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ΠΜΣ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ» 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

 

Ανακοινώνονται οι υποστηρίξεις των επόμενων διπλωματικών εργασιών που 

εκπονήθηκαν από μεταπτυχιακές φοιτήτριες και μεταπτυχιακούς φοιτητές του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και 

Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης», και θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις και οδηγίες εφαρμογής μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Η διαδικασία της υποστήριξης διπλωματικών εργασιών είναι δημόσια, και όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με χρήση των συνδέσμων 

τηλεδιάσκεψης που αναφέρονται στην συνέχεια, και των οδηγιών που είναι 

ανακοινωμένες στον χώρο η-Τάξη ΕΚΠΑ | Διδασκαλία από Απόσταση του Κέντρου 

Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (διεύθυνση https://eclass.uoa.gr/courses/NOC228/). 

 

Αθήνα, 5/4/2020 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» 

* 

Δρ. Δημήτρης Χαρίτος 

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας του Προγράμματος 
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ημερομηνία, ώρα και 

σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης 

τίτλος 

διπλωματικής εργασίας 

μεταπτυχιακός φοιτητής / 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

μέλη 

εξεταστικής επιτροπής 

Τετάρτη 8/4/2020 ώρα 10.00 

σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης 

διαθέσιμος μετά από επικοινωνία με 

τον επιβλέποντα μέσω email 

Το βίωμα της θρησκευτικής εμπειρίας στον εικονικό 

κόσμο απουσία θρησκευτικών συμβόλων και 

ναοδομίας  

ΚΟΛΙΑΣΗ ΣΟΦΙΑ 

Δ.ΧΑΡΙΤΟΣ (επιβλ.)  

Κ.ΜΟΥΡΛΑΣ  

Ε.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Τετάρτη 8/4/2020 ώρα 11.30 

σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης 

διαθέσιμος μετά από επικοινωνία με 

τον επιβλέποντα μέσω email 

Αξιοποιώντας τα εικονικά περιβάλλοντα για τη 

διερεύνηση ψυχαναλυτικών θεωριών 
ΣΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 

Δ.ΧΑΡΙΤΟΣ (επιβλ.)  

Δ.ΓΚΟΥΣΚΟΣ 

Α.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Τετάρτη 8/4/2020 ώρα 13.00 

https://tinyurl.com/tngndtp 

Επικοινωνία Ανθρωπιστικών Οργανώσεων: Η χρήση 

διαδικτυακών μέσων από το ελληνικό παράρτημα της 

Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Γιατροί χωρίς Σύνορα 

ΡΟΥΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ 

Ε.-Ρ.ΣΤΑΪΟΥ (επιβλ.) 

Δ.ΓΚΟΥΣΚΟΣ 

Δ.ΧΑΡΙΤΟΣ 

Παρασκευή 10/4/2020 ώρα 10.00 

σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης 

διαθέσιμος μετά από επικοινωνία με 

τον επιβλέποντα μέσω email 

Αυτόματη ανάλυση δημοσιογραφικού και πολιτικού 

λόγου σε μεγάλα σώματα κειμένων με τεχνικές 

εξόρυξης πληροφορίας και ανάλυσης φυσικής 

γλώσσας με στόχο τη μελέτη φαινομένων όπως η 

προπαγάνδα, ο λαϊκισμός κ.ά. 

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 

Κ.ΜΟΥΡΛΑΣ (επιβλ.)  

Σ.ΜΟΣΧΟΝΑΣ 

Σ.ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΚΟΣ 

Παρασκευή 10/4/2020 ώρα 11.30 

σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης 

διαθέσιμος μετά από επικοινωνία με 

τον επιβλέποντα μέσω email 

Εξόρυξη επιχειρημάτων σε πολιτικό και 

δημοσιογραφικό λόγο: Η περίπτωση των λογικών 

πλανών 

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Κ.ΜΟΥΡΛΑΣ (επιβλ.)  

Σ.ΜΟΣΧΟΝΑΣ 

Σ.ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΚΟΣ 

mailto:vedesign@media.uoa.gr
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ημερομηνία, ώρα και 

σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης 

τίτλος 

διπλωματικής εργασίας 

μεταπτυχιακός φοιτητής / 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

μέλη 

εξεταστικής επιτροπής 

Παρασκευή 10/4/2020 ώρα 14.30 

σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης 

διαθέσιμος μετά από επικοινωνία με 

τον επιβλέποντα μέσω email 

Έρευνα των χαρακτηριστικών ενός δημοσιογραφικού 

άρθρου που συμβάλλουν στην ικανοποίηση του 

αναγνώστη (μέσω clicks, shares, likes, comments) 

αξιοποιώντας καινοτόμες πρακτικές ανάλυσης 

φυσικής γλώσσας (NLP), μηχανικής μάθησης (ML) και 

εξόρυξης πληροφορίας (text mining) 

ΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

ΑΛEΞΑΝΔΡΟΣ 

Κ.ΜΟΥΡΛΑΣ (επιβλ.) 

Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Π.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Παρασκευή 10/4/2020 ώρα 16.00 

https://tinyurl.com/stlzb2h 

Η υποδοχή και η διαχείριση του προσφυγικού 

ζητήματος από τα ελληνικά ΜΜΕ: Ποιοτική μελέτη με 

τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης 

ΜΑΚΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

Ε.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (επιβλ.)  

Μ.ΜΕΪΜΑΡΗΣ 

Ε.ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ 

Παρασκευή 10/4/2020 ώρα 17.00 

https://tinyurl.com/wanymu8 

Ζητήματα πρόσληψης στην κινηματογραφική 

αφήγηση: Η περίπτωση του Ερνέστο - Τσε Γκεβάρα  
ΜΠΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Ε.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (επιβλ.)  

Μ.ΜΕΪΜΑΡΗΣ 

Ε.ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ 

Παρασκευή 10/4/2020 ώρα 18.30 

https://tinyurl.com/rnuhzay 

Η ποιοτική διερεύνηση της χρήσης των ψηφιακών 

μέσων με σκοπό τη διαχείριση της μοναξιάς από τους 

νεοαναδυόμενους ενήλικες: Το παράδειγμα του Netflix 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 

Α.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (επιβλ.)  

Μ.ΝΤΑΒΟΥ 

Μ.ΧΑΡΙΤΟΣ 

Παρασκευή 10/4/2020 ώρα 20.00 

σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης 

διαθέσιμος μετά από επικοινωνία με 

τον επιβλέποντα μέσω email 

Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση ευχρηστίας ενός 

ενημερωτικού ιστοχώρου ακολουθώντας την 

Χρηστοκεντρική Προσέγγιση, με δυνατότητες 

παροχής εξατομικευμένου περιεχομένου 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Κ.ΜΟΥΡΛΑΣ (επιβλ.)  

Δ.ΧΑΡΙΤΟΣ 

Δ.ΓΚΟΥΣΚΟΣ 
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