
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταφορά μίας κενής θέσης Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) από το ίδρυμα στο 
Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστη-
μών για την ολοκλήρωση της ένταξης μέλους 
Ε.Τ.Ε.Π. σε θέση Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος.

2 Μεταφορά μίας κενής θέσης Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) από το ίδρυμα στο 
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

3 Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών με το Τμή-
μα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    3632 (1)
Μεταφορά μίας κενής θέσης Εργαστηριακού Δι-

δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) από το ίδρυμα 

στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών 

Επιστημών για την ολοκλήρωση της ένταξης μέ-

λους Ε.Τ.Ε.Π. σε θέση Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-

ση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 - «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

6. Το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως έχει 
διαμορφωθεί με το άρθρο 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) 
και τον ν. 4485/2017.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπο-
νίας από τη συνεδρίασή της με υπ’ αρ. 11/17-12-2021.

8. Την εισήγηση του Πρύτανη.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας, αποφασίζει ομόφωνα:

Τη μεταφορά μίας κενής θέσης Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) από το ίδρυμα στο Τμήμα 
Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την ολοκλήρωση 
της ένταξης μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε θέση Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 31 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

I

Αριθμ. 3634 (2)
    Μεταφορά μίας κενής θέσης Εργαστηριακού Δι-

δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) από το ίδρυμα 

στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολο-

γίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-

ση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρό-
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τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 - «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

6. Το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως έχει 
διαμορφωθεί με το άρθρο 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) 
και τον ν. 4485/2017.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εργο-
θεραπείας από τη συνεδρίασή της υπ’ αρ. 17/22-12-2021.

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοι-
κητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας από τη συνεδρίασή 
της με υπ’ αρ. 1/18-01-2022.

9. Την εισήγηση του Πρύτανη.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας, αποφασίζει ομόφωνα:

Τη μεταφορά μίας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) από το Ίδρυμα στο Τμήμα 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οι-
κονομικών Επιστημών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 31 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   

I

Αριθμ. 3483 (3)
 Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δι-

ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Δημόσιος Λόγος και Ψηφι-

ακά Μέσα» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπια-

γωγών με το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών 

Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-

κεδονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 628/12-11-2019 απόφαση της Συγκλή-

του που αφορά στην έγκριση επανίδρυσης του Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και του Τμήματος 
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνι-
κών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Δημόσιος Λόγος και Ψηφι-
ακά Μέσα» (Public Discourse and Digital Media) (Β’ 4108).

2. Τις διατάξεις του κεφ. Δ’ (Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) άρ-
θρο 16 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπές 
διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α΄ 70).

3. Την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017, σύμ-
φωνα με τις οποίες «Με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος καταρτίζεται ο κανονισμός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύ-
γκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος 
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων» (Α΄ 114).

4. Tο απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 374/13.1.2022) 
το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος 
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση 1/2022).

5. Tο απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
(συνεδρίαση υπ’ αρ. 24/28-01-2022).

6. Tο απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
155/28-01-2022).

7. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

8. Tο γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Κανονισμού του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Νηπιαγωγών και του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφι-
ακών Μέσων, της Σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο Δη-
μόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα (Public Discourse and 
Digital Media), από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα (Public 
Discourse and Digital Media) έχει ως αντικείμενο τη δι-
αχείριση της επικοινωνίας και του δημόσιου λόγου δί-
νοντας έμφαση στην καινοτομία και τα ψηφιακά μέσα. 
Οι διπλωματούχοι του ΔΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει το θε-
ωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότη-
τες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν 
σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που 
συνδέονται με τη διαχείριση της επικοινωνίας και του 
δημόσιου λόγου δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και 
τα ψηφιακά μέσα. Παράλληλα προς την ερευνητική του 
αποστολή το ΔΠΜΣ αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώ-
τατων στελεχών σε επαγγελματικούς και κοινωνικούς 
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τομείς όπως, π.χ., Δημοσιογραφία, Πολιτική, Εκπαίδευση, 
Πολιτισμός, Περιβάλλον, Επιχειρήσεις, Οργανισμοί κ.α. 
για τον στρατηγικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό της 
επικοινωνιακής πολιτικής τους. Το αντικείμενο χαρακτη-
ρίζεται από διεπιστημονικότητα συνδέοντας γνωστικά 
αντικείμενα όπως η πολιτική επικοινωνία, η επιχειρη-
σιακή επικοινωνία, η γλώσσα και η γραφή στα ΜΜΕ, η 
αφήγηση, η δημόσια εικόνα, η διαχείριση επικοινωνια-
κών κρίσεων, η διαφήμιση, το μάρκετινγκ, τα ψηφιακά 
μέσα και η επικοινωνία.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:
α) η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στις σύγχρο-

