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Το Τμήμα Δημοσιογραφίας 
και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
ιδρύθηκε το 1991.



Στα Καλύτερα Τμήματα 
Παγκοσμίως

 Tο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ αναδείχθηκε στα κορυφαία 
150 Τμήματα της ειδικότητάς του, και συγκεκριμένα κατέλαβε 
την 146η θέση παγκοσμίως, ενώ είναι το μόνο μεταξύ των 
συγγενών ελληνικών Τμημάτων ΑΕΙ που περιλαμβάνεται στην 
κατάταξη





Γιατί μου αρέσει, με συναρπάζει,
μου ανοίγει ορίζοντες.

Γιατί αξίζει να βιώνω άμεσα τον παλμό της εποχής,
την καθημερινότητα, την επικαιρότητα, τα σημεία των καιρών που ζώ,
να τα καταγράφω, να τα αποτυπώνω,
να διαμεσολαβώ σε αυτά και για αυτά, να μεταδίδω μηνύματα 
στον κόσμο, να προσλαμβάνω την ανταπόκριση του κόσμου.

Γιατί η Δημοσιογραφία είναι η Επιστήμη της Επικοινωνίας
του ανθρώπου με τον κόσμο και, για τον λόγο αυτό,
διευρύνει τις προοπτικές μου όσον αφορά στην επαφή μου
με τους ανθρώπους και τους προβληματισμούς της εποχής.



Γιατί να γίνω ειδικός στην 
Επικοινωνία

 Οι ανάγκες για 
επικοινωνία συνεχώς 
μεγαλώνουν

 Σε ένα κόσμο δικτυωμένο 
το περιεχόμενο είναι αυτό 
που κάνει τη διαφορά



Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται
σύμφωνα με τις επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που
αποκτούν στο πλαίσιο των σπουδών τους, όπως αυτές εξειδικεύονται
βάσει του προγράμματος σπουδών του Τμήματος:
α) Στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας σε όλα τα αντικείμενα της

επιστημονικής τους κατάρτισης
β) Σε δημόσιους φορείς ρύθμισης ή/και εποπτείας των μέσων

ενημέρωσης και επικοινωνίας
γ) Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως στα πολιτικά κόμματα,

πολιτικά γραφεία, διπλωματικές αποστολές και αποστολές σε
διεθνείς οργανισμούς, στις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, στις
εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, στους κρατικούς και
ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς ως στελέχη, υπεύθυνοι, σύμβουλοι ή
επιμορφωτές σε θέματα πολιτικής επικοινωνίας ή/και διαφήμισης
ή/και δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας ή/και πολιτιστικής
διαχείρισης ή/και ερευνών κοινής γνώμης ή/και ερευνών αγοράς,

κλπ.



δ) Στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλοι, συνεργάτες και
εμπειρογνώμονες στο σχεδιασμό, τη δημιουργία, την αξιολόγηση, τη
διαχείριση, τη διοίκηση, την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
ψηφιακού περιεχομένου, συστημάτων, εφαρμογών και υπηρεσιών για:
• την επικοινωνία
• την ενημέρωση
• την εκπαίδευση
• τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία
• την εργονομία και την καινοτομία στις τεχνολογίες της πληρο-

φορίας και της επικοινωνίας
ε) Στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλοι επικοινωνίας.
στ) Στον τομέα της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων για την έρευνα, την

ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρ-
φωσης στη διαπροσωπική επικοινωνία και επικοινωνιακή αγωγή.



Στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.:

Διδάσκουν
 20 μέλη Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού
 5 μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
 2 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού

φοιτούν
 500 και πλέον φοιτητές σήμερα.

κάθε χρόνο εισάγονται περίπου 80 φοιτητές.
 Το ακαδ. έτος 2014-2015 εισήχθησαν 150 φοιτητές.



