέσο. Λαϊκή δημοσιογραφία από τον λαό, για το λαό. Αθήνα:
Οξύ, κεφ. 1, 6, 7, 12.
Hermida, A. (2010). “Twittering the News”. Journalism Practice 4(3): 297-308.
Knight, M. & Cook, C. (2013). Social Media for Journalists Principles and Practice. London: Sage.
Ludtke, M. (Ed.). “Let’s Talk: Journalism and Social Media”. The Nieman Foundation for Journalism
at Harvard University, http://www.rjionline.org/sites/default/files/nfr_social_media.pdf
Siapera, E., Papadopoulou, L. and Archontakis, F. (2014). “Post Crisis Journalism: Critique and
Renewal in Greek Journalism”. Journalism Studies.
Γ. Ιστοσελίδες
Columbia Journalism Review, http://www.cjr.org
Dan Gillmor’s blog, http://mediactive.com
Knight Digital Media Center, http://www.knightdigitalmediacenter.org
Mobile Media Research Project, http://goo.gl/NhWFsh
Nieman Journalism Lab, http://www.niemanlab.org
Nieman Reports, http://www.nieman.harvard.edu/reports
Online Journalism Review, http://www.onlinejournalism.org
Pew Research Journalism Project, http://www.journalism.org
ReadWrite, http://readwrite.com
Techcrunch, http://techcrunch.com
Wired, http://www.wired.com
Δ. Οπτικοακουστικό Υλικό
Διαφάνειες Παρουσιάσεων.
Βίντεο και podcasts της τρέχουσας επικαιρότητας.

ΔΗ2500 Αθλητισμός και Μ.Μ.Ε.
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
Β, Δ, ΣΤ
Αναστασία
Δουλκέρη
Νικόλαος Τσιγγίλης

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογή Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
129 - 149
_
Αναστασία Τσιολχά

Περιγραφή Μαθήματος
Εξέταση της σχέσης αθλητισμού και ΜΜΕ και ανάπτυξη προβληματισμού για το ρόλο του
αθλητισμού στις σύγχρονες κοινωνίες σε τομείς, όπως διαφήμιση, πολιτική, φύλο, αναπηρία, κτλ.
Ανάλυση θεμάτων που αφορούν την ιστορική εξέλιξη του αθλητισμού και του αθλητικού
ιδεώδους, των Ολυμπιακών Αγώνων κτλ.
Στόχοι Μαθήματος
 Απόκτηση γνώσεων για τον αθλητισμό, το αθλητικό ιδεώδες και την έννοια του ολυμπισμού.
 Ανάλυση της σημασίας των Ολυμπιακών Αγώνων ως παγκόσμιο-«μέγα» γεγονός.
 Ανάπτυξη θεμάτων σχετικών με τους Ολυμπιακούς Αγώνες όπως η σημασία του ως
παράγοντα τουριστικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, της σημασίας του εθελοντισμού.
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Ανάλυση του ρόλου των ΜΜΕ για την ανάπτυξη του Αθλητισμού.
Ανάλυση κοινωνιολογικών προεκτάσεων του αθλητισμού (εμπορευματοποίηση, κατασκευή
αθλητών-ειδώλων, φετικοποίηση της νίκης)
Ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα βίας και Αθλητισμού, πολιτικών προεκτάσεων των
μεγάλων αθλητικών γεγονότων, σεξιστικών συμπεριφορών στον Αθλητισμό και αναπηρίας
και Αθλητισμού (Παρολυμπιακοί Αγώνες).

Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί τη σημασία των αθλητικών γεγονότων για όλους τους τομείς της κοινωνίας
2. Αναγνωρίζει, αναλύει και ερμηνεύει τα χαρακτηριστικά και τις κοινωνιολογικές προεκτάσεις
των αθλητικών γεγονότων .
3. Σχολιάζει στα ΜΜΕ τα αθλητικά γεγονότα με κριτική ματιά

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, γραπτή εργασίες, παρουσίαση εργασιών, προφορική εξέταση
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διαλέξεις
Ανεξάρτητη μελέτη
Συγγραφή ομαδικών/
ατομικών εργασιών

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Μελέτη
υποχρεωτικής
και
συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας
Εμπειρικές έρευνες πεδίου καθώς και βιβλιογραφικές
έρευνες σχετικά με θέματα αθλητισμού & ΜΜΕ.
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
40 - 50
50 - 60
129 - 149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Συμμετοχή στο μάθημα και
δημόσια παρουσίαση των
εργασιών
Γραπτές εργασίες
Προφορικές εξετάσεις

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1,2,3,4,5,6,7

50%

1η - 13η εβδομάδα

4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

30%
20%

10η - 13η εβδομάδα
15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Δουλκέρη Τ. (2007) Αθλητισμός, Κοινωνία και ΜΜΕ: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων
Αθήνα 2007. τ. Α & Β, Αθήνα: Παπαζήσης
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Σαϊτάκης, Ι. (2006) Παιδαγωγική και Αθλητισμός. Αθήνα: Παπαζήσης
Βένερ, Λ. (2003) Αθλητισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αθήνα: Καστανιώτης
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ΜΜ3400 Παραγωγή Ζωντανών Τηλεοπτικών Εκπομπών Ι
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
Ε, Ζ
Βασιλική Μπάνου

Κατηγορία Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
129 - 139
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Μια πρώτη ματιά στους χώρους ενός τηλεοπτικού καναλιού,studios, control room, master
control, αίθουσες μοντάζ κλπ .Γνωριμία με τις κυριότερες ειδικότητες και τον εξοπλισμό της
παραγωγής εκπομπών. Ανάλυση των αρμοδιοτήτων των 4 βασικών συντελεστών, παρουσιαστή,
αρχισυντάκτη, παραγωγού και σκηνοθέτη.
Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση μιας εκπομπής. Οι συσχετισμοί και συνδιασμοί όλων των
διαδικασιών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας ενός προγράμματος.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση των φοιτητών με τους χώρους ενός τηλεοπτικού καναλιού, τους εργαζόμενους
σε αυτόν , τα μηχανήματα , τη διαδικασία της τηλεοπτικής παραγωγής μπροστά και πίσω από
τις κάμερες.
 Κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της παραγωγής των συνηθέστερων ειδών τηλεοπτικών
εκπομπών
 Συνειδητοποίηση της ανάγκης για καλή συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων, αλλά και
μεταξύ έμψυχου και άψυχου δυναμικού ενός τηλεοπτικού σταθμού.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί και υλοποιεί τον σχεδιασμό, οργάνωση και παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών,
ζωντανών αλλά και μαγνητοσκοπημένων.
2. Κατανοεί και εφαρμόζει τη διαίρεση ρόλων και αρμοδιοτήτων των βασικών συντελεστών της
τηλεόρασης.
3. Διερευνά τις τηλεοπτικές προτιμήσεις και συνήθειες των φοιτητών.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, επισκέψεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς, γραπτές εργασίες, προφορικές εξετάσεις.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διαλέξεις
Ανεξάρτητη μελέτη
Εργασία

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας
Σχεδιασμός εκπομπής
Συνολικός φόρτος εργασίας

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας

135

Ώρες
39
40 - 45
50 - 55
129 - 139

Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή εργασία
Προφορική εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1, 2
1,2, 3

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
100%
100%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
13η εβδομάδα
15η – 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Βutler, Jeremy (1999) Tηλεόραση: Τέχνη και τεχνική. Αθήνα: Έλλην
Kαστόρας, Σταύρος (1997) Ραδιόφωνο και τηλεόραση: Οργάνωση-Λειτουργία. Αθήνα:
Παπαζήσης
Σκλαβούνης, Γ. (1998) Ραδιοτηλεπαρουσίαση. Αθήνα: Έλλην
Zettl, H. (1992) Τηλεοπτική Παραγωγή: εικόνα, ήχος, φωτισμός, video εγγραφή. Aθήνα: Έλλην
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Millerson, G. (1999) Television Production. London: Focal Press
Yorke, Ivor (2008) Eισαγωγή στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Αθήνα: Πλέθρον
Zettl, H. (1999) Παραγωγή βίντεο: Βασικές αρχές και τεχνικές. Aθήνα: Έλλην

ΔΗ1100 Η Γλώσσα του Ντοκιμαντέρ
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων/ουσα:

Θεωρητικό
3
ΣΤ , Η
Γρηγ. Πασχαλίδης

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
134 -149
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Oρισμός, χαρακτηριστικά και οι βασικές υποκατηγορίες του ντοκιμαντέρ. Tο νόημα και τα όρια
του αναπαραστατικού ρεαλισμού. Οι κύριες φάσεις της ιστορικής εξέλιξης του ντοκιμαντέρ,
εστιάζοντας στους σημαντικότερους δημιουργούς και τη συμβολή τους. Εξέταση των βασικών
σύγχρονων μορφών ντοκιμαντέρ, των χαρακτηριστικών συμβάσεων και των αναπαραστατικών
στρατηγικών τους. Κάθε ενότητα συνοδεύεται από την προβολή αντιπροσωπευτικών ταινιών, οι
οποίες εξετάζονται με συνθετικό τρόπο, συνδυάζοντας την αποτίμηση των μορφολογικών και
αισθητικών χαρακτηριστικών τους με την ανάλυση του ιστορικού, τεχνολογικού και θεσμικού
πλαίσιου της παραγωγής τους, καθώς και με τη διερεύνηση των ιδεολογικών αρχών που διέπουν
την κατασκευή και την πρόσληψή τους.
Στόχοι Μαθήματος
 Κατανόηση της ειδολογικής ιδιαιτερότητας του ντοκιμαντέρ
 Εξοικείωση με τα εκφραστικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών κατηγοριών και
μορφών του ντοκιμαντέρ, όπως αυτές αναπτύχθηκαν από το μεσοπόλεμο έως σήμερα
 Ανάλυση των τεχνολογικών, θεσμικών, αισθητικών και ιδεολογικών παραγόντων που
καθορίζουν την παραγωγή και πρόσληψη του ντοκιμαντέρ
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Διακρίνει και αποτιμά τις βασικές συμβάσεις και εκφραστικά μέσα του ντοκιμαντέρ
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2. Προσδιορίζει και συζητά κριτικά τις τεχνολογικές, αισθητικές και ιδεολογικές διαστάσεις της
γλώσσας του ντοκιμαντέρ
3. Πραγματεύεται αναλυτικά και ερμηνευτικά τις σύγχρονες μορφές και κατηγορίες
ντοκιμαντέρ
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, προβολή/ανάλυση/συζήτηση επιλεγμένων ταινιών ντοκιμαντέρ, μελέτη
βιβλιογραφίας, γραπτή εργασία, συμμετοχή στα masterclasses που διοργανώνονται κάθε άνοιξη,
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, παρουσίαση/συζήτηση σύγχρονων
ντοκιμαντέρ από τους δημιουργούς τους
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτή Εργασία
Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Δοκίμιο με θέμα την αναλυτική/κριτική μελέτη ενός σύγχρονου
ντοκιμαντέρ στη βάση βιβλιογραφικής και προσωπικής έρευνας
(έκταση 4.000 λέξεις)
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
50 - 60
45 - 55
134 - 149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή Εργασία

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1,2,3

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
100%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Breschand, J. (2006) Ντοκιμαντέρ. Η άλλη όψη του κινηματογράφου. Αθήνα: Πατάκης
Στεφανή, Ε. (2007) Δέκα κείμενα για το ντοκιμαντέρ. Αθήνα: Πατάκης
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Corner, J. (1996) The art of record. A critical introduction to documentary. Manchester:
Manchester University Press
Kilborn, R. & J. Izod (1997) An Introduction to Television Documentary. Manchester:
Manchester University Press
Macdonald, K. & M. Cousin (1996) Imagining Reality: The Faber Book of Documentary. London:
Faber
Nichols, Bill (1991) Representing Reality. Issues and Concepts in Documentary. Bloomington:
Indiana University Press
Στάθη, Ε. & Γ. Σκοπετέας (επιμ.) (2009) Ντοκιμαντέρ. Μια άλλη πραγματικότητα. Θεωρητικά
κείμενα για την ταυτότητα του ντοκιμαντέρ στον 21ο αιώνα. Aθήνα: Αιγόκερως
Γ. Ιστοσελίδες
http://www.documentaryfilms.net/
http://www.nd.edu/~jgodmilo/reality.html
http://www.the-numbers.com/movies/series/Documentary.php
http://www.pbs.org/pov/
Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
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Κατά τη διάρκεια του μαθήματος προβάλλονται (ολικώς ή μερικώς) μια ποικιλία από ταινίες
ντοκιμαντέρ, ξεκινώντας από την εποχή εμφάνισης του είδους (ταινίες των Flaherty, Vertov,
Ivens, Lorentz, Grierson, Rieffenstahl) και προχωρώντας ακολούθως στην εποχή της εδραίωσής
του (Drew, Pennbaker, Maysles, Rouche, Wiseman) και εντέλει της σύγχρονης πολύμορφης
εξέλιξής του (Reggio, Burns, Moore, Apted, Glawogger κλπ).

ΔΗ1300 Τηλεοπτικός Δημοσιογραφικός Λόγος
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ώρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Β, Δ, Η
Περικλής Πολίτης

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
125-150
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Ο τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος μέσα στο σύμπαν του σύγχρονου μιντιακού λόγου: μια
διαχρονική και συγχρονική προσέγγιση. Συγκλίσεις και αποκλίσεις του από τον λόγο του Τύπου
και του ραδιοφώνου. Τυπολογία των ειδών του τηλεοπτικού δημοσιογραφικού λόγου. Γενικά
χαρακτηριστικά της τηλεοπτικής δημοσιογραφικής γλώσσας. Ο γραπτός, ο προφορικός και ο
μεικτός τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος. Η αντίστιξη λόγου και μουσικής στον τηλεοπτικό
λόγο. Οι σιωπές (παύσεις) του τηλεοπτικού λόγου. Η συνομιλιακή διεπίδραση στον τηλεοπτικό
δημοσιογραφικό λόγο. Ανάλυση των συμφραστικών και γλωσσικών χαρακτηριστικών των
διακεκριμένων ειδών του τηλεοπτικού δημοσιογραφικού λόγου: της τηλεοπτικής είδησης, της
συνέντευξης, του talk-show και της τηλεμαχίας. Μεθοδολογικά εργαλεία απαραίτητα για την
ανάλυση του συνομιλιακού τηλεοπτικού λόγου: α. ανάλυση συνομιλίας, β. αξιώματα του Grice
και γ. θεωρία γλωσσικής ευγένειας.
Στόχοι Μαθήματος
 Γνωριμία με το επικοινωνιακό πλαίσιο που ορίζει την παράγωγή και την πρόσληψη του
τηλεοπτικού δημοσιογραφικού λόγου
 Μελέτη των εμπειρικών και αναλυτικών τυπολογιών του τηλεοπτικού δημοσιογραφικού
λόγου
 Ανάλυση της οργανωτικής δομής, των στρατηγικών λόγου και της γλώσσας του τηλεοπτικού
δελτίου (από ιστορική και συγχρονική σκοπιά)
 Ανάλυση του κειμενικού είδους της ειδησεογραφικής συνέντευξης με εργαλείο την ανάλυση
συνομιλίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Διακρίνουν τα οργανωτικά πρότυπα, τη θεματολογία, τα είδη και τη γλώσσα των
τηλεοπτικών δελτίων διαφόρων καναλιών
2. Αναλύουν ειδησεογραφικές συνεντεύξεις με τα εργαλεία της ανάλυσης συνομιλίας
3. Παίξουν με επιτυχία τον ρόλο του συνεντευκτή
4. Ελέγχουν, είτε ως ρεπόρτερ ή ως παρουσιαστές δελτίων, τα προσωδιακά χαρακτηριστικά του
λόγου τους (ένταση, ύψος, τέμπο, παύσεις, επιτονικές καμπύλες)
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5. Προφέρουν σωστά, είτε ως ρεπόρτερ ή ως παρουσιαστές, και να υπογραμμίζουν κατάλληλα
τις νέες πληροφορίες
6. Χειρίζονται , ως συντάκτες, με δεξιότητα τον αναφερόμενο λόγο και τις αφηγήσεις, που
αποτελούν τα θεμέλια όλων των ειδών ρεπορτάζ
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, προβολή οπτικοακουστικού υλικού, συζήτηση στο μάθημα, μελέτες περιπτώσεων,
παρουσιάσεις εργασιών, γραπτές εξετάσεις.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτή εργασία

Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Κριτικό δοκίμιο το θέμα του οποίου επιλέγεται από
προτεινόμενο θεματολόγιο, και βασίζεται σε συνδυασμό
βιβλιογραφικής και εμπειρικής έρευνας (έκταση 3.000
λέξεις)
Μελέτη
υποχρεωτικής
και
συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
60-70

30-40
129-149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτό δοκίμιο
Γραπτή εργασία

Μαθησιακό
Αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1, 2

75%

15η – 17η εβδομάδα

1, 2

25%

15η – 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Clayman, Steven & John Heritage (2008) Η ειδησεογραφική συνέντευξη. Αθήνα: Πατάκης
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Boyd A. (2006) Η τέχνη της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας. Αθήνα: Κάκτος
Casetti F. & R. Odin (1990) “De la paléo- à la néo-télévision. Approche sémio-pragmatique”,
Communications 51: 9-26.
Charaudeau, P. (1997) “Les conditions d’une typologie des genres télévisuels d’information”,
Réseaux 81.
Coulomb-Gully, M. (1995) Les informations télévisées. Paris: PUF
Fiske, J. & J. Hartley (1992) Η γλώσσα της τηλεόρασης. Αθήνα: Επικοινωνία και κουλτούρα Fiske,
J. (2000) TV. Η ανατομία του τηλεοπτικού λόγου. Αθήνα: Δρομέας
Kostoudis, K. (2003) “Captions in TV News: Title or Comment?”, στο Selected Papers on
Theoretical and Applied Linguistics from the 15th International Symposium, 300- 308.
Thessaloniki: Department of Theoretical & Applied Linguistics/ School of
English.
Aristotle University of Thessaloniki.
Lancien, T. (1995) Le journal télévisé. Construction de l’information et compétences
d’interprétation. Paris: Crédif.
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Lombardo, L. κ.ά. (eds) (1999) Massed Medias. Linguistic Tools for Interpreting Media
Discourse. Κεφ. 3. “Television Talk” (Television news, Morning show talk, Talk shows).
Milano: LED.
Μακρή-Τσιλιπάκου, Μ. (2001) “Αυτόπτες Μάρτυρες: Η τηλεοπτική εκδοχή του καθημερινού
λόγου”, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 17: 27-48.
Mancini, P. (1988) “Simulated Interaction: How the Television Journalist Speaks”, European
Journal of Communication 3: 151-166.
Marshall, J. & A. Werndly (2002) The Language of Television. London: Routledge.
Scannell, P. (ed.) (1991) Broadcast Talk. London: Sage.
Scollon, R. (1998) Mediated Discourse as Social Interaction. A Study of News Discourse [Κεφ.
5 “Television journalists”, ch. 6 “Newsmakers in newspaper and television”]. London
/ New York: Longman.
Viallon, P. (1996) L’analyse du discours de la télévision. Paris: PUF
Γ. Οπτικοακουστικό υλικό
Τηλεοπτικά δελτία καναλιών εθνικής εμβέλειας ή περιφερειακών σταθμών.
Βίντεο με δείγματα εκφοράς δημοσιογραφικού λόγου (π.χ. από εκφωνητές/τριες,
παρουσιαστές/τριες, ρεπόρτερ κ.ά.)
Βίντεο με ειδησεογραφικές συνεντεύξεις
Βίντεο με «στρογγυλά τραπέζια», talk shows και τηλεμαχίες

ΔΗ1700 Δημοσιογραφία και λογοτεχνία
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
ΣΤ, Η
Ζωή Βερβεροπούλου

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
129 - 149
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Παράλληλη διερεύνηση της δημοσιογραφικής και της λογοτεχνικής γραφής και αντιπαραβολή
τους. Συγγένειες και διαφορές. Επικοινωνιακή λειτουργία, κώδικες, αισθητικές-υφολογικές
επιταγές και συμβάσεις. Δημοσιογράφοι και λογοτέχνες, δημοσιογράφοι-λογοτέχνες, πρόσληψη
και αναγνώστης. Παρουσία και ρόλος της λογοτεχνίας στον Τύπο και γενικότερα στα ΜΜΕ. Νέα
Δημοσιογραφία, χρονογράφημα, δημοσιογραφία και ΜΜΕ στη λογοτεχνία.
Στόχοι Μαθήματος
 Κατανόηση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ δημοσιογραφικής και λογοτεχνικής
δραστηριότητας/γραφής.
 Εξοικείωση με ειδική κατηγορία κειμένων που συνδυάζουν χαρακτηριστικά και των δυο
πεδίων. Εμβάθυνση στη δημιουργική συνύπαρξή τους.
 Κατανόηση της θέσης της λογοτεχνίας και του βιβλίου στα ελληνικά ΜΜΕ.
 Πληρέστερη κατανόηση του ρόλου του δημοσιογράφου μέσα από τις λογοτεχνικές
αναπαραστάσεις του.
 Εφαρμογή τεχνικών της δημιουργικής γραφής σε συγκεκριμένα είδη δημοσιογραφικού
λόγου.
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Εφαρμογή δημοσιογραφικών τεχνικών στα πεδία της non fiction λογοτεχνίας και της
δημιουργικής γραφής γενικότερα.

Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Προσδιορίζει με σαφήνεια τα όρια μεταξύ δημοσιογραφικής και λογοτεχνικής
δραστηριότητας/γραφής με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και να αναγνωρίζει τις συγγένειες
αλλά και τις διαφορετικές λειτουργίες και τους διαφορετικούς κώδικές τους.
2. Αναγνωρίζει την ύπαρξη υβριδικών κειμένων με δημοσιογραφικά και λογοτεχνικά
χαρακτηριστικά, καθώς και τους ειδικούς επικοινωνιακούς στόχους τους.
3. Εφαρμόζει τεχνικές της δημιουργικής γραφής στη δημοσιογραφική αρθρογραφία και
αντιστρόφως, δηλ. δημοσιογραφικές τεχνικές στα πεδία της δημιουργικής γραφής.
4. Συντάσσει α) άρθρα Νέας Δημοσιογραφίας, β) ρεπορτάζ βιβλίου, γ) προσωπικές στήλες και
δ) σχολιαστικές δημοσιογραφικές στήλες για λογοτεχνικά θέματα.
5. Αντιλαμβάνεται καλύτερα τον πολύπλοκο επαγγελματικό του ρόλο (του δημοσιογράφου)
μέσα από τις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις του.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, ανάλυση δημοσιογραφικών και λογοτεχνικών κειμένων,
ασκήσεις γραφής στην τάξη και στο σπίτι, παρουσιάσεις εργασιών, γραπτή εργασία, γραπτές
εξετάσεις,
πρόσκληση
ειδικών
(συγγραφέων-δημοσιογράφων),
παρακολούθηση
βιβλιοπαρουσιάσεων.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτή εργασία και προφορική
παρουσίαση
Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Αναλυτικό δοκίμιο για λογοτεχνικό βιβλίο που
σχετίζεται με δημοσιογραφικές θεματικές ή
πρακτικές συγγραφής.
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
50 - 60
40 - 50
129 - 149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Γραπτή εργασία

1, 2, 5

40%

Γραπτή εξέταση

1, 2, 3, 4

60%

Τύπος Αξιολόγησης

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
Μέχρι την 10η
εβδομάδα
η
15 – 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Καπότε, Τρούμαν (2006) Εν ψυχρώ. Αθήνα: Καστανιώτης
Καπισίνκσι, Ρίσαρντ (2009) Αυτοπροσωπογραφία ενός ρεπόρτερ. Αθήνα: Μεταίχμιο
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Δημοσιογραφικά, σχολιαστικά κυρίως, άρθρα από τον ελληνικό Τύπο που έχουν θεματική,
δομική ή υφολογική συνάφεια με τη λογοτεχνία (αλλάζουν σε κάθε εξάμηνο, καθώς ακολουθούν
την επικαιρότητα).
Αποσπάσματα από λογοτεχνικά έργα (διανέμονται στην τάξη από τη διδάσκουσα).
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Μ.Μ.Ε. και Λογοτεχνία. Το παρόν και το μέλλον μιας συμπόρευσης, Πρακτικά Συνεδρίου, Γενική
Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Αθήνα, 28-29 Νοεμβρίου 2007.
Περιοδικό Η Λέξη 104 (1991), Αφιέρωμα: «Δημοσιογραφία και λογοτεχνία».
Αλμπάνη, Β. (επιμ.) Ένας αιώνας χρονογράφημα 1899–1999. Αθήνα: Καστανιώτης
Βερβεροπούλου, Ζωή (2008) ‘Τρόποι της δημοσιογραφίας στο σώμα της λογοτεχνίας’,
Δια-κείμενα 10, σσ. 43-56.
Κακαβούλια, Μαρία (2008) ‘Δημοσιογραφικές πρακτικές στη σύγχρονη ελληνική
πεζογραφία’, Δια-κείμενα 10, σσ. 99-110.
Καστελλάνου, Γ.Φ. (2008) ‘Το χρονογράφημα και η ποίηση της καθημερινότητας’, στο Π.
Πολίτης (επιμ.) Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας. Το ελληνικό παράδειγμα.
Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη)
Πολίτης, Περικλής (2008) ‘Ανθρώπινες ιστορίες ή το αλφαβητάρι του αφηγηματικού
ιμπρεσιονισμού’, Δια-κείμενα 10, σσ. 15-27.
Χολιβάτου, Ν. (2008) ‘Το φαινόμενο της Νέας Δημοσιογραφίας: Η δημοσιογραφική
αφήγηση στα όρια της λογοτεχνικής γραφής’, Δια-κείμενα 10, σσ. 29-42.
Χατζησαββίδης, Σ. (1999) Ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφικός λόγος. Αθήνα: Gutenberg
Boucharenc Μ. & J. Deluche (επιμ.) (2001) Littérature et reportage. Limoges: PULIM
Evrard F. (1997) Fait divers et littérature. Paris: Nathan
Wolfe T. & E. W. Johnson (1973) The New Journalism. New York: Harper & Row
Γ. Ιστοσελίδες
Ιστοσελίδες έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ.
Ιστοσελίδες & ιστολόγια δημοσιογράφων, συγγραφέων & συγγραφέων-δημοσιογράφων.
www.dedalus.gr
www.oanagnostis.gr
www.bookpress.gr
www.ekebi.gr
www.e-poema.eu
www.diastixo.gr

ΔΗ2200 Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ-ΙΙ: Τηλεόραση
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκοντες:
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Εργαστηριακό
8
ΣΤ, Η
Γ. Καλλίρης
Χ. Δημούλας

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής
Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
6
150 - 180
_
Μ. Ματσιώλα

Περιγραφή Μαθήματος
Εξοικείωση με τους χώρους και τον εξοπλισμό του στούντιο τηλεόρασης, σχεδιασμός, παραγωγή
και εκτέλεση τηλεοπτικών προγραμμάτων, τεχνικές φωτισμού (λήψεις σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους), εξειδικευμένες τεχνικές επεξεργασίας χρώματος (chroma-keying /blue
box), εκμάθηση χρήσης αναλογικού-ψηφιακού εξοπλισμού (λήψη, εγγραφή & επεξεργασία του
οπτικοακουστικού υλικού), τεχνικές μετα-παραγωγής (γραμμική /μη-γραμμική συναρμογή
εικόνας-ήχου, παραγωγή γραφικών & τίτλων σε Η/Υ). Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα
οργανωθούν σε ομάδες των 6-7 ατόμων με στόχο την οργάνωση και εκτέλεση μιας τηλεοπτικής
παραγωγής, που σε συνδυασμό με τη γραπτή αναφορά των πεπραγμένων του εργαστηρίου
αποτελούν απαραίτητα παραδοτέα του μαθήματος.
Στόχοι Μαθήματος
 Να κατανοηθούν οι βασικές τεχνολογίες της αναλογικής και ψηφιακής τηλεόρασης και οι
βασικές τεχνικές τηλεοπτικής παραγωγής.
 Να αποκτηθεί τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα εξωτερικών τηλεοπτικών γυρισμάτων
(ρεπορτάζ) και σε τηλεοπτικές παραγωγές στο στούντιο.
 Να κατανοηθούν οι τεχνολογίες ψηφιακής καταγραφής, επεξεργασίας και ραδιοτηλεοπτικής
μίξης σε περιβάλλον μη γραμμικής συναρμογής-μοντάζ (non-linear editing -NLE) με στόχο την
παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου για την τηλεόραση (σήματα εκπομπής /αρχής τέλους, "μονταρισμένα" ρεπορτάζ, διαφημιστικά κλπ).
 Να αποκτηθεί τεχνογνωσία, εργαστηριακή εμπειρία και εξοικείωση στο σχεδιασμό, την
οργάνωση - παραμετροποίηση και εκτέλεση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί τις βασικές τεχνολογίες της τηλεόρασης και των βασικών τεχνικών τηλεοπτικής
παραγωγής.
2. Χρησιμοποιεί τις οπτικοακουστικές τεχνολογίες ψηφιακής καταγραφής, επεξεργασίας και
μίξης σε περιβάλλον μη γραμμικής συναρμογής-μοντάζ (non-linear editing –NLE).
3. Σχεδιάζει, υποστηρίζει και πραγματοποιεί εξωτερικά τηλεοπτικά γυρίσματα (ρεπορτάζ) και
τηλεοπτικές παραγωγές στο στούντιο.
4. Συνθέτει την τεχνογνωσία με την εργαστηριακή εμπειρία και εξοικείωση στο σχεδιασμό, την
οργάνωση - παραμετροποίηση και εκτέλεση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών.
5. Εφαρμόζει της αποκτηθείσες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες στην παραγωγή
ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, εργαστηριακές επιδείξεις και ασκήσεις, σχεδιασμός και
εκτέλεση ομαδικής ραδιοφωνικής παραγωγής (project), γραπτή ομαδική εργασία, μελέτη
βιβλιογραφίας, γραπτές εξετάσεις.

Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Εργαστηριακή
άσκηση
(ραδιοτηλεοπτική
παραγωγή)
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Περιγραφή
Σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση όλων των φάσεων
παραγωγής, μετα-παραγωγής και διανομής - μετάδοσης του
τηλεοπτικού προγράμματος (γυρίσματα εξωτερικών χώρων και
στο
στούντιο,
οπτικοακουστική
επεξεργασία-μοντάζυποτιτλισμός, μεταφόρτωση οπτικοακουστικού περιεχομένου υπό
μορφή vodcast /VoD στο διαδίκτυο).

Ώρες

40 - 50

Έξι 4ωρα εργαστήρια (/ομάδα) και πρόσθετες εργασίες εκτός
στούντιο (σχεδιασμός εκπομπής, εξωτερικά γυρίσματα, επιλογή
γραφικών - μουσικής, κλπ).

Γραπτή Εργασία

Ανεξάρτητη μελέτη

Εργαστηριακή αναφορά παρουσίασης και ανάλυσης του
θεωρητικού - τεχνολογικού υπόβαθρου και των φάσεων
σχεδιασμού, υλοποίησης, διανομής - μετάδοσης και αξιολόγησης
της παραγωγής, που βασίζεται σε συνδυασμό βιβλιογραφικής
επισκόπησης και εργαστηριακών πεπραγμένων (έκταση έως
10.000 λέξεις)
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

70 - 80

40 - 50
150 - 180

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Εργαστηριακή
παρουσία/συμμετοχή
Γραπτή Εξέταση
Ραδιοτηλεοπτική
παραγωγή
Γραπτή εργασία

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1-5

25%

5η - 13η εβδομάδα

1, 2, 5

25%

15η – 17η εβδομάδα

2-5

25%

15η – 17η εβδομάδα

1, 4, 5

25%

15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Καλλίρης, Γ. - Μ. Ματσιώλα (2004) “Εγχειρίδιο τηλεόρασης”, εργαστηριακές σημειώσεις,
http://e-media.jour.auth.gr
Πολυμεσικός οδηγός εκμάθησης περιβάλλοντος μη-γραμμικής επεξεργασίας εικόνας (Adobe
Premiere), online: http://e-media.jour.auth.gr.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Παπανικολάου, Γ.- Γ. Καλλίρης (2003) “Ηλεκτρονικά ΜΜΕ – Τηλεόραση”, διδακτικές
σημειώσεις, http://e-media.jour.auth.gr
Εικονική - πολυμεσική πλοήγηση στη νησίδα ελέγχου του εργαστηρίου τηλεόρασης,
http://e-media.jour.auth.gr.
Πολυμεσικός –διαδικτυακός οδηγός παρουσίασης περιβάλλοντος τρισδιάστατων γραφικών
(3D max) για δημοσιογράφους, online: http://e-media.jour.auth.gr.
Zettl H. (2006) Television Production Handbbok. 9th ed., Belmont, CA: Thomson Wadsworth Zettl,
H. (1992) Τηλεοπτική Παραγωγή: εικόνα, ήχος, φωτισμός, video εγγραφή. Aθήνα:
Έλλην
Κάρλος Χ. (2010) Τηλεοπτική Παραγωγή. Αθήνα: Έναστρον
Whittaker, Ron. Television Production: A Free, Interactive Course in Studio and Field
Production. http://www.cybercollege.com/.
Γ. Ιστοσελίδες
http://e-media.jour.auth.gr
http://arutv.ee.auth.gr
http://www.emovie.gr
http://www.cybercollege.com/
http://www.bbctraining.com/television.asp
http://www.mediacollege.com/lighting/
http://www.mediacollege.com/video/camera/
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http://www.mediacollege.com/adobe/premiere/pro/

ΔΗ2600 Νομικό πλαίσιο, ηθική και δεοντολογία στα blogs και τη
δημοσιογραφία των πολιτών
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
Δ, ΣΤ, Η
Έλσα Δεληγιάννη

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
129 - 149
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της δημοσιογραφίας των πολιτών στο διαδίκτυο και τα
Νέα Μέσα, η οποία έχει αναπτυχθεί ραγδαία, παράλληλα με την επέκταση και την αλματώδη
ανάπτυξη του παγκόσμιου ιστού και διαμορφωθεί σταδιακά, ως ιδιότυπο πολιτικοκοινωνικό
κίνημα. Ύστερα από μια ιστορική αναδρομή στη γέννηση, στην εξέλιξη και στα χαρακτηριστικά
των Νέων Μέσων εξετάζουμε το ισχύον νομικό πλαίσιο, από σκοπιάς ελληνικού και ευρωπαίκού
δικαίου, καταγράφουμε τα κενά του δικαίου στο πεδίο αυτό, τη σχετική νομολογία των
δικαστηρίων, καθώς και τις νέες ηθικές αξίες που διαμορφώνται στη νέα αυτή μορφή
δημοσιογραφίας.
Στόχοι Μαθήματος
 Εκμάθηση των βασικών τεχνολογικών και επικοινωνιακών χαρακτηριστικών των Νέων
Μέσων
 Κατανόηση των χαρακτηριστικών της επικοινωνιακής αλλαγής που έχει συντελεστεί τα
τελευταία χρόνια
 Κατανόηση των αρχών της νέα συμμετοχικής κουλτούρας που αναδύεται στα Νέα Μέσα και
στα κοινωνικά δίκτυα και του φαινομένου της δημοσιογραφίας των πολιτών.
 Εμβάθυνση στα νομικά ζητήματα που αφορούν τα Νέα Μέσα
 Εξοικείωση με τις βασικές ηθικές αρχές που διέπουν τη δημοσιογραφία των πολιτών στα Νέα
Μέσα
 Σύνδεση θεωρίας με την πράξη, μέσα από τη σύνταξη σχολίων δικαστικών αποφάσεων.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί σε βάθος τα χαρακτηριστικά των Νέων Μέσων και της νέας μιντιακής δημόσιας
σφαίρας που εγκαθιδρύεται με την έλευση του web 2.0
2. Εξηγεί αναλυτικά το συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο των Νέων Μέσων & κοινωνικών
δικτύων.
3. Εφαρμόζει το δίκαιο των Νέων Μέσων επικοινωνίας, μέσα από το σχολιασμό δικαστικών
αποφάσεων.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, μελέτη βιβλιογραφίας και νομολογίας, φροντιστηριακό μάθημα που περιλαμβάνει την
προφορική παρουσίαση ή γραπτό σχολιασμό νομολογίας και σύντομων επιστημονικών άρθρων,
γραπτή εργασία.
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Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Φροντιστηριακό μάθημα
Γραπτές – προφορικές
δοκιμασίες στην τάξη
Ανεξάρτητη μελέτη
Γραπτή εργασία

Περιγραφή
Δεκατρείς 2ωρες διαλέξεις
Δεκατρία ωριαία φροντιστήρια

Ώρες
26
13

Σχολιασμοί κειμένων και δικαστικών αποφάσεων
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο
1500-2000 λέξεις
Συνολικός φόρτος εργασίας

15 - 20
30 - 40
45 - 55
129 - 149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Προαιρετικός διαρκής έλεγχος γνώσεων
ο οποίος αξιολογείται με βάση τη
συμμετοχή σε προφορικές ή γραπτές
δοκιμασίες στην τάξη (γραπτός ή
προφορικός σχολιασμός νομοθετικών ή
θεωρητικών κειμένων, προφορική
παρουσίαση σχολίων δικαστικών
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης και
αυτής που επεξεργάζεται ο φοιτητής ως
γραπτή εργασία
Σύντομη γραπτή εργασία 1500-2000
λέξεων.