νες διεπιστημονικές εξελίξεις στο ευρύτερο πεδίο της 
Επικοινωνίας, του Δημοσίου Λόγου και των Ψηφιακών 
Μέσων και η προσφορά υψηλού επιπέδου γνώσεων και 
δεξιοτήτων που σχετίζονται με κάθε μορφή δημόσιας 
επικοινωνίας είτε αυτή εκφράζεται μέσω του προφορι-
κού-γραπτού λόγου είτε μέσω του διαδικτυακού-ψηφι-
ακού λόγου.

β) Η κατάρτιση εξειδικευμένων διπλωματούχων με 
στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και η ικανότητα 
διεπιστημονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών 
προβλημάτων στα ευρύτερα πεδία της Επικοινωνίας, 
του Δημοσίου Λόγου με έμφαση στην καινοτομία και 
τα Ψηφιακά Μέσα. 

γ) Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας σε θέ-
ματα Επικοινωνίας, Δημοσίου Λόγου με έμφαση στην 
καινοτομία και τα Ψηφιακά Μέσα, καθώς και της εκπό-
νησης υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών δι-
πλωματικών εργασιών.

δ) Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

ε) Η κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξι-
ότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο 
και ακαδημαϊκό τομέα

Ο μεταπτυχιακός τίτλος παρέχεται από το Τμήμα Νη-
πιαγωγών, ενώ στον τίτλο θα αναφέρεται και το συνερ-
γαζόμενο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων.

Άρθρο 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ σύμφω-
να με τον ν. 4485/2017 είναι:

1. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ).
Η Ε.Δ.Ε. έχει διετή θητεία, είναι επταμελής και συ-

γκροτείται από πέντε (5) διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων και δύο (2) εκπροσώπους 
μεταπτυχιακών φοιτητών. Η κατανομή των μελών ανά 
συνεργαζόμενο φορέα και κατ’ αναλογία του αριθμού 
των διδασκόντων τους στο ΔΠΜΣ έχει ως εξής:

- τρία (3) μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νη-
πιαγωγών,

- δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψη-
φιακών Μέσων και

- δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών του ΔΠΜΣ.
Τα μέλη ΔΕΠ της Ε.Δ.Ε. εκλέγονται/επιλέγονται από 

τη Συνέλευση κάθε Τμήματος. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ 
και ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζονται/εκλέγονται 
κατά την πρώτη σύσταση της Ε.Δ.Ε. με ανοιχτή συζή-
τηση ή/και ψηφοφορία με διετή θητεία και δυνατότητα 

ανανέωσης για άλλη μια θητεία. Η Ε.Δ.Ε. έχει τις αρμο-
διότητες που περιγράφονται στις παρ. 3β, γ, δ, ε, στ του 
άρθρου 31 του ν. 4485/2017, δηλ. ορίζει τα μέλη της Σ.Ε. 
κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων 
του ΔΠΜΣ, συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης 
των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, διαπιστώνει 
την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειμένου 
να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ, όπως και ο Διευθυντής του Προ-
γράμματος, προέρχονται από το Τμήμα που έχει τη δι-
οικητική στήριξη του Προγράμματος, το ΠΤΝ του ΠΔΜ. 
Ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ, Πρόεδρος 
ή/και Διευθυντής μπορεί να αναλάβει μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (παρ. 4 
του άρθρου 31 του ν. 4485/2017).

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ: Η Συντο-
νιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΔΠΜΣ είναι πενταμελής απο-
τελούμενη από 3 μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών και 2 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επικοινωνίας 
και Ψηφιακών Μέσων οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυ-
χιακό έργο και ορίζονται/εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε. για 
διετή θητεία. Ο Διευθυντής είναι μέλος και Πρόεδρος 
της Σ.Ε. έχει διετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης 
για άλλη μια θητεία. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρα-
κολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του 
προγράμματος και:

- Εισηγείται στην ΕΔΕ την κατανομή του διδακτικού 
έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΔΠΜΣ.

- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς 
επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός 
της οποίας επικυρώνεται από την ΕΔΕ.

- Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως αιτήσεις αναστολής 
φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημά-
των από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντι-
κατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος 
με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, 
και εισηγείται σχετικά στην ΕΔΕ.

3. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: 
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας 
ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του 
ΔΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ορί-
ζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της ΕΔΕ. 
Ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ θα προέρχονται 
από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, ο Αναπληρω-
τής Διευθυντής από το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφια-
κών Μέσων και σε ειδικές περιπτώσεις, που επιβάλλεται 
για την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από 
αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε., μπορεί να οριστεί 
Πρόεδρος ή/και Διευθυντής με προέλευση από το Τμήμα 
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων σύμφωνα με την παρ. 
4 του άρθρου 31 ν. 4485/2017).

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργα-
να του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτε-
λεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής 
δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμε-
νες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το 
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διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του ΠΜΣ.

γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτρο-
πών λόγω κένωσης θέσης.

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού 
και του απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους 
υποβάλλει στην ΕΔΕ για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του ΔΠΜΣ, καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του ΔΠΜΣ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι Καθη-
γητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα 
καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπι-
αγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το 
οποίο έχει ως καθήκον την προετοιμασία της διαδικασίας 
εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοι-
χείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη 
της ΣΕ, την καταχώριση βαθμολογιών κ.λπ.

Άρθρο 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κυρίως τμημά-
των Κοινωνικών, Πολιτικών, Οικονομικών, Παιδαγωγικών, 
Φιλολογικών επιστημών καθώς και πτυχιούχοι τμημά-
των Πληροφορικής, Υγείας, Δημοσιογραφίας, Διοίκη-
σης, Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και ΜΜΕ, χωρίς να απο-
κλείονται απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ή κατευθύνσεων 
των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη 
των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Οι διδάσκοντες θα προέρχονται, σε ποσοστό τουλάχι-
στον 80% των διδασκόντων, από το Παιδαγωγικό Τμήμα 
Νηπιαγωγών και το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών 
Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στη 
διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων δύναται να 
συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. των δύο συνεργαζό-
μενων τμημάτων και διδάσκοντες σύμφωνα με όσα ορί-
ζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζε-
ται σε πενήντα (50) άτομα κατ’ έτος με δυνατότητα τρο-
ποποίησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των 
υποψηφίων και τις δυνατότητες του ΔΠΜΣ. Ο ακριβής 

αριθμός εισακτέων καθορίζεται κάθε χρόνο από την ΕΔΕ. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι 
οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.

Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τον νόμο 
4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προς το τέλος του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊ-
κού έτους με απόφαση της ΕΔΕ δημοσιεύεται και αναρ-
τάται στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Τμημάτων 
Ιδρυμάτων προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών 
φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία 
του ΔΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προ-
κήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της ΕΔΕ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση Συμμετοχής.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπου-

δών.
4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, εάν υπάρχουν.
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να 

προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας 
από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017.

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με μοριοδότηση των 
ακόλουθων κριτηρίων:

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων Αξιολογικές 
μονάδες

Βαθμός πτυχίου - βαθμός συναφών 
με την κατεύθυνση προπτυχιακών 
μαθημάτων 

μέχρι 10 α.μ.

Διπλωματική ή πτυχιακή εργασία 
συναφείς με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ

μέχρι 5 α.μ.

Περισσότερα του ενός πτυχία ΑΕΙ μέχρι 5 α.μ.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μέχρι 5 α.μ.

Διδακτορικό Δίπλωμα μέχρι 5 α.μ.

Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες 
σε επιστημονικά

περιοδικά με σύστημα κριτών ή 
πρακτικά

επιστημονικών συνεδρίων μέχρι 10 α.μ.

Επιμορφωτικά σεμινάρια τουλάχιστον 
εξαμηνιαίας διάρκειας

μέχρι 5 α.μ.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον 
Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει 
προς έγκριση στην ΕΔΕ.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμμα-
τεία του ΔΠΜΣ εντός 10 (δέκα) ημερών από την από-
φαση της ΕΔΕ.
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθ-
μίσαντες υποψήφιοι.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών, θα κληθούν, αν υπάρχουν, επιλαχόντες με βάση 
τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να 
εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί 
στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία πε-
ριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής 
εργασίας.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΜΔΣ δεν 
μπορεί να υπερβαίνει, για κάθε περίπτωση, το προβλε-
πόμενο από το ΔΠΜΣ διάστημα, προσαυξανόμενο κατά 
3 ακόμη διδακτικά εξάμηνα. Πέραν αυτών των χρονικών 
ορίων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν απόφασης 
της ΕΔΕ, ο μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/τρια θα έχει τη 
δυνατότητα παράτασης με οικονομική επιβάρυνση της 
τάξης των 400 ευρώ το εξάμηνο.

Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
προβλέπεται, μετά από απόφαση της ΕΔΕ, η δυνατότη-
τα μερικής φοίτησης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής 
φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει απο-
δεδειγμένα να εργάζονται και να προσκομίσουν σχετική 
σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Σε ιδιαίτερες 
ή εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις (ασθένεια, σοβαρούς 
οικογενειακούς λόγους, λόγους ανωτέρας βίας κ.λπ.), 
για τις οποίες αποφασίζει η ΕΔΕ, προβλέπεται μερική 
φοίτηση και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές 
φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» 
φοίτησης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορηγεί-
ται, με απόφαση της ΕΔΕ, άδεια αναστολής της φοίτησης 
για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Ο χρόνος αναστολής 
φοίτησης δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια 
φοίτησης. Μετά τη λήξη της αναστολής φοίτησης, 
ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να πα-
ρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές 
ασκήσεις κ.λπ. στα οποία δεν έχει αξιολογηθεί επιτυχώς 
πριν από την αναστολή φοίτησής του.

Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-
δημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε 
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθή-
ματα των δύο πρώτων εξαμήνων (Α και Β), σε ερευνητική 
απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών 
καθώς και σε εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας στο Γ εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα 

δύναται να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή 
διδασκαλία. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, 
πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και οι πα-
ραδόσεις των μαθημάτων διεξάγονται στην ελληνική 
γλώσσα και το περιεχόμενο των μαθημάτων δύναται να 
περιλαμβάνει ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:

Εξάμηνο Α΄ (Semester A)
Α/Α Μάθημα Διδακτικές

Ώρες
ECTS

1 Γλώσσα και Επικοινωνία 39 7,5
2 Ιστορικός Γραμματισμός 

και ΜΜΕ
39 7,5

3 Ψηφιακά Μέσα και 
Παραγωγή Ψηφιακού 
Περιεχομένου

39 7,5

4 Μάθημα επιλογής 39 7,5

Εξάμηνο B΄ (Semester B)

Α/Α Μάθημα Διδακτικές 
Ώρες

ECTS

1 Διαχείριση Ηλεκτρονικής 
Φήμης (Online Reputation 
Management)

39 7,5

2 Διαχείριση Επικοινωνιακών 
Κρίσεων

39 7,5

3 Μάθημα επιλογής 39 7,5
4 Μάθημα επιλογής 39 7,5

Εξάμηνο Γ΄ (Semester C)
Α/Α Μάθημα ECTS

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(Master Thesis)

30

Μαθήματα Επιλογής

Πολιτική στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή

Δημόσια Πρόσωπα και Εικόνα

Σημειωτικές αναλύσεις στα πολυτροπικά ΜΜΕ

Η γλωσσική ποικιλότητα στα ψηφιακά μέσα

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται 
με σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδι-
κά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας 
συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση 
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με 
βάση τους περιορισμούς των κείμενων διατάξεων του 
ν. 4485/2017.

Οποιαδήποτε αλλαγή του προγράμματος σπουδών και 
ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα θα εγκρίνε-
ται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Γλώσσα και Επικοινωνία
Γλώσσα και «Γλώσσες» - Η γλώσσα ως σύνολο ή σύστη-

μα τυποποιημένων συμβόλων, σημείων, ήχων ή κινήσε-
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ων - Η επικοινωνία και τα χαρακτηριστικά της - Η γλώσσα 
ως κώδικας επικοινωνίας και επικοινωνιακό εργαλείο - 
Η γλώσσα και το μήνυμα. Γλώσσα και περικείμενο. Θε-
ωρία και εφαρμογές.