Για την απόκτηση του πτυχίου του Tμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ οι
φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε 62 υπο-χρεωτικά
μαθήματα και 4 κατ' επιλογήν υποχρεωτικά, σύνολο 66 μαθήματα.
Πρέπει επίσης να καταθέσουν στο τέλος του 8ου εξαμήνου πτυχιακή εργασία

Τα μαθήματα χωρίζονται σε Θεωρητικά, Θεωρητικά και Εργαστηριακά και
Εργαστηριακά.
Αναφορικά με τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, προσφέρονται
συνολικά 8 μαθήματα στο χειμερινό και 6 στο εαρινό εξάμηνο.
Από τις τρεις προσφερόμενες ξένες γλώσσες οι φοιτητές υποχρεούνται να
επιλέξουν τις δύο.



Πρώτο Έτος Σπουδών
Τα μαθήματα που προσφέρονται κατά τα πρώτα δύο χρόνια έχουν σχεδιαστεί

για να παρέχουν βασικές γνώσεις για την Επικοινωνία και τα ΜΜΕ της
τεχνολογίας. Μετά την επιτυχή συμπλήρωση του πρώτου έτους οι φοιτητές
θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής ενός από τους πιο κάτω τομείς ειδίκευσης:
α) Επικοινωνίας β) Δημοσιογραφίας

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι πτυχιούχοι αναμένεται να έχουν
αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την
παρακολούθηση μεταπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών ή να
εργαστούν ως επαγγελματίες σε θέσεις όπως: διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις
και διοργάνωση εκστρατειών, παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών
ταινιών, μέσα μαζικής επικοινωνίας και δημοσιογραφία.



Α΄. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κορμός υποχρεωτικών μαθημάτων:

1. Θεωρία της Επικοινωνίας

2. Θεωρητικά μαθήματα που μελετούν τη μαζική επικοινωνία από την
οπτική των διαφόρων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών
(κοινωνιολογία, κοινωνική ψυχολογία, πολιτική, ιστορία, οικονομία,
μάνατζμεντ, δίκαιο, πολιτισμικές σπουδές και τέχνη)

3. Μαθήματα που αφορούν τομείς της εφαρμοσμένης επικοινωνίας
(Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση, Πολιτική Επικοινωνία, Επικοινωνιακή
Έρευνα). Τα τέσσερα αυτά μαθήματα συνιστούν τον κορμό της
εφαρμοσμένης επικοινωνίας και εμπεριέχουν τόσο τη θεωρητική
κατάρτιση, όσο και την πρακτική άσκηση των φοιτητών στον κάθε
ιδιαίτερο τομέα επικοινωνιακής εφαρμογής.



Β΄. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κορμός υποχρεωτικών μαθημάτων:

1. Θεωρία και ανάλυση του δημοσιογραφικού λόγου
2. Γλώσσα: κοινωνικές και επικοινωνιακές διαστάσεις
3. Μαθήματα που αφορούν στην άσκηση της δημοσιογραφίας στις 4

βασικές καηγορίες μέσων (έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά,
διαδίκτυο). Τα 4 αυτά μαθήματα συνιστούν τον κορμό της εφαρμο-
σμένης δημοσιογραφίας και εμπεριέχουν τόσο τη θεωρητική
κατάρτιση, όσο και την πρακτική άσκηση των φοιτητών στον κάθε
ιδιαίτερο τύπο δημοσιογραφίας.

4. Μαθήματα που αφορούν στη δικαιική και δεοντολογική βάση της
δημοσιογραφίας.

5. Ξενόγλωσσες δημοσιογραφικές εφαρμογές



Το Εργαστήριο Εφαρμογών 
Πληροφορικής στα ΜΜΕ εξυπηρετεί 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά 
αντικείμενα:

 υπηρεσίες διαδικτύου, 
 οργάνωση και παρουσίαση 

ειδησεογραφικού υλικού στο 
διαδίκτυο, 

 εφαρμογή και ανάπτυξη 
πολυμεσικών εφαρμογών, 

 παροχή εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης.

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής 
στα Μ.Μ.Ε.