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1-4

50% για όσους επιλέγουν τη
διαδικασία του διαρκούς
ελέγχου γνώσεων - 100% για
όσους επιλέγουν μόνο την
τελική εξέταση

15η
17η
εβδομάδα

1-4 και ιδίως
5

25%

Διαρκής

5

25%

15η
17η
εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Δεληγιάννη, Ε. (2012) Δίκαιο και Επικοινωνία στα ιστολόγια (blogs) και τα Νέα Μέσα.
Νομική Βιβλιοθήκη

Αθήνα:

Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Λαζαράκος, Γ. (2005) ‘Ανωνυμία και Διαδίκτυο’, ΔiΜΕΕ 2, 197.
Μήτρου, Λ. (2006) ‘Το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας’, στο Γ. Παπαδημητρίου(επιμ.)Το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Αθήνα:
Σάκκουλας
Νούσκαλης, Γ. (2006) ‘Πορνογραφία ανηλίκων; Τα κρίσιμα ζητήματα του άρθρου 348 Α ΠΚ’,
Ποινικό Δικαιο 7, 908.
Παναγοπούλου-Κούτνατζη, Φ. (2010) Περί της ελευθερίας των ιστολογίω. Αθήνα: Σάκκουλας
Παπαδόπουλος, Μ. & Α. Καπώνη (2008) ‘Ψευδαισθήσεις και κινδυνολογία από την ανώνυμη και
ψευδώνυμη επικοινωνία στο διαδίκτυο’, ΔiΜΕΕ 4, 478.
Atton, C. & J. F. Hamilton (2008) Alternative journalism. London: Sage Publications
Atton, C. (2009) ‘Why alternative journalism matters’, Journalism, Vol. 10 (3), 283.
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Γ. Ιστοσελίδες
Online Journalism Review: http://www.ojr.org/ojr
http://www.rebeccablood.net/
elawyer.blogspot.com

ΔΗ3700 Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί
Οργανισμοί
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3

Νίκος Παναγιώτου

Κατηγορία Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
129 - 149
-

Περιγραφή Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει μια γενική εισαγωγή στην ιστορική εξέλιξη και τα
σύγχρονα χαρακτηριστικά των ειδησεογραφικών πηγών και των διεθνών ειδησεογραφικών
οργανισμών. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται το παγκόσμιο σύστημα συλλογής, η επεξεργασία και
διανομής των ειδήσεων Μ.Μ.Ε. (σε τοπικό εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο) η έννοια του
μεταβαλλόμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος καθώς και ζητήματα όπως η διαχείριση η και η
πρόσβαση στην πληροφορία η ροή των πληροφοριών καθώς και η πληροφορική υπερφόρτωση.
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τη φύση
των ειδήσεων στην εποχή των νέων μέσων και της παγκοσμιοποίησης καθώς και να αναδειχθούν
κεντρικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη, διαχείρηση και διανομή της είδησης
σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες εστιάζει το μάθημα
περιλαμβάνουν: πολιτική και πολιτιστική σημασία των ειδησεογραφικών πηγών, ο ρόλος, η
οργάνωση και λειτουργία των διεθνών ειδησεογραφικών οργανισμών, δομές εθνικών και
διεθνών επικοινωνιακών συστημάτων, διαδικασίες παραγωγής και τα χαρακτηριστικά του
ενημερωτικού και πολιτιστικού περιεχομένου των μέσων.
Στόχοι Μαθήματος
 Η ανάδειξη της σημασία της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής της είδησης
 Η κριτική προσέγγιση των ειδησεογραφικών πηγών
 Η κατανόηση της πολιτικής και πολιτιστικής σημασίας του ρόλου, της οργάνωσης και
λειτουργίας των διεθνών ειδησεογραφικών οργανισμών
 Κατανόηση της σημασίας της πληροφοριακή υπερφόρτωσης, της ανισότητας στην πρόσβαση
και της διανομής του ειδησεογραφικού περιεχομένου και του τρόπου με τον οποίο
επηρεάζουν τις κοινωνικές δομές και την κοινωνική πραγματικότητα,
 Ο τρόπος με τον οποίο οι έννοιες αυτές επηρεάζουν την δημοσιογραφική λειτουργία και
πρακτική.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριές θα μπορούν να:
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1. Γνωρίζουν το ρόλο τη σημασίας της διεθνούς δημοσιογραφίας, η οποία μέσω της
δημιουργίας νέων πλαισίων επικοινωνίας οφείλει να ενθαρρύνει τη προβολή και ανταλλαγή
απόψεων για τα κρίσιμα και υψηλής προτεραιότητας ζητήματα του σήμερα.
2. Γνωρίζουν πως οι δημοσιογράφοι ως διαμορφωτές της παγκόσμιας κοινής γνώμης αλλά και
ως αποδέκτες των μηνυμάτων της, οφείλουν όχι μόνο να προσεγγίζουν τις διεθνείς εξελίξεις
με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή συστηματικότητα και συνέπεια, αλλά και να
αναδεικνύουν τα ‘κοινά’ προβλήματα του πλανήτη, συμβάλλοντας στην επίλυση τους.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση-παρουσίαση στο μάθημα, μελέτη περιπτώσεων, ασκήσεις, γραπτή εξέταση.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Παρουσίαση
Διαδραστικές Ασκήσεις

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ώρες διαλέξεις
Παρουσίαση άρθρων-βιβλίων από τη μελέτη της
συμπληρωματικής βιβλιογραφίας
Συγγραφή άρθρων, παρακολούθηση ντοκυμαντέρ,
εξελίξεων στο πεδίο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
21
20
129 - 149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Ασκήσεις
Παρουσίαση άρθρων από τη
μελέτη της συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας
Γραπτές Εξετάσεις

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1-3

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
40%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
3η - 15η εβδομάδα

1-3

20%

4η, 6η & 11η
εβδομάδα

1-3

40%

15η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Βιβλία
Κοκκώνης, Μ.- Γ. Πασχαλίδης - Φ. Μπαντιμαρούδης (2010) Ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Κριτική
Δεμερτζής, Ν. - Α. Σκαμνάκης (2000) Περιφερειακά ΜΜΕ στην Ευρώπη. Αθήνα: Παπαζήσης
Thompson, J. B. (1999) Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας. Αθήνα: Παπαζήσης
Edelman M. (1999) Η κατασκευή του πολιτικού θεάματος. Αθήνα: Παπαζήσης
Άρθρα
Clausen, L. (2004) ‘Localizing the Global: ‘Domestication’ Processes in International News
Production’, Media, Culture & Society, 26:25-44.
Hafez, K. (2009) ‘Let’s Improve Global Journalism!’, Journalism, 10(3):329-331.
Archetti, Cristina (2008) ‘News coverage of 9/11 and the demise of media flows, globalization
and localization hypotheses’, The International Communication Gazette, 70(6): 463–485.
Josephi, Beate (2005) ‘Journalism in the Global Age’, The International Journal of
Communication Studies, 67(6): 575–590.
Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος & Νίκος Παναγιώτου (2008) ‘Η επίδραση των παγκοσμίων
δικτύων ενημέρωσης στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις, Ζητήματα
Επικοινωνίας, τεύχος 7:39-55
Gurevitch, M., Levy, M. R. and Roeh, I. (1991) ‘The Global Newsroom: Convergences and
Diversities in the Globalization of Television News, σ. 195-216, στο P. Dahlgren and
C. Sparks (eds.), Communication and Citizenship. London: Routledge.
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Paterson, C. (1997) ‘Global Television News Services, σ. 145-60, στο A. Sreberny- Mohammadi, D.
Winseck, J. McKenna and O. Boyd-Barrett (eds.), Media in Global
Context: A Reader.
London: Hodder Arnold.
Giffard, A. C. (2001) Report of the UNESCO Workshop: news agencies in the era of the
Internet. Paris: UNESCO.
Boyd-Barrett, O. (2000) ‘National and international news agencies’, Gazette, 62(1): 5-18.
Ιστοσελίδες
International Center for Journalists. http://www.icfj.org
International Journalists’ Network. http://ijnet.org
Global Journalism Centre. http://www.oru.se/English/Schools/School-of-Humanities-Educationand-Social-Sciences/Education/Global-Journalism1/Global-Journalism-Center-GJC
News Agencies http://en.wikipedia.org/wiki/News_agency

ΔΗ3500 Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Εαρινό
Α. Σκαμνάκης

Κατηγορία Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
129-149
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Τα θέματα του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα κρίσιμα στην εποχή μας. Η υποβάθμιση του
χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, η ρύπανση της
ατμόσφαιρας από την εκπομπή βιομηχανικών αερίων, τα πρόσφατα πυρηνικά ατυχήματα σε
συνδυασμό με την έλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθιστούν τα θέματα του
περιβάλλοντος σημαντικά σε περιφερειακό, εθνικό και πλανητικό επίπεδο. Τα ΜΜΕ δίνουν
πλέον μία έμφαση στα περιβαλλοντικά ζητήματα, οι εθελοντικές και μη κυβερνητικές
οργανώσεις πληθαίνουν. Το μάθημα στοχεύει στη διερεύνηση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων και στη δημοσιογραφική κάλυψη τους. Διερευνάται επίσης η επικοινωνιακή
πολιτική των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των θεσμών διακυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Ειδικοί και επαγγελματίες δημοσιογράφοι θα προσκληθούν να παρουσιάσουν
σχετικά θέματα ενώ θα υπάρξει και εκπαιδευτική εκδρομή σε σημαντικούς οικότοπους. Έμφαση
δίνεται στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών γεγονότων, των πηγών, στη συγγραφή και τη
δημοσιογραφική έρευνα.
Στόχοι Μαθήματος
 Να κατανοηθεί η σημασία των περιβαλλοντικών θεμάτων για την κοινωνία, τον πολιτισμό
και την οικονομία καθώς και η σημασία της ενημέρωσης των πολιτών.
 Να κατανοηθεί και να αναλυθεί η σχέση περιβάλλοντος και ΜΜΕ.
 Να αποκτηθούν γνώσεις και δεξιότητες για τη συγγραφή περιβαλλοντικών θεμάτων καθώς
επίσης και τον τρόπο κάλυψης τους από τα ραδιοτηλεοπτικά Μέσα.
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Να αποκτηθούν γνώσεις για την αξιολόγηση των πηγών καθώς και για τις δραστηριότητες
των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί τα βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα στην Ελλάδα και διεθνώς .
2. Κατανοεί και να επιλέγει τις βασικές πηγές άντλησης πληροφορίας γύρω από τα
περιβαλλοντικά θέματα.
3. Αξιολογεί τα περιβαλλοντικά θέματα και τις περιβαλλοντικές πολιτικές.
4. Κατανοεί τις σχέσεις ΜΜΕ και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, παρουσιάσεις περιβαλλοντικών ερευνών και δράσεων, μελέτη
βιβλιογραφίας, συγγραφή περιβαλλοντικών άρθρων, συγγραφή εργασίας, εκπαιδευτικές
εκδρομές.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη
Γραπτή εργασία
Εκπαιδευτική εκδρομή

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Έκταση 4.000 λέξεων
Επίσκεψη σε οικότοπους
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
30-40
50-60
10
129-149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Συγγραφή
περιβαλλοντικού άρθρου
Γραπτή εργασία

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

1-4

30%

1-4

70%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
12η - 13η εβδομάδα
15η – 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία.
Δεμερτζής, Ν. (2005) Πολιτική Επικοινωνία. Διακινδύνευση, Δημοσιότητα, Διαδίκτυο.
Παπαζήσης
Τσαμπούκου-Σκαναβή, Κ. (2004) Περιβάλλον και Επικοινωνία. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Καρακώστας, Γ. (2000) Περιβάλλον και Δίκαιο. Αθήνα: Σάκκουλας
Περιβάλλον και ΜΜΕ (2009) Έκδοση Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΑ
Ράπτης Ν. (2000) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή. Αθήνα: Τυπωθήτω
Τσαμπούκου-Σκαναβή Κ. (2004) Περιβάλλον και Κοινωνία. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο

150

Αθήνα:

ΔΗ3800 Τουρισμός και ΜΜΕ
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσες:

Θεωρητικό
3
Δ , Στ , Η
Α. Δουλκέρη
Φ. Γαλατσοπούλου

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
125-150
-

Περιγραφή Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό εξετάζεται ο τουρισμός ως φαινόμενο κοινωνικό και επικοινωνιακό. Ερευνάται
η δυναμική του και οι επιδράσεις του στην οικονομία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την
ελληνική κοινωνία. Παρουσιάζεται η σύγχρονη μορφή του τουρισμού, αναλύονται οι βασικές
κατηγορίες του (μαζικός, ατομικός, εσωτερικός, εξωτερικός τουρισμός, κ.α.) και οι εναλλακτικές
μορφές του (αθλητικός, πολιτιστικός, αγροτουρισμός, γαστρονομικός, θαλάσσιος, ιατρικός,
θρησκευτικός τουρισμός, κ.α.). Διερευνάται, επίσης, ο τρόπος προβολής των τουριστικών
προορισμών της Ελλάδας στο διαδίκτυο και στις έντυπες ταξιδιωτικές εκδόσεις όπως επίσης και
στους Δημόσιους Φορείς του Τουρισμού. Εξετάζεται ο ρόλος των δημοσιογράφων στην
προσπάθεια προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό μέσω του ξενόγλωσσου τουριστικού και
ταξιδιωτικού ρεπορτάζ.
Στόχοι Μαθήματος
 Απόκτηση βασικών γνώσεων σε θέματα τουρισμού στην Ελλάδα, ώστε να εξασφαλιστεί
μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας και την τουριστική βιομηχανία.
 Οι μελλοντικοί δημοσιογράφοι να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής μας
και να βοηθήσουν στη διατήρηση της χώρας μας σε υψηλά επίπεδα τουριστικής
ανταγωνιστικότητας, μέσω της ταξιδιωτικής δημοσιογραφίας και επικοινωνίας.
 Να συνειδητοποιηθεί πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός για την Ελληνική Οικονομία.
 Να εντοπιστούν οι επιπτώσεις του τουρισμού(αρνητικές-θετικές) για την Ελληνική Κοινωνία.

Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Χρησιμοποιεί μεθοδολογικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για την έρευνα του φαινομένου
του τουρισμού
2. Προσδιορίζει και να αξιολογεί τις επιπτώσεις του τουρισμού στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά
και σε κάθε τοπική κοινωνία
3. Αποτιμά την αποτελεσματικότητα της προβολής των ελληνικών τουριστικών προορισμών
4. Αναλύει τους τρόπους προβολής τουριστικών προορισμών στο διαδίκτυο, στον έντυπο
δημοσιογραφικό λόγο, και τους δημόσιους φορείς
5. Συμβάλει χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει στην προβολή των ελληνικών
τουριστικών προορισμών.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών,
έρευνα πεδίου, γραπτή εργασία, παρουσίαση εργασιών στο μάθημα και γραπτές εξετάσεις
Φόρτος Εργασίας
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Τύπος Εργασίας
Διαλέξεις
Γραπτές εργασίες

Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δώδεκα 3ωρες διαλέξεις
Τα θέματα των εργασιών απαιτούν έρευνα με χρήση
μεθοδολογικών εργαλείων από το χώρο των κοινωνικών
επιστημών. Οι εργασίες είναι ομαδικές ή ατομικές και
παρουσιάζονται στα τελευταία μαθήματα
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
36
60-70

30-40
126-146

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Διαμορφωτική με ασκήσεις και
μικρές εργασίες
Γραπτή
Εργασία
και
παρουσίασή της
(προαιρετική- απαλλακτική για
την τελική γραπτή εξέταση)
Γραπτή εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1,2,3,4

20%

3η – 12η εβδομάδα

3,4,5

80%

13η

1,2,3,4,5

80%

15η- 17η

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Δουλκέρη Τ. (2007) Αθλητισμός, Κοινωνία και ΜΜΕ: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων
Αθήνα 2007. τ. Α, Αθήνα: Παπαζήσης
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Ηγουμενάκης Γ. - Κραβαρίτης Ν. - Λύτρας Π. (2004) Εισαγωγή στον Τουρισμό. Αθήνα:
Interbooks
Γ. Ιστοσελίδες
http://www2.unwto.org/
http://www.gnto.gov.gr/
http://www.visitgreece.gr/
http://sete.gr/GR/Archiki/
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ΔΗ 3900 Εφαρμογές Κοινωνικής Δικτύωσης
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:

Θεωρητικό /
Εργαστηριακό
3

Ε,Ζ
Ανδρέας Βέγλης,
Παναγιώτης
Τσαρχόπουλος

Διδάσκων:

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:

Επιλογής κατεύθυνσης
Δημοσιογραφίας
5
133

Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

-

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα διαπραγματεύεται το θέμα της κοινωνικής δικτύωσης. Αρχικά γίνεται μια θεωρητική
εισαγωγή στην κοινωνική δικτύωση, στα είδη αλλά και στην εξέλιξη που παρουσίασε στο
σύντομο χρόνο ζωής της. Επίσης μελετούνται ειδικές περιπτώσεις κοινωνικής δικτύωσης, το
θέμα του παραγόμενου υλικού από χρήστες (user generated content), η οικοδόμηση και
διαχείριση (moderation) της κοινότητας, καθώς και η περίπτωση των forums . Το κύριο μέρος του
μαθήματος περιλαμβάνει πρακτική εφαρμογή σε γνωστές εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
(Twitter, Facebook, Google+, Linkedin, Youtube, Flickr, Instagram, κ.α.) με έμφαση στη χρήση
τους για τη εμπλουτισμό των παραγόμενων ειδήσεων, την αύξηση της διείσδυσης τους στο κοινό
και την παρακολούθηση του κοινωνικού τους αντικτύπου.

Στόχοι Μαθήματος
 εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες της κοινωνικής δικτύωσης
 εξοικείωση του φοιτητή με τους τύπους αλλά και την εξέλιξη της κοινωνικής δικτύωσης
 κατανόηση των συνεπειών και των δυνατοτήτων της κοινωνικής δικτύωσης σε διάφορα
επίπεδα.
 απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν:
1. κατανοήσει τις βασικές θεωρίες κοινωνικής δικτύωσης
2. κατανοήσει τις συνέπειες της χρήσης των κοινωνικών δικτύων.
3. αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες χρήσης εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, επίδειξη προγραμμάτων, εργαστηριακές ασκήσεις.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας

Περιγραφή

Θεωρία εργαστήριο
Μελέτη
υλικού
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13 τρίωρα

εργαστηριακού Για τα 5 εργαστήρια 3 ώρες προετοιμασίας

Ώρες

39
15

Ανεξάρτητη μελέτη

Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο

36

Εξετάσεις

Προετοιμασία για εξετάσεις

35

Συνολικός φόρτος εργασίας

125

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Τύπος Αξιολόγησης

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

Εργαστηριακές
ασκήσεις

1,3

50%

5η, 7η , 9η , 11η, 13η
εβδομάδα

Τελική εξέταση

1,2,3

50%

Στο τέλος
εξαμήνου

του

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Συνεδεμένοι, N.CHRISTAKIS, J.FOWLER, ΑΛ. ΜΑΜΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, 2010
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
 Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World, D. Easley,
J. Kleinberg, Cambridge University Press, 2010
 Social Media: A Critical Introduction, Christian Fuchs, SAGE Publications, 2013
 Social Networking Spaces: From Facebook to Twitter and Everything In Between, Todd
Kelsey, Apress, 2010
 The Art of Community, Jono Bacon, O’Reilly Media, 2012
 The social media marketing book, Dan Zarrella, O’Reilly Media, 2010
 The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom,
Yochai Benkler, Yale University Press, 2006

Γ. Ιστοσελίδες
https://elearning.auth.gr/

ΔΗ 4000 Δημοσιογραφία Δεδομένων (Data Journalism)
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
ΣΤ, Η
Ανδρέας Βέγλης,
Χαράλαμπος
Μπράτσας

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:

Επιλογή κατεύθυνσης
Δημοσιογραφίας
5
125

Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα πραγματεύεται το θέμα της δημοσιογραφίας δεδομένων. Η μεγάλη διαθεσιμότητα
δεδομένων σε ψηφιακή μορφή καθιστά αναγκαία την ύπαρξη της δημοσιογραφίας δεδομένων.
Ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι σε θέση να βρίσκει, να προσαρμόζει, να οπτικοποιεί και να
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ερμηνεύει τα δεδομένα. Για να το επιτύχει αυτό πρέπει να έχει τις θεωρητικές βάσεις χρήσης
δεδομένων αλλά και τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες για τη δημιουργία οπτικοποιήσεων
δεδομένων που θα ενσωματώνονται στα άρθρα του.

Στόχοι Μαθήματος
 εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες της δημοσιογραφίας δεδομένων
 εξοικείωση του φοιτητή με τους βασικούς τύπους στατιστικής ανάλυσης δεδομένων
 απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών στατιστικής επεξεργασίας αλλά και
οπτικοποίησης δεδομένων.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
10. κατανοήσει τις βασικές έννοιες δημοσιογραφίας δεδομένων
11. κατανοήσει τις βασικές έννοιες στατιστικής.
12. αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες χρήσης εφαρμογών οπτικοποίησης δεδομένων.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, επίδειξη προγραμμάτων, εργαστηριακές ασκήσεις
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Θεωρία εργαστήριο

13 τρίωρα

Περιγραφή

Ώρες
39

Μελέτη εργαστηριακού υλικού

Για τα 5 εργαστήρια 3 ώρες προετοιμασίας

15

Ανεξάρτητη μελέτη

Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο

36

Εξετάσεις

Προετοιμασία για εξετάσεις

35

Συνολικός φόρτος εργασίας

125

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Τύπος Αξιολόγησης

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

Εργαστηριακές
ασκήσεις

1,3

50%

7η, 8η , 9η , 10η,
11 εβδομάδα

Τελική εξέταση

1,2,3

50%

Στο τέλος
εξαμήνου

του

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Data Journalism Handbook, Jonathan Gray, Liliana Bounegru, Lucy Chambers, Επιμελητές
ελληνικής έκδοσης Ανδρέας Βέγλης, Χαράλαμπος Μπράτσας, Εκδόσεις Πηγή 2014.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Interactive Data Visualization for the Web, Scott Murray, O Reilly 2010

155

Data Journalism: Mapping the future, John Mair, Richard Lance Keeble, Abramis Academic
Publishing, 2014
Γ. Ιστοσελίδες
https://elearning.auth.gr/

Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
Διαφάνειες παρουσιάσεων σε Powerpoint

ΔΗ4300 Κοινωνικά Κινήματα και Νέα Μέσα
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
Δ
Δήμητρα
Δημητρακοπούλου

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
134-149
-

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη μελέτη των κοινωνικών κινημάτων με
γνώμονα την εξέλιξή τους με τη χρήση των νέων μέσων επικοινωνίας στην οργάνωση, την
κινητοποίηση, το συντονισμό και την παρέμβαση στη δημόσια σφαίρα. Η αλληλεπίδραση αυτή
προσεγγίζεται μέσα από τη θεωρία των κοινωνικών κινημάτων και προχωρά στη μελέτη των
σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων ειδικά από το 2011 και μετά. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με
έννοιες όπως: κοινωνική αλλαγή, πλαισίωση, συλλογική ταυτότητα, δομή και χαρακτηριστικά
κοινωνικών κινημάτων, νέα κοινωνικά κινήματα, εναλλακτικά και συμμετοχικά μέσα. Στο μάθημα
θα εξετάσουμε επίσης τις μεθόδους και τα εργαλεία για τη μελέτη και την ανάλυση των
κοινωνικών μέσων σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στη θεωρία και την έρευνα των κοινωνικών
μέσων.

Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με τις θεωρίες για τη μελέτη των κοινωνικών κινημάτων.
 Εφαρμογή των θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων στην ανάλυση
συγκεκριμένων κοινωνικών κινημάτων.
 Κατανόηση των διαφορών και των ιδιαιτεροτήτων των «νέων» και των
«παραδοσιακών» κοινωνικών κινημάτων
 Μελέτη της ανάδυσης και της εξέλιξης των σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων
(“Αραβική Άνοιξη”, Occupy, Αγανακτισμένοι κ.ά.).
 Κατανόηση της επίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη ροή της
πληροφόρησης και της ενημέρωσης, την πλαισίωση και τη διαμόρφωση της ημερήσιας
θεματολογίας.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
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Οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να:
6. Γνωρίζουν τις κύριες θεωρίες για τη μελέτη των κοινωνικών κινημάτων και να τις
εφαρμόζουν στην ανάλυση σύγχρονων κινηματικών γεγονότων.
7. Προσεγγίζουν κριτικά τις αλλαγές που επιφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα
εναλλακτικά μέσα στη λειτουργία και την ανάπτυξη των κοινωνικών κινημάτων σε
παγκόσμιο επίπεδο.
8. Διαμορφώσουν μια τυπολογία των σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων.
9. Σχεδιάσουν τα δικά τους ερευνητικά ερωτήματα για συγκεκριμένα κοινωνικά κινήματα
και να αναπτύξουν μέσα από την ανάλυση της βιβλιογραφίας.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση-παρουσίαση στο μάθημα, εργαστήρια συζήτησης-ανάλυσης, μελέτη
βιβλιογραφίας, ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών, προβολές οπτικοακουστικού υλικού.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Συνεργατική συζήτηση

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Προετοιμασία και συντονισμός ομαδικής
συζήτησης-ανάλυσης
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας
Έρευνα στο διαδίκτυο
Γραπτή εργασία ανάλυσης περιπτωσιολογικής
μελέτης (5.000 λέξεις)
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ανεξάρτητη μελέτη
Έρευνα
Γραπτή εργασία-Παρουσίαση

Ώρες
39
10
30-35
20-25
35-40
134-149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Προφορική
συμμετοχή
Συντονισμός ομαδικής
συζήτησης
Γραπτή εργασία &
παρουσίαση

Ημερομηνία

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Αξιολόγησης

1-2

20%

Διαρκής

2-3

30%

3η-8η εβδομάδα

3-4

50%

8η-12η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Della Porta, D. και Diani (2010). Κοινωνικά Κινήματα: Μια Εισαγωγή. Αθήνα: Κριτική.
Castells, M. (2012). Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age.
Cambridge: Polity Press.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Παναγιωτοπούλου, Ρ. (2013). «www.real-democracy.gr: Οι επικοινωνιακές πρακτικές του
κινήματος των Αγανακτισμένων. Στο Πλειός, Γ. (Επιμ.). Η κρίση και τα ΜΜΕ. Αθήνα: Παπαζήσης,
421-461.
Ψημίτης, Μ. (2011). Εισαγωγή στα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα: Αθήνα, Διάδραση, 2011.
Allagui, I. & Kuebler, J. (2011). The Arab Spring and the Role of ICTs, International Journal of
Communication 5, 1435-1442.
Barkai, M. (2012). REVOLUTION: SHARE! The Role of Social Media in Pro-Democratic Movements.
European Journalism Centre, http://goo.gl/Q6T2gu.
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Downing, J. (Ed.) Encyclopedia of Social Movement Media, LA: Sage Publications, 159-162.
Ellison N, Lampe C, Steinﬁeld C, & Vitak, J (2010). “With a little help from my friends: how social
network sites affect social capital processes”. In Papacharissi, Z (Ed.). The networked self: identity,
community, and culture on social network sites. Routledge, New York, 124-145.
Harlow, S. & Johnson, J. J. (2011). “Overthrowing the Protest Paradigm? How The New York Times,
Global Voices and Twitter Covered the Egyptian Revolution”. International Journal of
Communication 5(1): 1359-1374.
Klandermans, B. & Staggenborg, S. (2002). Methods of Social Movement Research. Minneapolis:
University of Minnesota Press.
Kornetis, K. (2013). “1968, 1989, 2011: Reconsidering social movements, ‘moments of change’ and
theoretical framing over time”. Historein 13: 57-70.
Leontidou, L. (2012). “Athens in the Mediterranean ‘movement of the piazzas. Spontaneity in
material and virtual public spaces”. City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action 16
(3): 299-312.
Milioni, D. L., Dionysis, P. (2011). “New media and radical protest: Reflections from the ‘Greek
riots’ 2008”, International Journal of Media and Cultural Politics 7(2): 233-240.
Papa, V. & Milioni, D.L. (2013). “Active Citizenship or Activist Citizenship? A Framework for
Studying Citizenship in New Social Movements and the Role of ICTs”. Networking Knowledge:
Journal of the MeCCSA-PGN 6(3): 21-37.
Papacharissi Z. (2010). “The Virtual Sphere 2.0: The Internet, the Public Sphere and beyond”. In
Chadwick, A. & Howard, P. (Eds). Handbook of Internet Politics.
Papacharissi Z. & de Fatima Oliveira, M. (2012). “Affective News and Networked Publics: The
Rhythms of News Storytelling on #Egypt”. Journal of Communication, 1-16.
Tsaliki, L. (2012). “The Greek ‘Indignados’: the Aganaktismeni as a case study of the ‘new
repertoire of collective action’”. Talk offered at the In/compatible publics: Publics in CrisisProduction, Regulation and Control of Publics panel, within the Transmediale Media Art Festival,
Berlin, 31 Jan- 5 Feb 2012.
Turner, E. (2013). “New Movements, Digital Revolution, and Social Movement, Theory”. Peace
Review: A Journal of Social Justice 25 (3): 376-383.
Vamvakas, V. & Dimitrakopoulou, D. (forthcoming). “The online media 'factor' in the intermedia
agenda-setting: The case of the Greek Indignant Citizens Movement”. In Dee, J. (Ed.) From Tahrir
Square to Gezi Park: Social Networks as Facilitators of Social Movements. Oxford: Peter Lang.
Γ. Ιστοσελίδες
Resources for Covering Social Protest Movements in an Age of Social Media,
http://goo.gl/8Zqy1E
Center for the Study of Social Movements, http://cssm.nd.edu
Social Movement Study Network, http://www.socialmovementstudy.net
Δ. Οπτικοακουστικό Υλικό
Διαφάνειες παρουσιάσεων.
Βίντεο και podcasts της τρέχουσας επικαιρότητας.