Ιστορικός Γραμματισμός και ΜΜΕ
Αφορά τη μελέτη της δημόσιας ιστορίας σε σχέση με 

την κοινωνική της χρησιμότητα: πρόκειται για την ανά-
πτυξη της ικανότητας του ατόμου να «σκέπτεται και να 
κατανοεί το συγχρονικό του κόσμο, καθώς και να αυτο-
προσδιορίζεται σ' αυτόν». Παίζει καθοριστικό ρόλο ως 
προς την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου (προσωπι-
κότητα, αλλά και κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη), 
καθώς επίσης και στη «διαμόρφωση της ιδιότητας του 
πολίτη». Ο ιστορικά εγγράμματος πολίτης «είναι ικανός 
να αναζητά, επιλέγει, διαβάζει κριτικά, αιτιολογεί, συν-
δυάζει, αξιολογεί, συνθέτει, επικοινωνεί».

Ο γραμματισμός των ΜΜΕ αναφέρεται στην ικανότη-
τα να αναζητά, να βρίσκει, να αξιολογεί και να παράγει 
Προϊόντα ΜΜΕ. Τα ΜΜΕ πολλές φορές θεωρούνται ότι 
αναπαριστάνουν Τα γεγονότα, αλλά αυτές οι αναπαρα-
στάσεις είναι υποκειμενικές και ατελείς. Οι δημοσιογρά-
φοι και Οι παραγωγοί των εκπομπών επιλέγουν τι θα δη-
μοσιοποιήσουν, πού θα δώσουν έμφαση, ποιο ιστορικό 
μοντέλο αφήγησης επιλέγουν;

Ψηφιακά Μέσα και Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ενασχόληση με 

τα Ψηφιακά Μέσα και την παραγωγή ψηφιακού περι-
εχομένου για αυτά. Το μάθημα συγκεκριμένα ασχολεί-
ται με την παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου μέσα 
από τη λήψη και επεξεργασία εικόνας, δημιουργίας δι-
ανυσματικών γραφικών, συγγραφής κειμένου, λήψης 
και επεξεργασίας βίντεο και δημιουργίας κινούμενου 
σχεδίου. Έμφαση επίσης δίνεται στα διαδικτυακά μέσα 
που είναι κατάλληλα για τη δημοσιοποίηση κάθε τύπου 
περιεχομένου. Οι φοιτητές μαθαίνουν να παράγουν 
ψηφιακό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας κατάλληλα 
λογισμικά και να καθιστούν διαθέσιμο το περιεχόμενο 
αυτό σε διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες και μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (YouTube, Facebook, Twitter κτλ). 
Το μάθημα επίσης ασχολείται με σύγχρονες μορφές ψη-
φιακών μέσων, όπως διαδραστικά βίντεο, εικονική και 
επαυξημένη πραγματικότητα κ.α. καθώς επίσης και με 
την επιστημονική βιβλιογραφία και περιπτωσιολογικές 
μελέτες που αφορούν την καινοτόμα χρήση ψηφιακού 
περιεχομένου σε διάφορους τομείς της επικοινωνίας, 
όπως δημοσιογραφία, εκπαίδευση, μάρκετινγκ κ.λπ.

Διαχείριση Ηλεκτρονικής Φήμης (Online Reputation 
Management)

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη καλών πρα-
κτικών και τεχνικών για την διαχείριση της ηλεκτρονικής 
φήμης και την αποτελεσματική προβολή της εικόνας μιας 
επιχείρησης-οργανισμού- φορέα-ιδιώτη-πολιτικού στο 
διαδίκτυο. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων την επίδραση των τεχνολογιών και υπηρε-
σιών του Διαδικτύου, Παγκόσμιου Ιστού και Κοινωνικών 
Δικτύων στην επωνυμία, την φήμη και το μάρκετινγκ, 
αξιοποίηση μετρήσεων και αναλύσεων Παγκοσμίου 
Ιστού, μελέτες κεντροχρηστικών διαδικτυακών μοντέ-
λων, στρατηγικές και εργαλεία διαχείρισης ηλεκτρονικής 

φήμης και διαδικτυακού μάρκετινγκ, ευφυείς τεχνικές 
στο διαδικτυακό μάρκετινγκ, μελέτες περιπτώσεων.

Διαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων
Θεματικές ενότητες του μαθήματος αφορούν την έν-

νοια και τα χαρακτηριστικά των κρίσεων, τις διάφορες 
τυπολογίες κρίσεων, τα στάδια εξέλιξης κρίσεων, τη δομή 
ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων, τη σύνθεση της ομά-
δας διαχείρισης κρίσεων, τις επικοινωνιακές στρατηγικές 
για την αποκατάσταση της εικόνας ενός οργανισμού/
προσώπου, τις τακτικές για την επικοινωνιακή διαχείριση 
των κρίσεων, τα χαρακτηριστικά των εκπροσώπων τύ-
που, τη διαχείριση των σχέσεων με τα ΜΜΕ καθώς και το 
ρόλο των κοινωνικών μέσων στην επικοινωνία κατά τη 
διάρκεια μιας κρίσης. Σημαντικό μέρος του μαθήματος 
αφορά και την ανάλυση μελετών περιπτώσεων οργανι-
σμών/προσώπων ως προς τον τρόπο της επικοινωνιακής 
αντιμετώπισης των κρίσεων.

Μαθήματα επιλογής
Η γλωσσική ποικιλότητα στα ψηφιακά μέσα
Η ποικιλότητα στη γλώσσα. Η ποικιλία των ψηφια-

κών μέσων ως δυνατότητα πολλαπλής διαχείρισης της 
ανάγκης επικοινωνίας. Αλληλεπιδράσεις γλώσσας και 
μέσων (ψηφιακής κυρίως) επικοινωνίας. Αμοιβαιότητα 
γλώσσα και μέσων στην εξέλιξη αμφοτέρων. Θεωρία 
και εφαρμογές

Σημειωτικές αναλύσεις στα πολυτροπικά ΜΜΕ
Το μάθημα αφορά την αξιοποίηση των θεωρητικών 

και αναλυτικών εργαλείων της κοινωνικής και οπτικής 
σημειωτικής στη μελέτη των σύγχρονων μορφών και 
ειδών οπτικής επικοινωνίας.

Καλύπτοντας μια ποικιλία χρήσεων της εικόνας -στους 
τομείς της πληροφόρησης, της διαφήμισης, της πολιτι-
κής -αλλά και άλλων μορφών -τύπος, αφίσα, λογότυ-
πα, ψηφιακά μέσα-το μάθημα εστιάζεται στα ζητήματα 
ανάλυσης και ερμηνείας που θέτουν τα είδη οπτικής 
επικοινωνίας σε ό,τι αφορά τον τρόπο σύνθεσης και τις 
πολιτικές/ιδεολογικές διαστάσεις τους.

Πολιτική στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή
Η πολιτική είναι μια διαδικασία που συνδέεται άμεσα 

με την επικοινωνία. Ο πολιτικός λόγος είναι λόγος δη-
μόσιος και απευθυντέος. Οι σύγχρονοι επικοινωνιακοί 
κώδικες έχουν επιδράσει στον τρόπο άρθρωσης και 
δημοσιοποίησης του πολιτικού λόγου και στη άσκηση 
της πολιτικής ευρύτερα. Το επικοινωνιακό πλαίσιο των 
ψηφιακών μέσων και ιδιαίτερα των μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης (social media) δίνουν τη δυνατότητα για άμεση 
επικοινωνία μεταξύ πολιτών και πολιτικών δημιουργώ-
ντας προσδοκίες για μια πιο συμμετοχική δημοκρατία 
με επίκεντρο τον πολίτη. Στο πλαίσιο του μαθήματος 
θα αναλυθούν θεωρητικές προσεγγίσεις αναφορικά με 
τον ρόλο του διαδικτύου στην σύγχρονη πολιτική αλλά 
και επιμέρους θεματικές της ψηφιακής πολιτικής όπως 
ηλεκτρονική πολιτική συμμετοχή, ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση, σύγχρονοι μέθοδοι πολιτικής επικοινωνίας και 
διαβούλευση.

Δημόσια Πρόσωπα και Εικόνα
Στόχος του μαθήματος αποτελεί η διαμόρφωση και 

η αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας εικόνας 
προσώπων στον επαγγελματικό χώρο. Ιδιαίτερη έμφα-
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ση θα δοθεί στην οικοδόμηση αλλά και τη διατήρηση 
της προσωπικής μάρκας (personalbrand) του ατόμου 
και στη δημιουργία των επιθυμητών συνειρμών μέσω 
των επωφελών σχέσεων με τα ΜΜΕ, την αξιοποίηση 
των κοινωνικών δικτύων και την παρακολούθηση του 
ψηφιακού αποτυπώματος. Παράλληλα, επιχειρείται η 
εκμάθηση των βασικών εργαλείων διοίκησης, προβο-
λής και επικοινωνίας διακεκριμένων-προβεβλημένων 
προσώπων από τον καλλιτεχνικό, αθλητικό και πολιτικό 
χώρο μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων (case studies). 
Παρουσιάζονται κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης 
θετικής και αρνητικής κριτικής, ενώ έμφαση δίνεται σε 
τεχνικές λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας αλλά και 
εργαλεία για την διαχείριση της εξωτερικής εμφάνισης 
(π.χ. χρωματολογία, σημειολογία).

