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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
«Τομέα Πολιτισμού Περιβάλλοντος Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας»
Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή
υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΜΜΕ»
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του
Π.Δ.Σ., μετά την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της 21-11-2017,

όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος 12/04/2021 και ισχύει
με την 22/04/2021 απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.
Η επιλογή των υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών υπόκειται στους κατωτέρω όρους και
προϋποθέσεις:
1. ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) γίνονται δεκτοί κάτοχοι μεταπτυχιακού
διπλώματος στην Επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) ή άλλου συναφούς
γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του εσωτερικού
κανονισμού
του
Π.Δ.Σ

https://www.media.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/didaktorikes_spoydes
2. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Οι θεματικές περιοχές που προτείνονται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους διδάκτορες να
εκπονήσουν διδακτορικές σπουδές από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΕΜΜΕ και ειδικότερα για
τον Τομέα Πολιτισμού Περιβάλλοντος Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας είναι οι
ακόλουθες:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ο κ. Δημήτρης Κουτσομπόλης
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3689680 email :dkouts@media.uoa.gr
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συνολικά έως δύο (2) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, στις επόμενες θεματικές περιοχές :
θεματική περιοχή 1. Ψηφιακή Επικοινωνία, Ανοικτή Διακυβέρνηση και Ψηφιακή Δημόσια
Συμμετοχή
θεματική περιοχή 2. Ψηφιακή Επικοινωνία, Ψηφιακά Οργανωμένη Κοινωνική Αλληλεγγύη και
Ψηφιακά Μέσα για Καλό
θεματική περιοχή 3. Ψηφιακή Επικοινωνία, Ανθρωπιστική Τεχνολογία, Συμμετοχικός
Σχεδιασμός και Καινοτομία Χαμηλών Πόρων
Θα γίνουν δεκτοί /δεκτές δύο υποψήφιοι/ υποψήφιες διδάκτορες για το εξής
θεματικό πεδίο: Ερμηνευτική προσέγγιση της καλλιτεχνικής δημιουργίας
Στα κάτωθι γνωστικά πεδία θα γίνουν δεκτοί /δεκτές 5 υποψήφιοι/ υποψήφιες διδάκτορες
θεματική περιοχή 1. Τεχνητές γλώσσες (conlangs) στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο.*
θεματική περιοχή 2. Γλωσσικές ιδεολογίες στα κοινωνικά δίκτυα.*
θεματική περιοχή 3. Γλωσσική τυποποίηση, πρότυπα και οδηγοί σωστής γλωσσικής χρήσης.*
θεματική περιοχή 4. H ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα: Ιδεολογίες και πρακτικές.**
θεματική περιοχή 5. H κανονιστικότητα στη γλωσσολογία και στη φιλοσοφία της γλώσσας.*
και ***
θεματική περιοχή 6. Όψεις της φιλοσοφίας της γλώσσας στο έργο του Ludwig
Wittgenstein.***
θεματική περιοχή 7. Όψεις της φιλοσοφίας της γλώσσας στο έργο του J. L. Austin.***
*Προαπαιτούμενο: Εξοικείωση με το αντικείμενο της Κοινωνιογλωσσολογίας σε προ/μεταπτυχιακό επίπεδο.
** Προαπαιτούμενο: Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής ως
δεύτερης/ξένης γλώσσας.
*** Απαραίτητη η εξοικείωση με τη Φιλοσοφία της Γλώσσας.
Στο κάτωθι γνωστικό πεδίο θα γίνει επιλογή δύο (2) θέσεων
θεματική περιοχή 1. Αξιοποίηση δεδομένων μεγάλου όγκου (big data) χρησιμοποιώντας
τεχνικές εξόρυξης πληροφορίας (text mining) και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης (artificial
intelligence) με εφαρμογές στην επικοινωνία, την ενημέρωση και τη δημοσιογραφία.
Επιπρόσθετο προσόν υποψηφίου αποτελεί: Πτυχίο Πληροφορικής ή Πτυχίο Επικοινωνίας και
ΜΜΕ με ειδίκευση στην Δημοσιογραφία δεδομένων.