ΜΜ3500 Παραγωγή Ζωντανών Τηλεοπτικών Εκπομπών ΙI
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
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Εργαστηριακό
5

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
126-136

Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

ΣΤ , Η
Βασιλική Μπάνου

Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

ΓΕ 5500
_

Περιγραφή του Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του ΓΕ 5500 (Παραγωγή Ζωντανών Τηλεοπτικών Εκπομπών Ι) και
σκοπό του έχει να φέρει τους φοιτητές σε άμεση επαφή με την παραγωγή τηλεοπτικών
εκπομπών στο studio του Τμήματος. Επιχειρούνται παραγωγές ενημερωτικής και ψυχαγωγικής
εκπομπής από ομάδες φοιτητών, όπου ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων, τεχνικών και μη,
ανήκει στις ίδιες. Εδώ «ενσαρκώνονται» οι περισσότερες τηλεοπτικές ειδικότητες, μπροστά και
πίσω από τις κάμερες.
Στόχοι Μαθήματος
 Να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με μια αληθοφανή απεικόνιση της τηλεοπτικής
διαδικασίας, μέσα από τον σχεδιασμό και την παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών.
 Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές τηλεοπτικές ειδικότητες και το έργο τους.
 Να ανακαλύψουν τυχόν κλίσεις ή ταλέντα στον σχεδιασμό, την οργάνωση ή την παρουσίαση.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί και τηρεί την πολυπαραγοντική σύνθεση της τηλεοπτικής διαδικασίας.
2. Συνειδητοποιεί το ρόλο και τις αρμοδιότητες των κύριων συντελεστών τηλεοπτικών
εκπομπών.
3. Αποτιμά αναλυτικά/κριτικά την τεχνική αρτιότητα των ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Εποπτεία και καθοδήγηση των φοιτητικών ομάδων στην οργάνωση, τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση των εκπομπών τους στους χώρους του studio και control room του Τμήματος.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Εργαστήριο
Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπομπών
Παρουσίαση εκπομπών

Περιγραφή
Δεκατρία 5ωρα

Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
66
55 - 65
5
126-136

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Παραγωγή ζωντανής τηλεοπτικής
εκπομπής

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον
τελικό βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1, 2, 3

100%

12η & 13η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Βutler, Jeremy (1999) Tηλεόραση: Τέχνη και τεχνική. Αθήνα: Έλλην
Kαστόρας, Σταύρος (1997) Ραδιόφωνο και τηλεόραση: Οργάνωση-Λειτουργία. Αθήνα:
Παπαζήσης
Σκλαβούνης, Γ. (1998) Ραδιοτηλεπαρουσίαση. Αθήνα: Έλλην
Zettl, H. (1992) Τηλεοπτική Παραγωγή: εικόνα, ήχος, φωτισμός, video εγγραφή. Aθήνα: Έλλην
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Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Millerson, G. (1999) Television Production. London: Focal Press
Yorke, Ivor (2008) Eισαγωγή στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Αθήνα: Πλέθρον
Zettl, H. (1999) Παραγωγή βίντεο: Βασικές αρχές και τεχνικές. Aθήνα: Έλλην

ΜΜ1700 Θεωρία και ανάλυση της μαζικής κουλτούρας
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων/ουσα:

Θεωρητικό
3
Ε,Ζ
Γ. Πασχαλίδης

Κατηγορία Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΜΜΕ
5
125 - 150
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Κριτική εξέταση των κύριων θεωρητικών προσεγγίσεων στο φαινόμενο της μαζικής κουλτούρας
εστιάζοντας στις αντιλήψεις τους περί κοινωνίας, πολιτισμού, κοινού και κριτικής, καθώς και
στην αποτίμηση των εννοιών και τεχνικών που ανέπτυξαν για την ανάλυση και ερμηνεία της. Η
στροφή που έφεραν οι Πολιτισμικές Σπουδές από την προβληματική της μαζικής κουλτούρας σ’
εκείνη της δημοφιλούς κουλτούρας και της κουλτούρας των μέσων. Σε βάθος μελέτη των εξής
παραδειγματικών περιπτώσεων: δημοφιλή λογοτεχνικά, κινηματογραφικά και μουσικά είδη,
κόμικς, σαπουνόπερες, βιντεοπαιγνίδια και το φαινόμενο των σταρ.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με τα κύρια θεωρητικά σχήματα που έχουν αναπτυχθεί για την περιγραφή της
μαζικής κουλτούρας
 Κριτική εκτίμηση της έννοιας "μαζική κουλτούρα", καθώς και των εναλλακτικών αυτής
“δημοφιλής κουλτούρα” και “κουλτούρα των μέσων”
 Κατανόηση της θεωρητικής και μεθοδολογικής τομής που αντιπροσωπεύει η προσέγγιση των
Πολιτισμικών Σπουδών
 Eφαρμογή της μεθοδολογίας των Πολιτισμικών Σπουδών στη μελέτη μιας σειράς δημοφιλών
πολιτισμικών μορφών και ειδών
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Αποτιμά τα εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για την
περιγραφή και ανάλυση της μαζικής κουλτούρας
2. Προσδιορίζει τις προκείμενες των διαφορετικών προσεγγίσεων στη μαζική κουλτούρα καθώς
και τις συνέπειές τους την κατανόηση των σύγχρονων κοινωνιών, του κοινού και του ρόλου
του κριτικού
3. Εφαρμόζει αναλυτικά και ερμηνευτικά εργαλεία στη μελέτη δημοφιλών πολιτισμικών
μορφών και ειδών.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, περιπτωσιολογικές μελέτες και
εφαρμογές, γραπτές εξετάσεις, γραπτή εργασία, παρουσίαση εργασιών στο μάθημα
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Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτή Εργασία
Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δώδεκα 3ωρες διαλέξεις
Δοκίμιο το θέμα του οποίου επιλέγεται από προτεινόμενο
θεματολόγιο, και βασίζεται σε συνδυασμό βιβλιογραφικής και
εμπειρικής έρευνας (έκταση 3.000 λέξεις)
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
36
60-70
30-40
126-146

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή Εξέταση
(ενδιάμεση)
Γραπτή Εργασία

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1,2

40%

7η εβδομάδα

3

60%

15η – 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Aντόρνο, Τ. κ.ά. (1984) Tέχνη και Mαζική Kουλτούρα. Αθήνα: Ύψιλον
Έκο, Oυμπέρτο (1987) Kήνσορες και Θεράποντες. Αθήνα: Γνώση
Μπράντλιντζερ, Π. (1999) Άρτος και Θεάματα. Θεωρίες για τη μαζική κουλτούρα ως
κοινωνική παρακμή. Σκόπελος: Νησίδες
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Fiske, John (2000) H ανατομία του τηλεοπτικού λόγου. Αθήνα: Δρομέας, 455-79
Grossberg, L., Nelson, C., Treichler, P. (επιμ.) (1995) Kαλειδοσκόπιο: Mελέτες για τον Πολιτισμό. Θεσσαλονίκη: Mάγια
Hebdidge, D. (1981) Yπο-κουλτούρα: το νόημα του στύλ. Αθήνα: Γνώση
Κοσκινάς, Γ. (2008) Χάρτινοι ήρωες, Ασπρόμαυρα όνειρα. Αθήνα: Αιγόκερως
Λιβιεράτος, Κ. & Τ. Φραγκούλης (επιμ.) (1991) Η κουλτούρα των μέσων.Αθήνα: Αλεξάνδρεια
Mορέν, E. (2011) Σταρ. Αθήνα: Kίχλη
Πασχαλίδης, Γ. (2000) “Mοντέρνοι μύθοι, ιμπεριαλιστικές απολαύσεις: H ευρωπαϊκή
πρόσληψη της αμερικανικής δημοφιλούς κουλτούρας”, στο Πατσαλίδης, Σ.- Γ.
Θεοδοσιάδου (επιμ.) Iστορίες και Mυθιστορίες made in U.S.A. Eλληνική Eταιρία
Aμερικανικών Σπουδών, 273-297
Πασχαλίδης, Γ. (2001). “H Kοινοτοπία του Kαλού: Iδεολογία και Oυτοπία στο Mελόδραμα”,
στο Πατσαλίδης, Σ. - Α. Νικολοπούλου (επιμ.), Mελόδραμα. Eιδολογικές και ιδεολογικές μεταμορφώσεις. University Studio Press, 663-682.
Γ. Ιστοσελίδες
http://en.wikipedia.org/wiki/Popular_culture
http://culturalpolitics.net/popular_culture
http://www.popmatters.com/
http://www.filmsite.org/genres.html

ΜΜ1000 Μάρκετινγκ Επικοινωνιών

161

Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Γ, Ε, Ζ
Γιώργος Τσουρβάκας

Κατηγορία Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΜΜΕ
5
129 - 149
Γιώργος Ναλμπάντης

Περιγραφή Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τις αρχές του μάρκετινγκ με έμφαση στην ανάλυση του
τρόπου προβολής των προϊόντων. Η διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνει μια εισαγωγή στο
μάρκετινγκ, το μίγμα μάρκετινγκ ως προς το προϊόν, την τιμή, την διανομή, τους ανθρώπους, τις
διαδικασίες και την προβολή. Την διαφήμιση, την προώθηση των πωλήσεων, τις δημόσιες
σχέσεις και την δημοσιότητα, τη χορηγία, το άμεσο μάρκετινγκ, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, την
προσωπική πώληση και το μάρκετινγκ των σχέσεων.
Στόχοι Μαθήματος
 Κατανόηση των εννοιών μάρκετινγκ επικοινωνιών
 Ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων χρήσης μάρκετινγκ επικοινωνιών
 Εφαρμογή στρατηγικής μάρκετινγκ επικοινωνιών στην πράξη
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Εξηγεί και αναλύει τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ
2. Κατανοεί σε βάθος τις τεχνικές μάρκετινγκ επικοινωνιών
3. Εφαρμόζει τις τεχνικές μάρκετινγκ επικοινωνιών
Μέθοδοι Διδασκαλία
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, περιπτωσιολογικές μελέτες και
εφαρμογές, γραπτές εξετάσεις, γραπτή εργασία, παρουσίαση εργασιών στο μάθημα
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτή Εργασία
Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Κριτικό δοκίμιο το θέμα του οποίου επιλέγεται από προτεινόμενο
θεματολόγιο, και βασίζεται σε συνδυασμό βιβλιογραφικής και
εμπειρικής έρευνας (έκταση 3.000 λέξεις)
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
60-70
30-40
129-149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή Εξέταση
Γραπτή εργασία

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
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Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1,2
3

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
80%
20%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15η – 17η εβδομάδα
15η – 17η εβδομάδα

Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Armstrong, G. & P. Kotler (2009) Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Kotler, Ph. & K. Keller (2006) Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ. (12η εκδ.), Αθήνα: Κλειδάριθμος
Ζώτος, Γ. (2008) Διαφήμιση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press
De Pesmacker - P., M. Geuens - J. van den Bergh (2004) Marketing Communications. A
European Perspective. (2nd ed), London: Prentice Hall
Γ. Ιστοσελίδες
Επίσης άρθρα μπορεί να βρει κάποιος στα περιοδικά της ιστοσελίδας όπου βρίσκονται όλα τα
επιστημονικά περιοδικά μάρκετινγκ:
http://www.marketingpower.com/Community/ARC/Pages/Research/Journals/Other/default.asp
x
Journal of Marketing Communications
http://www.tandfonline.com/toc/rjmc20/current#.UmYhL1rRrcs

ΜΜ1400 Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ώρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Γ, Ε, Ζ
Α. Μπαλτζής

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/ Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΜΜΕ
5
125-150
–
–

Περιγραφή Μαθήματος
Κριτική ανάλυση των επιδράσεων που ασκεί το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης στην
παραγωγή, διάδοση και πρόσληψη πολιτιστικών αγαθών, με παράλληλη εμβάθυνση στην
οικονομία του πολιτισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συγκρότηση και στις λειτουργίες των
παγκόσμιων βιομηχανικών συμπλεγμάτων πολυμέσων, καθώς και στη διαμόρφωση των
πολιτιστικών ασυμμετριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναλύονται οι νέες μορφές τέχνης και
καλλιτεχνικής επικοινωνίας γενικότερα, οι οποίες προκύπτουν με τη σύγκλιση των μορφών
επικοινωνίας που επιφέρουν το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες. Αναλύονται οι θεσμικές
διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης, οι συνέπειές της για την πολιτιστική πολιτική, καθώς και οι
μεταβολές που επιφέρει στο πεδίο του πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες που
παρατηρούνται σε περιόδους κρίσης.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με τις κύριες προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί για την ανάλυση του
φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και των βιομηχανιών του πολιτισμού.
 Κριτική εκτίμηση των διαφορετικών προσεγγίσεων και των εξελίξεων που επηρεάζουν το
πεδίο του πολιτισμού.
 Κατανόηση της θεωρητικής και μεθοδολογικής σημασίας που έχει η ανάλυση των
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επιδράσεων της παγκοσμιοποίησης στο πεδίο του πολιτισμού.
Κατανόηση της πολυπλοκότητας και της σημασίας των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα πεδία
της οικονομίας, της πολιτικής και του πολιτισμού.
Εφαρμογή των κυριότερων προσεγγίσεων στη μελέτη συγκεκριμένων βιομηχανιών του
πολιτισμού (μουσική, κινηματογράφος, εκδόσεις, κ.λπ.).

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Αποτιμά τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τα μεθοδολογικά εργαλεία για την ανάλυση των
επιδράσεων της παγκοσμιοποίησης στο πεδίο του πολιτισμού.
2. Προσδιορίζει τις βασικές αρχές των διαφορετικών προσεγγίσεων και τη σημασία τους για την
κατανόηση του σύγχρονου περιβάλλοντος στο οποίο πραγματοποιούνται η παραγωγή και η
κυκλοφορία των συμβολικών αγαθών.
3. Κατανοεί τις μεταβολές στο πεδίο του πολιτισμού σε τοπικό επίπεδο ως απόρροια
ευρύτερων διαδικασιών και διεργασιών
4. Εφαρμόζει αναλυτικά και ερμηνευτικά εργαλεία στη μελέτη του πολιτισμικού πεδίου και των
παραγόντων που το επηρεάζουν.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, περιπτωσιολογικές μελέτες και
εφαρμογές, γραπτή εργασία, παρουσίαση εργασιών και συζήτηση κατά την εξέταση
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτή Εργασία
Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δώδεκα 3ωρες διαλέξεις
Κριτικό δοκίμιο, το θέμα του οποίου επιλέγεται από τους
φοιτητές σε συνεργασία με τον διδάσκοντα, και βασίζεται στη
βιβλιογραφική έρευνα (έκταση: 2.500-3.000 λέξεις)
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
36
60 - 70
30 - 40
126 - 146

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον
τελικό βαθμό

Συμμετοχή στo μάθημα και συνεργασία για την
εκπόνηση της εργασίας

1, 2, 3, 4

10%

Γραπτή Εργασία με συζήτηση κατά την εξέταση

1, 2, 3, 4

90%

Τύπος Αξιολόγησης

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
1η-12η
εβδομάδα
15-17η
εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Αυδίκος, Βασίλης (2014). Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα.
Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
Held, D. & McGrew, A. (2004) Παγκοσμιοποίηση/αντι-παγκοσμιοποίηση. Αθήνα: Πολύτροπο
Smiers, Joost (2004) Artistic Expression in a Corporate World. Do We Need Monopolistic
Control? Utrecht: Utrecht School of Arts.
Sreberny-Mohammadi, A. (2001) ‘Το τοπικό και το παγκόσμιο στις διεθνείς επικοινωνίες’,
στο J. Curran & M. Gurevitch (επιμ.), Μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνία, σελ.
254-289. Αθήνα: Πατάκης.
Thompson, J. B. (1999). Νεωτερικότητα και μέσα επικοινωνίας (Κεφάλαιο 5: Η Παγκοσμιοποίηση της Επικοινωνίας), σελ. 249-296. Αθήνα: Παπαζήση.
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Κοτζιάς, Ν. (2000). Εισαγωγή, στο U. Beck, Τι είναι παγκοσμιοποίηση: λανθασμένες
αντιλήψεις και απαντήσεις, σελ. 11-52. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Baltzis, A. (2005) ‘Globalization and musical culture΄, Acta Musicologica, LXXVII/1: 137-150.
Baltzis, Α. (2012) ‘Destruction créative et principe de disparité en temps de crise’, στο J. T.
Matthews & L. Perticoz (επιμ.) L’Industrie musicale à l’aube du XXIème siècle.
Approches critiques, σελ. 167-199. Paris: L'Harmattan
Boggs, C. & Pollard, T. (2001) ‘Postmodern cinema and Hollywood culture in an age of
corporate colonization’, Democracy & Nature, 7(1): 159-181.
Boyd-Barrett, O. (1989). Media Imperialism: towards an international framework for the
analysis of media systems’, στο J. Curran, M. Gurevitch & J. Woollacott (επιμ.) Mass
communication and society, σελ. 116-135. London: Edward Arnold.
Chan-Olmsted, S. M. & Chang, B.-H. (2003) ‘Diversification strategy of global media
conglomerates: examining its patterns and determinanta’, Journal of Media
Economics, 16(4), 213-233.
Joy, A. & Sherry, J. F. Jr. (2003) ‘Disentangling the paradoxical alliances between art market
and art world’, Consumption, Markets and Culture, 6(3): 155-181.
Lieber, R. J. & Weisberg R. E. (2002) ‘Globalization, culture, and identities in crisis’,
International Journal of Politics, Culture and Society, 16(2): 273-296.
Moulin, R. (2009) Η αγορά της τέχνης. Παγκοσμιοποίηση και νέες τεχνολογίες. Αθήνα:
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.
O’Connor, J. (2005). ‘Creative exports. Taking cultural industries to St Petersburg’,
International Journal of Cultural Policy, 11(1): 45-60.
Papastergiadis, N. (2005) ‘Hybridity and ambivalence. Places and flows in contemporary art
and culture’ , Theory, Culture & Society, 22(4): 39-64.
Shefrin, E. (2004) ‘Lord of the rings, star wars, and participatory fandom: mapping new
congruencies between the internet and media entertainment culture’, Critical Studies
in Media Communication, 21(3): 261-281.
Smiers, J. (2003) Arts under pressure. Promoting cultural diversity in the age of globalization.
London, New York: Zed Books.
Stephan, M. (2005) Diversification strategy of global media conglomerates: a comment’, Journal
of Media Economics, 18(2), 85-103.
Βρύζας, Κ. (1997) Παγκόσμια επικοινωνία. Πολιτισμικές ταυτότητες. Αθήνα: Gutenberg
Μπαλτζής, Α. (2006) ‘Τα νέα μέσα και οι τέχνες: διαδραστικότητα, μη γραμμικότητα και
ανασυγκρότηση της καλλιτεχνικής επικοινωνίας’, στο Σ. Καϊτατζή-Γουίτλοκ & Α.
Μπαλτζής (επιμ.), Καινοτομίες και προκλήσεις στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, σελ. 345-376.
Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Γ. Ιστοσελίδες
- http://users.auth.gr/baltzis/mm1400.html
- http://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity
- http://www.wto.org/
- http://www.wipo.int/portal/index.html.en
- http://culturalpolitics.net/
- http://europa.eu/pol/av/index_el.htm
- http://europa.eu/pol/cult/index_el.htm
- http://www.creativeclusters.com/
- http://apo.org.au/creative-economy
- http://www.labforculture.org/
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ΜΜ2400 Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ-Ι: Ραδιόφωνο
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκοντες:

Εργαστηριακό
8
Ε, Ζ
Χ. Δημούλας,
Γ. Καλλίρης

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΜΜΕ
6
150-180
_
Μ. Ματσιώλα

Περιγραφή Μαθήματος
Εξοικείωση με τους χώρους και τον εξοπλισμό του ραδιοφωνικού στούντιο, σχεδιασμός,
παραγωγή και εκτέλεση ραδιοφωνικών προγραμμάτων, εκμάθηση χρήσης αναλογικούψηφιακού εξοπλισμού (μετεγγραφή εξωτερικού υλικού, τηλεφωνικές συνδέσεις,
ανταποκρίσεις), τεχνικές εγγραφής λόγου και μουσικής υπόκρουσης - ηχογραφήσεις, μη
γραμμική επεξεργασία – συναρμογή ήχου. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα
οργανωθούν σε ομάδες των 6-7 ατόμων με στόχο την οργάνωση και εκτέλεση μιας ραδιοφωνικής
παραγωγής, που σε συνδυασμό με τη γραπτή αναφορά των πεπραγμένων του εργαστηρίου
αποτελούν απαραίτητα παραδοτέα του μαθήματος.
Στόχοι Μαθήματος
 Να κατανοηθούν οι βασικές τεχνολογίες του αναλογικού και ψηφιακού ραδιοφώνου και οι
βασικές τεχνικές ραδιοφωνικής παραγωγής.
 Να αποκτηθεί τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα εξωτερικών ηχογραφήσεων (ρεπορτάζ)
και στη ζωντανή ραδιοφωνική παραγωγή στο στούντιο.
 Να κατανοηθούν οι τεχνολογίες ψηφιακής καταγραφής, επεξεργασίας και ηχητικής μίξης σε
περιβάλλον μη γραμμικής συναρμογής-μοντάζ (non-linear editing -NLE) με στόχο την
παραγωγή ηχητικού περιεχομένου για το ραδιόφωνο (σήματα εκπομπής /αρχής -τέλους,
"μονταρισμένα" ρεπορτάζ, διαφημιστικά κλπ).
 Να αποκτηθεί τεχνογνωσία, εργαστηριακή εμπειρία και εξοικείωση στο σχεδιασμό, την
οργάνωση - παραμετροποίηση και εκτέλεση ραδιοφωνικών παραγωγών.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί τις βασικές τεχνολογίες του ραδιοφώνου και των τεχνικών ραδιοφωνικής
παραγωγής.
2. Χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες ψηφιακής καταγραφής, επεξεργασίας και ηχητικής μίξης σε
περιβάλλον μη γραμμικής συναρμογής-μοντάζ (non-linear editing –NLE).
3. Σχεδιάζει, υποστηρίζει και πραγματοποιεί εξωτερικές ηχογραφήσεις (ρεπορτάζ) και ζωντανές
ραδιοφωνικές παραγωγές στο στούντιο.
4. Συνθέτει την τεχνογνωσία με την εργαστηριακή εμπειρία και εξοικείωση στο σχεδιασμό, την
οργάνωση - παραμετροποίηση και εκτέλεση ραδιοφωνικών παραγωγών.
5. Εφαρμόζει τις αποκτηθείσες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες στην παραγωγή ηχητικού
περιεχομένου για το ραδιόφωνο.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, εργαστηριακές επιδείξεις και ασκήσεις, σχεδιασμός και
εκτέλεση ομαδικής ραδιοφωνικής παραγωγής (project), γραπτή ομαδική εργασία, μελέτη
βιβλιογραφίας, γραπτές εξετάσεις.
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Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας

Εργαστηριακή
άσκηση
(ραδιοφωνική
παραγωγή)

Γραπτή Εργασία

Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση όλων των φάσεων
παραγωγής, μετα-παραγωγής και διανομής - μετάδοσης του
ραδιοφωνικού προγράμματος (ηχογραφήσεις εξωτερικών χώρων
και στο στούντιο, επεξεργασία - μοντάζ, μεταφόρτωση ηχητικού
περιεχομένου υπό μορφή podcast στο διαδίκτυο).

Ώρες

40-50

Έξι 4ωρα εργαστήρια (/ομάδα) και πρόσθετες εργασίες εκτός
στούντιο (σχεδιασμός εκπομπής, εξωτερικές ηχογραφήσεις,
επιλογή μουσικής, κλπ).
Εργαστηριακή αναφορά παρουσίασης και ανάλυσης του
θεωρητικού – τεχνολογικού υπόβαθρου και των φάσεων
σχεδιασμού, υλοποίησης, διανομής - μετάδοσης και αξιολόγησης
της παραγωγής, που βασίζεται σε συνδυασμό βιβλιογραφικής
επισκόπησης και εργαστηριακών πεπραγμένων (έκταση έως
10.000 λέξεις)
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

70-80

40-50
150-180

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Εργαστηριακή παρουσία και
συμμετοχή
Γραπτή Εξέταση (τελική/10’)
Αξιολόγηση ραδιοφωνικής
παραγωγής
Γραπτή εργασία

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον
τελικό βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1-5

25%

5η - 13η εβδομάδα

1, 2, 5

25%

15η – 17η εβδομάδα

2-5

25%

15η - 17η εβδομάδα

1, 4, 5

25%

15η – 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Καλλίρης, Γ. - Μ. Ματσιώλα - Γ. Παπανικολάου, Κ. – Τροχίδης - Α. Φουλούλης (2005)
“Εγχειρίδιο ραδιοφώνου”, εργαστηριακές σημειώσεις, http://e-media.jour.auth.gr
Πολυμεσικός οδηγός εκμάθησης περιβάλλοντος μη-γραμμικής επεξεργασίας ήχου (Cool
Edit Pro) http://e-media.jour.auth.gr.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Παπανικολάου,Γ. - Γ. Καλλίρης - Μ. Ματσιώλα (2003) “Ηλεκτρονικά ΜΜΕ – Ραδιόφωνο”,
διδακτικές σημειώσεις http://e-media.jour.auth.gr
Alton, Everest F. (2011) Εγχειρίδιο Ακουστικής. Θεσσαλονίκ: Τζιόλας
Hausman Carl, Benoit Philip, O'Donnell L. B. (2000) Modern radio production: Production,
programming, and performance", 5th ed., Wadsworth
Γ. Ιστοσελίδες
http://e-media.jour.auth.gr
http://arutv.ee.auth.gr
http://www.emovie.gr
http://www.bksv.com
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http://www.jblpro.com
http://www.bbctraining.com/onlineCourses.asp
http://www.mediacollege.com/audio/
http://www.bbctraining.com/radio.asp
http://audacity.sourceforge.net/manual-1.2/tutorials.html

2900 Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα σήμερα
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκοντες

Θεωρητικό
3
Χειμερινό
Α. Σκαμνάκης

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογή Κατεύθυνσης
ΜΜΕ
5
129 - 149
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Εξετάζεται η εξέλιξη των ελληνικών ΜΜΕ και της ελληνικής δημοσιογραφίας με έμφαση την
περίοδο 1990 έως σήμερα. Αναλύεται, επίσης, η διαμόρφωση της δημοσιογραφίας και του
δημοσιογραφικού επαγγέλματος στη χώρα καθώς επίσης και οι σχέσεις πολιτικής και ΜΜΕ.
Η διαδικασία απορρύθμισης, του ραδιοτηλεοπτικού υποσυστήματος, καθώς επίσης και τα αίτια
και οι επιπτώσεις αποτελούν μέρος του μαθήματος. Ταυτοχρόνως εξετάζεται η κυκλοφορία και
αναγνωσιμότητα των πανελλαδικών εφημερίδων, η τηλεθέαση και η ακροαματικότητα της
τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Ειδική αναφορά γίνεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των
ελληνικών ΜΜΕ και στους θεσμούς εποπτείας. Τέλος η μελέτη των περιφερειακών ΜΜΕ
αποτελεί επίσης μια σημαντική ενότητα στο βαθμό που αυτά έχουν πλέον ένα αυξημένο ρόλο
στο ευρύτερο σύστημα των Μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα.
Στόχοι Μαθήματος
 Να παρουσιαστεί και να αναλυθεί το πεδίο των ΜΜΕ στην Ελλάδα έτσι όπως έχει
διαμορφωθεί σήμερα .
 Να αναλυθεί η δομή και εξέλιξη των ελληνικών ΜΜΕ και οι διαφορές τους με τα ΜΜΕ άλλων
χωρών της Ευρώπης.
 Να αποκτηθεί γνώση για την αγορά των Μέσων(πανελλαδικά και περιφερειακά) στην
Ελλάδα.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Αναλύει κριτικά τις συνθήκες και παραγοντες εξέλιξης και διαμόρφωσης των ΜΜΕ και της
δημοσιογραφίας στην Ελλάδα.
2. Αποτιμά το ρόλο των ελληνικών ΜΜΕ στη κοινωνία και πολιτική.
3. Εξηγεί τα χαρακτηριστικά και τη δομή της αγοράς των μέσων στην Ελλάδα.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, γραπτές εξετάσεις, ανάθεση εργασιών.

168

Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη
Γραπτή εργασία

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Μελέτη
υποχρεωτικής
και
συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας
Έκταση 3.000 λέξεων
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
40 - 50
50 - 60
129 - 149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή εξέταση
Γραπτή εργασία

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1-4
1-4

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
50%
50%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15η -17η εβδομάδα
15η -17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Παπαθανασόπουλος, Σ. (2004) Πολιτική και ΜΜΕ. Αθήνα: Καστανιώτης
Παπαθανασόπουλος, Σ. (2005) Η τηλεόραση στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Καστανιώτης
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Δεμερτζής Ν., Σκαμνάκης Α. (Εισαγωγή-Επιμέλεια) (2000) Τα Περιφερειακά ΜΜΕ στην
Ευρώπη. Αθήνα: Παπαζήσης
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (2005) Ο Ελληνικός Τύπος: 1784 έως σήμερα. Αθήνα:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Λέανδρος, Ν. (2000) Πολιτική Οικονομία των ΜΜΕ. Αθήνα: Καστανιώτης
Φραγκονικολόπουλος Χ. (Εισαγωγή-Επιμέλεια) (2005) ΜΜΕ, Κοινωνία και Πολιτική. Αθήνα:
Ι. Σιδέρης
Ψυχογιός, Δ. (2004) Τα Έντυπα Μέσα Επικοινωνίας. Αθήνα: Καστανιώτης.
Hallin D. C and Mancini P. (2004) Comparing Media Systems. Cambridge University Press

ΜΜ3200 Τεχνικές Διαφήμισης
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

169

Θεωρητικό
3
Ε, Ζ
Βασιλική Μπάνου

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΜΜΕ
5
125 - 150
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Παρουσίαση των κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικών συνθηκών που επηρέασαν την ανάπτυξη της
αγοράς και της διαφήμισης ως λειτουργία επικοινωνίας στην Ελλάδα. Συγγενείς κλάδοι,
Marketing, Δημόσιες Σχέσεις, Προώθηση πωλήσεων. Οικονομικο- κοινωνικός και εμπορικός
ρόλος της διαφήμισης. Διαφημιστική Εταιρία Πλήρων και μη πλήρων υπηρεσιών και λοιποί
φορείς διαφήμισης. Τμήματα, προσωπικό, έργο και αρμοδιότητες. Όλα τα στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας ενός διαφημιστικού μηνύματος. Είδη διαφήμισης και είδη
διαφημιστικής καμπάνιας. Ειδική αναφορά στη διαφήμιση συγκεκριμένων δημοφιλών
προιόντων.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξέταση της λειτουργίας της διαφήμισης, σε συσχετισμό με τις εκάστοτε συνθήκες της
αγοράς και της κοινωνίας.
 Διευκρίνιση των βασικών εννοιών της διαφημιστικής διαδικασίας
 Εξοικείωση με τους νευραλγικούς χώρους μιας διαφημιστικής εταιρίας πλήρων υπηρεσιών,
το ανθρώπινο δυναμικό της και το έργο του.
 Εξοικείωση με τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ενός διαφημιστικού μηνύματος
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας της διαφήμισης μέσα στην κοινωνία και την αγορά.
2. Διακρίνει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των επαγγελμάτων/ειδικοτήτων που αφορούν
τη διαφημιστική διαδικασία
3. Εξηγεί και ακολουθεί τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ενός διαφημιστικού
μηνύματος
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διάλεξη, συζήτηση στο μάθημα, περιπτωσιολογικές μελέτες, εφαρμοστικές ασκήσεις.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διαλέξεις
προετοιμασία
εποπτεία, καθοδήγηση, αξιολόγηση και
βαθμολόγηση των εργασιών

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις

Ώρες
39
40
40

Συνολικός φόρτος εργασίας

119

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή εργασία
(εκπόνηση/παρουσίαση)
Προφορική εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1-3

50%

15η- 17η εβδομάδα

1 -3

50%

15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Γκόμπλιας, Κώστας (1997) Διαφήμιση: Μερικά πράγματα που ξέρω για αυτήν. Αθήνα
Καλαϊτζής, Σωκράτης Γ. (1998) Η διαφήμιση όπως θα θέλατε να την ξέρετε. Αθήνα: Leadrer
Books
Samson, Harland E. (2005) Διαφήμιση: Σχεδιασμός και τεχνικές. Αθήνα: Έλλην
Ζώτος, Γ. (2000) Διαφήμιση: Σχεδιασμός και λειτουργία στα πλαίσια της επιχείρησης και του
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διαφημιστικού γραφείου. Θεσσαλονίκη: University Studio Press
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Κοσκινάς, Πέτρος(1993) 70 χρόνια ελληνικής διαφήισης 1870-1940. Αθήνα: Selector
Παπαπολύζος, Φιλήμων & Κώστας Μαρτσούκος (1997) Η Ελλάδα μέσα από τη διαφήμιση
1940-1989. Αθήνα: Omikron

ΜΜ1800 Oπτική Επικοινωνία
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
ΣΤ , Η
Γ. Πασχαλίδης

Κατηγορία Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΜΜΕ
5
125-150
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Mια αναλυτική και κριτική διερεύνηση της σύγχρονης οπτικής επικοινωνίας, εστιάζοντας στις
πολιτισμικές και ιδεολογικές παραμέτρους της. Με αφετηρία την εξέλιξη των ποικίλων μορφών
και χρήσεων της εικόνας, τόσο της χειροποίητης (ζωγραφική, σχέδιο) όσο και της τεχνικής
(φωτογραφία, κινηματογράφος, τηλεόραση, ψηφιακά μέσα) το μάθημα εστιάζεται στα ιδιαίτερα
προβλήματα ανάλυσης και ερμηνείας που θέτουν οι διάφορες μορφές οπτικής επικοινωνίας σε
ό,τι αφορά αφενός τον ιδιαίτερο τρόπο δομής και οργάνωσής τους, και αφετέρου τις λειτουργίες
τους στην πολιτισμική, πολιτική και κοινωνική ζωή. Σε βάθος μελέτη των εξής παραδειγματικών
περιπτώσεων: εξώφυλλα βιβλίων/δίσκων, πολιτικές, διαφημιστικές και ενημερωτικές αφίσες,
λογότυπα/εμβλήματα, websites, χαρτονομίσματα, χάρτες και σημαίες.
Στόχοι Μαθήματος
 Kατανόηση των χαρακτηριστικών της οπτικής επικοινωνίας και της πολύμορφης παρουσίας
και λειτουργίας της στο σύγχρονο πολιτισμό
 Εξοικείωση με τις διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης και ερμηνείας της εικόνας
 Aνάπτυξη ενός κριτικού οπτικού γραμματισμού
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Διακρίνει και αποτιμά τις βασικές πτυχές και μορφές της οπτικής επικοινωνίας
2. Προσδιορίζει και συζητά κριτικά τις πολιτισμικές και ιδεολογικές διαστάσεις μιας ποικιλίας
μορφών οπτικής επικοινωνίας
3. Εφαρμόζει αναλυτικά και ερμηνευτικά εργαλεία στη μελέτη διαφόρων ειδών οπτικής
επικοινωνίας.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, περιπτωσιολογικές μελέτες και
εφαρμογές, γραπτές εξετάσεις, γραπτή εργασία, παρουσίαση εργασιών στο μάθημα

Φόρτος Εργασίας
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Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτή Εργασία
Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δώδεκα 3ωρες διαλέξεις
Κριτικό δοκίμιο το θέμα του οποίου επιλέγεται από
προτεινόμενο θεματολόγιο, και βασίζεται σε συνδυασμό
βιβλιογραφικής και εμπειρικής έρευνας (έκταση 3.000 λέξεις)
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
36
60 - 70
30 - 40
126 - 146

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή Εξέταση
(ενδιάμεση/2ώρες)
Γραπτή Εργασία

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1,2

40%

7η εβδομάδα

3

60%

15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Berger, Jοhn (1986) H Eικόνα και το Bλέμμα. Aθήνα: Oδυσσέας
Kress, Gunther & Theo van Leeuwen (2010) Η Ανάγνωση των Εικόνων. Η γραμματική του
οπτικού σχεδιασμού. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
Παστουρώ, Μισέλ (2007) Μπλε. Η ιστορία ενός χρώματος. Aθήνα: Μελάνι
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Arnheim, R. (2000) Tέχνη και Oπτική Aντίληψη. Aθήνα: Θεμέλιο
Dyer, G. (1992) H Διαφήμιση ως Eπικοινωνία. Aθήνα: Πατάκης
Gillian, R. (2007) Visual Methodologies. London: Sage
Panofsky, E. (2001) Mελέτες Eικονολογίας. Aθήνα: Nεφέλη
Πανταζής, B. (1989) Xάρτες και Iδεολογίες. Aθήνα: Kάλβος
Παπαϊωάνου, Η. (2009) Η χώρα του Marlboro και η χλιαρή άγρια Δύση. Aθήνα: Άγρα
Παστουρώ, Μ. (2003) Το ρούχο του διαβόλου. Aθήνα: Μελάνι
Πασχαλίδης, Γ. (2008) “Imago Mundi και η διαμάχη για την παγκοσμιοποίηση”, στο Ε.
Χοντολίδου, Ε. - Γ. Πασχαλίδης κ.ά. (επιμ.) Διαπολιτισμικότητα,Tαυτότητες και
Παγκοσμιοποίηση. Aθήνα: Gutenberg, 35-54.
Πασχαλίδης, Γ. (2011) “Γέφυρες, πόρτες, παράθυρα. Οι μεταφορικές βάσεις και υπερβάσεις
των συνόρων”, στο Γ. Πασχαλίδης, Γ-Ε. Χοντολίδου & Ι. Βαμβακίδου (επιμ.) Σύνορα,
Περιφέρειες, Διασπορές. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 429-82.
Peirce, C.S. (1981) “H Λογική ως Σημειωτική: H Θεωρία των Σημείων”, στο Kείμενα Σημειολογίας. Aθήνα: Nεφέλη
Γ. Ιστοσελίδες
- http://www.edwardtufte.com/tufte/index
- http://www.visual-literacy.org/
- http://www.humanities.umd.edu/vislit/
Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
Hustwit, Gary (σκην.) Helvetica (2007, 80’)
Hustwit, Gary (σκην.) Οbjectified (2009, 75’)
Pray, Doug (σκην.) Art & Copy (2009, 88’)
BBC, The Beauty of Maps (2011, 4X30’)

ΜΜ2100 Σημειολογία και Αισθητική του Κινηματογράφου
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Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων/ουσα:

Θεωρητικό
3
Δ, Στ
Χ. Σβαλίγκου

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΜΜΕ
5
126 - 146
-

Περιγραφή Μαθήματος
Θεωρία και αισθητική του κινηματογράφου που αφορά στην αισθητική αποτίμηση και και τη εν
γένει σημειολογική προσέγγιση του κινηματογραφικού φαινομένου. Εκκινώντας από την
ιστορική εξέλιξη και την περιγραφή του κινηματογραφικού γίγνεσθαι (Eisenstein, John Ford,
Howard Hawks κ.ά.), στο μάθημα επιχειρείται μία αποτελεσματική μέθοδος ανάλυσης ταινιών.
Η μέθοδος αυτή αφενός στηρίζεται στη θεωρία του auteur, αφετέρου δε θέτει στην υπηρεσία
της σημειωτικής μελέτης τα θεωρητικά ερείσματα της δομικής ανάλυσης (στρουκτουραλισμού)
του Lévi Strauss. H κινηματογραφική γλώσσα αναλύεται σε δύο επίπεδα της σύνθεσης και της
εκτέλεσης. Επιπλέον, ερευνάται η λειτουργία του γυναικείου «προσώπου» στον κινηματογράφο.
Τέλος, εξετάζεται η σχέση της κινηματογραφικής αναπαράστασης με τη ζωγραφική, αλλά και τη
λογοτεχνία.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με τους αισθητικούς και σημειολογικούς κώδικες για την κατανόηση των
νοηματικών δομών του κινηματογράφου.
 Προσέγγιση της θεωρίας της δομικής ανάλυσης: κατηγοριοποίησης, τυπολογίας, εύρεσης
σχέσεων, αμφισημίας των στοιχείων-σημείων των ταινιών.
 Εφαρμογή των παραπάνω σημειακών συστημάτων για την κατανόηση και την ερμηνεία των
φιλμ μεγάλων σκηνοθετών.

Mαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
1. Αναλύει και να ερμηνεύει, βάσει της δοκιμής κωδίκων, τις κινηματογραφικές δημιουργίες
σκηνοθετών (auteurs) οι οποίοι μεταδίδουν τις ιδέες, τις ιδεολογίες και τα μηνύματά τους
μέσω των ταινιών τους.
2. Συνάγει συμπεράσματα πάνω στο βαθύτερο περιεχόμενο και τις σημασίες που
εμπεριέχονται στις ταινίες ενός δημιουργού, εφόσον θα έχει εφαρμόσει τους κατάλληλους
κώδικες.
3. Εισάγει επίσης επινοητική ελευθερία στην ερμηνεία του/της, δηλαδή πρωτοβουλία ως προς
την τελική και ολοκληρωμένη αποτίμηση του έργου του εκάστοτε σκηνοθέτη, έχοντας
προσθέσει και τη δική του/της άποψη.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, προβολή και κριτική ανάλυση ταινιών, γραπτή εργασία.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτή Εργασία
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Περιγραφή
Δώδεκα τρίωρες διαλέξεις
Έκταση 3.000 λέξεις

Ώρες
36
40 - 50

Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο.
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ανεξάρτητη μελέτη

50 - 60
126-146

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1,2,3
1,2,3

Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή εξέταση
Γραπτή εργασία

Βαρύτητα
στον τελικό βαθμό
50%
50%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15η - 17η εβδομάδα
15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Κολοβός Ν. (2006) Η γυναίκα στον κινηματογράφο. Αθήνα: Αιγόκερως
Χηθ, Σ. (1990) Σημειωτική του κινηματογράφου. Αθήνα: Αιγόκερως
Wollen, P. (χχ) H σημειολογία του κινηματογράφου. Αθήνα: Κάλβος
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Sadoul, G. (χχ) H ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Αθήνα: Δαμιανός-Δωδώνη,
Δαυλόπουλος, Τ. (1990) Χρόνος-Κινηματογράφος-Μοντάζ. Αθήνα: Αιγόκερως
Μπαζέν, Α. (1998) Τι είναι ο κινηματογράφος (κεφ. 1, 2. Αθήνα: Αιγόκερως
Γ. Ιστοσελίδες
http://www.cinemanews.gr
http://en.www.wikipedia.org/wiki/
Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
Ταινίες

Μ2300 Τηλεόραση και Ψυχαγωγία
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
ΣΤ , Η
Βασιλική Μπάνου

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/ Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΜΜΕ
5
125-150
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Τηλεοπτικά ψυχαγωγικά προγράμματα και ένταξή τους στις ανάγκες της εκάστοτε κοινωνικής
πραγματικότητας. Ιστορική αναδρομή στις πρώτες τηλεοπτικές δεκαετίες στην Ελλάδα. Είδη
προγραμμάτων, σειρές, σήριαλς, σαπουνόπερες, τηλεπαιγνίδια, παιδικές εκπομπές, reality
shows και η εξέλιξή τους μέσα στα χρόνια. Ανάλυση των πιο δημοφιλών προγραμμάτων,
μέτρηση τηλεθέασης, κριτική, promotion εκπομπών
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Στόχοι Μαθήματος
 Η παρατήρηση του «τηλεοπτικού» κοινού, από την εποχή της πρώτης εμφάνισης της
τηλεόρασης στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα.
 Η παρακολούθηση της εξέλιξης του τηλεοπτικού προιόντος
 Η ανάλυση περιεχομένου των δημοφιλέστερων τηλεοπτικών προγραμμάτων
 Η γνωριμία με τις συνηθέστερες τηλεοπτικές πρακτικές, της μέτρησης τηλεθέασης, κριτικής
και προώθησης εκπομπών.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί τους παράγοντες που αλληλεπιδρούν στο σχεδιασμό και την οργάνωση των
τηλεοπτικών προγραμμάτων (ιστορική, κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα).
2. Αναγνωρίζει και αποτιμά το ρόλο και τη σύσταση του τηλεοπτικού «κοινού –στόχου» για
κάθε τηλεοπτική εκπομπή.
3. Εξηγεί και αξιολογεί τα κυριότερα στοιχεία περιεχομένου των τηλεοπτικών εκπομπών
(κοινωνική και οικονομική διάσταση)
4. Κατανοεί τη σημασία της «μέτρησης τηλεθέασης» και της «συνταγής τηλεθέασης».
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, περιπτωσιολογικές μελέτες, διεξαγωγή έρευνας, προφορική
εξέταση.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη
Διεξαγωγή και
παρουσίαση έρευνας

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Μελέτη της υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας
Διερεύνηση της σύνθεσης και των προτιμήσεων του κοινού
της ψυχαγωγικής τηλεόρασης
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
40
50-60
129 - 139

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Ερευνητική εργασία
(σχεδιασμός, εκπόνηση
και παρουσίαση)
Προφορική εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1-4

50%

13η εβδομάδα

1-4

50%

15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Βαλούκος, Στάθης (2008) Ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Αθήνα: Αιγόκερως
Mullan, Bob (1997) Consuming Television: television and its audience. Oxford: Blackwell
Bignell, Jonathan (2008) An introduction to television studies. Londn: Routledge
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Matelski, Marylin (1991) Daytime television programming. London: Focal Press
Smith, Anthony (1995) Television: An international history. Oxford: Oxford Unversity Press
Silverstone, Roger (1994) Television and Everyday Life. London: Routledge
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ΜΜ2500 Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ-ΙΙ: Τηλεόραση
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκοντες

Εργαστηριακό
8
ΣΤ, Η
Γ. Καλλίρης,
Χ. Δημούλας,

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΜΜΕ
6
150-180
_
Μ. Ματσιώλα

Περιγραφή Μαθήματος
Εξοικείωση με τους χώρους και τον εξοπλισμό του στούντιο τηλεόρασης, σχεδιασμός, παραγωγή
και εκτέλεση τηλεοπτικών προγραμμάτων, τεχνικές φωτισμού (λήψεις σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους), εξειδικευμένες τεχνικές επεξεργασίας χρώματος (chroma-keying /blue
box), εκμάθηση χρήσης αναλογικού-ψηφιακού εξοπλισμού (λήψη, εγγραφή & επεξεργασία του
οπτικοακουστικού υλικού), τεχνικές μετα-παραγωγής (γραμμική /μη-γραμμική συναρμογή
εικόνας-ήχου, παραγωγή γραφικών & τίτλων σε Η/Υ). Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα
οργανωθούν σε ομάδες των 6-7 ατόμων με στόχο την οργάνωση και εκτέλεση μιας τηλεοπτικής
παραγωγής, που σε συνδυασμό με τη γραπτή αναφορά των πεπραγμένων του εργαστηρίου
αποτελούν απαραίτητα παραδοτέα του μαθήματος.
Στόχοι Μαθήματος
 Να κατανοηθούν οι βασικές τεχνολογίες της αναλογικής και ψηφιακής τηλεόρασης και οι
βασικές τεχνικές τηλεοπτικής παραγωγής.
 Να αποκτηθεί τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα εξωτερικών τηλεοπτικών γυρισμάτων
(ρεπορτάζ) και σε τηλεοπτικές παραγωγές στο στούντιο.
 Να κατανοηθούν οι τεχνολογίες ψηφιακής καταγραφής, επεξεργασίας και ραδιοτηλεοπτικής
μίξης σε περιβάλλον μη γραμμικής συναρμογής-μοντάζ (non-linear editing -NLE) με στόχο την
παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου για την τηλεόραση (σήματα εκπομπής /αρχής τέλους, "μονταρισμένα" ρεπορτάζ, διαφημιστικά κλπ).
 Να αποκτηθεί τεχνογνωσία, εργαστηριακή εμπειρία και εξοικείωση στο σχεδιασμό, την
οργάνωση - παραμετροποίηση και εκτέλεση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί τις βασικές τεχνολογίες της τηλεόρασης και των βασικών τεχνικών τηλεοπτικής
παραγωγής.
2. Χρησιμοποιεί τις οπτικοακουστικές τεχνολογίες ψηφιακής καταγραφής, επεξεργασίας και
μίξης σε περιβάλλον μη γραμμικής συναρμογής-μοντάζ (non-linear editing –NLE).
3. Σχεδιάζει, υποστηρίζει και πραγματοποιεί εξωτερικά τηλεοπτικά γυρίσματα (ρεπορτάζ) και
τηλεοπτικές παραγωγές στο στούντιο.
4. Συνθέτει την τεχνογνωσία με την εργαστηριακή εμπειρία και εξοικείωση στο σχεδιασμό, την
οργάνωση - παραμετροποίηση και εκτέλεση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών.
5. Εφαρμόζει της αποκτηθείσες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες στην παραγωγή
ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
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Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, εργαστηριακές επιδείξεις και ασκήσεις, σχεδιασμός και
εκτέλεση ομαδικής ραδιοφωνικής παραγωγής (project), γραπτή ομαδική εργασία, μελέτη
βιβλιογραφίας, γραπτές εξετάσεις.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας

Εργαστηριακή
άσκηση
(ραδιοτηλεοπτική
παραγωγή)

Γραπτή Εργασία

Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση όλων των φάσεων
παραγωγής, μετα-παραγωγής και διανομής - μετάδοσης του
τηλεοπτικού προγράμματος (γυρίσματα εξωτερικών χώρων και
στο
στούντιο,
οπτικοακουστική
επεξεργασία-μοντάζυποτιτλισμός, μεταφόρτωση οπτικοακουστικού περιεχομένου
υπό μορφή vodcast /VoD στο διαδίκτυο).

Ώρες

40 - 50

Έξι 4ωρα εργαστήρια (/ομάδα) και πρόσθετες εργασίες εκτός
στούντιο (σχεδιασμός εκπομπής, εξωτερικά γυρίσματα, επιλογή
γραφικών - μουσικής, κλπ).
Εργαστηριακή αναφορά παρουσίασης και ανάλυσης του
θεωρητικού - τεχνολογικού υπόβαθρου και των φάσεων
σχεδιασμού, υλοποίησης, διανομής - μετάδοσης και
αξιολόγησης της παραγωγής, που βασίζεται σε συνδυασμό
βιβλιογραφικής επισκόπησης και εργαστηριακών πεπραγμένων
(έκταση έως 10.000 λέξεις)
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

70 - 80

40 - 50
150 - 180

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Εργαστηριακή
παρουσία/συμμετοχή
Γραπτή Εξέταση
Ραδιοτηλεοπτική
παραγωγή
Γραπτή εργασία

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1-5

25%

5η - 13η εβδομάδα

1, 2, 5

25%

15η – 17η εβδομάδα

2-5

25%

15η – 17η εβδομάδα

1, 4, 5

25%

15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Καλλίρης, Γ. - Μ. Ματσιώλα (2004) “Εγχειρίδιο τηλεόρασης”, εργαστηριακές σημειώσεις,
http://e-media.jour.auth.gr
Πολυμεσικός οδηγός εκμάθησης περιβάλλοντος μη-γραμμικής επεξεργασίας εικόνας (Adobe
Premiere), online: http://e-media.jour.auth.gr.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Παπανικολάου, Γ.- Γ. Καλλίρης (2003) “Ηλεκτρονικά ΜΜΕ – Τηλεόραση”, διδακτικές
σημειώσεις, http://e-media.jour.auth.gr
Εικονική - πολυμεσική πλοήγηση στη νησίδα ελέγχου του εργαστηρίου τηλεόρασης,
http://e-media.jour.auth.gr.
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Πολυμεσικός –διαδικτυακός οδηγός παρουσίασης περιβάλλοντος τρισδιάστατων γραφικών
(3D max) για δημοσιογράφους, online: http://e-media.jour.auth.gr.
Zettl H. (2006) Television Production Handbbok. 9th ed., Belmont, CA: Thomson Wadsworth Zettl,
H. (1992) Τηλεοπτική Παραγωγή: εικόνα, ήχος, φωτισμός, video εγγραφή. Aθήνα:
Έλλην
Κάρλος Χ. (2010) Τηλεοπτική Παραγωγή. Αθήνα: Έναστρον
Whittaker, Ron. Television Production: A Free, Interactive Course in Studio and Field
Production. http://www.cybercollege.com/.
Γ. Ιστοσελίδες
http://e-media.jour.auth.gr
http://arutv.ee.auth.gr
http://www.emovie.gr
http://www.cybercollege.com/
http://www.bbctraining.com/television.asp
http://www.mediacollege.com/lighting/
http://www.mediacollege.com/video/camera/
http://www.mediacollege.com/adobe/premiere/pro/

ΜΜ2600 Αλλαγή Στάσεων και Πειθώ
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
ΣΤ, Ζ
Α. Γαρδικιώτης

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΜΜΕ
5
125-150
-

Περιγραφή Μαθήματος
Εξετάζονται οι βασικές διαδικασίες διαμόρφωσης και αλλαγής στάσεων (πειθούς), καθώς και οι
παράγοντες που την καθορίζουν. Προσδιορίζεται η διάκριση πειθούς και προπαγάνδας και
αναλύονται οι διαδικασίες μορφοποίησης και μέτρησης της κοινής γνώμης. Παρουσιάζονται και
αναλύονται ιστορικά παραδείγματα προσπαθειών πειστικής επικοινωνίας. Δίνεται έμφαση στη
θεωρία των στάσεων, την αλλαγή τους και τη σχέση τους με τη συμπεριφορά. Εξετάζονται οι
θεωρίες κινήτρων και οι συνεπακόλουθες διαδικασίες επεξεργασίας της πειστικής επικοινωνίας.
Επίσης μελετώνται οι διαδικασίες αλλαγής στάσεων σε εφαρμοσμένα πλαίσια.
Στόχοι Μαθήματος
1. Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της μελέτης των στάσεων και της πειθούς.
2. Εμβάθυνση στις προσεγγίσεις μελέτης μέτρησης, διαμόρφωσης και αλλαγής των στάσεων.
3. Κατανόηση της σχέσης των στάσεων με τη συμπεριφορά και των παραγόντων που
επηρεάζουν τη σχέση αυτή.
4. Συγγραφή βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχετικών θεωρητικών και εμπειρικών εργασιών.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
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Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Να αξιολογεί τις βασικές θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις της μελέτης των στάσεων.
2. Να κατανοεί τις υποκείμενες διαδικασίες πειθούς.
3. Να εφαρμόζει τις σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την εξήγηση φαινομένων πειθούς.
4. Να αξιολογεί και να χειρίζεται τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, μελέτες περίπτωσης, γραπτές
εξετάσεις, γραπτή εργασία, παρουσίαση εργασιών στο μάθημα
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Παρουσίαση εργασιών

Περιγραφή
Δώδεκα 3ωρες διαλέξεις
Παρουσιάσεις και συζήτηση των εργασιών
Βιβλιογραφική εργασία: Κριτική προσέγγιση
εμπειρικών ερευνών σε σχετικά θέματα
Μελέτη βιβλιογραφίας και αναζήτηση στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Γραπτή εργασία
Ανεξάρτητη μελέτη

Ώρες
36
3
60 - 70
30 - 40
129 -149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή Εργασία
Γραπτή Εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
3, 4
1-3

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
60%
40%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
14η εβδομάδα
15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Γαρδικιώτης, Α. (2008) Κοινωνική επιρροή: Επισκόπηση και αξιολόγηση της έρευνας και των
θεωριών. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Μιχαλοπούλου, Κ. (2002) Κλίμακες μέτρησης στάσεων. Αθήνα: Οδυσσέας.
Price, V. (1996) Κοινή γνώμη. Αθήνα: Οδυσσέας.
Brock, T., & Green, M. (Eds.) (2005) Persuasion: Psychological insights and perspectives (2nd
ed.). California: Sage.
Crano, W. D., & Prislin, R. (Eds.) (2008) Attitudes and attitude change. New York: Psychology
Press.
Jowett, G., & O’Donell, V. (1992) Propaganda and persuasion (2nd ed.). California: Sage.
Oskamp, S., & Schultz, W. (2005) Attitudes and opinions (3rd ed.). Mahwah: LEA.
O’Keefe, D. J (2002) Persuasion: Theory and research. Thousands Oaks, CA: Sage
Perloff, R. (2003) The dynamics of persuasion: Communication and attitudes in the 21st century.
Mahwah: LEA.
Petty, R., & Cacioppo, J. (1996) Attitudes and persuasion: Classic and contemporary
approaches. Colorado: Westview press.
Pratkanis, A., & Aronson, E. (2000) Age of propaganda: The everyday use and abuse of
persuasion (Rev. ed.). New York: W.H. Freeman.
Γ. Ιστοσελίδες
http://www.influenceatwork.com/
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http://www.issp.org/
http://www.simplypsychology.org/attitudes.html
http://www.cios.org/encyclopedia/persuasion/Aintroduction_2whystudy.htm

ΜΜ3000 Ελληνική Εξωτερική Πολιτική & ΜΜΕ
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Δ, ΣΤ, Η
Χρήστος Α.
Φραγκονικολόπουλος

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΜΜΕ
5
125-150
ΓΕ1000
-

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει τη σχέση ΜΜΕ και εξωτερικής πολιτικής, το ρόλο των ΜΜΕ στη διαμόρφωση
της ατζέντας στην εξωτερική πολιτική των κρατών. Ειδική εστίαση στο ρόλο και επιρροή των
ελληνικών ΜΜΕ στην πορεία που ακολουθούν οι εξωτερικές σχέσεις της χώρας και στη
διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα ελληνικά ΜΜΕ καλύπτουν, αναπαριστούν μια περιοχή
που είναι ευαίσθητη και ίσως ταμπού στην ελληνική εξωτερική πολιτική – τα λεγόμενα ‘εθνικά
θέματα’.
Στόχοι Μαθήματος
 Να εξετάσει το ιστορικό, ιδεολογικό και επικοινωνιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλύπτεται
η εξωτερική πολιτική από τα ελληνικά ΜΜΕ (και συγκεκριμένα η εθνικιστική οπτική υπό την
οποία παραδοσιακά προσεγγίζονται τα ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, στο
πως και γιατί ο πολιτικός λόγος του ελληνικού πολιτικού συστήματος τα έχει ‘κωδικοποιήσει’
ως ‘εθνικά θέματα’).
 Να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο η διαμεσολάβηση των ΜΜΕ (και ειδικότερα της
τηλεόρασης και του Τύπου) έχει συντελέσει, ώστε τις τελευταίες δεκαετίες, όχι μόνο να
παγιωθεί στο πολιτικό σύστημα και στην κοινή γνώμη, μια εθνικιστική οπτική, αλλά και να
αυτή να έχει ‘φυσικοποιηθεί’, να θεωρείται αυτονόητη και μη προβληματική.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Εξηγούν πως και γιατί τα αποκαλούμενα «εθνικά θέματα» είναι κυρίαρχα στο σύνολο των
διεθνών και εξωτερικών θεμάτων/ειδήσεων
2. Κατανοούν τους όρους και τις έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγραφούν και να
οριστούν τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής που έχουν χαρακτηριστεί ως ‘εθνικά’
3. Κατανοούν πως λαμβάνει χώρα η συστοίχιση των ΜΜΕ με την (εκάστοτε) κυβέρνηση και το
εθνικό κράτος γενικότερα
4. Αναλύουν και αποτιμούν πως διαμορφώνεται η θεματολογία και η πλαισίωση των ειδήσεων
για τα ‘εθνικά θέματα’, καθώς και η μορφική διάθρωση των ειδήσεων και ειδικότερα η
ενημερωδιασκεδαστική τους συγκρότηση
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, γραπτές εξετάσεις, γραπτή εργασία
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Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη
Γραπτή εργασία

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ώρες διαλέξεις
Μελέτη
υποχρεωτικής
και
συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας
Βιβλιογραφική και εμπειρική έρευνα το θέμα της οποίας
επιλέγεται σε συνεργασία με τον διδάσκοντα (έκταση
3.000 λέξεις)
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
30-40
60-70
129-149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή εξέταση
Γραπτή εργασία

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1-3
4

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
70%
30%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15η – 17η εβδομάδα
13η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Πλειός, Γιώργος & Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος (2011) Τα ‘εθνικά θέματα’ στη δίνη
των ΜΜΕ: Το Μακεδονικό, οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό στην
Τηλεόραση και τον Τύπο. Αθήνα: Ι. Σιδέρης
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής
Βαληνάκης, Γιάννης (επιμ.), Ελληνική Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική: 1990- 2010, (Αθήνα,
Ι.Σιδέρης).
Ηρακλείδης, Αλέξης (2008). Άσπονδοι Γείτονες. Ελλάδα-Τουρκία: Η διένεξη του Αιγαίου,
(Αθήνα, Ι. Σιδέρης).
Ιωακειμίδης, Π. (2007). Η Θέση της Ελλάδας στο διεθνές, ευρωπαϊκό και περιφερειακό
σύστημα: Ιστορικές εννοιολογήσεις και σύγχρονη πραγματικότητα, (Αθήνα,
Εκδόσεις Θεμέλιο).
Αρβανιτόπουλος, Κ. & Μ. Κοππά (2005) (επιμ.), 30 χρόνια ελληνικής εξωτερικής πολιτικής:
1974-2004, (Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα).
Ηρακλείδης, Αλέξης (2006) Κυπριακό Πρόβλημα 1974-2004, (Αθήνα, Ι.Σιδέρης).
Τσάκωνας, Π. (επιμ.), (2003) Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. Μια συνολική
προσέγγιση. Τ. Ι & ΙΙ, (Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα).
Βιβλιογραφία Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής & ΜΜΕ
Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος Α.
& Νίκος Παναγιώτου, «Ερμηνευτικά Πλαίσια και
Κανονιστικές Εικόνες Μέγα-Γεγονότων: Η κάλυψη του «Τείχου της Ιστορίας» από τις
ελληνικές εφημερίδες το 1989 και το 2009», στο Κ. Κεντρωτής (επιμ.), Είκοσι χρόνια
μετά από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου: Αποτιμήσεις και Προοπτικές,
(Εκδόσεις Ι. Σιδέρης 2011).
Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος Α. «Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ατζέντα των
διεθνών
σχέσεων στον 21ο αιώνα: Μια κριτική αποτίμηση των παραγόντων που καθορίζουν
ποια
γεγονότα είναι άξια να καλυφθούν δημοσιογραφικά», Εισαγωγή
στο C. Patterson & A.
Sreberny (επιμ.) Διεθνείς Ειδήσεις (Εκδόσεις Ι. Σιδέρη 2011), Kaitatzi, Sophia & Christos
Frangonikolopoulos, “Vox Populi, Vox Dei. Reporting the Iraq War
in Greece”, στο Stig A.
Nohrstedt & Rune Ottosen (eds.), Global War-Local Views:
Media Images of the Iraq War,
(Göteborg University, Nordicom, 2005).
Lazarou, Ε. (2009). Mass Media and the Europeanization of Greek-Turkish Relations:
discourse transformation in the Greek press 1997-2003, (GreeSE Paper No 23, Hellenic
Observatory, LSE).
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Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος & Ν. Παναγιώτου (2008). «Η επίδραση των παγκοσμίων
δικτύων ενημέρωσης στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις», Ζητήματα
Επικοινωνίας, 7, σ. 39-55.
Frangonikolopoulos, C (2007). “The Media and Foreign Policy: The case of Greece”, Etudes
Helleniques/Hellenic Studies, 15 (1), σ.161-187.
Σκουλαρίκη, A. (2007). «Ο δημόσιος λόγος για το έθνος με αφορμή το Μακεδονικό (19911995): Πλαίσιο, Αναπαραστάσεις και ΜΜΕ», στο Μ. Κοντροχρήστου (επιμ.),
Ταυτότητα και ΜΜΕ στη Σύγχρονη Ελλάδα, (Αθήνα, Παπαζήσης).
Τερζής, Γ. (2007). «Δόμηση αντιθετικών ταυτοτήτων», στο Μ. Κοντοχρήστου (επιμ.),
Ταυτότητα και ΜΜΕ στη Σύγχρονη Ελλάδα, (Αθήνα, Παπαζήσης).
Kostarella, I. (2007). “Framing the Other: Turkey in the Greek Press”, GMJ: Mediterranean
edition (2) 1, σ. 23-32.
Panagiotou, Ν. (2006). “The role of the Greek Press in Greek-Turkish rapprochement: The
Coverage of the ‘Anan’ Plan for the Settlement of the Cyprus Conflict”, (Ramses
Working Papers, European Studies Centre, Oxford, No 6).
Μητσός, Μ. (2005). «Πόσο ‘ζυγίζει’ ο Μπερλινγκουέρ; Μερικές σκέψεις για την παρουσία
των διεθνών ειδήσεων στον ελληνικό Τύπο», στο Χ. Φραγκονικολόπουλος (επιμ.),
ΜΜΕ. Κοινωνία και Πολιτική-Ρόλος και Λειτουργία στη Σύγχρονη Ελλάδα, (Αθήνα, Ι.
Σιδέρης).
Παναγιώτου, Ν. (2005), Τύπος και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. Η παρουσίαση των
Ελληνοτουρκικών σχέσεων από τον ελληνικό ημερήσιο πολιτικό τύπο κατά τη χρονική
περίοδο 1977-2000, (Διδ. Διατριβή, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ).
Μητρόπουλος, Δ. (2003). «Εξωτερική Πολιτική και Ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης:
Υποταγή, Χειραφέτηση και Απάθεια», στο Π. Τσάκωνας (επιμ.), Σύγχρονη Ελληνική
Εξωτερική Πολιτική, Τόμος Α’, (Αθήνα, Ι. Σιδέρης).
Βουλέλης, N. (2005). «Πόλεμοι, συγκρούσεις, διεθνείς κρίσεις και ελληνικά ΜΜΕ», στο Χ.
Φραγκονικολόπουλος (επιμ.), ΜΜΕ. Κοινωνία και Πολιτική-Ρόλος και Λειτουργία
στη Σύγχρονη Ελλάδα, (Αθήνα, Ι. Σιδέρης).
Kondopoulou, M. (2002). “The Greek Media and the Kosovo Crisis”, Conflict and Communication
online, 1(2):1-11
Γιαλλουρίδης, Χ. & Β. Κεφαλά (2001). Κόσσοβο: Η εικόνα του πολέμου, (Αθήνα, Ι. Σιδέρης).
Γιαλλουρίδης, Χ. (2001). Η Ελληνο-Τουρκική Σύγκρουση. Η Οπτική του Τύπου, (Αθήνα, Ι.
Σιδέρης).
Μαυροειδής, Κ. (1999) «Κοινή Γνώμη και Εξωτερική Πολιτική: Η περίπτωση του Μακεδονικού Ζητήματος στη δεκαετία του 1990», Αγορά Χωρίς Σύνορα, 5(1), σ. 54-72.
Demertzis N., S. Papathanasopoulos & A. Armenakis (1999). “Media and Nationalism: The
Macedonian Question”, The Harvard International Journal of Press Politics, 4, σ.2650.
Δεμερτζής, N. & Α. Aρμενάκης (1998). «Εθνική ταυτότητα και εθνικά θέματα στα ΜΜΕ: Η
περίπτωση της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ στον Τύπο», Το
Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 23, σ. 115-138.
Αρμενάκης, Α., Ν. Δεμερτζής, X. Γκοτζόπουλος, Ρ. Παναγιωτοπούλου & Δ. Χαραλάμπης, (1996),
«Το Μακεδονικό ζήτημα κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 1991-Απριλίου 1993»,
Επιθεώρηση
Κοινωνικών Ερευνών, 89, σ.188-231.
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ΜΜ3100 Ιδεολογία, κοινωνικές ταυτότες και ΜΜΕ
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
ΣΤ, Η
Βασίλης Βαμβακάς

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΜΜΕ
5
126 -146
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα αυτό εξετάζει τα ΜΜΕ ως ένα προνομιακό πεδίο διερεύνησης των διεργασιών που
διαμορφώνονται στο χώρο της ιδεολογίας και των κοινωνικών ταυτοτήτων. Μετά από μια
επισκόπηση των εννοιών ιδεολογία/ταυτότητα μέσα από την κοινωνική θεωρία (από τις μεταμαρξιστικές προσεγγίσεις μέχρι τις πιο σύγχρονες θεωρήσεις της υποκειμενικότητας) θα
μελετηθεί ο ρόλος των ΜΜΕ στην αναπαραγωγή συγκεκριμένων κοινωνικών αναπαραστάσεων,
προτύπων και υποκουλτούρων. Η διερεύνηση της σημασίας του στυλ, της πολιτισμικής διάκρισης
και της καταναλωτικής συμπεριφοράς στα ‘πρότυπα’ που προβάλουν τα ΜΜΕ αποτελεί κεντρικό
άξονα του μαθήματος. Ιδιαίτερο ερευνητικό βάρος θα δοθεί στη μεταπολιτευτική Ελλάδα και
στην εξιχνίαση της λειτουργίας των ΜΜΕ ανάμεσα στα ιδεολογικά δίπολα
εκσυγχρονισμός/αρχαϊσμός,
ελιτισμός/λαϊκισμός,
κοσμοπολιτισμός/εθνικισμός,
αυταρχισμός/φιλελευθερισμός.Κινηματογράφος, τηλεόραση, περιοδικός και ημερήσιος τύπος,
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οποιοδήποτε μέσο εμπεριέχει εικονογραφικές δυνατότητες θα
αποτελέσουν τις βασικές ‘πηγές’ άντλησης παραδειγμάτων μελέτης και έρευνας στην
προσπάθεια να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο συγκροτούνται στη δημόσια σφαίρα
συγκεκριμένα στερεότυπα ή αμφίσημες ταυτότητες.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξέταση των βασικών θεωρητικών σχημάτων περί ιδεολογίας καθώς και σημαντικών
ιδεολογικών σχημάτων
 Κατανόηση της συμβολής των ΜΜΕ στην ενίσχυση των σημαντικότερων ιδεολογιών
 Κατανόηση της συμβολής των ΜΜΕ στον προσδιορισμό των καθημερινών ατομικού και
συλλογικού προσδιορισμού των ταυτοτήτων.
 Διερεύνηση των βασικών ιδεολογικών σχημάτων και κοινωνικών ταυτοτήτων που
προβλήθηκαν ή στιγματίστηκαν από τα ΜΜΕ την περίοδο της μεταπολίτευσης
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοήσει τους βασικούς τρόπους προσδιορισμού της ιδεολογίας και της κοινωνικής
ταυτότητας μέσα από σημαντικές θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνιολογίας των ΜΜΕ
2. Εξοικειωθεί με τη μέθοδο της ανάλυσης λόγου
3. Εξοικειωθεί με τα εργαλεία έρευνας της εθνολογίας των ΜΜΕ
4. Εφαρμόσει το παραπάνω θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο στη μελέτη συγκεκριμένων
μηνυμάτων των ΜΜΕ
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, περιπτωσιολογικές μελέτες και
εφαρμογές, γραπτή εργασία, παρουσιάσεις.
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Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτή εργασία
Παρουσίαση

