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ΠΜΣ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ» 

Α14. Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας και εκπόνησης 

εργασιών 

 

Στο παρόν παρατίθενται οι κανονισμοί του ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και 

Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης για (α) τις σπουδές των μεταπτυχιακών φοιτητών 

(ενότητα Α14.1), (β) την πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών (ενότητα 

Α14.2), (γ) την κινητικότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών (ενότητα Α14.3) και (δ) την 

εκπόνηση επιστημονικών εργασιών. 

 

Α14.1. Κανονισμός σπουδών 

Ο κανονισμός σπουδών του Προγράμματος είναι αυτός που περιλαμβάνεται στον 

εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του (ΦΕΚ Β’4128/20-9-2018, διαθέσιμο 

στη διεύθυνση https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180204128) και 

παρατίθεται στο παράρτημα Α12 του φακέλου υποβολής πρότασης ακαδημαϊκής 

πιστοποίησης του Προγράμματος. 

 

Α14.2. Κανονισμός πρακτικής άσκησης 

Το ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης δεν 

περιλαμβάνει, εκ του σχεδιασμού του, την πρακτική άσκηση ως μέρος των σπουδών 

του, και ως εκ τούτου δεν έχει προχωρήσει στη διαμόρφωση σχετικού κανονισμού. 

Ο λόγος της απόφασης μη συμπερίληψης πρακτικής άσκησης στις μεταπτυχιακές 

σπουδές στο Πρόγραμμα είναι ο εντατικός ρυθμός των τελευταίων, με προβλεπόμενη 

διάρκεια ολοκλήρωσης σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα εκ των οποίων τα πρώτα δύο 

αφορούν παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, 

με φόρτο 30 ECTS / εξάμηνο ο οποίος καλύπτεται πλήρως από τις εν λόγω 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μη επιτρέποντας περίσσεια φόρτου για την 

πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. 

Σημειώνεται ωστόσο ότι πρόκειται για μια δυνατότητα που παραμένει προς 

αξιολόγηση σε μελλοντικές αναθεωρήσεις του σχεδιασμού του Προγράμματος, με 

σκοπό την έτι ισχυρότερη σύνδεση των μεταπτυχιακών σπουδών με την αγορά 

εργασίας και τα πεδία εφαρμογής. 
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Α14.3. Κανονισμός κινητικότητας μεταπτυχιακών φοιτητών 

Το ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, από την 

έναρξη λειτουργίας του το ακαδ. έτος 2018-2019 έως και το τρέχον ακαδ. έτος 2022-

2023, δεν έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες κινητικότητας μεταπτυχιακών φοιτητών με 

άλλα συναφή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 

και ως εκ τούτου δεν έχει προχωρήσει στη σύνταξη σχετικού κανονισμού και δεν 

προσφέρει επί του παρόντος στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δυνατότητες επίσημα 

αναγνωριζόμενης ακαδημαϊκής κινητικότητας. 

Ο λόγος της μη ενεργοποίησης της δυνατότητας αυτής είναι (α) το εξειδικευμένο 

αντικείμενο και (β) η επιστημονική συνοχή των κύκλων μαθημάτων που προσφέρονται 

από το Πρόγραμμα, τα οποία δεν καθιστούν ευχερή την ανεύρεση, μέσω δυνατοτήτων 

κινητικότητας, των ίδιων μαθημάτων σε άλλους κύκλους σπουδών, με αποτέλεσμα η 

ενδεχόμενη αναγνώριση ακαδημαϊκής κινητικότητας με όρους υποβέλτιστης 

συνάφειας σπουδών να κινδυνεύει να βλάπτει την επιστημονική συνοχή των 

παρεχόμενων γνώσεων και των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Σημειώνεται ωστόσο ότι πρόκειται για μια δυνατότητα που παραμένει προς 

αξιολόγηση σε μελλοντικές αναθεωρήσεις του σχεδιασμού του Προγράμματος, με 

συνεκτίμηση των ακαδημαϊκών δυνατοτήτων κινητικότητας και συνεργασιών που 

προσφέρει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η συμμετοχή του 

στην ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κοινοπραξία ΑΕΙ CIVIS - A European Civic University 

(περισσότερες πληροφορίες στον ιστοχώρο https://civis.eu/). 

 

Α14.4. Κανονισμός εκπόνησης επιστημονικών εργασιών 

Η εκπόνηση επιστημονικών εργασιών στο πλαίσιο των σπουδών στο Πρόγραμμα 

αφορά την εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών επιστημονικών εργασιών στο πλαίσιο 

μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, και διέπεται σε όλες τις 

περιπτώσεις από τις σχετικές προβλέψεις του εγκεκριμένου εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργίας του Προγράμματος (ΦΕΚ Β’4128/20-9-2018, διαθέσιμο στη διεύθυνση 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180204128) ο οποίος παρατίθεται 

στο παράρτημα Α12 του φακέλου υποβολής πρότασης ακαδημαϊκής πιστοποίησης. 

Η διαδικασία εκπόνησης και οι προδιαγραφές του τελικού τεύχους των διπλωματικών 

εργασιών του Προγράμματος καθορίζονται από τον ως άνω κανονισμό, ενώ σημεία τα 

οποία ο κανονισμός αυτός δεν προβλέπει καθορίζονται από τους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές σε συνεργασία με τους επιβλέποντες καθηγητές. 

Η διαδικασία εκπόνησης και οι προδιαγραφές των τελικών παραδοτέων των 

επιστημονικών εργασιών στο πλαίσιο μαθημάτων καθορίζονται, κατά αναλογία προς 

τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των διπλωματικών εργασιών, από τη διδακτική ομάδα 

κάθε μαθήματος. 

Επιπλέον, η εκπόνηση κάθε επιστημονικής εργασίας στο πλαίσιο των σπουδών στο 

Πρόγραμμα, δηλαδή τόσο των επιστημονικών εργασιών στο πλαίσιο μαθημάτων όσο 
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της διπλωματικής εργασίας, διέπεται από τον Κανονισμό Δεοντολογίας της Έρευνας 

του Προγράμματος, ο οποίος απαρτίζεται από 

1) Κανόνες Δεοντολογίας για την αποφυγή της λογοκλοπής στην επιστημονική 

γραφή και πράξη, και 

2) Πολιτικές Δεοντολογίας τις οποίες το Πρόγραμμα υιοθετεί και εφαρμόζει 

και παρατίθεται στο παράρτημα Α13 του φακέλου υποβολής πρότασης ακαδημαϊκής 

πιστοποίησης του Προγράμματος. 
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