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ΠΜΣ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ» 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 
ΑΠΟ ΤΗΝ 4Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΑ 2/11/2020) ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δηλώσεων επιλεγόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ 
Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, και λαμβάνοντας 
υπ’όψιν (α) το πλήθος δηλώσεων των μαθημάτων, (β) το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και 
(γ) τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του 
Προγράμματος ενημερώνονται ότι, από την 4η εβδομάδα μαθημάτων του χειμερινού 
εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021, ήτοι για το διάστημα από την Δευτέρα 2/11/2020 
έως και την ολοκλήρωση της περιόδου μαθημάτων, όλα τα προσφερόμενα μαθήματα 
θα συνεχίσουν να διεξάγονται στις ήδη ανακοινωμένες ημέρες και ώρες, ως εξής : 

 μάθημα ΔΙΑΜ.1 Μεθοδολογία Έρευνας και Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων : 

με διδασκαλία διά ζώσης, στην αίθουσα Ιπποκράτους Β 

 μάθημα ΔΙΑΜ.3 Αφήγηση στο Νέο Τεχνολογικό Επικοινωνιακό Περιβάλλον : 

με διδασκαλία από απόσταση, σε πιστοποιημένη ιδρυματική πλατφόρμα 
τηλεδιάσκεψης 

 μάθημα ΕΔΔΕ.1 Μεθοδολογία Σχεδιασμού Αλληλεπιδραστικών Συστημάτων : 

με υβριδική διδασκαλία, ήτοι για ορισμένες εργαστηριακές συναντήσεις με 
διδασκαλία διά ζώσης, στην αίθουσα Σοφοκλέους 202, και για τις υπόλοιπες 
συναντήσεις με διδασκαλία από απόσταση, σε πιστοποιημένη ιδρυματική 
πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που θα 
ανακοινωθεί από τον διδάσκοντα 

 μάθημα ΣΕΕΠ.1 Σχεδιασμός Ψηφιακά Διαμεσολαβημένων Περιβαλλόντων 
Επικοινωνίας : 

με διδασκαλία από απόσταση, σε πιστοποιημένη ιδρυματική πλατφόρμα 
τηλεδιάσκεψης 

 μάθημα ΣΑΚΚ.1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακή Δημόσια Συμμετοχή : 

με διδασκαλία από απόσταση, σε πιστοποιημένη ιδρυματική πλατφόρμα 
τηλεδιάσκεψης. 

Επισημαίνεται ότι ο παραπάνω προγραμματισμός ενδέχεται να μεταβληθεί, στην 
περίπτωση που κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου τα επιδημιολογικά 
δεδομένα μεταβληθούν επί το ευμενέστερο / το δυσμενέστερο, ή/και το θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει την λειτουργία του Προγράμματος μεταβληθεί με νεώτερες 
ρυθμίσεις. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακαλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές 
ανακοινώσεις και ενημερώσεις εκ μέρους του Προγράμματος. 



 

Αθήνα, 29/10/2020 

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 