Περιγραφή
Δώδεκα 3ωρες διαλέξεις
Κριτικό δοκίμιο το θέμα του οποίου επιλέγεται από
προτεινόμενο θεματολόγιο, και βασίζεται σε συνδυασμό
βιβλιογραφικής και εμπειρικής έρευνας (έκταση 5.000 λέξεις)
Παρουσίαση ζητημάτων που θίγονται στην υποχρεωτική και
συμπληρωματική βιβλιογραφίας
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
36
60-70
30-40
126-146

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Παρουσίαση
Γραπτή Εργασία

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1 , 2, 3
4

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
70%
30%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
10-12η εβδομάδα
15-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Κοντοχρήστου, Μ. (επιμ.) (2007) Ταυτότητα και ΜΜΕ στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα:
Παπαζήσης
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Πλειός, Γ. (2001) Ο λόγος της εικόνας. Ιδεολογία και πολιτική, Παπαζήσης, Αθήνα, 2001 (κυρίως
σελίδες 139-194)
Δοξιάδης, Κ. (1992) Υποκειμενικότητα και εξουσία: για τη θεωρία της ιδεολογίας, Πλέθρον,
Αθήνα, 1992, (κυρίως σελίδες 35-70)
Fiske, J. (2000) H ανατομία του τηλεοπτικού λόγου, Δρομέας, Αθήνα, (κυρίως σελίδες 63130)
Brantlinger, P. (1999) Άρτος και θεάματα, Νησίδες, 1999
Κωνσταντινίδου, X. (2002) «Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και η Παραγωγή Νοήματος.
Θεωρητικές προσεγγίσεις και προοπτικές – α’ μέρος», Επιθεώρηση Κοινωνικών
Ερευνών, τχ. 108-109, σελ. 139-188
Πασχαλίδης, Γ. (1999) «Η πολιτισμική ταυτότητα ως δικαίωμα και ως απειλή. Η διαλεκτική
της ταυτότητας και η αμφιθυμία της κριτικής στο Χ.Κωσταντονόπουλος,
Λ.Μαράτου-Αλιπράντη, Δ.Γερμανός, Θ.Οικονόμου (επιμ): «Εμείς» και οι «άλλοι»
αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα, ΕΚΚΕ, Τυπωθήτω, Αθήνα 1999, σσ.73-83.
Αλτουσέρ, Λ. (1990) Θέσεις, Θεμέλιο, Αθήνα (κυρίως σελίδες 69-121)
Hall, S. (1998) «Η επανακάλυψη της “ιδεολογίας”: Η επάνοδος του απωθημένου στις μελέτες
για τα μέσα» στο Μ.Κομνηνού - Χ.Λυριντζής (επιμ) Κοινωνία, Εξουσία και
Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας, Παπαζήσης, Αθήνα, σσ.89- 146
Howarth, D. (2008) H έννοια του λόγου, Πολύτροπον, Aθήνα
Barthes,R. (1979) Μυθολογίες, Ράππας
Eco, U. (1988) O υπεράνθρωπος των Μαζών, Γνώση, Αθήνα
Fiske, J. & J. Hartley (1992) Η γλώσσα της τηλεόρασης, Αιγόκερως, Αθήνα, (σελ. 93-100)
Μαδιανού, M. (2008) Έθνος, ταυτότητες και τηλεόραση στη σύγχρονη Ελλάδα, Πατάκης,
Αθήνα, (σελ. 95-118)
Κόρνερ, T. (2001) «Επανακτίμηση της πρόσληψης, στόχοι, έννοιες και μέθοδοι» στο J. Curran
& M. Gurevitch (επιμ.) ΜΜΕ και Κοινωνία, Πατάκης, Αθήνα, (σελ. 393-426)
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Laclau, Ernesto (1983) Πολιτική και ιδεολογία στη μαρξιστική θεωρία: καπιταλισμός,
λαϊκισμός, φασισμός, Θεσσαλονίκη: Σύγχρονα Θέματα
Δεμερτζής, Νίκος & Θάνος Λίποβατς (2006) Φθόνος και μνησικακία. Τα πάθη της ψυχής και
κλειστή κοινωνία, Πόλις, Αθήνα
Φραγκονικολόπουλος, Xρ. & Γ.Πλειός (2011) Τα ‘εθνικά θέματα’ στη δίνη των ΜΜΕ. Το
Μακεδονικό, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό στην τηλεόραση και τον
Τύπο, Σιδέρης

ΓΕ2200 Θέατρο του 20ού αιώνα
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
Δ, Στ
Χ. Σβαλίγκου

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής
4
102 - 112
-

Περιγραφή Μαθήματος
Θεωρία σημειωτικής του ολικού θεατρικού λόγου η οποία, ως σημαντικός κλάδος της
θεατρολογικής επιστήμης, προωθεί τη γνώση πάνω στα πολλαπλά επίπεδα ανάλυσης των
σημειακών συστημάτων και της εν γένει δομής του θεατρικού έργου. Για το σκοπό αυτό, το εν
λόγω μάθημα μετέρχεται τη μεθοδολογία και τους κώδικες ερμηνείας που προτείνει η
Σημειωτική, προκειμένου να επιτευχθεί η προσέγγιση, η κατανόηση και η ερμηνεία του
θεατρικού έργου, τόσο ως κειμένου, όσο και ως παραστάσεως. Οι κώδικες της σημειωτικής
θεατρολογίας εφαρμόζονται δυνητικά σε έργα από το ελληνικό έως και το παγκόσμιο ρεπερτόριο
όλων των εποχών, συμπεριλαμβανομένου και του αρχαιοελληνικού δράματος.
Στόχοι Μαθήματος
 Προσέγγιση και κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της Θεατρολογίας, των κωδίκων
σημασίας και των εν γένει δομών του ολικού θεατρικού λόγου.
 Εφαρμογή των παραπάνω κωδίκων και μεθοδολογικών εργαλείων σε συγκεκριμένα
θεατρικά έργα με στόχο την αποκρυπρογράφηση της σημασίας και των μηνυμάτων που
ενυπάρχουν σε αυτά.
 Δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων ύστερα από δοκιμή των προαναφερόμενων
μεθόδων σε οποιοδήποτε θεατρικό έργο.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Αναγνωρίζει τους κώδικες και τους τρόπους συμπερασμού όσον αφορά στην ερμηνεία των
θεατρικών έργων.
2. Εφαρμόζει τις γνώσεις αυτές, συμπληρώνοντας τα σημασιολογικά κενά, να επιλέγει τις
ερμηνείες που προτιμά, να δοκιμάζει εκ νέου διαφορετικές ή/και αντιφατικές μεθόδους
αποκωδικοποίησης των έργων.
3. Συνδυάζει τις γνώσεις των κωδίκων που διδάχθηκε με μια ευρύτερη γνώση που αφορά το
ιστορικο-κοινωνικό περιβάλλον της λογοτεχνικής περιόδου στην οποία εντάσσεται το
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εκάστοτε έργο που διερευνάται για μια ολοκληρωμένη αποτίμηση του έργου.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, ανάγνωση και ανάλυση θεατρικών
έργων, παρουσίαση ειδικών (σκηνοθετών κ.ά.), παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανάγνωση θεατρικών έργων

Περιγραφή
Δώδεκα 3ωρες διαλέξεις
Κριτική ανάλυση των θεατρικών έργων
Μελέτη
υποχρεωτικής
και
συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο.
Παρακολούθηση παραστάσεων σε θέατρα της πόλης και
συζήτηση.
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ανεξάρτητη μελέτη
Παρακολούθηση
παραστάσεων

Ώρες
36
20
40-50
6
102-112

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1, 2, 3
1, 2, 3

Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτές εξετάσεις
Γραπτή εργασία

Βαρύτητα
στον τελικό βαθμό
50%
50%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15η - 17η εβδομάδα
15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Kitto, H.D.F. (1993) Η αρχαία ελληνική τραγωδία. Αθήνα: Παπαδήμας
Τίτου Μακκίου Πλαύτου, Αμφιτρύων.
Ένα έργο του αρχαιοελληνικού δράματος (εναλλασσόμενα)
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Σβαλίγκου, Σ. (1997) Το μεταφυσικό παράλογο στη θεατρική παρωδία: Διακείμενο και μύθος.
Αθήνα: Paulos
Σβαλίγκου, Χ. (2002) Θέατρο και Αρχι-Θεατής. Αθήνα: Paulos
Παπανδρέου, Ν. (1994) Περί θεάτρο. Θεσσαλονίκη: University Studio Press,
Kott, J. (1988) Ένα θέατρο ουσίας. Αθήνα: Χατζηνικολής

ΓΕ2600 Οργάνωση και Επεξεργασία Δεδομένων (Θ/Α)
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ώρες/
Εβδομάδα:
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Θεωρητικό-Άσκηση
3

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:

Επιλογής
4
109 - 119

Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Γ, Ε
Κ. Α. Μπαρμπαργύρης

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

ΓΕ1100

Διδακτική/ Εργαστηριακή
συνδρομή:

_

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τη διδασκαλία αρχών και τεχνικών οργάνωσης και επεξεργασίας
δεδομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων (ΒΔ)
δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει: Εισαγωγή
στις βάσεις δεδομένων (βασικοί ορισμοί και ιστορική εξέλιξη), Οργάνωση και επεξεργασία
δεδομένων στο Microsoft Excel, Διαχείριση ΒΔ με το πρόγραμμα Microsoft Access, Δημιουργία
ΒΔ (σχεδίαση βάσης, πίνακες, σχέσεις πινάκων), Εργασία με δεδομένα (καταχώρηση,
ενημέρωση, αναζήτηση), Σύνταξη και εκτέλεση ερωτημάτων (επιλογής, διασταύρωσης,
ενημέρωσης), Σχεδίαση και χρήση φορμών, Δημιουργία και εκτύπωση αναφορών/εκθέσεων,
Συνεργασία προγραμμάτων διαχείρισης δεδομένων και λοιπών εφαρμογών αυτοματισμού
γραφείου (συγχώνευση αλληλογραφίας), On-line ΒΔ και ΒΔ στο Διαδίκτυο, Ψηφιακές
βιβλιοθήκες.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με τις αρχές και τις τεχνικές οργάνωσης και επεξεργασίας δεδομένων.
 Κατανόηση της λειτουργίας και διαχείρισης των βάσεων δεδομένων και των συστατικών
στοιχείων τους (πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις).
 Εφαρμογή της μεθοδολογίας σχεδίασης και υλοποίησης βάσεων δεδομένων σε πραγματικές
περιπτώσεις.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Χρησιμοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο μία υφιστάμενη Βάση Δεδομένων (ΒΔ), αλλά και
να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν, και να διαχειριστούν μία νέα ΒΔ.
2. Εκτελούν βασικές εργασίες εισαγωγής, ενημέρωσης και διαγραφής δεδομένων στη ΒΔ.
3. Δημιουργούν και εκτελούν απλά, αλλά και σύνθετα ερωτήματα για την αναζήτηση
πληροφοριών στη ΒΔ, και τη διασταύρωση δεδομένων.
4. Σχεδιάζουν και χρησιμοποιούν φόρμες εισαγωγής και ενημέρωσης δεδομένων, και να
σχεδιάζουν και να εκτυπώνουν εκθέσεις με ομαδοποιημένα δεδομένα.
5. Χρησιμοποιούν ΒΔ στο Διαδίκτυο για τη λήψη, τόσο πληροφοριών καταλόγου, όσο και
βιβλιογραφικών αναφορών.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, εργαστηριακές ασκήσεις, ατομικό
project σχεδίασης και υλοποίησης βάσης δεδομένων, γραπτές εξετάσεις, εργαστηριακές
εξετάσεις στον υπολογιστή.

Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Εργαστηριακή άσκηση
Φροντιστήριο
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Περιγραφή
Δώδεκα διαλέξεις (δύο ώρες ανά εβδομάδα)
Δώδεκα εργαστηριακές ασκήσεις (μία ώρα ανά εβδομάδα)
Φροντιστηριακό μάθημα (τρεις ώρες στο τέλος του εξαμήνου)

Ώρες
24
12
3

Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο Διαδίκτυο
Ατομικό project σχεδίασης και υλοποίησης βάσης δεδομένων στην
Microsoft Access, για την οργάνωση και επεξεργασία των
Ατομικό project
δεδομένων του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Δ&ΜΜΕ
(μαθήματα, διδάσκοντες, βαθμολογίες)
Συνολικός φόρτος εργασίας
Ανεξάρτητη μελέτη

30-35

40-45
109 - 119

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Εργαστηριακή άσκηση
(ενδιάμεση/60΄)
Ατομικό project (τελικό)
Γραπτή εξέταση (τελική/45΄)
Εργαστηριακή εξέταση
(τελική/45΄)

Μαθησιακό αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1, 2, 3, 4, 5

20%

2-11η εβδομάδα

1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4

20%
30%

13η εβδομάδα
15-17η εβδομάδα

1, 2, 3, 4, 5

30%

15-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Joyce Cox, Joan Lambert (2011) Ελληνική Microsoft Office Access 2010 Βήμα-Βήμα. Αθήνα:
Κλειδάριθμος
Steve Lambert, M. Dow Lambert III, Joan Preppernau (2008) Ελληνική Microsoft Office Access
2007 Βήμα-Βήμα. Αθήνα:Κλειδάριθμος
Online Training Solutions, Inc. (2005) Ελληνική Microsoft Office Access 2003 Βήμα-Βήμα.
Αθήνα: Κλειδάριθμος
Βέγλης,Α. & Κ. Μπαρμπαργύρης (2000) Ασκήσεις και Τεχνικές Αυτοματισμού Γραφείου,
Θεσσαλονίκη: Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Coronel, C. - Morris, S. – Rob, P. (2010) Database Systems: Design, Implementation and
Management, 9th Edition, Cengage Learning, 2010.
Whitehorn, Mark - Bill Marklyn (2007) Inside Relational Databases with Examples in Access.
Springer
Kresh, Diane (Ed.) (2007) The Whole Digital Library Handbook. American Library Association
Stephen, Moira (2006) Databases with Access: Learning Made Simple. ButterworthHeinemann,
Ζαχαρής, K. κ.ά. (2000) Βάσεις Δεδομένων ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα
Γ. Ιστοσελίδες
Το μάθημα υποστηρίζεται από αυτόνομο ιστοχώρο (web-site):
[http://veria.jour.auth.gr/ge2600/]
Η πρόσβαση στην κεντρική σελίδα, τις ανακοινώσεις και τη συνοπτική περιγραφή του
μαθήματος είναι ελεύθερη για όλους, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές (περιγραφή και
βιβλιογραφία του μαθήματος, πρόγραμμα και περιεχόμενο των εβδομαδιαίων μαθημάτων,
τρόπος και αποτελέσματα της αξιολόγησης, θέματα εργασιών και εξετάσεων παρελθόντων
ετών, on-line πηγές), γίνεται με τη χρήση εξατομικευμένων κωδικών πρόσβασης για κάθε
φοιτητή.
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Microsoft Access: Official site [http://office.microsoft.com/el-gr/access/FX100487571032.aspx]
Microsoft Access: Official training [http://office.microsoft.com/elgr/training/CR101582831032.aspx]
Microsoft Excel: Official training [http://office.microsoft.com/elgr/training/CR100479681032.aspx]
Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
Προσφέρεται μέσα από υποστηρικτικό ιστοχώρο με ειδικό οπτικο-ακουστικό εκπαιδευτικό
υλικό, σε μορφή βίντεο ροής : http://veria.jour.auth.gr/training/ge2600.htm

ΓΕ4900 Γερμανικά IIΙ (DaF Brückenkurs)
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
Α,Γ
Φ. Γαλατσοπούλου

Κατηγορία Μαθήματος:

Επιλογής

ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/ Εργαστηριακή
συνδρομή:

4
100-120
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές με γνώσεις επιπέδου γλωσσομάθειας Α2-Β1 στη
γερμανική γλώσσα και τους προετοιμάζει για να παρακολουθήσουν τις ξενόγλωσσες
δημοσιογραφικές εφαρμογές και το μάθημα 'γερμανικά για ειδικούς σκοπούς'.
Χρησιμοποιούνται αυθεντικά κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό από την Deutsche Welle
www.dw.de και τον δικτυακό τόπο www.zeitklicks.de .
Στόχοι Μαθήματος
 Να κατανοήσουν οι φοιτητές το σύνθετο και ποικίλο προφορικό και γραπτό λόγο, όπως
εμφανίζεται στην καθημερινή ζωή.
 Να εξασκήσουν τη δεξιότητα παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου
 Να εξασκηθούν στην κατανόηση αυθεντικών κειμένων.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1.
Θα έχουν εξασκήσει τις βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες
2.
Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γερμανική γλώσσα σε ικανοποιητικό βαθμό
3.
Θα γνωρίζουν και θα κατανοούν θέματα Γερμανικού Πολιτισμού
4.
Θα διαβάζουν και θα καταλαβαίνουν γερμανικές εφημερίδες
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διδασκαλία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Blackboard,ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και
εργασίες σε ομάδες, ομαδική αξιολόγηση.

Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
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Περιγραφή

Ώρες

Ηλεκτρονικά μαθήματα με κείμενα
γλωσσικές ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και
ασκήσεις κατανόησης κειμένων.

10 ενότητες

40

Μελέτη ηλεκτρονικών
διαδίκτυο

Ανεξάρτητη μελέτη
Συγγραφή ατομικών και ομαδικών
εργασιών

πηγών

στο
20

Εργασίες σύμφωνα με τις θεματικές του
μαθήματος
Συνολικός φόρτος εργασίας

40-60
100-120

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Τελική εξέταση
Διαμορφωτική αξιολόγηση
μέσω των ασκήσεων των
διαφορετικών ενοτήτων

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1,2,3,4

Βαρύτητα στον
τελικό βαθμό
90%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15η-17η εβδομάδα

1,2,3,4

10%

Κάθε εβδομάδα σε κάθε
νέα ενότητα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Großes Übungsbuch Grammatik, Hueber Verlag
B. Ιστοσελίδες
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ‘Blackboard’ προτείνονται για κάθε θεματική ενότητα οι
αντίστοιχες ιστοσελίδες για αυτόνομη μελέτη και επεξεργασία.

ΓΕ5100 Εισαγωγή στη Βαλκανική Ιστορία
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Γ, Ε, Ζ
Δ. Λυβάνιος

Κατηγορία Μαθήματος:

Επιλογής

ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

4
109-119
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα αυτό αποτελεί μία κριτική εισαγωγή στη νεότερη βαλκανική ιστορία κατά τον 19ο και
20ο αιώνα και αποσκοπεί στην ανάδειξη και κατανόηση των κυριώτερων παραμέτρων που
καθόρισαν την ιστορική εξέλιξη των βαλκανικών λαών στην υπό εξέταση περίοδο. Ειδικότερα,
το μάθημα εκκινεί με τη διερεύνηση της θέσης των βαλκανικών λαών στην οθωμανική
αυτοκρατορία, τη διαδικασία συγκρότησης εθνών και κρατών στα Bαλκάνια του 19ου αιώνα και
το Ανατολικό Ζήτημα. Στη συνέχεια αναλύονται η ανάδυση του βαλκανικού εθνικισμού, η
βαλκανική οικονομία και κοινωνία, οι εθνικές και κοινωνικές συγκρούσεις κατά τη διάρκεια του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και οι ουσιαστικότερες μεταπολεμικές ξελίξεις.
Στόχοι Μαθήματος
 Εισαγωγή στην προβληματική της μελέτης της βαλκανικής ιστορίας
 Εξοικείωση με τα βασικά γεγονότα και τις κύριες ιστορικές περιόδους της νεότερης
βαλκανικής ιστορίας
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Ανάδειξη των παραμέτρων που συγκροτούν τα βαλκάνια ως διακριτή ιστορική περιοχή

Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. κατανοήσει τους βασικούς σταθμούς της ιστορικής εξέλιξης της βαλκανικής ιστορίας τον 19ο
και 20ο αιώνα
2. προσεγγίσει κριτικά ιστορικά γεγονότα, εντάσσοντάς τα στο ιστορικό τους πλαίσιο
3. διερευνήσει κριτικά τα στερεότυπα στη μελέτη των βαλκανικών λαών
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, συγγραφή εργασίας, γραπτές
εξετάσεις.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη
Συγγραφή εργασίας

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Μελέτη
υποχρεωτικής
και
συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας και διαδικτύου
Εργασία με επιστημονική τεκμηρίωση (βιβλιογραφία και
παραπομπές) έκτασης τουλάχιστον 2000 λέξεων

Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
40-45
30-35
109 -119

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή Εξέταση
Εργασία

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1,2,3
1,2,3

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
50%
50%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15η - 17η εβδομάδα
15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Βερέμης, Θ. (2004) Βαλκάνια: Από τον 19ο ως τον 21 αιώνα. Δόμηση και Αποδόμηση
Αθήνα: Πατάκης

Κρατών.

Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Pavlowitch, S. (2005) Ιστορία των Βαλκανίων, 1804-1945. Βανιας: Θεσσαλονίκη
Jelavich, B. (2006) Ιστορία των Βαλκανίων. ττ. 1-2 , Αθήνα: Πολύτροπον
Mazower, M. (2002) Τα Βαλκάνια. Αθήνα: Πατάκης
Castellan, G. (χχ) Ιστορία των Βαλκανίων, 14ος-20ς αι. Αθήνα : Γκοβόστης
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μ. (1991) Οι βαλκανικοί λαοί: Από την τουρκική κατάκτηση
στην εθνική αποκατάσταση, 14ος-19ος αι. Θεσσαλονίκη: Βάνιας
Ristelhueber, R. (2005) Ιστορία των βαλκανικών λαών. Αθήνα: Παπαδήμας
Σφέτας, Σ. (2009-11) Εισαγωγή στην Βαλκανική ιστορία. ττ 1-2, Θεσσαλονίκη: Βάνιας
Γ. Ιστοσελίδες
http://www.ssees.ucl.ac.uk/library/directory/index.htm
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/
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ΓΕ6200 Παγκόσμια Διακυβέρνηση: Ζητήματα & Θεσμοί
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Γ, Ε, Ζ
Χρήστος Α.
Φραγκονικολόπουλος

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής
4
109 - 119
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Ιστορική διαδρομή, μορφές ευρωπαϊκής και παγκόσμιας διακυβέρνησης, πολιτικές & θεσμοί
λήψης αποφάσεων, ανάλυση της συμπεριφοράς και εξέλιξης των ευρωπαϊκών και διεθνών
οργανισμών ( πηγές αυτονομίας, φύση και επίδραση της δύναμής τους, αιτίες επιτυχίας και
αποτυχίας/δυσλειτουργίας τους), το μέλλον και η πρόκληση εκδημοκρατισμού της ευρωπαϊκής
και παγκόσμιας διακυβέρνησης.
Στόχοι Μαθήματος
Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να:
 περιγράψει την ιστορική εξέλιξη των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και την
εσωτερική λειτουργία τους
 αναλύσει την εμπλοκή τους του στη διαχείριση κρίσιμων προβλημάτων, (όπως ο
αφοπλισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα, καθώς και τα
αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήματα)
 μελετήσει τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής
τους και της δράσης τους, με έμφαση στα «κενά» της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας
διακυβέρνησης, όπως το «δημοκρατικό έλλειμμα», την ανισότητα στην κατανομή ισχύος και
την τεχνοκρατική φύση μεγάλου μέρους της λήψης των αποφάσεων.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Εξηγούν τον όρο 'παγκόσμια διακυβέρνηση'
2. Κατανοούν πως έχει μεταβληθεί η 'διεθνής πολιτική' σε 'παγκόσμια πολιτική'
3. Αναλύουν κριτικά τις κύριες επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης της πολιτικής
4. Κατανοούν πως έχει μεταβληθεί η παγκόσμια πολιτική τα τελευταία χρόνια στα θέματα
ισχύος, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, γραπτές εξετάσεις, γραπτή εργασία.

Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη
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Περιγραφή
Δεκατρείς 3ώρες διαλέξεις
Μελέτη υποχρεωτικής και
βιβλιογραφίας

Ώρες
39
συμπληρωματικής

25-30

Βιβλιογραφική έρευνα το θέμα της οποίος
επιλέγεται σε συνεργασία με τον διδάσκοντα
(έκταση 3.000 λέξεις)

Γραπτή εργασία
Συνολικός φόρτος εργασίας

45-50
109-119

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Μαθησιακό
αποτέλεσμα
4
1-3

Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή εργασία
Γραπτή εξέταση

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
30%
70%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
13η εβδομάδα
15η -17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος & Φίλιππος Προέδρου (2010) Ο Εκδημοκρατισμός της
Παγκόσμιας Διακυβέρνησης. Αθήνα: Ι. Σιδέρης
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Bennett, Α. LeRoy & James K. Oliver (2005) Διεθνείς Οργανισμοί: Αρχές & Προβλήματα. Αθήνα:
Gutenberg
Barnett, Michael & Martha Finnemore (2008) Κανόνες για τον Κόσμο: Οι διεθνείς
οργανισμοί στην παγκόσμια πολιτική. Αθήνα: Ι. Σιδέρης
Κεντρωτής, Κυριάκος & Σταύρος Κάτσιος (2002) Διεθνείς Οργανισμοί: Ανάμεσα στην ειρήνη
και τον πόλεμο. Αθήνα: Παπαζήσης
Nugent, Neil (2009) Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ιστορία, Θεσμοί και
Πολιτικές. Αθήνα: Σαββάλας
Heywood, Αndrew (2013) Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή. Αθήνα:
Κριτική
Baylis, John & Steve Smith (επιμ.) (2007) Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής: Μια
εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
Γ. Ιστοσελίδες
Global Governance Institute. http://www.globalgovernance.eu
Global Politics Online. Analysis and commentary on global politics.
http://globalpoliticsonline.com
Center for Global Politics. http://www.global-politics.org
Center for the Study of Globalization and Regionalization.
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/
LSE Global Governance. http://www.lse.ac.uk/globalGovernance/HomePage.aspx

ΓΕ6700 Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση στατιστικού λογισμικού
Tίτλος
Μαθήματος:

Ανάλυση δεδομένων με τη
χρήση στατιστικού
λογισμικού

Κωδικός
Μαθήματος

Τύπος
Μαθήματος:

Εργαστηριακό

Κατηγορία
Μαθήματος:

Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
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3

ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:

ΓΕ6700
Επιλογής κατεύθυνσης
Δημοσιογραφίας &
Επικοινωνίας
5
125
-

Διδάσκων/ουσα:

Διδακτική/
Εργαστηριακή
συνδρομή:

Νικόλαος Τσιγγίλης

Περιγραφή Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η συλλογή, ανάλυση, ερμηνεία και παρουσίαση ερευνητικών
δεδομένων από το χώρο της δημοσιογραφίας και των ΜΜΕ. Οι φοιτητές με τη βοήθεια
ασκήσεων και εργασιών θα εκπαιδευτούν στις βασικές στατιστικές αναλύσεις, οι οποίες θα τους
είναι χρήσιμες τόσο για την επαγγελματική τους ανάπτυξη όσο και για την εκπόνηση δικών τους
ερευνητικών μελετών. Το στατιστικό λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι η τελευταία
έκδοση του IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), το οποίο έχει αναπτυχθεί για
τις κοινωνικές επιστήμες και είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τους χρήστες.
Στόχοι Μαθήματος
 Εκμάθηση των βασικών εννοιών της ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων
 Ανάπτυξη ικανότητας ερμηνείας και κατανόησης των δεδομένων
 Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης στατιστικού λογισμικού για τη στατιστική
επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:
1. έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες της ανάλυσης δεδομένων
2. μπορούν να επιλέγουν την κατάλληλη ανάλυση σε σχέση με το είδος των δεδομένων και το
ερευνητικό ερώτημα
3. έχουν αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες χρήσης στατιστικού λογισμικού για την ανάλυση
δεδομένων
4. είναι σε θέση να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Παρουσίαση στατιστικού λογισμικού για την ανάλυση δεδομένων (IBM SPSS), εργαστηριακές
ασκήσεις, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών από φοιτητές
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Εργαστήριο
Εκπόνηση project
Ανεξάρτητη μελέτη
Εξετάσεις

Περιγραφή
13 τρίωρα
Συλλογή δεδομένων, δημιουργία βάσης δεδομένων
και εισαγωγής αυτών, ανάλυση δεδομένων,
συγγραφή εργασίας και παρουσίασης της
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο
Προετοιμασία για εξετάσεις

Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39
32
26
28
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Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Σύντομη γραπτή εξέταση με
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
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Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον
τελικό βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1,2,3,4

20%

5η και 6η εβδομάδα

(test)
Εκπόνηση project

1,2,3,4

40%

Τελική εξέταση

1,2,3,4

40%

11η και 12η
εβδομάδα
Στο τέλος του
εξαμήνου

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Ρούσσος, Π. & Τσαούσης, Ι. (2011). Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς με τη χρήση
του SPSS. Αθήνα: Τόπος.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Γναρδέλης, Χ. (2014). Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS Statistics 21. Αθήνα: Παπαζήσης.
Γ. Ιστοσελίδες
http://blackboard.lib.auth.gr
Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
Διαφάνειες παρουσιάσεων σε Powerpoint, επιλεγμένα βίντεο από το διαδίκτυο, αρχεία
δεδομένων

ΓΕ6300 Εισαγωγή στο Δίκαιο και στο Δίκαιο των ΜΜΕ
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
Γ, Ε, Η
Ε. Δεληγιάννη

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής
4
111 - 121
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι, σε πρώτη φάση, η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες
του δικαίου, με τη νομική ορολογία και, πιο συγκεκριμένα, με την έννοια και τα χαρακτηριστικά
του κανόνα δικαίου, με την έννοια του δικαιώματος και την προστασία του. Στη συνέχεια,
εξετάζεται η Συνταγματική και η νομική διάσταση του Τύπου, με διεξοδική αναφορά στο
περιεχόμενο στις ελευθερίες της έκφρασης, της πληροφόρησης και του Τύπου.
Στόχοι Μαθήματος
 εξοικείωση με τις βασικές έννοιες του δικαίου,
 κατανόηση της νομικής ορολογίας,
 κατανόηση της μεθόδου ερμηνείας του κανόνα δικαίου
 ερμηνεία κανόνα δικαίου στην πράξη
 εξοικείωση με τις έννοιες των ελευθεριών του Τύπου και της έκφρασης.
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Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. γνωρίσουν τις βασικές έννοιες του δικαίου
2. μάθουν τη νομική ορολογία
3. μπορούν να ερμηνεύουν έναν κανόνα δικαίου στην πράξη
4. θα γνωρίσουν τις έννοιες των ελευθεριών του Τύπου και της έκφρασης
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στην τάξη, φροντιστήριο με πρακτικές ασκήσεις, μελέτη βιβλιογραφίας,
περιπτωσιολογικές μελέτες και εφαρμογές, γραπτή εξέταση.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διαλέξεις
Φροντιστηριακό μάθημα
Μελέτη ασκήσεων
Μελέτη βιβλιογραφίας

Περιγραφή
Οκτώ 3ωρες διαλέξεις
Τέσσερα 3ωρα φροντιστηριακά μαθήματα
Μελέτη Πρακτικών
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
24
12
35- 45
40 - 45
111 - 121

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή εξέταση με σύνθετη
μέθοδο πολλαπλής επιλογής,
σύντομης ανάπτυξης
απάντησης και πρακτικής
άσκησης.

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1-4

100%

15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Αγαλλοπούλου, Π. (2012) Βασικές έννοιες Αστικού Δικαίου. 3η έκδ., Αθήνα: Σάκκουλας
Καράκωστα, Γ. (2012) Το δίκαιο των ΜΜΕ. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Φίλιος, Παύλος (2012) Εισαγωγή στο δίκαιο. Αθήνα: Σάκκουλας
Χριστοφιλόπουλος, Δημήτρης (2007) Εισαγωγή στο Δίκαιο. Αθήνα: Σάκκουλας
Shavell, Steven. Law versus Morality as Regulators of Conduct - Harvard Law School,
http://www.law.harvard.edu/faculty/shavell/pdf/4_Amer_Law_Econ_Rev_227.pdf
Gardner, John. Law and Morality, http://users.ox.ac.uk/~lawf0081/pdfs/lawmoralityedited.pdf
Γ. Ιστοσελίδες
http://en.wikipedia.org/wiki/Law
http://en.wikipedia.org/wiki/Law_and_Justice
http://en.wikipedia.org/wiki/Justice
http://en.wikipedia.org/wiki/Order,_Law_and_Justice
http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law
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ΓΕ1900 Αρχές Οικονομικών
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Δ, ΣΤ, Η
Τσουρβάκας Γιώργος

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής
4
109 -119
Ναλμπάντης
Γιώργος

Περιγραφή Μαθήματος
Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη. Το οικονομικό πρόβλημα. Το οικονομικό κύκλωμα. Εισροές
και εκροές. Μικροοικονομία και μακροοικονομία. Ο νόμος της ζήτησης και οι προσδιοριστικοί
της παράγοντες. Ελαστικότητα ζήτησης. Ο νόμος της προσφοράς και οι προσδιοριστικοί της
παράγοντες. Ελαστικότητα προσφοράς. Τα κόστη παραγωγής. Η ισορροπία της αγοράς. Η
παρέμβαση του κράτους στην αγορά. Ο υπολογισμός των κερδών. Μορφές αγοράς. Πλήρης
ανταγωνισμός, μονοπωλιακός ανταγωνισμός. ολιγοπώλιο, μονοπώλιο. Ακαθάριστο εθνικό
προϊόν. Οικονομική ανάπτυξη. Ανεργία και πληθωρισμός, είδη και τρόποι καταπολέμησης.
Δημόσια οικονομικά, έσοδα και έξοδα. Προϋπολογισμός. Κοινωνικά οικονομικά, εξωτερικές
αντιοικονομικές, οικονομικές κρίσεις, συνταξιοδοτικό, διανομή των εισοδημάτων. Επενδύσεις.
Χρηματοπιστωτικό σύστημα και η λειτουργία των τραπεζών. Κρατικοποίησες. Ιδιωτικοποιήσεις.
Διεθνή οικονομικά, διεθνές εμπόριο.

