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1. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το περιεχόμενο ςπουδϊν του Ψθφιακϊν Μζςων και Επικοινωνίασ καλφπτει το 

γνωςτικό αντικείμενο τθσ Επικοινωνίασ με εξειδίκευςθ ςτα Ψθφιακά Μζςα με 

εφαρμογι ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ του ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα  

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

Με τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν του ο απόφοιτοσ του Τμιματοσ 

ανακθρφςςεται «Πτυχιοφχοσ Ψθφιακϊν Μζςων και Επικοινωνίασ», διακζτει δε 

τισ απαραίτθτεσ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, ϊςτε 

να μπορεί να δραςτθριοποιθκεί επαγγελματικά ςε όλουσ τουσ τομείσ του 

γνωςτικοφ αντικειμζνου του Τμιματοσ, είτε ωσ ςτζλεχοσ δθμοςίων ςχζςεων 

και επικοινωνίασ εμπορικϊν επιχειριςεων, οργανιςμϊν και υπθρεςιϊν του 

ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, είτε ωσ αυτοαπαςχολοφμενοσ  

(Π.Δ.287/2002, Άρκρο 1, ΦΕΚ 257/23/10/2002, τ. Βϋ )  

Οι πτυχιοφχοι του Ψθφιακϊν Μζςων και Επικοινωνίασ τθσ Σχολισ 

Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν των Τεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, με 

βάςθ τισ εξειδικευμζνεσ επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ γνϊςεισ τουσ, 

απαςχολοφνται, είτε ςε ςυνεργαςία με άλλουσ επιςτιμονεσ είτε αυτοδφναμα 

ωσ ςτελζχθ επιχειριςεων και οργανιςμϊν, ςε όλο το φάςμα των 

δραςτθριοτιτων που ζχουν ςχζςθ με τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ και τθν 

επικοινωνιακι πολιτικι ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα. Οι παραπάνω 

πτυχιοφχοι ζχουν τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ:  

 Κατάρτιςθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων επικοινωνίασ επιχειριςεων 

και οργανιςμϊν. 

 Σχεδιαςμό και εφαρμογι τθσ παρουςίαςθσ του φορζα (δθμοςίου, 

ιδιωτικοφ, μθ κερδοςκοπικοφ) με τθν χριςθ των νζων καναλιϊν 

επικοινωνίασ που εμφανίςτθκαν με τθν εξελιξθ τθσ τεχνολογίασ. .  
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 Σχεδιαςμό και υλοποίθςθ επικοινωνιακοφ προγράμματοσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων εκςτρατειϊν ενθμζρωςθσ. 

 Κατάρτιςθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων παρουςίαςθσ και προβολισ 

τθσ εικόνασ επιχειριςεων, οργανιςμϊν και ατόμων. 

 Συμμετοχι ςτθν κατάρτιςθ και υλοποίθςθ προωκθτικϊν ενεργειϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των προγραμμάτων προϊκθςθσ προϊόντων και 

υπθρεςιϊν.  

 Σχεδίαςθ, οργάνωςθ και υλοποίθςθ εκδθλϊςεων δθμοςίου 

ενδιαφζροντοσ για τθν επικοινωνία και προβολι τθσ εικόνασ του φορζα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των εκκζςεων, των ςυνεδρίων, των θμερίδων 

και λοιπϊν εκδθλϊςεων.  

 Συμμετοχι ςτθ χάραξθ ςτρατθγικισ και υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων 

ενεργειϊν για τθν προϊκθςθ τθσ εικόνασ και των ςυμφερόντων του 

φορζα μζςω των μζςων μαηικισ επικοινωνίασ.  

 Συμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ προγραμμάτων ζρευνασ 

αγοράσ με ςτόχο τθ διερεφνθςθ των επικοινωνιακϊν αναγκϊν του 

φορζα ι/κα τθν αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων δράςεων και 

προγραμμάτων επικοινωνίασ. 

 Συμμετοχι ςτθν κατάρτιςθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων 

ενδοεπιχειρθςιακισ επικοινωνίασ.  

Οι πτυχιοφχοι του παραπάνω Σμήματοσ μποροφν να απαςχολοφνται ςε όλεσ 

τισ βαθμίδεσ τησ εκπαίδευςησ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  

Οι πτυχιοφχοι του Τμιματοσ μποροφν να διορίηονται ςτο δθμόςιο και να 

εξελίςςονται ςτισ βακμίδεσ τθσ ιεραρχίασ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  

Οι πτυχιοφχοι του Τμιματοσ, με τθν απόκτθςθ του πτυχίου τουσ, αςκοφν το 

επάγγελμα, ςτο πλαίςιο των παραπάνω επαγγελματικϊν δικαιωμάτων.» 

2. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ (ΚΑΣΟΡΙΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ. 
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Η διάρκεια των ςπουδϊν ςτο Ψθφιακϊν Μζςων και Επικοινωνίασ είναι οκτώ 

(8) εξάμηνα, όπωσ προβλζπεται ςτο Π.Δ. 227/1995 (ΦΕΚ 130/ΤΑ/20.6.95)  

 Σε όλα τα εξάμθνα ςπουδϊν εκτόσ του τελευταίου οι ςπουδζσ 

περιλαμβάνουν    κεωρθτικι διδαςκαλία, 

 εργαςτθριακζσ και φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ 

 κακϊσ και αςκιςεισ πράξθσ και εφαρμογζσ ςε πραγματικζσ ι εικονικζσ 

καταςτάςεισ, εκπόνθςθ μελετϊν  

 και εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε εταιρείεσ δθμοςίων ςχζςεων, 

ειδθςεογραφικοφσ οργανιςμοφσ, επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ, 

διαφθμιςτικζσ εταιρείεσ, εμπορικζσ εκκζςεισ, καλλιτεχνικά φεςτιβάλ 

κλπ.  

 Ζμφαςθ δίνεται ςτισ περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ και ςτθ ςυλλογικι 

εργαςία. Στο προτελευταίο εξάμθνο ςπουδϊν διεξάγεται ςεμινάριο 

τελειοφοίτων. 

 


