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ΠΡΟΣΚΖΗΣΗ ΥΠΟΒΟΖΗΣ ΥΠΟΨΗΜΙΟΤΗΤΩΫ
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΛΛΑ ΛΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΫ ΣΠΟΥΔΩΫ
«ΔΗΛΟΣΙΟΓΡΑΜΙΑ ΚΑΙ ΫΕΑ ΛΕΣΑ»
ΑΚΑΔΗΛΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Το Τνήνα Επιλοιξφξίαχ λαι Λέσφξ Λαϊιλήχ Εξθνέςφσθχ τθχ Σψομήχ Οιλοξονιλρξ λαι
Πομιτιλρξ Επιστθνρξ τοω Ευξιλού λαι Καποδιστςιαλού Παξεπιστθνίοω Αυθξρξ
πςοσλαμεί σε ωποβομή ωπογθζιοτήτφξ ηια τθξ εισαηφηή/ ζοίτθσθ στο Πςΰηςαννα
Λεταπτωψιαλρξ Σποωδρξ «ΔΗΛΟΣΙΟΓΡΑΜΙΑ ΚΑΙ ΫΕΑ ΛΕΣΑ».
Το Πςΰηςαννα Λεταπτωψιαλρξ Σποωδρξ (Π.Λ.Σ.) διέπεται απΰ τιχ διατΪκειχ τοω Ϋ.
4485/17 σε σωξδωασνΰ νε τιχ διατΪκειχ τοω Ϋ. 4009/11 λαι τοξ Εσφτεςιλΰ Καξοξισνΰ
Ζειτοωςηίαχ τοω Π.Λ.Σ., ΰπφχ ισψύει νετΪ τθξ έηλςισή τοω απΰ τθξ Σύηλμθτο Ειδιλήχ
Σύξυεσθχ (σωξεδςίασθ 16-3-2018),(ΜΕΚ 3039/27-7-2018 ΤΒ΄).
Η επιμοηή τφξ ωπογθζίφξ ωπΰλειται στοωχ λατφτέςφ ΰςοωχ λαι πςοόπουέσειχ:
Ι. ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
1) Στο Πςΰηςαννα Λεταπτωψιαλρξ Σποωδρξ ηίξοξται δελτέχ/οί πτωψιούψοι ΑΕΙ τθχ
θνεδαπήχ λαι αμμοδαπήχ τφξ ΤνθνΪτφξ Επιλοιξφξίαχ, Πομιτισνού, Δθνοσιοηςαζίαχ
λαι ΛΛΕ, Μιμοσοζιλρξ, Κοιξφξιλρξ, Ϋονιλρξ Οιλοξονιλρξ λαι Αξυςφπιστιλρξ
Επιστθνρξ λαυρχ λαι τφξ Επιστθνρξ τθχ Αηφηήχ.
2) Λποςεί, επίσθχ, ξα ηίξει δελτή/ΰχ ωπογήζια/οχ απΰ οποιοδήποτε Τνήνα ή Σψομή
Αξρτατθχ Παιδείαχ (σύνζφξα νε το ξ. 4009/2011 ή ισοτίνφξ βΪσει τθχ λείνεξθχ
ξονουεσίαχ) ύστεςα απΰ σψετιλή εισήηθσθ τθχ Σωξτοξιστιλήχ Επιτςοπήχ (ΣΕ) λαι
αιτιομοηθνέξθ απΰζασθ τθχ Σωξέμεωσθχ Τνήνατοχ.
Σε ΰμεχ τιχ πεςιπτρσειχ ο βαυνΰχ τοω πτωψίοω (ή τοω πιστοποιθτιλού πεςΪτφσθχ
σποωδρξ) τθχ/τοω ωπογθζίαχ/οω πςέπει ξα είξαι τοωμΪψιστοξ έκι (6) (νε τα αξαηλαία
πιστοποιθτιλΪ ισοτινίαχ απΰ το ΔΟΑΤΑΠ ΰταξ πςΰλειται ηια πτωψίο κέξοω ΑΕΙ).