Στόχοι Μαθήματος
•
Κατανόηση βασικών οικονομικών εννοιών
•
Ανάλυση οικονομικών άρθρων με συναφή θέματα
•
Συγγραφή ενός οικονομικού άρθρου σε συναφή θέματα
Mαθησιακά Αποτελέσματα
1. Αντίληψη των οικονομικών εννοιών
2. Κατανόηση του τρόπου παρουσίασης των οικονομικών άρθρων
3. Δυνατότητα συγγραφής οικονομικού άρθρου
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, περιπτωσιολογικές μελέτες και
εφαρμογές, γραπτές εξετάσεις, γραπτή εργασία, παρουσίαση εργασιών στο μάθημα
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Γραπτή Εργασία
Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
Κριτικό δοκίμιο το θέμα του οποίου επιλέγεται από προτεινόμενο
θεματολόγιο, και βασίζεται σε συνδυασμό βιβλιογραφικής και
εμπειρικής έρευνας (έκταση 3.000 λέξεις)
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
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Ώρες
39
35-40
35-40
109 - 119

Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτή Εξέταση
Γραπτή εργασία και
παρουσίαση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
60%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15η - 17η εβδομάδα

2,3

40%

10η - 13η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Κώττη Γ.Χ. & Α. Περάκη Κώττη (2002) Οικονομικά για όλους. 3η έκδ., Αθήνα: Παπαζήσης.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Arnold, R. (2007) Εισαγωγή στην Οικονομική. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
Γ. Ιστοσελίδες
Σχετικά άρθρα μπορεί να βρει κάποιος στα περιοδικά της ιστοσελίδας:
http://www.marketingpower.com/Community/ARC/Pages/Research/Journals/Other/default.asp
x
http://www.capital.gr/home.asp
http://www.naftemporiki.gr/

ΓΕ2700 Τεχνολογία και Τεχνικές Παρουσιάσεων (Θ/Α)
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ώρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό-Άσκηση
3
Στ, Η
Κ. Α. Μπαρμπαργύρης

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή συνδρομή:

Επιλογής
4
109-129
ΓΕ1100
-

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τη διδασκαλία τεχνικών παρουσιάσεων με χρήση της σύγχρονης
τεχνολογίας. Ειδικότερα, η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις διδακτικές ενότητες:
(Α) Παρουσιάσεις στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή: Το πρόγραμμα παρουσιάσεων Microsoft
PowerPoint, Δημιουργία παρουσίασης, Σύνταξη και μορφοποίηση περιεχομένου (κείμενο,
πίνακες, διαφάνειες), Γραφικά, γραφήματα, οργανογράμματα, διαγράμματα, πολυμέσα, Εφέ
εναλλαγής διαφανειών και κίνησης αντικειμένων, Έκδοση παρουσιάσεων στο Διαδίκτυο,
Υπηρεσία SlideShare, Prezi.
(Β) Τεχνικές παρουσιάσεων: Η σχεδίαση της παρουσίασης στην πράξη από την αρχική ιδέα μέχρι
την τελική επίδειξη, Το μήνυμα, Αξιολόγηση ακροατηρίου, Επιλογή μέσων παρουσίασης,
Σχεδίαση του οπτικού υλικού, Χρήση χρώματος, Ανάπτυξη εξωτερικών και εσωτερικών
ικανοτήτων παρουσίασης.
(Γ) Τεχνολογία εξοπλισμού παρουσιάσεων: Διαφάνειες, Ανακλαστικός προβολέας (overhead
projector), Οθόνες προβολής, Επιδιασκόπιο–Διασκόπιο (slide-projector), Βίντεο-προβολέας
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(video-projector), Κάμερα εγγράφων (document camera), Ηλεκτρονικός πίνακας (white-board),
Η αίθουσα παρουσιάσεων.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με τις τεχνικές παρουσιάσεων με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
 Κατανόηση της λειτουργίας του λογισμικού παρουσιάσεων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 Εξοικείωση με την τεχνολογία του εξοπλισμού των παρουσιάσεων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τις κατάλληλες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου για τη
δημιουργία πολυμεσικών ηλεκτρονικών παρουσιάσεων.
2. Να επιδείξουν με αποτελεσματικό τρόπο παρουσιάσεις σε ακροατήριο.
3. Να χρησιμοποιήσουν με τον ορθό τρόπο τον τεχνολογικό εξοπλισμό παρουσιάσεων.
4. Να δημοσιεύσουν παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο.
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, εργαστηριακές ασκήσεις, ατομικό
project σχεδίασης, υλοποίησης και επίδειξης πολυμεσικής παρουσίασης, γραπτές εξετάσεις,
εργαστηριακές εξετάσεις στον υπολογιστή.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Εργαστηριακή άσκηση
Φροντιστήριο

Περιγραφή
Δώδεκα διαλέξεις (δύο ώρες ανά εβδομάδα)
Δώδεκα εργαστηριακές ασκήσεις (μία ώρα ανά εβδομάδα)
Φροντιστηριακό μάθημα (τρεις ώρες στο τέλος του εξαμήνου)
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
Ανεξάρτητη μελέτη
έρευνα στο Διαδίκτυο
Ατομικό project σχεδίασης, υλοποίησης, και εκτέλεσης
Ατομικό project
παρουσίασης με το Microsoft PowerPoint
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
24
12
3
30-35
40-45
109-119

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης

Μαθησιακό αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1, 2, 3, 4

20%

2-11η εβδομάδα

1, 2, 3, 4

20%

13η εβδομάδα

1, 2, 3, 4

30%

15-17η εβδομάδα

1, 2, 3

30%

15-17η εβδομάδα

Εργαστηριακή άσκηση
(ενδιάμεση/60΄)
Ατομικό project
(τελικό)
Γραπτή εξέταση
(τελική/45΄)
Εργαστηριακή εξέταση
(τελική/45΄)

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
 Joyce Cox, Joan Preppernau, Ελληνικό Microsoft Office PowerPoint 2007 Βήμα Βήμα, ISBN
978–960–461–060–0, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2007.
Κωδικός Βιβλίου στην υπηρεσία Εύδοξος: 13737
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 Online Training Solutions, Inc., Ελληνικό Microsoft Office PowerPoint 2003 Βήμα Βήμα, ISBN
960–209–822–8, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2005.
Κωδικός Βιβλίου στην υπηρεσία Εύδοξος: 13736
 Α. Βέγλης, Κ. Μπαρμπαργύρης, Ασκήσεις και Τεχνικές Αυτοματισμού Γραφείου, ISBN 9608050-42-1, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2000.
Κωδικός Βιβλίου στην υπηρεσία Εύδοξος: 18548751
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
 Joyce Cox, Joan Lambert, Microsoft PowerPoint 2013 Step by Step, ISBN 978-0-7356-6910-9,
Microsoft Press, 2013.
 Judy C. Pearson, Paul E. Nelson, Scott Titsworth, Lynn Harter, Human Communication, 4th
Edition, ISBN 978-0-07-34068-0, McGraw-Hill Press, 2011.
 Nancy Duarte, Slide:ology — The Art and Science of Creating Great Presentations, ISBN 978-0596-52234-6, O'Reilly, 2008.
 Steve Shipside, Perfect your Presentations - Deliver confident, high-impact performances,
ISBN 978-0-75662-614-3, Dorling Kindersley, 2007.
 Ronald B. Adler, George Rodman, Understanding Human Communication, 9th Edition, ISBN
0–19–517833–5, Oxford University Press, 2006.
 Marilyn Pincus, Boost your Presentation IQ, ISBN 0–07–148314–4, McGraw-Hill, 2006.
 Cheryl Reimold, Peter Reimold, The Short Road to Great Presentations, ISBN 0–471–28136–0,
Wiley, 2003.
Γ. Ιστοσελίδες
 Το μάθημα υποστηρίζεται από αυτόνομο ιστοχώρο (web-site):
[http://veria.jour.auth.gr/ge2700/]
Η πρόσβαση στην κεντρική σελίδα, τις ανακοινώσεις και τη συνοπτική περιγραφή του
μαθήματος είναι ελεύθερη για όλους, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές (περιγραφή και
βιβλιογραφία του μαθήματος, πρόγραμμα και περιεχόμενο των εβδομαδιαίων μαθημάτων,
τρόπος και αποτελέσματα της αξιολόγησης, θέματα εργασιών και εξετάσεων παρελθόντων
ετών, on-line πηγές), γίνεται με τη χρήση εξατομικευμένων κωδικών πρόσβασης για κάθε
φοιτητή.
 Microsoft PowerPoint: Official site [http://office.microsoft.com/elgr/powerpoint/FX100487761032.aspx]
 Microsoft PowerPoint: Official training [http://http/office.microsoft.com/el-gr/powerpointhelp/CL010370721.aspx]
 SlideShare.net [http://www.slideshare.net/]
 Prezi [http://prezi.com/]
 VUVOX [http://www.vuvox.com/]
Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
Προσφέρεται μέσα από υποστηρικτικό ιστοχώρο με ειδικό οπτικο-ακουστικό εκπαιδευτικό
υλικό, σε μορφή βίντεο ροής: http://veria.jour.auth.gr/training/ge2700.htm

ΓΕ5200 Ελληνική Ιστορία, 1821-1950
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
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Θεωρητικό
3

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:

Επιλογής
4

Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Δ, ΣΤ, Η
Δ. Λυβάνιος

Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

109-119
-

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα αυτό προσφέρει μια κριτική εισαγωγή στη νεότερη ελληνική ιστορία από την
Επανάσταση του 1821 μέχρι και το τέλος του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου. Ειδικότερα, το
μάθημα εξετάζει την οθωμανική και βυζαντινή κληρονομιά του νεοελληνικού κράτους, τη γένεση
του ελληνικού έθνους και την ανάπτυξη του ελληνικού εθνικισμού, τη συγκρότηση του κράτους
και τις εξωτερικές του σχέσεις. Επιπλέον, το μάθημα διερευνά τα βασικά χαρακτηριστικά της
ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας καθώς και τις κύριες παραμέτρους της ελληνικής πολιτικής
κουλτούρας και του πολιτικού συστήματος.

Στόχοι Μαθήματος
 Εισαγωγή στην προβληματική της μελέτης της ελληνικής ιστορίας
 Εξοικείωση με τα βασικά γεγονότα και τις ιστορικές περιόδους της νεότερης και σύγχρονης
ελληνικής ιστορίας
 Ανάδειξη της συνέχειας και ασυνέχειας στην ιστορική εξέλιξη της νεότερης Ελλάδας.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
13. Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
14. κατανοήσει τους βασικούς σταθμούς της ιστορικής εξέλιξης της νεότερης ελληνικής ιστορίας
κατά την υπό εξέταση περίοδο
3 προσεγγίσει κριτικά ιστορικά γεγονότα, εντάσσοντάς τα στο ιστορικό τους πλαίσιο
4 διερευνήσει κριτικά τις κύριες ιστορικές διαδικασίες που διαμόρφωσαν τη νεότερη Ελλάδα
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, συγγραφή εργασίας, γραπτές
εξετάσεις.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις

Ώρες
39

Ανεξάρτητη μελέτη

Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας και διαδικτύου

40-45

Συγγραφή εργασίας

Εργασία
με
επιστημονική
τεκμηρίωση
(βιβλιογραφία και παραπομπές) έκτασης
τουλάχιστον 2000 λέξεων
Συνολικός φόρτος εργασίας

30-35
109-119

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
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Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

Γραπτή Εξέταση

1,2,3

50%

15η-17η Εβδομάδα

Εργασία

1,2,3

50%

15η-17η Εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Βερέμης, Θ-Κολιόπουλος, Ι. (2013) Νεότερη Ελλάδα: Μια ιστορία από το 1821. Πατάκης
Γ. Ιστοσελίδες
http://www.e-history.gr
http://www.elia.org.gr

ΓΕ6600 Ιστορία και Εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3
Δ, ΣΤ, Η
Χρ.
Φραγκονικολόπουλος

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS: 5
Ώρες: 125-150
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Ελεύθερης Επιλογής

Διεθνείς Σχέσεις &
Οργανισμοί
-

Περιγραφή Μαθήματος
Να προσφέρει στέρεες γνώσεις για την κάλυψη όλων των πτυχών που απαιτεί δι-επιστημονικό
αντικείμενο της μελέτης του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
Στόχοι Μαθήματος
Να εξετάσει
(α) εκείνη τη σε βάθος συνθετική εξέταση των ιστορικών πτυχών που συνέβαλαν και στήριξαν τη
δρομολόγηση των εξελίξεων διακρατικής και υπερεθνικής συνεργασίας στην Ευρώπη,
(β) την απαραίτητη εξοικείωση, αναλυτική και συνθετική, με τις κύριες έννοιες και τις θεωρητικές
εννοιολογήσεις της μελέτης και της ερμηνείας του φαινομένου της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
που απαιτούνται για την ειδίκευση στα πεδία των Ευρωπαϊκών Σπουδών και του Ευρωπαϊκού
Πολιτισμού,
(γ) συνεκτική γνώση των θεσμικών παραμέτρων διάρθρωσης του πολιτικού συστήματος της ΕΕ,
όπως και των θεσμικών εξελίξεων που έχουν ακολουθήσει, ως συνέπεια της πολιτικής και
θεσμικής ανάπτυξης της ΕΕ (όργανα, διαδικασίες, αναθεωρήσεις Συνθηκών, διευρύνσεις, κά),
αλλά και της σημασίας τους για τα εθνικά πολιτικά συστήματα των κρατών μελών,
(δ) τέλος, εξοικείωση με το περιεχόμενο των κύριων Ευρωπαϊκών πολιτικών και της σημασίας
τους για την Ευρωπαϊκή πολιτική, οικονομία και κοινωνία αλλά και τον κόσμο (τελωνειακή
ένωση, ενιαία αγορά, ΟΝΕ, εξωτερική πολιτική και εξωτερικές σχέσεις, κά).
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
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15. Προσδιορίζει και εξετάζει κριτικά τις συνθήκες, τους όρους και τις συνέπειες διαμόρφωσης
της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
16. Προσεγγίζει και πραγματεύεται αναλυτικά και ερμηνευτικά τα κύρια χαρακτηριστικά και
φαινόμενα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
17. Αναγνωρίζει και εκτιμά την συνεισφορά της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο περιφερειακό και
διεθνές σύστημα
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, μελέτη βιβλιογραφίας, γραπτές εξετάσεις
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη

Γραπτή εργασία

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ώρες διαλέξεις
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας
Βιβλιογραφική και εμπειρική έρευνα το θέμα της
οποίος επιλέγεται σε συνεργασία με τον
διδάσκοντα (έκταση 3.000 λέξεις)
Συνολικός φόρτος εργασίας

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Μαθησιακό
Βαρύτητα στον τελικό
Τύπος Αξιολόγησης
αποτέλεσμα
βαθμό
Γραπτή Εξέταση
1,2
100%

Ώρες
39
30-40

60-70
129-149

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
1. Nugent, N., Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Σαββάλας, 2009,
Νέα έκδοση στο 2012.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
2. Judt, Tony, H ιστορία της Ευρώπης μετά τον πόλεμο, Αλεξάνδρεια 2013
3. Young, J. Η Ευρώπη του ψυχρού πολέμου, 1945-1991, Πολιτική Ιστορία, Αθήνα: Εκδόσεις
Πατάκη, Αθήνα 2002
4. Rosamond, B., Θεωρίες Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Μεταίχμιο, Αθήνα 2006
5. Sidjanski, D. Η ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης: Δυναμική και προοπτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παπαζήσης, Αθήνα 1999
6. Χρυσοχόου, Δ. Θεωρία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, Εκδόσεις Παπαζήση 2001
7. Taylor, P., Το αβέβαιο μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική,
2010.
8. Bale T., Πολιτική στις χώρες της Ευρώπης: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και
αλληλεπιδράσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2011.
9. Hix, S. Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2009.
10. Mαραβέγιας, Ν. & Τσινισιζέλης, Μ. (επιμ.), Η νέα Ευρωπαϊκή Ένωση: 50 χρόνια, Αθήνα:
Θεμέλιο 2007
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ΓΕ6100 Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκων:

Θεωρητικό
3 ώρες
Στ,
Τσουρβάκας Γ.

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής

όχι
ναι

Περιγραφή Μαθήματος
To μάθημα Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα προσφέρεται από την Μονάδα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας και από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών που έχει την ευθύνη. Το μάθημα
προσφέρει στους φοιτητές/τριες: α) βασικές θεματικές ενότητες για την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας και την ίδρυση, λειτουργία και τη διοίκηση μιας επιχείρησης (μικρού ή
μεσαίου μεγέθους), (β) ασκήσεις, εφαρμογές (γ) Εργαστήρια, δ) Μελέτες ανάλυσης
περιπτώσεων (δ) Σύνδεση με τις επιχειρήσεις (οργάνωση επισκέψεων, πρόσκληση
επιχειρηματιών, ε) Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).
Στόχοι Μαθήματος
Η προσφορά βασικών θεματικών ενοτήτων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την
ίδρυση, λειτουργία και τη διοίκηση μιας επιχείρησης.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
α) να συντάσσει επιχειρηματικά σχέδια
β) να αναγνωρίζει και να αναπτύσσει τις επιχειρηματικές ιδέες
γ) αποκτήσει κουλτούρα και πνεύμα επιχειρηματικότητας
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, Εργαστήρια, Επισκέψεις σε επιχειρήσεις

Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διαλέξεις
Εργαστήρια
–
εργασία

Περιγραφή
Ομαδική

Ώρες
24
15

Συνολικός φόρτος εργασίας

39

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Μαθησιακό
Βαρύτητα στον τελικό Ημερομηνία
Τύπος Αξιολόγησης
αποτέλεσμα
βαθμό
Αξιολόγησης
Υποβολή ομαδικής Δημιουργικότητα,
εργασίας υπό τη εξοικείωση με τα
μορφή
οικονομικά
των 100%
Τέλη Ιουνίου
επιχειρηματικού
επιχειρήσεων
και
σχεδίου
ικανότητα
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παραγωγής
επιχειρηματικών
σχεδίων

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
1. Εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί για το συγκεκριμένο μάθημα στο Blackboard.
2. Καραγιάννης Η.Γ. –Μπακούρος Ι.Λ. (2010) «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Θεωρία –
Πράξη» Εκδόσεις Σοφία.
3.Πιπερόπουλος, Γ. Π. (2008). "Επιχειρηματικότητα, Καινοτοµία & Βusiness Clusters ", Β’ Έκδοση,
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα
4.Χατζηκωνσταντίνου, Γ., Γωνιάδης, Η. (2009). «Επιχειρηματικότητα και Καινοτοµία», Εκδόσεις
Gutenberg.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
1. Kickul J. and Lyons T. (2012) “Understanding Social Entrepreneurship”, Routledge
Γ. Ιστοσελίδες
http://dasta.auth.gr/

ΓΕ601 Γαλλικά για ειδικούς σκοπούς
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
Β
Ζωή Βερβεροπούλου

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
129 - 139
Απαιτείται επαρκής
γνώση της γαλλικής
γλώσσας
_

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στον κόσμο των γαλλικών-γαλλόφωνων ΜΜΕ (έντυπος και
ηλεκτρονικός Τύπος), τους εξοικειώνει με τη σχετική ορολογία και σταδιακά διερευνά επιμέρους
πτυχές που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη θεματική (το δημοσιογραφικό επάγγελμα στη Γαλλία,
ειδησεογραφικά πρακτορεία, θεματικές ενότητες της εφημερίδας, είδη άρθρων, διαφήμιση και
Τύπος κλπ.). Παράλληλα, μελετά τις δημοσιογραφικές χρήσεις της γαλλικής γλώσσας μέσα από
αυθεντικά κείμενα, που προέρχονται από έγκυρα γαλλόφωνα έντυπα, με έμφαση σε δύο,
κυρίως, είδη κειμένων: α) dépêches d’agence και b) faits divers. Oι φοιτητές ασκούνται σε
τεχνικές κατανόησης, σύνοψης και σύνθεσης απλών δημοσιογραφικών κειμένων.
Στόχοι Μαθήματος
 Μύηση στο τοπίο των γαλλόφωνων ΜΜΕ και της γαλλόφωνης δημοσιογραφίας.
 Εξοικείωση με τη μιντιακή-δημοσιογραφική γαλλόφωνη ορολογία.
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Γενικότερη βελτίωση κατανόησης, γραπτής και προφορικής έκφρασης στη γαλλική γλώσσα.
Αφομοίωση και εφαρμογή δημοσιογραφικών τεχνικών στη συγγραφή σύντομων
ειδησεογραφικών άρθρων.

Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Αναγνωρίζει τα βασικότερα σύγχρονα γαλλικά ΜΜΕ (εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοπτικά
κανάλια, ιστοσελίδες), τον τρόπο λειτουργίας τους και το πλαίσιο άσκησης του
δημοσιογραφικού επαγγέλματος στη Γαλλία.
2. Κατανοεί τη γαλλική δημοσιογραφική-μιντιακή ορολογία.
3. Κατανοεί αυθεντικά γαλλόφωνα δημοσιογραφικά κείμενα.
4. Συντάσσει μικρά ειδησεογραφικά άρθρα, γλωσσικά άρτια και σύμφωνα με τις ειδικές
επιταγές του δημοσιογραφικού λόγου (σε επαγγελματικό πλαίσιο).

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στην τάξη, μικρές ασκήσεις στην τάξη, μελέτη βιβλιογραφίας, μελέτη
αυθεντικών δημοσιογραφικών κειμένων, ασκήσεις στο σπίτι, γραπτές εξετάσεις.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη

Ασκήσεις στο σπίτι

Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
1. Μελέτη επίκαιρων γαλλόφωνων άρθρων: Ερωτήσεις
κατανόησης κειμένου, ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου.
2.Συγγραφή σύντομων ειδησεογραφικών άρθρων που στη
συνέχεια διορθώνονται από τη διδάσκουσα.
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39

50

40 - 50
129 - 139

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτές ασκήσεις
Γραπτή εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
2,3,4
1,2,3,4

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
30%
70%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
Διαρκής
15η - 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Σημειώσεις της διδάσκουσας με βάση τα εγχειρίδια: ALBERT P., Histoire de la presse, Paris, PUF,
2010, GONNET J., F. BALLE, J.-M. DUPONT, A.-M. LAULAN, L’Information, Paris, Larousse,
Collection Thèmes transversaux, 1986, CHARON J.-M., Le Journalisme, Paris, Les essentiels Milan,
2007.
Αυθεντικά γαλλόφωνα δημοσιογραφικά κείμενα για ζητήματα της επικαιρότητας.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Albert, P. (1998) La Presse française. Paris: La Documentation française
Aslangul, M. (1991) Lexique des termes de presse. Paris: CFPJ
Bachmann, P. (1993) Communiquer avec la presse écrite et audiovisuelle. Paris: CFPJ
Le Bohec, J. (2010) Dictionnaire du journalisme et des médias. Rennes: Presses Universitaires
de Rennes
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Charnet, C. & J. POBIN-NIPI (1997) Rédiger un résumé, un compte rendu, une synthèse. Paris:
Hachette
Charon, J.-M. & R. Rieffel (dir.) (2001) La Presse magazine. Réseaux 105, Paris: Hermès
Sciences
Charon J.-M. (2003) Les Médias en France. Paris: La Découverte
Famery, P. & P. Leroy (1996) Réaliser un journal d’information. Paris: Les essentiels Milan
Herr, N. (1994) 100 Fiches pratiques pour exploiter la presse en classe. Paris: Retz
Mathien, M. (2007) Les Journalistes: Histoire, pratiques et enjeux. Paris: Ellipses
Γ. Ιστοσελίδες
http://www.clemi.org
http://www.tv5.org
http://www.afp.com
http://conseildepresse.qc.ca
http://www.24hdansuneredaction.com
http://www.journalisme.com

ΓΕ 3400 Stucture of the Newspaper and Television Industry: Language, Style
and Terminology
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
Γ-Ζ
Μ. Τζωαννοπούλου

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
125 - 140
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη γλώσσα, το ύφος και την
ορολογία που χρησιμοποιούνται σε αγγλόφωνα αυθεντικά κείμενα που πραγματεύονται τη
διεθνή πραγματικότητα στο χώρο της αγγλόφωνης εφημερίδας και της τηλεόρασης. Τα κείμενα
συνοδεύονται από γκάμα ασκήσεων που σκοπεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του γραπτού
και προφορικού λόγου των φοιτητών (ασκήσεις κατανόησης κειμένου, γλωσσικής παραγωγής,
γενικού και ειδικού λεξιλογίου). Τόσο το αυθεντικό υλικό όσο και οι ασκήσεις ανανεώνονται και
εμπλουτίζονται τακτικά έτσι ώστε να συμβαδίζουν με την αγγλόφωνη επικαιρότητα και τις
αλλαγές στο τοπίο των διεθνών Μ.Μ.Ε.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με τα είδη κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού που απαντώνται στον
αγγλόφωνο Τύπο και τηλεόραση
 Κατανόηση της συντακτική δομής, των υφολογικών χαρακτηριστικών καθώς και του ειδικού
λεξιλογίου που χαρακτηρίζουν τα είδη κειμένων που προέρχονται από τα αγγλόφωνα έντυπα
και ηλεκτρονικά Μ.Ε.Ε.
 Παραγωγή ομαδικού σχεδίου εργασίας
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Γνωρίζουν την τυπολογία των αγγλόφωνου Τύπου και της τηλεόρασης
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2. Κατανοούν ποικιλία κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού που προέρχονται από τον
αγγλόφωνο Τύπο και την τηλεόραση
3. Γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν το ειδικό και γενικό λεξιλόγιο καθώς και τις δομές που
διέπουν τα είδη κειμένων του αγγλόφωνου Τύπου και των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.
4. Παράγουν ένα ομαδικό σχέδιο εργασίας με σχετική θεματολογία
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, συζητήσεις και εργασίες σε ομάδες, ομαδικό σχέδιο
εργασίας
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη
Ομαδικό
εργασίας

σχέδιο

Περιγραφή
Δώδεκα 3ωρες διαλέξεις
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Παρουσίαση εργασίας (με power point) το θέμα της οποίας
επιλέγεται από προτεινόμενο θεματολόγιο, βιβλιογραφική
έρευνα
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
36
70 - 80
20 - 25
125 - 140

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Παρουσίαση ομαδικού
σχεδίου εργασίας
(project)
Γραπτή εξέταση

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1, 2, 3, 4

20%

6η-12η εβδομάδα

1, 2, 3, 4

80%

15η-17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Dominick, J.R. (2010). The dynamics of mass communications: Media in the digital age. NJ:
McGraw Hill Education.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Bagnall, Nicholas (1993). Newspaper Language. London: Focal Press.
Cremer, Charles F., Phillip O. Keirstead & Richard D. Yoakam (1996). ENG Television News.
New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
Mencher, M. (1994), 6th edition. News Reporting and Writing. Wm. C. Brown Publishers.
Walters, Roger L. (1994). Broadcast Writing. 2nd edition, New York, Saint Louis, San
Francisco: McGraw-Hill, International Editions.
Γ. Ιστοσελίδες
English media on-line
Newspapers
http://www.timesonline.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/guardian/
http://www.independent.co.uk/
http://www.mirror.co.uk/
http://www.morningstaronline.co.uk/
http://news.ft.com/home/europe
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http://www.economist.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.iht.com/
http://www.nytimes.com/
Television
http://www.bbc.co.uk/iplayer
http://www.rte.ie/player
http://www.channel4.com/programmes/4od
http://www.itv.com/itvplayer
http://www.channel5.com/demand5
http://www.abc.net.au/iview/

ΓΕ3800 L'Écriture journalistique et ses stratégies
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
Γ, Ε
Ζωή Βερβεροπούλου

Κατηγορία Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
129 - 144
Απαιτείται μέτρια έως
καλή γνώση της γαλλικής
γλώσσας.
_

Περιγραφή Μαθήματος
Είδη άρθρων της έντυπης δημοσιογραφίας σύμφωνα με τα γαλλικά πρότυπα. Σελιδοποίηση,
τίτλοι, πρώτη σελίδα, πηγές, οργανωτικό πλάνο γραφής, ενημερωτικά και σχολιαστικά άρθρα.
Χαρακτηριστικά, γλωσσικές επιλογές και δομή άρθρου ανάλογα με το είδος του. Κανόνες,
τεχνικές συγγραφής και άσκηση των φοιτητών στον γαλλικό, γραπτό δημοσιογραφικό λόγο.
Παράλληλα και παραδειγματικά, μελετώνται άρθρα επίκαιρης θεματολογίας από τα εγκυρότερα
γαλλικά/γαλλόφωνα έντυπα.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με την έντυπη γαλλόφωνη δημοσιογραφία.
 Κριτική προσέγγιση της διεθνούς επικαιρότητας μέσα από τον γαλλόφωνο Τύπο.
 Βελτιστοποίηση της κατανόησης και της γραπτής έκφρασης στη γαλλική γλώσσα.
 Ανάπτυξη τεχνικών συγγραφής δημοσιογραφικών άρθρων.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί απαιτητικά γαλλόφωνα δημοσιογραφικά κείμενα και να χειρίζεται-αξιοποιεί άνετα
γαλλόφωνες πηγές ενημέρωσης.
2. Γνωρίζει και ξεχωρίζει τα διαφορετικά είδη άρθρων (τυπολογία) της έντυπης γαλλόφωνης
δημοσιογραφίας, καθώς και τους διακριτούς επικοινωνιακούς στόχους τους.
3. Εφαρμόζει αποτελεσματικές τεχνικές ώστε να συντάσσει ειδησεογραφικά και σχολιαστικά
άρθρα σε σωστά γαλλικά και σύμφωνα με τους δημοσιογραφικούς κανόνες.
4. Εργαστεί σε διεθνές/γαλλόφωνο δημοσιογραφικό περιβάλλον.
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Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, συζήτηση στο μάθημα, σύντομες ασκήσεις στην τάξη, γραπτές ασκήσεις στο σπίτι,
μελέτη επίκαιρων δημοσιογραφικών άρθρων, μελέτη βιβλιογραφίας, ανάθεση ατομικών ή
ομαδικών projects συγγραφής, γραπτές εξετάσεις.
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη

Ασκήσεις στο σπίτι

Γραπτή εργασία
Ανεξάρτητη μελέτη

Περιγραφή
Δεκατρείς 3ωρες διαλέξεις
1. Μελέτη επίκαιρων γαλλόφωνων άρθρων: Ερωτήσεις
κατανόησης κειμένου, ερωτήσεις κρίσης, ασκήσεις σύνοψης και
ανάλυσης.
2.Συγγραφή γαλλόφωνων άρθρων που στη συνέχεια διορθώνονται
από τη διδάσκουσα.
Ατομικά ή ομαδικά γραπτά projects με προσομοίωση
δημοσιογραφικής εργασίας σε γαλλόφωνο περιβάλλον.
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας,
έρευνα στο διαδίκτυο
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
39

25 - 30

30 - 35
35 - 40
129 - 144

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Γραπτές ασκήσεις
Γραπτή εργασία
(δημοσιογραφικό
project συγγραφής)
Γραπτή εξέταση
εξαμήνου

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1,2,3

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
10%

3,4

30%

1,2,3

60%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
Διαρκής
13η εβδομάδα

15η – 17η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Σημειώσεις της διδάσκουσας με βάση τα εγχειρίδια: VOIROL Michel, Guide de la rédaction, Paris,
CFPJ, 1997 και MARTIN-LAGARDETTE Jean-Luc, Le Guide de l’écriture journalistique, Paris, La
Découverte, 2009.
Αυθεντικά γαλλόφωνα δημοσιογραφικά κείμενα για ζητήματα της επικαιρότητας.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Agnes, Jean & Josiane Savino (1991) L’Information dans les médias. Paris : CLEMI/Cndp
Agnes, Yves, Manuel de Journalisme: écrire pour le journal, Paris, La Découverte, 2008. Aslangul,
M. (1991) Lexique des termes de presse. Paris: CFPJ
Balle Francis, Dictionnaire des médias, Paris, Larousse-Bordas, 1998.
Le Bohec, J. (2010) Dictionnaire du journalisme et des médias. Rennes: Presses Universitaires
de Rennes
Boucher, Jean-Dominique (1995) Le Reportage écrit. Paris : CFPJ
Charnet, C. & J. Pobin-Nipi (1997) Rédiger un résumé, un compte rendu, une synthèse. Paris:
Hachette
Charon, J.-M. & R. Rieffel (dir.) (2001) La Presse magazine. Réseaux 105, Paris: Hermès
Sciences
Charon J.-M. (2003) Les Médias en France. Paris: La Découverte
Famery, P. & P. Leroy (1996) Réaliser un journal d’information. Paris: Les essentiels Milan
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Grevisse, Benoît (2008) Écritures journalistiques. Stratégies rédactionnelles, multimédia et
Journalisme narratif. Bruxelles: De Boeck
Guery, Louis & Pierre Lebedel (1994) Comment créer et animer une publication. Paris: CFPJ,
Mouriquand, Jacques (2005) L’Écriture journalistique. Paris : PUF
Γ. Ιστοσελίδες
www.journauxfrancais.net
www.tv5.org
www.clemi.org
www.afp.com
http://conseildepresse.qc.ca
www.24hdansuneredaction.com
http://fr.kiosko.net/fr
www.journalisme.com
Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό
Γαλλόφωνα δελτία ειδήσεων (περιστασιακή χρήση).

ΓΕ4100 Journalistische Darstellungsformen
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3 ώρες
γ΄, ε΄
Φ. Γαλατσοπούλου

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
125-140
_
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
Blackboard

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν καλύψει τα επίπεδα των αρχαρίων και έχουν
επαρκείς γνώσεις για την κατανόηση της γερμανικής γλώσσας σε ικανοποιητικό βαθμό. Ως
διδακτικό υλικό χρησιμοποιούνται αυθεντικά κείμενα συγκεκριμένης θεματολογίας από τον
γερμανόφωνο τύπο. Εξετάζονται και αναλύονται η είδηση και η δομή του άρθρου καθώς και η
χρήση ειδικού λεξιλογίου σε συγκεκριμένες κατηγορίες άρθρων. Τα κείμενα συνοδεύονται από
γλωσσικές ασκήσεις και δραστηριότητες εξάσκησης γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
Στόχοι Μαθήματος
 Να κατανοήσουν οι φοιτητές τα είδη δημοσιογραφικού λόγου και τα χαρακτηριστικά τους .
 Να εξασκήσουν τη δεξιότητα παραγωγής γραπτού.
 Να εξασκηθούν στην κατανόηση αυθεντικών κειμένων.
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη δημοσιογραφικού λόγου και τα βασικά χαρακτηριστικά
τους,
2. Διαβάζουν και καταλαβαίνουν γερμανόφωνες ειδήσεις,
3. Αναλύουν ειδήσεις και άρθρα γενικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη δομή και τα γλωσσικά
χαρακτηριστικά τους
4. Αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ειδήσεων για ποιοτικές εφημερίδες,
5. Γράφουν τίτλους και leads για γερμανόφωνες ειδήσεις.
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Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διδασκαλία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Blackboard, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και
εργασίες σε ομάδες, ομαδική αξιολόγηση
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Ηλεκτρονικά μαθήματα με γλωσσικές
ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και ασκήσεις
ακουστικής κατανόησης .