Άρθρο 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το 
εαρινό, έκαστο των οποίων περιλαμβάνει 13 εβδομάδες 
διδασκαλίας και εξετάσεις. Τα μαθήματα του χειμερινού 
και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά 
την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων 
κ.λπ. είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-
βλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η 
επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να πα-
ρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ πραγματοποιεί-
ται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές 
εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια 
του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον 
διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνε-
ται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων 
κατατίθεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός 20 ημερών 
από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Για την απόκτηση ΜΔΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς 
στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΔΠΜΣ 
και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, 
συγκεντρώνοντας έτσι ενενήντα (90) ECTS.

Στο Γ’ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπό-
νηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ΕΔΕ, ύστε-
ρα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται 
ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας και ο 
προτεινόμενος επιβλέπων, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής 
και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την 
έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι 
και ο επιβλέπων (παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017).

Για τις προδιαγραφές συγγραφής της διπλωματικής 
εργασίας εκδίδεται σχετικός βιβλιογραφικός οδηγός.

Για να εγκριθεί η εργασία, ο φοιτητής οφείλει να την 
υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 
4 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017). Οι μεταπτυχιακές 
διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξε-

ταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στα σχετικά 
αποθετήρια των συνεργαζόμενων Τμημάτων (παρ. 5 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δω-
ρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα Ιδρύματα υποχρε-
ούνται να εξασφαλίσουν στους φοιτητές με αναπηρία ή/
και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα 
συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3 του άρθρου 34 
του ν. 4485/2017).

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επι-
σκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ, διαλέξεις ή 
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΔΠΜΣ κ.ά.

3. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές 
του ΔΠΜΣ οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017.

4. Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται 
στο ποσό των 790 ευρώ με την εγγραφή τους στο πρό-
γραμμα και 600 ευρώ πριν την έναρξη του β’ και γ’ εξα-
μήνου αντίστοιχα.

5. Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού του προγράμμα-
τος ERASMUS+ με τη συμμετοχή στο ΔΠΜΣ, σύμφωνα 
με τις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες των συνεργαζό-
μενων Τμημάτων.

Άρθρο 9
ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΠΜΣ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξο-
πλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και του Τμήματος 
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων ή άλλων Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
ΔΠΜΣ γίνεται από το ΠΤΝ του ΠΔΜ.

3. Η χρηματοδότηση του ΔΠΜΣ μπορεί να προέρχεται 
από:

α) τον προϋπολογισμό των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών, 
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
ζ) από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 

τα οποία ανέρχονται σε 1990 ευρώ, και 
η) κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
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Δεδομένης της παρούσας οικονομικής κατάστασης 
δεν προβλέπεται κατά την επόμενη πενταετία η δυνατό-
τητα χρηματοδότησης από τις πηγές α) έως η) (πλην ης 
ζ) και κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαία η επιβολή τέλους 
φοίτησης για την κάλυψη των πάσης φύσεως παροχών 
προς τους φοιτητές.

4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του 
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Μ.Σ., ο οποίος 
κατατίθεται στα συνεργαζόμενα Τμήματα (παρ. 2 του 
άρθρου 44 του ν. 4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός 
με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα 
μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017).

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ 
θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του 
ν.4485/2017.

Άρθρο 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΣΤΟ ΔΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ προέρχονται από:
- μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κατόχους 

διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους 

αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδι-
αιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

- ομότιμους καθηγητές (άρθρου 69 του ν. 4386/2016) 
και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος,

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους 

διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες 
είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να 
απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση 
της ΕΔΕ για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού 
έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται 
μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη 
του οικείου ΑΕΙ (παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ ανατίθεται διδα-
σκαλία σε μέλη ΔΕΠ και άλλων Τμημάτων ή Ιδρυμάτων.

Για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την οργάνωση και λει-
τουργία του ΔΠΜΣ που δεν περιλαμβάνεται στα ανωτέ-
ρω αποφασίζει η ΕΔΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 1 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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