Η Σωξέμεωσθ τοω Τνήνατοχ νε ειδιλΪ αιτιομοηθνέξθ απΰζασή τθχ νποςεί ξα λΪξει
δελτέχ αιτήσειχ ωπογθζίφξ, οι οποίοι/εχ δεξ έψοωξ μΪβει στο πτωψίο το βαυνΰ έκι (6),
εζΰσοξ αωτοί/εχ διαυέτοωξ (α) δεύτεςο πτωψίο ή νεταπτωψιαλΰ τίτμο ή (β) ακιΰμοηο
σωηηςαζιλΰ, εςεωξθτιλΰ έςηο ή ακιΰμοηθ επαηηεμνατιλή ενπειςία σε τονείχ σωξαζείχ νε
αωτούχ τοω ΠΛΣ ή (η) διαυέτοωξ σωξδωασνΰ πεςισσοτέςφξ απΰ τα πςΰσυετα αωτΪ
πςοσΰξτα. Οι πςοόπουέσειχ αωτέχ πςέπει ξα πμθςούξται λατΪ το ψςΰξο λατΪυεσθχ τθχ
αίτθσθχ τθχ/τοω ωπογθζίαχ/οω.
Διλαίφνα ξα ωποβΪμοωξ αίτθσθ έψοωξ λαι ζοιτήτςιεχ/ζοιτθτέχ οι οποίεχ/οι λαυίσταξται
πτωψιούψοι ΑΕΙ λαι ΑΤΕΙ λατΪ τθξ πεςίοδο Ιοωξίοω 2019. Για τθ σωννετοψή τφξ
ζοιτθτςιρξ/ρξ αωτρξ, απαιτείται πιστοποιθτιλΰ απΰ τθ Γςαννατεία τοω Τνήνατΰχ τοωχ,
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απΰ το οποίο ξα πςολύπτει ΰτι πεςΪτφσαξ τιχ σποωδέχ τοωχ λατΪ τθξ εκεταστιλή
πεςίοδο τοω Ιοωξίοω 2019. Η εηηςαζή τοωχ, εζΰσοξ επιμεηούξ, υα οςιστιλοποιθυεί νε
τθξ έηλαιςθ εξτΰχ πςουεσνίαχ πςοσλΰνισθ τοω αξτίστοιψοω πτωψίοω.

ΙΙ. ΑΡΙΕΛΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΫ
Το Π.Λ.Σ. στθξ παςούσα ζΪσθ υα δεψτεί σωξομιλΪ δελαέκι (16) ζοιτήτςιεχ/ζοιτθτέχ.
Σύνζφξα νε τοξ εηλελςινέξο Καξοξισνΰ τοω ΠΛΣ.
ΙΙΙ. ΚΑΫΟΫΕΣ ΜΟΙΤΗΣΗΣ – ΧΡΟΫΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΫΟΛΗΣ ΤΙΤΖΟΥ
Η ψςοξιλή διΪςλεια ηια τθξ αποξονή τοω διπμρνατοχ Λεταπτωψιαλρξ Σποωδρξ στθξ
Επιλοιξφξία & ΛΛΕ οςίϊεται σε τςία (3) διδαλτιλΪ εκΪνθξα λαι θ παςαλομούυθσθ τφξ
ναυθνΪτφξ είξαι ωποψςεφτιλή. ΚατΪ τα μοιπΪ ισψύοωξ οι διατΪκειχ τοω Εσφτεςιλού
Καξοξισνού Ζειτοωςηίαχ τοω Π.Λ.Σ., ΰπφχ έψει εηλςιυεί απΰ τθ Σωξέμεωσθχ τοω
Τνήνατοχ, ηια τιχ οποίεχ οι ωπογήζιεχ/οι ωποψςεούξται ξα μανβΪξοωξ ηξρσθ λαι ξα
τθςούξ πιστΪ (Για πεςισσΰτεςεχ πμθςοζοςίεχ επισλέπτεσυε τθ διαδιλτωαλή
διεύυωξσθ).
http://www.media.uoa.gr/grads/
http://journalism.new.media.uoa.gr/
IV. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΖΟΓΗΤΙΚΑ
Οι εξδιαζεςΰνεξεχ/οι ηια ξα ζοιτήσοωξ στο Πςΰηςαννα Λεταπτωψιαλρξ Σποωδρξ
(Π.Λ.Σ.) «Δθνοσιοηςαζία λαι Ϋέα Λέσα» υα πςέπει ξα ωποβΪμοωξ στθ Γςαννατεία
τοω Τνήνατοχ ή ταψωδςονιλΪ νε σωστθνέξθ αποστομή λαι νε θνεςονθξία ταψωδςονιλήχ
σζςαηίδαχ έφχ λαι τθξ 31θ Ιοωμίοω 2019 (Σοζολμέοωχ 1 Αυήξα, ΤΚ 105 59 1οχ ΰςοζοχ,
ηςαζείο 104, τθμ. 2103689457, λαι λατΪ τιχ θνέςεχ λαι ρςεχ ωποδοψήχ [Δεωτέςα,
ΤετΪςτθ, Παςασλεωή 10:00-13:00] απΰ τθ Τςίτθ 18/6/2019 έφχ λαι τθξ ΤετΪςτθ
31/7/2019 τα λατφτέςφ διλαιομοηθτιλΪ:
1) Αίτθσθ (επισωξΪπτεται).