Περιγραφή
8 θεματικές ενότητες
Κατευθυνόμενη μελέτη
πηγών στο διαδίκτυο

Ατομική μελέτη
Συγγραφή ατομικών και ομαδικών
εργασιών

Ώρες
40
ηλεκτρονικών
40

Εργασίες σύμφωνα με τις θεματικές του
μαθήματος
Συνολικός φόρτος εργασίας

45-60
125-140

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Τελική εργασία
Διαμορφωτική αξιολόγηση
μέσω των ασκήσεων των
διαφορετικών ενοτήτων

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
3,4,5

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
70%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15η-17η εβδομάδα

1,2,3,4,5

30%

Σε κάθε νέα ενότητα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Die Gelbe Aktuell, Hueber Verlag
Β. Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Walther von La Roche, Gabriele Hooffacker, Klaus Meier (2013) : Einführung in den praktischen
Journalismus. 19. Auflage. Berlin (http://www.praktischer-journalismus.de).
Claudia Mast (2008) (Hrsg.): ABC des Journalismus. 11. Aufl. UVK Verlagsgesellschaft
Stephan Ruß-Mohl(2003): Journalismus. Das Hand- und Lehrbuch. Frankfurt a.M.
Wolf Schneider, Paul-Josef Raue(2006): Das neue Handbuch des Journalismus. 2. überarb. Aufl.
Reinbek
Rolf Sachsse (2003): Bildjournalismus heute, München (Journalistische Praxis)
Siegfried Weischenberg (Hrsg.) (2005) : Handbuch Journalismus und Medien. UVK
Verlagsgesellschaft
Γ. Ιστοσελίδες
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ‘Blackboard’ προτείνονται για κάθε θεματική ενότητα οι
αντίστοιχες ιστοσελίδες για αυτόνομη μελέτη και επεξεργασία.

ΓΕ6500 Travel, Journalism, communication and social media
Τύπος
Μαθήματος:
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Θεωρητικό-Άσκηση

Κατηγορία Μαθήματος:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσες:

3
Γ, Ε, Ζ
Φ. Γαλατσοπούλου
Κ. Κεντερελίδου

ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

5
129 - 149
_
Social Media,
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
Blackboard

Περιγραφή Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό, ακολουθώντας στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης της βιωματικής
εκπαίδευσης, επιχειρείται η εξοικείωση των φοιτητών με την ξενόγλωσση ταξιδιωτική
δημοσιογραφία και επικοινωνία. Εξετάζονται τα είδη και γένη έντυπης και ηλεκτρονικής
ξενόγλωσσης ταξιδιωτικής δημοσιογραφίας και παρουσιάζονται στρατηγικές επικοινωνίας μέσω
των νέων επικοινωνιακών εργαλείων (Κοινωνικά Μέσα). Στο μάθημα συνδυάζεται η θεωρητική
κατάρτιση με βιωματικές δραστηριότητες και έρευνα πεδίου. Έτσι, οι φοιτητές εξερευνούν
τόπους (π.χ. Θεσσαλονίκη) ως ταξιδευτές, αναζητούν στοιχεία ιστορικά και πολιτισμικά, βιώνουν
τον καθημερινό τρόπο ζωής και αποτυπώνουν ψηφιακά ή περιγράφουν και μοιράζονται την
εμπειρία τους, χρησιμοποιώντας πρακτικές της ταξιδιωτικής δημοσιογραφίας και εργαλεία των
Κοινωνικών Μέσων.

Στόχοι Μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει:
 Στην κατανόηση στρατηγικών επικοινωνίας και δημοσιογραφικών πρακτικών που
σχετίζονται με το ‘Ταξίδι’ και γενικότερα με τον Τουρισμό.
 στην εξοικείωση των φοιτητών με τα είδη ταξιδιωτικών άρθρων, τη δομή τους, τα
γλωσσικά και υφολογικά τους στοιχεία και
 στην αποτελεσματική και ορθή χρήση των Κοινωνικών Μέσων για την προβολή ενός
ταξιδιωτικού προορισμού
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοούν τα χαρακτηριστικά της ταξιδιωτικής επικοινωνίας και την εξελικτική πορεία της
ταξιδιωτικής γραφής και δημοσιογραφίας.
2. Αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη ταξιδιωτικών άρθρων
3. Παρουσιάζουν ταξιδιωτικούς προορισμούς, να γράφουν ταξιδιωτικά άρθρα, ταξιδιωτικά
ημερολόγια, να καταγράφουν ταξιδιωτικές εμπειρίες και να χρησιμοποιούν τα Κοινωνικά
Μέσα για τη μετάδοση του υλικού αυτού.
Μέθοδοι Διδασκαλίας







Βιωματικές δραστηριότητες, εντός και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας.
Εισαγωγικές διαλέξεις ακολουθούμενες από βιωματικές ασκήσεις.
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και ομαδική αξιολόγηση των ασκήσεων και εργασιών.
Διαρκής επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ διδασκόντων-διδασκομένων μέσω των
κοινωνικών μέσων.
Υποστηρικτικό θεωρητικό υλικό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Blackboard
Υποστηρικτική (προαιρετική) χρήση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών ΜΜΕ

Φόρτος Εργασίας
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Τύπος Εργασίας
Διαλέξεις σε αίθουσα διδασκαλίας και
βιωματικές ασκήσεις
Βιωματικές δραστηριότητες εκτός
αίθουσας
Έρευνα πεδίου
Μελέτη
Τελική Εργασία (project)

Περιγραφή

Ώρες

8 τρίωρες συναντήσεις

24

5 τρίωρες συναντήσεις

15

Επιτόπια έρευνα
Μελέτη κι ανάλυση ταξιδιωτικών
άρθρων και βιβλιογραφίας
Σχεδιασμός κι εκπόνηση τελικής
εργασίας
Συνολικός φόρτος εργασίας

25 - 30
25 - 30
40 - 50
129 - 149

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

Βαρύτητα στον
τελικό βαθμό

Ημερομηνία
Αξιολόγησης

1,2,3

50%

Διαρκής

3

50%

15η – 17η εβδομάδα

Διαμορφωτική ομαδική
αξιολόγηση των βιωματικών
ασκήσεων και ομαδικών
δραστηριοτήτων
Τελική εργασία

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Σημειώσεις και συλλογή σώματος ταξιδιωτικών άρθρων για μελέτη

Β. Συμπληρωματική Προτεινόμενη Βιβλιογραφία και ιστοσελίδες
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ‘Blackboard’ προτείνονται για κάθε θεματική ενότητα
ιστοσελίδες καθώς και βιβλιογραφία για αυτόνομη μελέτη. Το υλικό αυτό επικαιροποιείται κάθε
εξάμηνο.

ΓΕ 3500 Structure of the Magazine and Radio Industry: Language, Style and
Terminology
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3
Γ-Ζ
Μ. Τζωαννοπούλου

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
125-150
_
_

Περιγραφή Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη γλώσσα, το ύφος και την
ορολογία που χρησιμοποιούνται σε αγγλόφωνα αυθεντικά κείμενα που πραγματεύονται την
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διεθνή πραγματικότητα στο χώρο του ραδιοφώνου και των περιοδικών εκδόσεων. Τα κείμενα
συνοδεύονται από μια γκάμα ασκήσεων που σκοπεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του
γραπτού και προφορικού λόγου των φοιτητών (ασκήσεις κατανόησης κειμένου, γλωσσικής
παραγωγής, γενικού και ειδικού λεξιλογίου). Τόσο το αυθεντικό υλικό όσο και οι ασκήσεις
ανανεώνονται και εμπλουτίζονται τακτικά έτσι ώστε να συμβαδίζουν με την αγγλόφωνη
επικαιρότητα και τις αλλαγές στο τοπίο των διεθνών Μ.Μ.Ε.
Στόχοι Μαθήματος
 Εξοικείωση με τα είδη κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού που απαντώνται στις
αγγλόφωνες περιοδικές εκδόσεις και στο ραδιόφωνο
 Κατανόηση της συντακτική δομής, των υφολογικών χαρακτηριστικών καθώς και του ειδικού
λεξιλογίου που χαρακτηρίζουν τα είδη κειμένων που προέρχονται από το αγγλόφωνο
ραδιόφωνο και τις περιοδικές εκδόσεις
 Παραγωγή ομαδικού σχεδίου εργασίας
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Γνωρίζουν την τυπολογία των αγγλόφωνων περιοδικών και των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.
2. Κατανοούν ποικιλία κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού που προέρχονται από το
αγγλόφωνο ραδιόφωνο και τις περιοδικές εκδόσεις
3. Γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν το ειδικό και γενικό λεξιλόγιο καθώς και τις δομές που
διέπουν τα είδη κειμένων των αγγλόφωνων περιοδικών και των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.
4. Παράγουν ένα ομαδικό σχέδιο εργασίας με σχετική θεματολογία
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, συζητήσεις και εργασίες σε ομάδες, ομαδικό σχέδιο
εργασίας

Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Διάλεξη
Ανεξάρτητη μελέτη
Ομαδικό σχέδιο εργασίας

Περιγραφή
Δώδεκα 3ωρες διαλέξεις
Μελέτη
υποχρεωτικής
και
συμπληρωματικής
βιβλιογραφίας, έρευνα στο διαδίκτυο
Παρουσίαση εργασίας (με power point) το θέμα της οποίας
επιλέγεται από προτεινόμενο θεματολόγιο, βιβλιογραφική
έρευνα
Συνολικός φόρτος εργασίας

Ώρες
36
70-90
20-25
125-150

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Τελική εξέταση
Παρουσίαση
ομαδικού
σχεδίου
εργασίας (project)

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
1,2,3,4

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό
80%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15η-17η εβδομάδα

1,2,3,4

20%

6η-12η εβδομάδα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
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Dominick, J.R. (2010). The dynamics of mass communications: Media in the digital age. NJ:
Mac-Graw Hill Education.
Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Bagnall, Nicholas (1993). Newspaper Language. Focal Press.
Cremer, Charles F., Phillip O. Keirstead & Richard D. Yoakam (1996). ENG Television News.
New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
Mencher, M. (1994), 6th edition. News Reporting and Writing. Wm. C. Brown Publishers.
Mentzler, Ken, (1997, 3rd edition), Creative Interviewing. Boston: Allyn and Bacon.
Walters, Roger L. (1994). Broadcast Writing. 2nd edition, New York: McGraw-Hill
Γ. Ιστοσελίδες
English media on-linε
Magazines

www.mediauk.com
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.forbes.com/
www.harpers.org
http://www.scientificamerican.com/
http://www.billboard.com/
www.time.com
www.newsweek.com
www.life.com
www.economist.com

Radio
http://bbc.com/worldserviceradio
http://www.voanews.com/
http://www.npr.org/
http://www.bbc.co.uk/radio/listen/live/bbclondon.asx
http://www.c-span.org/

ΓΕ6400 Reisejournalismus
Τύπος
Μαθήματος:
Διδ. Ωρες/
Εβδομάδα:
Εξάμηνο:
Διδάσκουσα:

Θεωρητικό
3 ώρες
Δ, ΣΤ
Φ. Γαλατσοπούλου

Κατηγορία
Μαθήματος:
ECTS:
Ώρες:
Προαπαιτούμενα
Μαθήματα:
Διδακτική/Εργαστηριακή
συνδρομή:

Επιλογής Κατεύθυνσης
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
125-150
_
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
Blackboard

Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα αυτό ανήκει στην ομάδα των ξενόγλωσσων δημοσιογραφικών εφαρμογών και
απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν καλύψει το επίπεδο των αρχαρίων και έχουν επαρκείς
γνώσεις για την κατανόηση της γερμανικής γλώσσας σε ικανοποιητικό βαθμό. Ως διδακτικό υλικό
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θα χρησιμοποιηθούν γερμανόφωνα ταξιδιωτικά άρθρα για ελληνικούς προορισμούς από
ταξιδιωτικούς οδηγούς, ένθετα εφημερίδων, ταξιδιωτικά περιοδικά, και από δικτυακούς τόπους,
ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιηθεί και οπτικοακουστικό υλικό από τηλεοπτικές ταξιδιωτικές
εκπομπές και κοινωνικά μέσα επικοινωνίας. Τα κείμενα συνοδεύονται από γλωσσικές ασκήσεις,
δραστηριότητες κατανόησης του περιεχομένου των κειμένων και εξάσκησης γραμματικών και
συντακτικών φαινομένων.
Στόχοι Μαθήματος
 Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς το μάθημα αυτό
στοχεύει:
 στην κατανόηση κειμένων της συγκεκριμένης θεματολογίας
 στην εξοικείωση των φοιτητών με τα είδη ταξιδιωτικών άρθρων, τη δομή τους, τα γλωσσικά
και υφολογικά τους στοιχεία και
 στη συγγραφή ταξιδιωτικών άρθρων
Mαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοούν την εξελικτική πορεία της ταξιδιωτικής γραφής και δημοσιογραφίας
2. Αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη ταξιδιωτικών άρθρων
3. Συντάξουν ταξιδιωτικά άρθρα
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διδασκαλία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Blackboard, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και
εργασίες σε ομάδες, ομαδική αξιολόγηση
Φόρτος Εργασίας
Τύπος Εργασίας
Ηλεκτρονικά μαθήματα με γλωσσικές
ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και
ασκήσεις κατανόησης κειμένων.
Ατομική μελέτη
Συγγραφή ατομικών και ομαδικών
εργασιών

Περιγραφή

Ώρες

10 ενότητες

40

Κατευθυνόμενη μελέτη ηλεκτρονικών πηγών
στο διαδίκτυο και συγγραμμάτων
Εργασίες σύμφωνα με τις θεματικές του
μαθήματος
Συνολικός φόρτος εργασίας

40
45-60
125-150

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας
Τύπος Αξιολόγησης
Τελική εργασία
Διαμορφωτική
αξιολόγηση μέσω των
ασκήσεων των
διαφορετικών ενοτήτων

Μαθησιακό
αποτέλεσμα
2,3

Βαρύτητα στον
τελικό βαθμό
70%

Ημερομηνία
Αξιολόγησης
15η-17η εβδομάδα

1,2,3

30%

Κάθε εβδομάδα σε κάθε
νέα ενότητα

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία
Σημειώσεις και συλλογή σώματος ταξιδιωτικών άρθρων για μελέτη
Β. Συμπληρωματική Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
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Hauser, F. (2008) Reisejournalismus. F.A.Z.
Kleinsteuber, H.J. & T. Thimm (2008) Reisejournalismus Eine Einführung. VS Verlag für
Sozialwissenschaften
Γ. Ιστοσελίδες
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ‘Blackboard’ προτείνονται για κάθε θεματική ενότητα οι
αντίστοιχες ιστοσελίδες για αυτόνομη μελέτη και επεξεργασία.

Σεμινάριο: Αναζήτηση βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές πηγές του Α.Π.Θ.
Το σεμινάριο παρουσιάζει τεχνικές αναζήτησης βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές πηγές του
Α.Π.Θ., και περιλαμβάνει τα επιμέρους θέματα: Σύστημα βιβλιοθηκών Α.Π.Θ., Ηλεκτρονικές
πηγές Α.Π.Θ. (τρόποι πρόσβασης εντός και εκτός της πανεπιστημιούπολης), Ηλεκτρονικός
κατάλογος βιβλιοθήκης (OPAC), Κατάλογος ηλεκτρονικών περιοδικών, Τεχνικές αναζήτησης στις
βιβλιογραφικές βάσεις και συλλογές περιοδικών, Ιχνηλάτης, Ψηφιοθήκη Α.Π.Θ., Ιδρυματικό
Καταθετήριο (IKEE), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Scopus, Google Scholar.
Διδάσκων: Μπαρμπαργύρης Κ.

Σεμινάριο Πληροφορικής
Πρόκειται για προαιρετικά σεμινάρια που απευθύνονται στους φοιτητές και φοιτήτριες που δεν
κατέχουν βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προβλέπονται κύκλοι
αρχαρίων (Λειτουργικό σύστημα Windows – βασικές λειτουργίες διαχείρισης αρχείων) και
προχωρημένων (μορφοποίηση κειμένων, χρήση διαδικτύου).
Διδάσκων: Βέγλης Α.
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9. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε του Α.Π.Θ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως
12 του Ν. 2083/1992. Βάσει της υπ’ αριθ. 52663/B7/2008 Υπουργικής Απόφασης για τη
διάρθρωση και οργάνωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε είναι
η μελέτη, η έρευνα και η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα πεδία της Δημοσιογραφίας και
της Επικοινωνίας. Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. απονέμει τους
εξής τίτλους:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
α. στη Δημοσιογραφία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας
β. στην Επικοινωνία και τον Πολιτισμό
Διδακτορικό Δίπλωμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.
Ο συνολικός αριθμός εισακτέων κατ’έτος ορίζεται σε ????
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τέσσερα διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία
το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Η χρονική διάρκεια για τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) έτη επιπλέον μετά
την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. και από την εγγραφή στο Β΄ κύκλο. Η μέγιστη χρονική διάρκεια για τη
λήψη του Δ.Δ. είναι πέντε (5) έτη, με δυνατότητα παράτασης του χρόνου αυτού κατά ένα έτος
μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
Οι γενικοί σκοποί του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής
γνώσης στα πεδία της Δημοσιογραφίας και της Επικοινωνίας, η ανάπτυξη της έρευνας στα
επιστημονικά αυτά πεδία, και η παροχή αντίστοιχης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη
των αναγκών σε επιστημονικά και διοικητικά στελέχη μεταπτυχιακού επιπέδου.
α) Οι ειδικοί σκοποί της ειδίκευσης «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας» είναι
η παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού
χαρακτήρα για την οργάνωση, τη λειτουργία, την έρευνα και το ρόλο της Δημοσιογραφίας
(έντυπης, ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής και διαδικτυακής) στο περιβάλλον των Νέων Μέσων
Επικοινωνίας με στόχο την κατάρτιση στελεχών για απασχόληση σε μέσα μαζικής επικοινωνίας,
πρακτορεία ειδήσεων, γραφεία τύπου, και γενικότερα στην παραγωγή και διακίνηση
ειδησεογραφικής ύλης.
β) Οι ειδικοί σκοποί της ειδίκευσης «Επικοινωνία και Πολιτισμός» είναι η παροχή
εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα, για
την αλληλεπίδραση επικοινωνίας και πολιτισμού, τις μεθόδους έρευνας επικοινωνίας και την
άσκηση επικοινωνιακής και πολιτισμικής πολιτικής, με στόχο την κατάρτιση στελεχών για
απασχόληση σε επικοινωνιακούς και πολιτισμικούς οργανισμούς του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα, σε μέσα μαζικής επικοινωνίας και στην ευρύτερη οπτικο-ακουστική
βιομηχανία, σε θεσμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης, σε πολιτισμικά
και μορφωτικά ιδρύματα, σε φορείς έρευνας κοινής γνώμης και διαφήμισης
γ) Και οι δύο ειδικεύσεις έχουν επίσης ως σκοπό την ανάπτυξη των κριτικών και
ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
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και για ερευνητική δραστηριότητα στα πεδία της επικοινωνίας, της δημοσιογραφίας, της
επικοινωνιακής και πολιτισμικής πολιτικής.
O εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
περιγράφει τους όρους εισαγωγής,τη μορφή του προγράμματος Σπουδών, καθώς και τους όρους
φοίτησης και απονομής των τίτλων. ?????
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο: http://www.jour.auth.gr/mtpx

Β. Διατμηματικό ΠΜΣ στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών
και Επικοινωνιών
Τα Τμήματα :
1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Τ.Η.Μ.&Μ.Υ.),
2) Γενικό,
3) Ιατρικής,
4) Ψυχολογίας,
5) Μουσικών Σπουδών και
6) Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης(Α.Π.Θ.),
σε συνεργασία με τα Τμήματα
7) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Παν/μίου Μακεδονίας και
8) Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Παν/μίου Θεσσαλίας
οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 :
Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο
“Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών“
Ο συνολικός αριθμός εισακτέων κατ’έτος ορίζεται σε 45 και κατανέμεται σε τρεις κατευθύνσεις.
O εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών περιγράφει
τους όρους εισαγωγής,τη μορφή του προγράμματος Σπουδών, καθώς και τους όρους φοίτησης
και απονομής των τίτλων.
Το διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Π.Μ.Σ. που οργανώνεται και λειτουργεί με τη συνεργασία
όλων των προαναφερθέντων τμημάτων, έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός νέου
διεπιστημονικού πεδίου μεταπτυχιακών σπουδών το οποίο διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα της
σύγκλισης επιστημονικών κλάδων που σχετίζονται με τη θεωρία και εφαρμογές προηγμένων
συστημάτων υπολογιστών και επικοινωνιών.
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα χρήσης και
ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών,
με στόχο τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και
τεχνογνωσία ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία
αναπτυσσόμενη τεχνολογική εξέλιξη, να στελεχώνει τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και να
αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης – κατάρτισης του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου.
Παράλληλα επιδιώκεται η ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, η εκπόνηση πρωτοποριακών
έργων εφαρμοσμένης έρευνας, και η ανάπτυξη των αντίστοιχων παραγωγικών κλάδων.
Για να επιτύχει το σκοπό της πληρέστερης ειδίκευσης το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οργανώνεται σε τρεις
επιμέρους κατευθύνσεις:
Α. Δικτυακή υπολογιστική – Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Β. Νοήμονα συστήματα
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Γ. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ήχου και της εικόνας για την εκπαίδευση
και την παραγωγή.
Ειδικότερα το γνωστικό αντικείμενο της πρώτης κατεύθυνσης αφορά τεχνικές μηχανικής
λογισμικού, υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και ανάπτυξης περιβαλλόντων και
υπολογιστικών μέσων παράλληλης και κατανεμημένης αρχιτεκτονικής που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, όπως είναι τα παγκόσμια συστήματα
ηλεκτρονικού εμπορίου.
Η δεύτερη κατεύθυνση επικεντρώνεται σε ένα ευρύ διεπιστημονικό φάσμα συσχετιζόμενων
γνωστικών αντικειμένων στο οποίο περιλαμβάνονται οι προηγμένες τεχνικές μηχανικής
λογισμικού, υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, τα ρομποτικά συστήματα, η υπολογιστική
νοημοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη, η εξελικτική υπολογιστική, η θεωρία των υπολογισμών, η
νευροεπιστήμη και η γνωστική ψυχολογία. Ο σκοπός της κατεύθυνσης αυτής είναι η κατάρτιση
εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί
επαγγελματικά και ερευνητικά στις περιοχές νοημόνων συστημάτων και συστημάτων
εμπνευσμένων από τη βιολογία που υλοποιούνται με τεχνικές λογισμικού και υπολογιστές
υψηλών επιδόσεων.
Το γνωστικό αντικείμενο της τρίτης κατεύθυνσης επικεντρώνεται σε θέματα χρήσης και
ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των
Επικοινωνιών, που σχετίζονται με την επεξεργασία και μετάδοση ηχητικών και οπτικών σημάτων,
και αφορούν μια πληθώρα επιστημονικών κλάδων οι οποίοι ενσωματώνουν τον ήχο, την εικόνα,
το λόγο και τη μουσική ως αντικείμενο των ερευνών και της πρακτικής τους. Η κατεύθυνση αυτή
απευθύνεται σε ειδικότητες πτυχιούχων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά και επαγγελματικά
στους τομείς της εκπαίδευσης και της παραγωγικής διαδικασίας οπτικοακουστικού
υλικού.Ειδικότερα, αποβλέπει στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στελεχών της εκπαίδευσης
στις σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής πρακτικής και στελεχών της βιομηχανίας του θεάματος και
των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ραδιόφωνο, κινηματογράφος, τηλεόραση) μέσα από την
εφαρμογή τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών που σχετίζονται με τον ήχο και
την εικόνα.
Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Δ.Μ.Δ.Ε.) στα
“Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών” με κατευθύνσεις: α) Δικτυακή
υπολογιστική – Ηλεκτρονικό Εμπόριο, β) Νοήμονα συστήματα, γ)Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών του ήχου και της εικόνας για την εκπαίδευση και την παραγωγή.
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά
εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων ολοκληρώνεται η διδασκαλία των
μαθημάτων του προγράμματος, ενώ το τρίτο αφιερώνεται κυρίως στην εκπόνηση της
Μεταπτυχιακής Ερευνητικής ή Συνθετικής Διατριβής. Ο χρόνος για την εκπόνηση και κατάθεση
της Μεταπτυχιακής Διατριβής μπορεί να παραταθεί έως δύο (2) επιπλέον ακαδημαϊκά έτη. Πέρα
από τα χρονικά αυτά όρια ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης απέκτησε το 2012 την πιστοποίηση DS Label της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Παράρτημα Διπλώματος είναι προσωπικό έγγραφο που
χορηγείται σε απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και Α.Τ.Ε.Ι.) μαζί με το δίπλωμα ή
το πτυχίο τους. Δεν υποκαθιστά τον τίτλο σπουδών αλλά
επισυνάπτεται σε αυτόν και συμβάλλει ώστε να είναι πιο
εύκολα κατανοητός, ιδιαίτερα εκτός των συνόρων της χώρας
προέλευσης.
Το Παράρτημα Διπλώματος σχεδιάστηκε από την Ουνέσκο
και το Συμβούλιο της Ευρώπης ενώ η εφαρμογή του
ψηφίστηκε το 2004 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(Απόφαση 2241/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη
διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων).
Το Παράρτημα Διπλώματος αποτελεί επεξηγηματικό
έγγραφο με πληροφορίες σχετικές με τη φύση, το επίπεδο,
το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών του
δικαιούχου. Πρόκειται για ένα έγγραφο που δεν περιέχει αξιολογικές κρίσεις, ούτε δηλώσεις
ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό. Το
Παράρτημα Διπλώματος δεν είναι:
 υποκατάστατο πρωτότυπου διπλώματος ή πτυχίου,
 αυτόματο σύστημα που εγγυάται την αναγνώριση του τίτλου σπουδών.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου Υπ.Αριθμ. 3374 (ΦΕΚ Α΄ 189/02.08.2005) "Διασφάλιση της
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών
μονάδων. Παράρτημα διπλώματος", προβλέπεται ότι το Παράρτημα Διπλώματος:
‘Εκδίδεται αυτομάτως από τις Μονοτμηματικές Σχολές/Τμήματα του Α.Π.Θ. μετά την ολοκλήρωση
των σπουδών και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.’
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11. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Προγράμματα ανταλλαγών ( Erasmus+)
Tο Tμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., από την ίδρυσή του το 1991, συμμετέχει ενεργά στα
δίκτυα ανταλλαγών φοιτητών/φοιτητριών και ακαδημαϊκού προσωπικού για τη διαμόρφωση
μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ειδικότερα,
συμμετέχει σε 42 διμερείς συμφωνίες με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέσω του προγράμματος
Erasmus και Erasmus-Mundus και σημερινή ονομασία Erasmus+.
Πρόγραμμα Erasmus+ και Placement
Πρόκειται για την Τομεακή Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» 20072013 που αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω
της ενθάρρυνσης διμερών διαπανεπιστημιακών συμφωνιών και αύξησης της ευρωπαϊκής
κινητικότητας φοιτητών, μελών διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Στόχος επίσης είναι η
ενίσχυση της διαφάνειας και προαγωγής πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώρισης σπουδών και
ακαδημαϊκών τίτλων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.
Μέσω του προγράμματος Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς
φοιτητές και σε υποψήφιους διδάκτορες να πραγματοποιήσουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των
σπουδών τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Επίσης μέλη του Διδακτικού Προσωπικού
έχουν την ευκαιρία με το ίδιο πρόγραμμα να πραγματοποιήσουν κινητικότητα με σκοπό τη
διδασκαλία ή την επιμόρφωση, ενώ και το διοικητικό προσωπικό μπορεί να μετακινηθεί για
επιμόρφωση.
Ειδικότερα περιλαμβάνει:
Κινητικότητα φοιτητών για αναγνωρισμένες περιόδους Σπουδών.
Κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική ΄Ασκηση.
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
Το Παράρτημα Διπλώματος (DS).
Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία.
Κινητικότητα διοικητικού και διδακτικού προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση
(Κατάρτιση).
 Γλωσσική προετοιμασία για εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές EILC).
 Εντατικά προγράμματα διδασκαλίας σύντομης διάρκειας (IP).
 Προγράμματα πανεπιστημιακής συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος
(Θεματικά Δίκτυα).







Πρόγραμμα Erasmus Μundus
Δράση 1: Διατμηματικά μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα που οδηγούν στην
απόκτηση τίτλου σπουδών.

Η φοίτηση σε αυτά τα προγράμματα είναι σε δύο ή τρία διαφορετικά πανεπιστήμια,
ευρωπαϊκά και μη, κατά κανόνα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Δράση 2: Προγράμματα Μετακίνησης κατά τη διάρκεια των σπουδών ή της εργασίας στο Α.Π.Θ.,
σε χώρες εκτός Ε.Ε.
Απευθύνεται μόνο στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας του Α.Π.Θ., σε επίπεδο:
Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό, Μεταδιδακτορικό, Ακαδημαϊκό και Διοικητικό
Προσωπικό.
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Διμερείς συμφωνίες Erasmus+ 2014
(https://new.eurep.auth.gr/el/agreementsform/viewall)
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο του Τμήματος Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eurep.auth.gr
Δείτε παρακάτω τις συμβάσεις του Τμήματος για το 2014-2015
Αυστρία

Universität Wien (A WIEN01)

Βέλγιο

Université Libre de Bruxelles (B BRUXEL04)

Βουλγαρία

Sofiiski Universitet 'Sveti Kliment Ohridski' (BG SOFIA06)

Γαλλία

Université Lumière Lyon 2 (F LYON02)
Université de Lorraine (F NANCY43)
Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis (F PARIS008)
Université Paul Sabatier - Toulouse III (F TOULOUS03)

Γερμανία

Universität Hamburg (D HAMBURG01)
Johannes Gutenberg-Universität Mainz (D MAINZ01)
Universität Trier (D TRIER01)

Δανία

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DK ARHUS10)
Københavns Universitet (DK KOBENHA01)

Εσθονία

Tallinna Ülikool (EE TALLINN05)

Ισπανία

Universitat Pompeu Fabra (E BARCELO15)
Universidad Complutense de Madrid (E MADRID03)
Universidad de Santiago de Compostela (E SANTIAG01)
Universidad CEU Cardenal Herrera (E VALENCI08)

Ιταλία

Università degli Studi di Padova (I PADOVA01)
Università degli Studi di Teramo (I TERAMO01 )

Κύπρος

Texnologiko Panepistimio Kyprou (CY LIMASSO02)
Frederick University, Cyprus (CY NICOSIA23)

Λετονία

Rīgas Stradiņa Universitāte (LV RIGA03)

Λιθουανία

Vilniaus Universitetas (LT VILNIUS01)

Ολλανδία

De Haagse Hogeschool (NL S-GRAVE13)

Πορτογαλία

Universidade Fernando Pessoa (P PORTO26)

Πολωνία

Uniwersytet Wroclawski (PL WROCLAW01)
Dolnośląska Szkola Wyższa (PL WROCLAW14)

Ρουμανία

Universitatea din Oradea (RO ORADEA01)

Σουηδία

Örebro universitet (S OREBRO01)

Τουρκία

Anadolu Universitesi (TR ESKISEH01)
Marmara Üniversitesi (TR ISTANBU05)
Istanbul Bilgi University (TR ISTANBU11)
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Izmir Ekonomi Universitesi (TR IZMIR04)
Selcuk Universitesi (TR KONYA01)

Βουλγαρία

Plovdivski Universitet 'Paisii Hilendarski' (BG PLOVDIV04)

Ιρλανδία

Dublin City University (IRLDUBLIN04)

Ισπανία

Universidad Pública de Navarra (E PAMPLON02)
Universidad San Jorge (E ZARAGOZ07)

Κύπρος

European University Cyprus (CY NICOSIA24)

Λιθουανία

Kazimieras Simonavicius University (LT VILNIUS24)

Νορβηγία

Volda University College (N VOLDA01)

Τουρκία

Adnan Menderes Üniversitesi (TR AYDIN01)

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και ECTS:
Αλέξανδρος Μπαλτζής, αναπληρωτής καθηγητής
Γραφείο: Εγνατία 46, 4ος όροφος
τηλ: (+30) 2310 992066
φαξ: (+30) 2310 992098,
e-mail: baltzis@jour.auth.gr
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12. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
12.1 Θερινό Σχολείο
α. Ετήσιο Θερινό Σχολείο ‘Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας’
Εντατικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης σε θέματα Περιβάλλοντος –
Δημοσιογραφίας – Επικοινωνίας:
 με πανελλαδικό χαρακτήρα
 διάρκεια 10 ημέρες
 45 ώρες συνολικά, 10.00 – 14.30 καθημερινά και με επισκέψεις-δράσεις πεδίου
 επίσημη γλώσσα : Ελληνική
 ημι-διατροφή
 μετακίνηση, εντός της Κρήτης, και σύμφωνα με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
 καλοκαιρινές δραστηριότητες και ελεύθερος χρόνος

