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ακαδημαϊκό ημερολόγιο εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020
ακαδημαϊκό/ημερολογιακό γεγονός

ημερομηνία

έναρξη συναντήσεων μαθημάτων

Δευτέρα 24/02/2020

προθεσμία δήλωσης επιλεγόμενων μαθημάτων

Δευτέρα 09/03/2020

ολοκλήρωση συναντήσεων μαθημάτων
έναρξη εξεταστικής περιόδου
ολοκλήρωση εξεταστικής περιόδου
ανακοίνωση πιθανών θεμάτων διπλωματικών
εργασιών
προθεσμία αιτήσεων εκπόνησης διπλωματικών
εργασιών

Παρασκευή 26/06/2020
Δευτέρα 29/06/2020
Παρασκευή 17/07/2020

Δευτέρα 13/07/2020

Παρασκευή 24/07/2020

προθεσμία προτελικής κατάθεσης παραταθεισών
διπλωματικών εργασιών στους επιβλέποντες

Δευτέρα 15/06/2020

προθεσμία τελικής κατάθεσης παραταθεισών
διπλωματικών εργασιών στην Γραμματεία του
Προγράμματος

Δευτέρα 31/08/2020

Δευτέρα 02/03/2020
Τετάρτη 25/03/2020
επίσημες αργίες
Παρασκευή 01/05/2020
Δευτέρα 08/06/2020

από Δευτέρα 13/04/2020
διακοπές Πάσχα
έως και Κυριακή 26/04/2020
έναρξη εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου

Δευτέρα 31/08/2020

ολοκλήρωση εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου

Παρασκευή 18/09/2020

ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020

μάθημα
διδάσκοντες, εργαστηριακοί συνεργάτες

ημέρα και ώρες
συναντήσεων

χώρος διδασκαλίας
μέσω φυσικών
συναντήσεων (1)

σενάριο
διδασκαλίας μέσω
τηλεδιάσκεψης (2)

Δευτέρα

αίθουσα

15.00-18.00

Σοφοκλέους 301

Τρίτη

αίθουσα

σενάριο Δ4 (eClass

18.00-21.00

Σοφοκλέους 202

+ skype4business)

Τετάρτη

αίθουσα

σενάριο Δ4 (eClass

15.00-18.00

Σοφοκλέους 202

+ skype4business)

Τρίτη

αίθουσα

15.00-18.00

Σοφοκλέους 202

Πέμπτη

αίθουσα

18.00-21.00

Σοφοκλέους 202

Δευτέρα

αίθουσα

σενάριο Δ4 (eClass

18.00-21.00

Σοφοκλέους 202

+ skype4business)

ΔΙΑΜ.2 Μεθοδολογία Ποιοτικής Προσέγγισης
και Μεικτοί Μεθοδολογικοί Σχεδιασμοί

σενάριο Δ7 (eClass)

Α.Σιδηροπούλου, Π.Γερακοπούλου
ΕΔΔΕ.2 Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων μέσω
της Γλώσσας Python
Κ.Μουρλάς, Α. Ψάλτης, Κ.Σωτηράκου
ΕΔΔΕ.3 Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης
στην Κατανόηση και Επεξεργασία
Δεδομένων
Κ.Μουρλάς, Κ.Σωτηράκου
ΣΕΕΠ.2 Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εμπειρίας
Χρήστη
Δ.Χαρίτος, Α. Ψάλτης,

σενάριο Δ7 (eClass)

Π.Παπαγεωργοπούλου, Δ.Δεληνικόλας
ΣΕΕΠ.3 Ανάπτυξη Τρισδιάστατου
Περιεχομένου και Εικονικών Περιβαλλόντων
Χ.Ριζόπουλος, Δ.Χαρίτος,

σενάριο Δ7 (eClass)

Π.Παπαγεωργοπούλου, Ν.Αρσενοπούλου
ΣΑΚΚ.2 Ψηφιακά Οργανωμένη Κοινωνική
Αλληλεγγύη και Ψηφιακά Μέσα για Καλό
Ε.-Ρ.Στάιου, Δ.Γκούσκος

μάθημα
διδάσκοντες, εργαστηριακοί συνεργάτες

ημέρα και ώρες
συναντήσεων

χώρος διδασκαλίας
μέσω φυσικών
συναντήσεων (1)

σενάριο
διδασκαλίας μέσω
τηλεδιάσκεψης (2)

Πέμπτη

αίθουσα

σενάριο Δ4 (eClass

15.00-18.00

Σοφοκλέους 202

+ skype4business)

ΣΑΚΚ.3 Ανθρωπιστική Τεχνολογία,
Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Καινοτομία
Χαμηλών Πόρων
Ε.Καραμαγκιώλη, Δ.Γκούσκος

(1)

Οι χώροι διδασκαλίας μέσω φυσικών συναντήσεων χρησιμοποιούνται κατά το

διάστημα μη απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία. Όλες οι
αίθουσες αναφέρονται στους χώρους του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ,
Σοφοκλέους 1, 10559, Αθήνα.
(2)

Τα σενάρια διδασκαλίας μέσω τηλεδιάσκεψης χρησιμοποιούνται κατά το διάστημα
απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία. Όλα τα σενάρια
διδασκαλίας μέσω τηλεδιάσκεψης Δ1 έως Δ7 αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες ΕΚΠΑ,
όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί στον ιστοχώρο του Ιδρύματος, σελίδα
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/odigies_toy_ekpa_gia_t
in_organosi_tis_ex_apostaseos_didaskalias/. Οι τεχνικές λεπτομέρειες συμμετοχής στις
τηλεδιασκέψεις προσδιορίζονται από τους διδάσκοντες και ανακοινώνονται έγκαιρα
στους συμμετέχοντες, και οδηγίες για όλες τις πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης είναι
διαθέσιμες στον ιστοχώρο του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου ΕΚΠΑ, διεύθυνση
http://www.noc.uoa.gr/.
(1), (2)

Ημερομηνία έναρξης κάθε μαθήματος είναι η ημέρα συναντήσεων του μαθήματος
εντός της πρώτης εβδομάδας της περιόδου μαθημάτων, εκτός εάν ανακοινωθεί
διαφορετικά.

στοιχεία επικοινωνίας και ώρες συνεργασίας διδασκόντων και εργαστηριακών
συνεργατών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020
Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των διδασκόντων και εργαστηριακών συνεργατών
των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020 έχουν όπως αναφέρονται
στην ενότητα Διδάσκοντες (https://masters.ntlab.gr/index.php/tutors/), στον ιστοχώρο
του Προγράμματος (https://masters.ntlab.gr/).
Οι εβδομαδιαίες ώρες συνεργασίας των διδασκόντων και εργαστηριακών συνεργατών
έχουν ανακοινωθεί στον ιστοχώρο του Προγράμματος και, για το διάστημα
προσωρινής απαγόρευσης της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας, προσφέρονται
μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης που προσδιορίζεται από
κάθε

διδάσκοντα

ενδιαφερόμενους.

ή

εργαστηριακό

συνεργάτη

και

ανακοινώνεται

στους

Αθήνα, 15/04/2020
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