2)Αξαμωτιλή έλυεσθ τφξ μΰηφξ τοω εξδιαζέςοξτΰχ τθχ/τοω ηια το ΠΛΣ
«Δθνοσιοηςαζία λαι Ϋέα Λέσα».
3) Βιοηςαζιλΰ σθνείφνα (επισωξΪπτεται πςΰτωπο).
4) Αξτίηςαζο πτωψίοω.
5) Αξτίηςαζο τωψΰξ Ϊμμοω τίτμοω σποωδρξ.
6) Αξτίηςαζο τθχ πτωψιαλήχ ή διπμφνατιλήχ εςηασίαχ ποω τωψΰξ έψει ελποξθυεί ηια τθξ
απΰλτθσθ τοω ωποβαμμονέξοω τίτμοω σποωδρξ.
7) Πιστοποιθτιλΰ αξαμωτιλήχ βαυνομοηίαχ ηια τιχ σποωδέχ, ηια τιχ οποίεχ ωποβΪμμεται
τίτμοχ σποωδρξ.
8)Αξτίηςαζα τωψΰξ εςεωξθτιλρξ εςηασιρξ ποω έψοωξ ελποξθυεί απΰ τθξ/τοξ
ωπογήζια/ο, νε σψετιλή βεβαίφσθ ή πιστοποιθτιλΰ ηια τθξ αποδοψή τθχ εςηασίαχ.
9) Πτωψία τφξ ημφσσρξ Αηημιλήχ ή Γαμμιλήχ ή Γεςναξιλήχ επιπέδοω τοωμΪψιστοξ C1
(επιλωςφνέξα αξτίηςαζα ή νεταζςασνέξα απΰ Διλθηΰςο).
10) Πιστοποιθτιλΰ επΪςλειαχ στθξ εμμθξιλή ημρσσα, πςολεινέξοω ηια αμμοδαπέχ/ούχ.
11) ΠιστοποιθτιλΪ ή βεβαιρσειχ ηια το τωψΰξ σωηηςαζιλΰ έςηο ή τθξ επαηηεμνατιλή
ενπειςία ποω επιλαμείται θ/ο ωπογήζια/οχ.
12) Δύο σωστατιλέχ επιστομέχ (πςφτΰτωπεχ σε σζςαηισνέξο ζΪλεμο), λατΪ πςοτίνθσθ
απΰ παξεπιστθνιαλούχ (νέμθ ΔΕΠ).
Οι απΰζοιτοι τοω Τνήνατοχ Επιλοιξφξίαχ λαι Λέσφξ Λαϊιλήχ Εξθνέςφσθχ τοω Ευξιλού
λαι Καποδιστςιαλού Παξεπιστθνίοω Αυθξρξ εκαιςούξται απΰ τθξ λατΪυεσθ τφξ
σωστατιλρξ επιστομρξ.
Οι ωπογήζιοι/εχ λαταυέτοωξ τα παςαπΪξφ διλαιομοηθτιλΪ επιλωςφνέξα ΰποω αωτΰ
είξαι απαςαίτθτο, τα οποία δεξ επιστςέζοξται.
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V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΖΟΓΗΣ
Η διαδιλασία τθχ επιμοηήχ τφξ ωπογθζίφξ πςαηνατοποιείται σε δύο στΪδια:
Στο πςρτο στΪδιο οι ωπογήζιεχ/οι ακιομοηούξται νε λςιτήςια τθξ επίδοσθ στιχ σποωδέχ
τοωχ, τθξ επιστθνοξιλή πμθςΰτθτα λαι φςινΰτθτα, λαυρχ λαι τιχ πςοοπτιλέχ
αλαδθναϋλήχ τοωχ εκέμικθχ ποω πςολύπτοωξ απΰ τα αξφτέςφ στοιψεία λαι τιχ ηξρσειχ
κέξφξ ημφσσρξ ποω διαυέτοωξ, ΰπφχ τα πςοσΰξτα αωτΪ πςολύπτοωξ απΰ τα
πςοσλονιϊΰνεξα διλαιομοηθτιλΪ. Λε βΪσθ τα λςιτήςια αωτΪ λαταςτίϊοξται πίξαλεχ
ακιομοηιλήχ λατΪτακθχ τφξ ωπογθζίφξ λατΪ ζυίξοωσα σειςΪ ηια λΪυε λατεύυωξσθ.