-
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Το Ετήσιο Θερινό Σχολείο ‘Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας’ πραγματοποιείται σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου (Ι.Ε.Τ.) (Χανιά Κρήτης) και με τα
Πανεπιστημιακά Τμήματα Επικοινωνίας, Μ.Μ.Ε. και Δημοσιογραφίας της Ελλάδας (Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο).
Αφορά νέους Ερευνητές – Μελετητές – Επαγγελματίες – Φοιτητές – Σπουδαστές τμημάτων
Δημοσιογραφίας, Μ.Μ.Ε. και Επικοινωνίας, μεταπτυχιακούς φοιτητές συναφών σπουδών,
όσους εργάζονται ή έχουν εργαστεί ως δημοσιογράφοι. Ειδικότερα, περιλαμβάνει 25
συμμετέχοντες και 20 εισηγητές, οι οποίοι συμμετέχοντες προέρχονται από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας
και της Κύπρου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πανεπιστήμιο Frederick, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και οι
διδάσκοντες είναι μέλη τμημάτων Α.Ε.Ι., επαγγελματίες δημοσιογράφοι και ειδικοί
περιβαλλοντικοί επιστήμονες.
Η διοργάνωση υποστηρίζεται από α) την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, β) την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, γ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο Ενημέρωσης στην Ελλάδα, δ)
ειδησεογραφικούς οργανισμούς (Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο / Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε., Σκάι,
Χανιώτικα Νέα, Κρήτη TV, κ.α.) και ε) φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της δημόσιας
πληροφόρησης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης αναφορικά με το
Περιβάλλον, τη Δημοσιογραφία και την Επικοινωνία.
Η δημοσιοποίηση των δράσεων του γίνεται α) σε έντυπη εφημερίδα με το έργο που παράγεται
από τους συμμετέχοντες και β) με προβολή στα Ελληνικά Μ.Μ.Ε. και στα Κοινωνικά Μέσα
(Social Media).
Η αξιολόγηση του γίνεται με αξιολόγηση των συμμετεχόντων κατά τη λήξη του προγράμματος
με ερωτηματολόγια και ελεύθερη κατάθεση προτάσεων (αποτελέσματα συνολικής
αξιολόγησης 2011 – 2013: 9/10). Ενδεικτικές αξιολογικές αναφορές:
οι εισηγητές υπήρξαν κατανοητοί, οι εισηγήσεις δημιούργησαν διανοητικά ερεθίσματα και
προκάλεσαν το ενδιαφέρον
στις εισηγήσεις παρουσιάστηκαν νέα θέματα που θα με βοηθήσουν στο τομέα της εργασίας
μου
υπήρχε ποιοτική επάρκεια των αποκτηθέντων γνώσεων και υψηλό επίπεδο των πρακτικών
δεξιοτήτων,
ποιότητα παροχών (διαμονή, σίτιση, πρόσβαση, περιβάλλον) και τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η συμμετοχή πιστοποιείται με Βεβαίωση Παρακολούθησης που παραλαμβάνεται μετά την
ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού και Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

β. Επιμορφωτικά Σεμινάρια
Διεξάγονται επιμορφωτικά σεμινάρια με αντικείμενο τη Δημοσιογραφία, την Επικοινωνία και
τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.
Τα επιμορφωτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επαρχιακού
Τύπου (Ι.Ε.Τ.) (Χανιά Κρήτης) και με τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Επικοινωνίας, Μ.Μ.Ε. και
Δημοσιογραφίας της Ελλάδας (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο
Πανεπιστήμιο).
Ο σχεδιασμός τους αξιοποιεί την προηγούμενη εμπειρία του Τμήματος: α) Νέα Μέσα και
Διαδίκτυο – Παραγωγή και Δημοσίευση Περιεχομένου (07/2012), β) Γλώσσα, Επικοινωνία και
Πολιτισμός (09/2012) και γ) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, με έμφαση στα Μ.Μ.Ε.
(11/2012).
Η συμμετοχή πιστοποιείται με Βεβαίωση Παρακολούθησης που παραλαμβάνεται μετά την
ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού και Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

12.2 e – Μαθήματα
Αποτελούν σεμινάρια επιμόρφωσης μέσω ηλεκτρονικών μαθημάτων σε πλατοφόρμα
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Α. Σχεδίαση (design) Έντυπων και Διαδικτυακών Εκδόσεων
Σκοπός του είναι: α) η εξοικείωση με όλα τα βασικά εργαλεία σχεδίασης και επεξεργασίας
εικόνας για την προετοιμασία και τη χρήση γραφικών στοιχείων σε έντυπες και ψηφιακές –
διαδικτυακές εκδόσεις, β) η εκμάθηση της εφαρμογής Photoshop της Adobe και γ) η παρουσίαση
και άλλων παρόμοιων εφαρμογών (εμπορικών και οpen source).
Περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:
 Εξοικείωση με το περιβάλλον χρήσης του Photoshop
 Τεχνολογική Εξέλιξη της Φωτογραφίας
 Δημιουργικές Τεχνικές Λήψης
 Σχεδιάζοντας για Έντυπο ή Διαδίκτυο
 Σχεδιάζοντας με Layers
 Βασικές Λειτουργίες: Select και Edit
 Βασικές Λειτουργίες: Retouch και Heal
 Εικόνα & Φωτογραφία
 Photo-manipulation
 Η Φιλοσοφία του Design ως Μέσο Επικοινωνίας
Β. Έντυπες Εκδόσεις και Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση
Σκοπός του είναι: α) η επιμόρφωση σε θέματα ηλεκτρονικών εκδόσεων μέσα από τη διδασκαλία
των βασικών αρχών Ηλεκτρονικής Σελιδοποίησης και τις διαδικασίες εκτύπωσης εντύπων και β)
η εκμάθηση βασικών στοιχείων των δύο βασικότερων εφαρμογών ηλεκτρονικής σελιδοποίησης:
QuarkXpress και Indesign.
Περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:
 Εισαγωγή στην τεχνολογία του Τύπου και την Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση Εντύπου
 Χρήση του QuarkXpress και του Indesign
Γ. Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Εργαλεία
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Σκοπός του είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα διαδικτυακών εφαρμογών και
εργαλείων.
Περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:
 Εισαγωγή στο Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του
 HTML
 Kompozer
 Expression Web
 Blogs - Wiki – RSS
 CMS
 WordPress
 Google docs
Τα e – μαθήματα υλοποιούνται από το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε. και
το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. του Τμήματος.
Απευθύνονται σε εργαζομένους και ανέργους του τομέα των Μ.Μ.Ε. (δημοσιογράφους,
τεχνικούς), καθώς και σε εκπαιδευτικούς (όλων των βαθμίδων) αλλά και σε όποιον
ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει.
Περιλαμβάνουν 16 – 19 συμμετέχοντες και 4 εισηγητές.
Έχουν συνολική διάρκεια 36 ώρες.
Το κόστος συμμετοχής είναι 150 ευρώ.
Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται μέσω :
α) του συστήματος διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System) και
β) του συστήματος διαχείρισης μάθησης (Learning Management System – Moodle) του
εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε.
Η αξιολόγησή τους γίνεται:
α) με αξιολόγηση αποφοίτων κατά τη διάρκεια (σύστημα συνεχούς αξιολόγησης) και κατά τη
λήξη του προγράμματος και
β) με εξωτερική αξιολόγηση.
Η συμμετοχή πιστοποιείται με:
α) Βεβαίωση Παρακολούθησης και
β) Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης που παραλαμβάνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
Επιμορφωτικού Προγράμματος.

12.3 Πρόγραμμα
(Π.Ε.Γ.Α.)

Επικαιροποίησης

Γνώσεων

Αποφοίτων

Εντατικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο στον τομέα
‘Ψηφιακά Μέσα και Νέες Μορφές Δημοσιογραφίας’ που εντάσσεται στη Θεματική Ενότητα
‘Πληροφορική και Επικοινωνίες’ του Άξονα Προτεραιότητας 7 του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013.
Αποτελεί δι-ιδρυματική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και επαγγελματικών φορέων:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου και της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας –
Θράκης.
Σκοπός του είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων των αποφοίτων των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Αφορά την εφαρμογή και χρήση νέων επικοινωνιακών μέσων, την προαγωγή
της δημιουργίας των επιμορφούμενων και τη διάθεση του παραχθέντος υλικού από τους
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συμμετέχοντες επιμορφούμενους για μελλοντική χρήση με τη δημιουργία αποθετηρίου ανοιχτής
πρόσβασης.
Απευθύνεται στους αποφοίτους των τριών Τμημάτων των ελληνικών Α.Ε.Ι. που ασχολούνται με
την εκπαίδευση δημοσιογράφων (Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. – Α.Π.Θ., Τμήμα
Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. – Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, Τμήμα Επικοινωνίας,
Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου), καθώς και σε αποφοίτους άλλων
Τμημάτων Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι., οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο δημοσιογραφικό χώρο.
Περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:
 Εξοικείωση με το περιβάλλον χρήσης του Photoshop
 Εισαγωγή Μέσα επικοινωνίας, δημοσιογραφία και κοινωνία
 H διαχείριση της είδησης στα διαδικτυακά μέσα
 Η γραφή της είδησης στα διαδικτυακά μέσα
 Χρήσεις και κανόνες της διαδικτυακής δημοσιογραφίας
 Ξεκινώντας ένα διαδικτυακό μέσο
Απαρτίζεται από θεωρητικά μαθήματα (δύο 3ώρες εισηγήσεις), εργαστήρια (26) και διαλέξεις
από διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου.
Γίνεται χρήση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, αλλά παράλληλα χρησιμοποιείται και ηλεκτρονικό μαθησιακό υλικό για
συνεργατική εξ αποστάσεως μάθηση (e-learning).
Η αξιολόγηση του γίνεται:
α) με αξιολόγηση αποφοίτων κατά τη διάρκεια (σύστημα συνεχούς αξιολόγησης) και κατά τη
λήξη του προγράμματος και
β) με εξωτερική αξιολόγηση.
Η συμμετοχή πιστοποιείται με:
α) Δίπλωμα Κατάρτισης που παραλαμβάνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού
Προγράμματος και
β) 30 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) που αναγνωρίζονται και μπορούν να αξιοποιηθούν
στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του
Α.Π.Θ. (απαλλαγή ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών).

12.4 Media Parks
Εντατικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης με Θεωρία, Έρευνα και Εφαρμογή στον
τομέα προβολής και προώθησης εθνικού πολιτιστικού προϊόντος που εντάσσεται στη Θεματική
Ενότητα ‘Πολιτισμός’ του Άξονα Προτεραιότητας 7 και 8 του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013
(προϋπολογισμός: 3.200.000 €).
Αποτελεί δι-ιδρυματική συνεργασία μεταξύ : Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, Α.Π.Θ.,
Ε.Κ.Π.Α.
Σκοπός του είναι η σύγκλιση, ενδυνάμωση και δημιουργία γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω στο
αντικείμενο του πολιτισμού στους συμμετέχοντες.
Είναι δομημένο στη βάση: α) Εκπαιδευτικών Κύκλων Μάθησης και Ενημέρωσης πάνω στο
αντικείμενο του πολιτισμού που θα διοργανωθούν: στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη,στα Χανιά,
στην Πάτρα, β) Θερινών Σχολείων, γ) Θεματικών Forum Διαλόγου σε Διαδικτυακή Πύλη, δ)
Παραγωγής επιστημονικού και εκπαιδευτικού υλικού και δ) Προβολής και δημοσιότητας.
Απευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της Δημοσιογραφίας, της Επικοινωνίας,
των Μ.Μ.Ε., του Πολιτισμού και του Τουρισμού, καθώς και σε φοιτητές και αποφοίτους σχετικών
Τμημάτων Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι.
Η αξιολόγησή του γίνεται: α) με αξιολόγηση αποφοίτων κατά τη διάρκεια (σύστημα συνεχούς
αξιολόγησης) και κατά τη λήξη του προγράμματος και β) με εξωτερική αξιολόγηση.
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13. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση:
Εγνατία 46, 54625, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία:
Τηλ: 2310 992093-4, Fax: 2310 992094 e-mail: mmelib@jour.auth.gr
Προσωπικό:
Σταματία Παπαχρήστου τηλ. 2310 992093 tamypap@jour.auth.gr
Ουρανία Κώνστα τηλ. 2310 992094 konsta@jour.auth.gr
Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 18.00
Η βιβλιοθήκη είναι εγκατεστημένη στον 2ο όροφο του κτιρίου του Τμήματος, σε χώρο 75τμ μαζί
με τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών.
Οι φοιτητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη και το σύνολο του υλικού και των
υπηρεσιών και των δύο βιβλιοθηκών για την επιστημονική τους παιδεία και έρευνα αλλά και
γενικότερα για ενημέρωση και πληροφόρηση.
Στον χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχει επίσης φωτοτυπικό μηχάνημα με κάρτα για την εξυπηρέτηση
τους.
Οι χρήστες έχουν πρόσβαση on line στον κατάλογο όλων των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ στην
διεύθυνση http://ipac.lib.auth.gr/
Στην ίδια διεύθυνση υπάρχει και η δυνατότητα on line κρατήσεων.
Ανανεώσεις δανεισμένου υλικού μπορούν να γίνουν τηλεφωνικώς και με e-mail για χρονικό
διάστημα που ορίζεται από τον κανονισμό.
Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει:
• 5.200 τόμους βιβλίων του Τμήματος και 6.200 του συστεγαζόμενου Τμήματος Πολιτικών
Επιστημών
• 40 τίτλους επιστημονικών περιοδικών
• Οπτικοακουστικό υλικό
• Πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές διπλωματικές, Διδ. Διατριβές
• Ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές:
ProQuest: News & Newspapers
ProQuest Central: Social Sciences
Economist Historical Archives, The economist (1981-τρέχον)
Financial Times Historical Archives, Financial Times (1996-τρέχον)
Archives Unbound Module – World War II, Occupation and the Civil War in
Greece, 1940-1949: Records of the U.S. State Department Classified Files
• Αρχεία υπουργείου Εξωτερικών ΗΠΑ : Digital National Security Archive
• Αρχεία υπουργείου Εξωτερικών Μ. Βρετανίας : Documents on British Policy
Overseas
Εκτός από τις υπηρεσίες δανεισμού, οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης οργανώνουν σεμινάρια για
τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος στα θέματα της:
 Πληροφοριακής παιδείας
 Αξιολόγησης πληροφορίας
 Ανοικτής πρόσβασης (Open Access)
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14. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Eργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε.
http://pacific.jour.auth.gr
Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ ιδρύθηκε στις αρχές
του 2002 και σήμερα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Ανδρέα
Βέγλη στο περίπτερο 1 της ΔΕΘ αλλά και στον 5ο όροφο του κτιρίου του
τμήματος (Εγνατία 46).
Προσωπικό Εργαστηρίου:

Διευθυντής Εργαστηρίου:
Ανδρέας Βέγλης, Καθηγητής, τηλ. 2310- 99-2092 , email: veglis@jour.auth.gr
Προσωπικό:
Δρ. Ντίνος Μπαρμπαργύρης, ΕΕΠ, τηλ. 2310- 99-2080, email: barbargi@jour.auth.gr
Δρ Παναγιώτης Τσαρχόπουλος, ΕΔΙΠ, τηλ. 2310 -99-2065, email: patsar@jour.auth.gr
Δρ.Πασχαλία Σπυρίδου, Άμισθη Επιστημονική Συνεργάτης, τηλ. 2310-99-2065, email:
spyridou@jour.auth.gr
Νικόλαος Κουμαρτζής, υποψήφιος διδάκτορας, τηλ. 2310-99-2065, email:
nkoumart@jour.auth.gr
Γιάννης Αγγέλου, υποψήφιος διδάκτορας, τηλ. 2310-99-2065, email: yaggelou@gmail.com
Ευστάθιος Σιδηρόπουλος, υποψήφιος διδάκτορας, τηλ. 2310-99-2065, email: stathsid@auth.gr
Νίκος Αντωνόπουλος, υποψήφιος διδάκτορας, τηλ. 2310-99-2065, email:
nikos@antonopoulos.info
Δημήτρης Γιομελάκης, υποψήφιος διδάκτορας, τηλ. 2310-99-2065 | email:
dgiomela@jour.auth.gr
Το εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά
αντικείμενα:
 εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και επιτραπέζια ηλεκτρονική τυπογραφία (DTP)
 υπηρεσίες διαδικτύου (Internet)
 οργάνωση και παρουσίαση ειδησεογραφικού υλικού στο διαδίκτυο
 εφαρμογή και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών
 παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Το εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
μαθημάτων, και υποστηρίζει έμμεσα σχεδόν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών,
καθώς όλες οι εργασίες και οι έρευνες στο διαδίκτυο εκπονούνται στους χώρους του
εργαστηρίου.
Το εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ βρίσκεται στον πέμπτο όροφο του νέου
κτιρίου, στην οδό Εγνατία 46 αλλά και στον πρώτο όροφο του περιπτέρου 1 της ΔΕΘ (Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης). . Περιλαμβάνει 25 υπολογιστές διασυνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο
καθώς και έναν δικτυακό εκτυπωτή. Όλοι οι υπολογιστές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα
εργαστηριακά μαθήματα υποστηρίζονται από εξοπλισμό προβολής της οθόνης του υπολογιστή
του καθηγητή (datashow).
Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου περιλαμβάνονται 6 υπολογιστές (P4 1,5 GHz) με κατάλληλο
εξοπλισμό για υποστήριξη πολυμεσικών εφαρμογών. Οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι σε
υψηλής ταχύτητας (100Mbit) τοπικό δίκτυο και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το εργαστήριο
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υποστηρίζεται από δικτυακό εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης (1200dpi) καθώς και από έγχρωμο
σαρωτή.
Το εργαστήριο εξυπηρετείται από 3 διακομιστές πληροφοριών:
 Ο πρώτος υποστηρίζει το WWW της σχολής (http://www.jour.auth.gr),
 ο δεύτερος το WWW του εργαστηρίου (http://pacific.jour.auth.gr),
 ο τρίτος διακομιστής είναι διαθέσιμος για την υποστήριξη τη ηλεκτρονικής εφημερίδας που
σκοπεύει να αναπτύξει το εργαστήριο.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.
http://e-media.jour.auth.gr
Διευθυντής Εργαστηρίου:
Καλλίρης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τηλ. 2310- 99-4280 , email: gkal@jour.auth.gr
Προσωπικό:
Δημούλας Χαράλαμπος , Λέκτορας Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, τηλ. 2310 99-4245,
email: babis@jour.auth.gr
Ματσιώλα Μαρία , ΕΔΙΠ, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, δρ. Δημοσιογραφίας και
ΜΜΕ, τηλ. 2310 99-4284, email: mmat@jour.auth.gr
Κωτσάκης Ρήγας, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υποψ. Διδάκτορας, αποσπασμένος
από τη Μ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015
Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ άρχισε την εκπαιδευτική του λειτουργία το 1997 ενώ από το
1996 είχαν ξεκινήσει τα εργαστηριακά μαθήματα των Ηλεκτρονικών ΜΜΕ τα οποία είχαν αρχικά
φιλοξενηθεί στο Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων
(http://avlab.ee.auth.gr/), του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
του Α.Π.Θ. Από το 2003 το Εργαστήριο στεγάζεται στον πρώτο όροφο του περιπτέρου 1 της ΔΕΘ
(Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης).
Με το Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων και την επιστημονική ομάδα
του Καθ. Γ. Παπανικολάου συνεχίζεται έως και σήμερα η ερευνητική και εκπαιδευτική
συνεργασία. Το Φεβρουάριο του 2002 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες νομοθέτησης με
δημοσίευση στο ΦΕΚ.
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Στις ιστοσελίδες του Εργαστηρίου http://e-media.jour.auth.gr/ αναφέρονται πληροφορίες για τα
8 προπτυχιακά μαθήματα που εξυπηρετούνται από αυτό για τα οποία υπάρχουν αναλυτικές
περιγραφές, ανακοινώσεις, σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή και στο σύνδεσμο «επιδείξεις»
http://e-media.jour.auth.gr/tutorial.asp υπάρχουν ηλεκτρονικοί οδηγοί εκμάθησης και άλλο
εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών
διατριβών. Επίσης στην ιστοσελίδα http://e-media.jour.auth.gr:8080/ υπάρχει το διαδικτυακό
ραδιόφωνο του Εργαστηρίου που επίσης έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο πτυχιακής και στη
συνέχεια μεταπτυχιακής εργασίας. Το ιστοραδιόφωνο μεταδίδει πρόγραμμα με τις
ραδιοφωνικές παραγωγές των φοιτητών ενώ υπάρχει και η δυνατότητα κατ’ απαίτηση
αναπαραγωγής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000-2006) «Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του
Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ» έγινε αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου του
Εργαστηρίου. Επίσης αναπτύχθηκε νέος διαδικτυακός τόπος σε πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού
ηλεκτρονικής μάθησης με δυνατότητα να παρέχει εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με σύγχρονη
επικοινωνία ήχου και εικόνας μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτή.
Στον άμεσο σχεδιασμό του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης
οπτικοακουστικού υλικού για τη φιλοξενία του μεγάλου αρχείου τηλεοπτικών παραγωγών που
έχουν αναπτύξει οι φοιτητές στα πλαίσια των μαθημάτων όλα τα χρόνια της λειτουργίας του
Εργαστηρίου. Έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των παραγωγών και σε αυτή τη φάση
αναπτύσσεται το λογισμικό διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχομένου το οποίο λειτουργεί
ήδη πιλοτικά. Το εργαστήριο συμμετέχει επίσης σε προσπάθειες ανάπτυξης WebTV όπως την
Πανεπιστημιακή Τηλεόραση http://avlab.ee.auth.gr:8080/ και τον διαγωνισμό e-movie
competition
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15. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ή

Κανονισμός
Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθμ. ΔΟΑ/Φ.13/70/οικ.16570 του Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ) δέχεται από τους κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως αποδεικτικό γνώσεων
Πληροφορικής ή χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει
τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ (υποχρεωτικά ή επιλογής).
• Η σχετική βεβαίωση χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος, ατελώς (δωρεάν) πριν από
την ορκωμοσία, ή με κατάθεση παραβόλου (€6) μετά από την ορκωμοσία.
Εγκεκριμένα Μαθήματα


ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής (Θ/Α)



ΓΕ2600–Οργάνωση & Επεξεργασία Δεδομένων (Θ/Α)



ΓΕ2700–Τεχνολογία & Τεχνικές Παρουσιάσεων (Θ/Α)



ΔΗ0200–Διαδικτυακή Δημοσιογραφία (Θ/Α)



ΔΗ1500–Εφαρμογές Έντυπων Εκδόσεων (Θ/Α)



ΔΗ1600–Ηλεκτρονικές Εκδόσεις & Διαδίκτυο (Θ/Α)



ΔΗ2100/ΜΜ2400–Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. Ι - Ραδιόφωνο



ΔΗ2200/ΜΜ2500–Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. ΙΙ - Τηλεόραση

Υπεύθυνοι Διδασκαλίας
Δρ Ανδρέας Βέγλης, καθηγητής, [ΓΕ1100, ΔΗ0200, ΔΗ1500]
Email: veglis@jour.auth.gr, Τηλ. 2310-992092.
Δρ Γεώργιος Καλλίρης, Αναπληρωτής καθηγητής, [ΔΗ2200 / ΜΜ2500]
Email: gkal@jour.auth.gr, Τηλ. 2310-994280.
Δρ Χαράλαμπος Δημούλας, Λέκτορας, [ΔΗ2100 / ΜΜ2400]
Email: babis@jour.auth.gr, Τηλ. 2310-994245.
Δρ Κ. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), [ΓΕ2600, ΓΕ2700, ΔΗ1600]
Email: barbargi@jour.auth.gr, Τηλ. 2310-992080.
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16. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χορηγεί κάθε χρόνο, μέσω του Τμήματος
Σπουδών, υποτροφίες σε:
 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ. (Ανταποδοτικές Υποτροφίες).
 προπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους Διδάκτορες του Α.Π.Θ. (Υποτροφίες CERN)
 αλλοδαπούς-αλλογενείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ. (Β΄ και Γ΄
κύκλου)
 αλλοδαπούς, αλλογενείς και ομογενείς, ελληνομαθείς πτυχιούχους Τμημάτων
Νεοελληνικών Σπουδών,που προέρχονται από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, για
την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντίστοιχα προγράμματα που
λειτουργούν στο ΑΠΘ (Υποτροφία «Αλ.Δελμούζου»)
 αλλοδαπούς, αλλογενείς και ομογενείς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
πανεπιστημίων του εξωτερικού, για την παρακολούθηση του προγράμματος εκμάθησης της
ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας(Υποτροφία
ετήσια ΣΝΕΓ)
 αλλοδαπούς, αλλογενείς και ομογενείς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
πανεπιστημίων του εξωτερικού για την παρακολούθηση του Θερινού Εντατικού
Προγράμματος του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, (Υποτροφία θερινού ΣΝΕΓ)
 αλλοδαπούς-αλλογενείς, για τρίμηνη έρευνα (Υποτροφία «Αριστοτέλης») μεταπτυχιακούς
φοιτητές (Β΄ & Γ΄ κύκλου) προερχόμενοι από την Αϊτή (Υποτροφία «Αριστοτέλης»).
 ερευνητές προερχόμενοι από χώρες της Λατινικής Αμερικής και Αφρικής, (Υποτροφία
Coimbra Group)
 αλλοδαπούς-αλλογενείς και ομογενείς φοιτητές του Α.Π.Θ.,(οικονομική ενίσχυση)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος
Σπουδών : http://dps.web.auth.gr/index.php
Το Τμήμα Σπουδών ανήκει στη Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων του Α.Π.Θ.
Εποπτεύεται στη λειτουργία του από την Επιτροπή Σπουδών, η οποία ορίζεται από τη
Σύγκλητο του Α.Π.Θ.
Το γραφείο του Τμήματος Σπουδών στεγάζεται στο κτίριο Διοικήσεως (Κ. Καραθεοδωρή) δίπλα
στη αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ.
Τηλ.: +30 2310-996771, 991372, 994168, 991373, 996743, 995132, 997283
Φαξ: +30 2310-995112
e-mail: dps@auth.gr
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17. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να μεριμνήσουν για τα παρακάτω ζητήματα. Για οποιαδήποτε
απορία ή διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Τμήματος, στους
συμβούλους σπουδών ή να ζητούν απευθείας τεχνική υποστήριξη από τα αντίστοιχα τμήματα
του ΑΠΘ μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που δίνονται σε κάθε ενότητα.
1. Εγγραφή στη γραμματεία του Τμήματος
2. Παραλαβή του Δελτίου Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
3. Απόκτηση ιδρυματικού λογαριασμού χρήστη για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου (απόκτηση δηλαδή e-mail του ΑΠΘ)
4. Ηλεκτρονική Υποβολή αίτησής για φοιτητική ταυτότητα και πάσο στη διεύθυνση
http://academicid.minedu.gov.gr
5. Δήλωση εγγραφής εξαμήνου
6. Δήλωση Μαθημάτων
7. Δήλωση Συγγραμμάτων στον ‘ΕΥΔΟΞΟ’
8. Εγγραφή στη βιβλιοθήκη του τμήματος
Οι φοιτητές των μεγαλύτερων εξαμήνων πρέπει να διεκπεραιώνουν κάθε εξάμηνο τα βήματα
5,6,7 (στο παραπάνω πλαίσιο).
1. Εγγραφή Πρωτοετών
Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://register.auth.gr . Οι φοιτητές/τριες
συμπληρώνουν και εκτυπώνουν από την παραπάνω ιστοσελίδα την αίτηση εγγραφής και την
υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στην Ελλλάδα και με όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά προσέρχονται στην
Γραμματεία του Τμήματος. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και οι ημερομηνίες υποβολής
τους ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: http://www.auth.gr/news και
http://www.dps.web.auth.gr
Πληροφορίες στα τηλ. της Γραμματείας του Τμήματος: 2310 992055, 2310 992062
2. Απόκτηση Ιδρυματικού Λογαριασμού Χρήστη Υπηρεσιών Α.Π.Θ.
Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός Χρήστη (institutional account) εκδίδεται από το Κέντρο Λειτουργίας
Δικτύου (ΚΛΔ) ΑΠΘ και είναι απαραίτητος για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στην
πανεπιστημιακή κοινότητα του ΑΠΘ. (http://www.auth.gr/e-auth/7103)
Αποτελείται από το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password), τα οποία
είναι κοινά για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΛΔ. Οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται
αναλυτικά στη σελίδα http://noc.auth.gr/services
Εναλλακτικές διαδικασίες απόκτησης Ιδρυματικού Λογαριασμού υπάρχουν μόνο για ειδικές
περιπτώσεις και αναφέρονται στη σελίδα
http://noc.auth.gr/services/personal/accounts/AccountNew.html
3. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, ανέπτυξε ένα νέο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για την έκδοση νέας
ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους φοιτητές. Στην ακαδημαϊκή ταυτότητα ενσωματώνεται και το
Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) (για όσους φοιτητές το δικαιούνται), το οποίο καταργείται
ως ξεχωριστό έντυπο.
Η φοιτητική ταυτότητα εκδίδεται για όλους τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς
&υποψήφιους διδάκτορες).
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Για όσους φοιτητές δικαιούνται πάσο, αυτό ενσωματώνεται στη νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα
όπου θα αναγράφεται η ακριβής περίοδος ισχύος του δικαιώματος φοιτητικού εισιτηρίου.
4. Δήλωση Εγγραφής Εξαμήνου
Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να κάνουν ηλεκτρονικά τη ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΞΑΜΗΝΟΥ με τους παρακάτω τρόπους:
 μέσω της ιστοσελίδας http://m.auth.gr
 μέσω της εφαρμογής κινητών τηλεφώνων "ΑΠΘ mobile" που είναι διαθέσιμη από
το Android Market και το Apple Store.
Ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει ‘ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ’ και κατόπιν να
αυθεντικοποιηθεί με τον ιδρυματικό του λογαριασμό κατά τα γνωστά. Με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλεται αυτόματα από το σύστημα
μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα στοιχεία επιβεβαίωσης της εγγραφής στο
εξάμηνο.
Η διαδικασία εγγραφής των φοιτητών σε εξάμηνο είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη από τη
δήλωση των μαθημάτων.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://web.itc.auth.gr/portal/content/view/367/243/
Η εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ λειτουργεί στον προθάλαμο του Αναγνωστηρίου (1ος όροφος)
της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ τις ώρες 08:15 - 15:00.
Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν στα:
τηλ.: 2310-999000 (εργάσιμες μέρες, 08:15-15:00),
fax: 2310-999100
e-mail: support@auth.gr
5. Δήλωση Μαθημάτων
Σε κάθε εξάμηνο σπουδών υποχρεούνται οι φοιτητές να δηλώνουν τα μαθήματα, τα οποία
πρόκειται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν. Οι ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων
ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.jour.auth.gr
Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://itc.auth.gr
Για υποστήριξη σε θέματα ηλεκτρονικής γραμματείας επικοινωνήστε με το τηλέφωνο
2310999000, είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@auth.gr.

6. Δήλωση Συγγραμμάτων στο Σύστημα Εύδοξος
(http://www.auth.gr/e-auth/7095 & https://service.eudoxus.gr/student )
Είναι η υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών.
Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει:
(α) Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα
(β) Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και
(γ) Αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την
αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων
7. Εγγραφή στη βιβλιοθήκη του Τμήματος
Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα οφείλουν να απευθυνθούν
στους υπευθύνους της βιβλιοθήκης για να παραλάβουν την κάρτα βιβλιοθήκης τους και να
ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.
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18. ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 2014
http://dps.web.auth.gr/sites/default/files/attachments/odigosepibioshs2014_EXODOS_LOW03.
pdf
με πληροφορίες για Φοιτητικές Εστίες, Φοιτητική Λέσχη και Λαϊκή Αγορά ΑΠΘ, Γραφείο
Κίνησης και Ενοικίαση Ποδηλάτων ΑΠΘ, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Διεθνής Φοιτητική
Ταυτότητα – Κάρτα Νέων <30, Υγειονομική Περίθαλψη, Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και
Υγείας και Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων, Φοιτητική Ζωή, Εθελοντισμός και Οικο-ΑΠΘ,
Φοιτητικοί Σύλλογοι ΑΠΘ, Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Υποτροφίες – Κληροδοτήματα,
Απασχόληση Φοιτητών ΑΠΘ, Υπηρεσίες Ηλεκτρονιού Πανεπιστημίου, Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής
Γραμματείας και Δήλωση Συγγραμμάτων, Πανεπιστημιακό Ημερολόγιο, Νομικές Συμβουλές και
Συμβουλές Σπουδών, Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών και Σχολείο Νέας Ελληνικής,
Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών και Θερινά Μαθήματα, Διεθνείς Ενώσεις Φοιτητών,
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, Επιλογές Μετά το Πτυχιο, Σύλλογος Αποφοίτων ΑΠΘ.

Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας
Στόχος του Γραφείου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τους απόφοιτους του Α.Π.Θ. να
προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να αναζητήσουν εργασία ανάλογη με
τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις σπουδές τους, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με τις
δυνατότητες που τους προσφέρονται, τόσο στη συνέχιση των σπουδών τους όσο και στη
μετάβαση τους στην αγορά εργασίας. (http://www.auth.gr/directorate/department/43)

Ναυταθλητικό Κέντρο Α.Π.Θ.
Ναυταθλητικές υποδομές και εξοπλισμός και προώθηση ναυταθλητικών δραστηριότητων
(http://www.auth.gr/committee/1051)

Σύστημα Διαύγεια
To Πρόγραμμα Δι@ύγεια (νόμος 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής
δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση
της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των
φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας. (http://www.auth.gr/e-auth/7100 &
http://et.diavgeia.gov.gr/f/auth)
Μοναδα Διασφάλιδης Ποιότητας, Μ.Ο.ΔΙ.Π.
Αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο για τη διοίκηση του ΑΠΘ το οποίο, μέσα από το συντονισμό
των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του
Ιδρύματος, συγκεντρώνει πολύτιμες πληροφορίες για τα δυνατά και αδύνατα σημεία του
Πανεπιστημίου, για τις ελλείψεις και τις αναγκαιότητες και εισηγείται βελτιώσεις και αλλαγές με
γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών στους φοιτητές του, το
ανθρώπινο δυναμικό του, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία. (http://www.auth.gr/e-auth/7110
& http://qa.auth.gr)
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19. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

239

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(13 εβδ.)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
(1 εβδ.)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (3
εβδ.)

ΑΡΓΙΕΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

01/10/2014 –
16/01/2015

19 –
23/01/2015

26/01 –
13/02/2015

Τρίτη 28 Οκτωβρίου
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου
– Τρίτη 6 Ιανουαρίου
(Χριστούγεννα)
Παρασκευγή 30
Ιανουαρίου (3 Ιεραρχών)

ΕΑΡΙΝΟ

16/02 –
23/05/2015

08 – 30/06/2015

Πέμπτη 19/02 – Τρίτη
24/02 (Απόκρεω)
Τετάρτη 25 Μαρτίου
Δευτέρα 06 Απριλίου –
Κυριακή 25 Απριλίου
(Πάσχα)
Φοιτητικές Εκλογές
(συνήθως Τετάρτη)
Παρασκευή 1η Μαίου
(εργατική Πρωτομαγιά)
Δευτέρα 9 Ιουνίου (Αγ.
Πνεύματος)
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