Θα γίνει δεκτός/ή ένας/μία υποψήφια για την θεματική περιοχή:
Σύγχρονες τάσεις στην κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή

Θα γίνει δεκτός ένας υποψήφιος/δεκτή μια υποψήφια για το ακόλουθο θεματικό πεδίο: «Η
ανάγνωση ως θεατρική πράξη»
Συνολικά έως τρεις (3) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, στις επόμενες θεματικές περιοχές :
1. θεματική περιοχή :Ζητήματα αναπαράστασης στον Κινηματογράφο
2. θεματική περιοχή :Εθνογραφία Και Κινηματογράφος
3. θεματική περιοχή :Κινηματογραφικές Πρωτοπορίες
4. θεματική περιοχή :Ντοκιμαντέρ
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Θα γίνει δεκτός ένας υποψήφιος/ δεκτή μία υποψήφια διδάκτορας για το εξής θεματικό
πεδίο: Νεωτερικότητα και περιπλάνηση

Θα γίνουν δεκτοί /δεκτές δύο υποψήφιοι/ υποψήφιες διδάκτορες για το εξής επιστημονικό
θεματικό πεδίο: 1. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση εμβυθιστικών δυνητικών
περιβαλλόντων (virtual environments) και διερεύνηση της εμπειρίας (user experience) του
ατόμου που τα χρησιμοποιεί. Για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου
γνωστικού αντικειμένου, η/ο υποψήφια/ος είναι απαραίτητο να έχει επιστημονικό υπόβαθρο
πληροφορικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού ή άλλης συγγενικής επιστημονικής περιοχής.

3.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 20η Αυγούστου 2021.
Η έγκριση των υποψηφίων ως διδακτορικών φοιτητών θα λάβει χώρα στην πρώτη Συνέλευση
Τμήματος Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενες/οι για να φοιτήσουν στο (Π.Δ.Σ) του Τμήματος θα
πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά και με ημερομηνία
ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 20η Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00 στη διεύθυνση:
Σοφοκλέους 1 Αθήνα, ΤΚ 105 59 1ος όροφος, γραφείο 104, τηλ. 2103689457, τα κατωτέρω
δικαιολογητικά:
Στον ταχυδρομικό φάκελο θα εμπεριέχονται σε έντυπη μορφή
4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΔΣ
Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση είναι τα εξής:
1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου/ διπλώματος (επικυρωμένο)
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5. Αντίγραφο αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (επικυρωμένο)
6. Αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές
8. Αντίγραφα πτυχιακής και μεταπτυχιακής εργασίας καθώς και δημοσιεύσεων (αν
υπάρχουν)
9. Ερευνητική πρόταση εκπόνησης διατριβής, σε θέμα το οποίο πρέπει να εντάσσεται
στα γνωστικά αντικείμενα της εκάστοτε προκήρυξης. Η πρόταση (περίπου 3.000
λέξεις) υποβάλλεται στα ελληνικά (στην περίπτωση αλλοδαπών είναι δυνατή η
υποβολή στα αγγλικά).
10. Φωτοτυπία Ταυτότητας
Τα στοιχεία (1), (2) και (9) υποβάλλονται υποχρεωτικώς και σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι υποψήφιοι/ες καταθέτουν τα παραπάνω δικαιολογητικά επικυρωμένα όπου αυτό είναι
απαραίτητο, τα οποία δεν επιστρέφονται.
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5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
https://www.media.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/didaktorikes_spoydes
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
https://www.media.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/didaktorikes_spoydes

Αθήνα, 02/06/2021
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
*

Καθηγητής Γιώργος Πλειός

*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας του Προγράμματος
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ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Το Τμήμα Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε.
Επώνυμο:.....................................................................
Όνομα:..........................................................................
Όνομα Πατρός:............................................................
Όνομα Μητρός...........................................................
Έτος Γεννήσεως:.........................................................
Τόπος Γεννήσεως:......................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Οδός: .......................................... Αριθμ.:.....................
Πόλη: .......................................... Τ.Κ.:.........................
Νομός: ....................................... Τηλ.:........................
Κινητό:…………………..
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ( σημειώστε με Χ )
Πτυχιούχος
.......
Βαθμός Πτυχίου ……….
Τμήματος:.....................................................................
Σχολής: .......................................................................
Μεταπτυχιακό
....... Βαθμός Πτυχίου ……….
Τμήματος:.....................................................................
Σχολής: .......................................................................
Πανεπιστημίου: ..........................................................
Αποφ. ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ): ..........................
Άλλοι τίτλοι σπουδών: ...............................................
....................................................................................
....................................................................................

Παρακαλώ όπως με συμπεριλάβετε στους υποψηφίους
του Τμήματός σας για την εισαγωγή μου στο
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.
Επισυνάπτω ( σημειώστε με Χ ):
1. Αναλυτική Βαθμολογία
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Αντίγραφο Πτυχίου /μεταπτυχιακού
5. Αποδεικτικό/ά Ξένης Γλώσσας
6. Συστατικές Επιστολές
7. Θεματική περιοχή:
8. Κείμενο με επιδιώξεις, στόχους, κίνητρα
.......

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................

Δια της παρούσης δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει
γνώση του Κανονισμού Σπουδών του Προγράμματος
καθώς και της Προκήρυξης.

Ο/Η αιτ..........
.............../ .............../...............
(ημερομηνία)
................................................
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