Στο δεύτεςο στΪδιο, οι ωπογήζιεχ/οι ποω πςοθηούξται στοξ αξφτέςφ πίξαλα λαμούξται,
σε αςιυνΰ ίσο νε το διπμΪσιο τοω αςιυνού τφξ πςολθςωσσονέξφξ υέσεφξ, σε
πςοσφπιλή σωξέξτεωκθ νε τθ ΣΕ τοω ΠΛΣ, ή νε τοωχ διδΪσλοξτεχ ποω οςίϊοξται απΰ
αωτήξ, βΪσει τθχ οποίαχ λςίξοξται τα εξδιαζέςοξτα λαι θ ηεξιλή ιλαξΰτθτα τφξ
ωπογθζίφξ ξα αξτεπεκέμυοωξ στιχ απαιτήσειχ τοω ΠΛΣ. Ειδιλΰτεςα, θ απΰδοσθ τφξ
ωπογθζίφξ στθξ πςοζοςιλή σωξέξτεωκθ ακιομοηείται νε λςιτήςιο (α) τθξ αξαμωτιλή
σλέγθ λαι τθξ ιλαξΰτθτα τφξ ωπογθζίφξ ηια πςοσέηηισθ, νε τςΰπο επιστθνοξιλΪ
τελνθςιφνέξο λαι νευοδομοηιλΪ σωξεπή, υενΪτφξ σωξαζρξ νε το ηξφστιλΰ αξτιλείνεξο
τοω Π.Λ.Σ. λαι ηια αξΪπτωκθ σψετιλήχ επιψειςθνατομοηίαχ, (β) τοξ βαυνΰ ηξρσθχ ελ
νέςοωχ τφξ ωπογθζίφξ τθχ σψετιλήχ πςοβμθνατιλήχ λαι τθχ σωξαζούχ βιβμιοηςαζίαχ
λαι (η) τθξ εηηύτθτα τφξ επιστθνοξιλρξ εξδιαζεςΰξτφξ τφξ ωπογθζίφξ πςοχ το
αξτιλείνεξο τοω Π.Λ.Σ.
Η τεμιλή λατΪτακθ τφξ επιτωψΰξτφξ στο ΠΛΣ βασίϊεται λατΪ 70% στθξ ακιομΰηθσθ
τφξ πςοσΰξτφξ τφξ ωπογθζίφξ βΪσει τφξ πςοσλονιϊονέξφξ διλαιομοηθτιλρξ λαι λατΪ
30% στθξ ακιομΰηθσή τοωχ νέσφ τθχ πςοσφπιλήχ σωξέξτεωκθχ.
VΙ. ΤΕΖΗ ΜΟΙΤΗΣΗΣ
1. Οι νεταπτωψιαλοί/έχ ζοιτθτέχ/τςιεχ ωποψςεούξται ξα λαταβΪμμοωξ τέμθ ζοίτθσθχ
τοωχ στο ΠΛΣ. Το ποσΰ τφξ τεμρξ ηια λΪυε ζοιτθτή/τςια αξέςψεται απΰ το ψεινεςιξΰ
εκΪνθξο τοω αλαδθναϋλού έτοωχ 2019-2020 σε 650 Εωςρ αξΪ εκΪνθξο.
Τα τέμθ ζοίτθσθχ λαταβΪμμοξται νέψςι τθξ 30θ Σεπτενβςίοω ηια λΪυε ψεινεςιξΰ
εκΪνθξο λαι νέψςι τθξ 30θ Ιαξοωαςίοω ηια λΪυε εαςιξΰ εκΪνθξο.

Αυήξα, 03 /06 /2019
Ο Πςΰεδςοχ τοω Τνήνατοχ Επιλοιξφξίαχ λαι
Λέσφξ Λαϊιλήχ Εξθνέςφσθχ
*
Καυθηθτήχ Γερςηιοχ Πμειΰχ

*θ ωποηςαζεί έψει τευεί στο πςφτΰτωπο ποω τθςείται στο αςψείο τθχ Γςαννατείαχ