Εργαστήρια 

 Tο Eργαστήριο Hλεκτρονικών 
MME, καλύπτει τις ανάγκες 
πρακτικής άσκησης των φοιτητών 
στην παραγωγή Pαδιοφωνικών 
και Tηλεοπτικών προγραμμάτων 

 Oι χώροι του Eργαστηρίου 
περιλαμβάνουν Studio 
Hχογράφησης, Tηλεοπτικής 
Λήψης και Eλέγχου. Eίναι 
εξοπλισμένο με αναλογικά και 
ψηφιακά συστήματα λήψης, 
εγγραφής, κλπ



Εργαστήριο Ειρηνευτικής 
Δημοσιογραφίας

 Εργαστήριο με στόχό 
την ανάπτυξη μιας νέας 
προσέγγισης στη 
Δημοσιογραφία

 Μοναδικό στην 
Ελλάδα και από τα 
ελάχιστα στην Ευρώπη



Bασική προϋπόθεση που απαιτείται προκειμένου ένας φοιτητής να
είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα ERASMUS είναι να έχει
ολοκληρώσει το πρώτο έτος των Πανεπιστημιακών του Σπουδών.

Σημαντική ευκαιρία σύνδεσης με άλλα Ευρωπαικά Πανεπιστήμια.
Μοναδική εμπειρία για τους φοιτητές που περνούν ένα έξαμηνο στο
εξωτερικό

Προγράμματα Erasmus.



 

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
έχει το δικό του ραδιοφωνικό σταθμό στο Διαδίκτυο. 

Στο ραδιοφωνικό σταθμό μπορείτε:
 Να ακούσετε συνεχή ροή μουσικής και άλλων προγραμμάτων.
 Να ακούσετε προγράμματα τα οποία εσείς θα επιλέξετε 

(radio on demand). 

Πρόκειται για μαγνητοφωνημένες εκπομπές των φοιτητών. 
Η παραγωγή τους γίνεται στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος.



 

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη είναι εγκατεστημένη στο 2ο όροφο 
του κτιρίου του Τμήματος, μαζί με τη βιβλιοθήκη του Τμήματος 
Πολιτικών Επιστημών.

Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν το σύνολο του υλικού 
και των υπηρεσιών  και των δύο βιβλιοθηκών 



Οι απόφοιτοι 
του Τμήματος Δημοσιογραφίας 
και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ.
έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους 
για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου 
σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας
και του εξωτερικού.



Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σΤο Π.Μ.Σ. του Τμήματος
Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. απονέμει τους εξής τίτλους:

Μεταπτυχιακά Δίπλωματα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
Ελληνόφωνο (2 έτη)

α. στη Δημοσιογραφία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας,
β. στην Επικοινωνία και τον Πολιτισμό.

Αγγλόφωνο (1 έτος)
ΜΑ in Digital Media, Communication and Journalism

a. Digital Media, Culture and Communication,
b. European Journalism,
c. Risk Communication and Crisis Journalism

 Διδακτορικό Δίπλωμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.



Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

στα προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

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

Γ. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ήχου και της εικόνας
για την εκπαίδευση και την παραγωγή.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών                              
και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ.

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας Α.Π.Θ.

Γενικό Τμήμα Α.Π.Θ. Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.
Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. Τμήμα Λογιστικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και 
Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας



Τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του
Δημοσιογράφου προβλέπονται από τον Κώδικα και τις
Αρχές Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος,
όπως επίσης από τις εκάστοτε ετήσιες συμβάσεις εργασίας
μεταξύ εκπροσώπων της ΕΣΗΕΑ και ΕΣΗΕΜ-Θ και των
εκπροσώπων των διαφόρων Δημόσιων ή Ιδιωτικών ΜΜΕ ή
Εφημερίδων, Περιοδικών κ.λπ.



 Με Σύγχρονο Πρόγραμμα 
Σπουδών που συνδυάζει τη 
θεωρητική εμβάθυνση με την 
απαιτούμενη πρακτική 
κατάρτιση.

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, 
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών σας περιμένει
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