ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
Η Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Frederick, δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους φοιτητές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες της Επικοινωνίας: Μέσα
Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας για το
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2020.
Το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών
Πανεπιστημίων και είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει αναγνωριστεί από τον
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) της Ελλάδας ως ομοταγές ίδρυμα προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. Επομένως
το εν λόγω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει αναγνωριστεί από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο με τα αντίστοιχα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.
Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, προσφέρει εξειδίκευση στη
Δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ μέσα στο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο
λειτουργούν και το οποίο στην πρόσφατη επιστημονική βιβλιογραφία, ορίζεται με
πολλούς τρόπους, αλλά πρωτίστως ως «Κοινωνία της Πληροφορίας». Η τελευταία δεν
αποτελεί μόνο μια κοινωνία που χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο τις νέες
τεχνολογίες, αλλά μια κοινωνία στην οποία εξ αιτίας και της τεχνολογίας, υφίσταται
βαθιές μεταβολές σε όλους τους κοινωνικούς θεσμούς (οικονομία, πολιτική,
εκπαίδευση, οικογένεια, κουλτούρα-νοοτροπία κ.λπ.), συνεπώς και εντός του πεδίου
της επικοινωνίας και των ΜΜΕ.
Το πρόγραμμα στις Επιστήμες της Επικοινωνίας είναι ακαδημαϊκά πρωτότυπο και
κοινωνικά επίκαιρο, οδηγεί τόσο στην απόκτηση σημαντικών γνώσεων και
εκπαιδευτικών
Διαπιστευτηρίων, που είναι απαραίτητα για την επαγγελματική σταδιοδρομία των
αποφοίτων σήμερα, όσο και στην συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο, για
όσους επιδιώκουν ακαδημαϊκή καριέρα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δυο κατευθύνσεις:
Η κατεύθυνση ΜΜΕ, Δημοσιογραφία και Εκπαίδευση απευθύνεται σε
αποφοίτους Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής (Νηπιαγωγούς και Δασκάλους), που
εργάζονται ως εκπαιδευτικοί ή ως στελέχη της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε αποφοίτους Δημοσιογραφίας –
Επικοινωνίας, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Οικονομικών
Επιστημών, Πολιτισμού, Ψυχολογίας, Νομικών Σχολών, Φιλοσοφίας και Φιλολογίας.
Η κατεύθυνση Δημοσιογραφία και ΜΜΕ σε Περίοδο Κρίσεων απευθύνεται σε
αποφοίτους όλων των πιο πάνω Σχολών και επιπλέον σε αποφοίτους Διεθνών
Σχέσεων, Στρατηγικών Σπουδών, Ιατρικών Σχολών, Σχολών Πληροφορικής και
Ανώτατων Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών

Για την κατεύθυνση MME, Δημοσιογραφία και Εκπαίδευση καθώς και για την
κατεύθυνση MME, Δημοσιογραφία και Εκπαίδευση, προκηρύσσονται 25 θέσεις
αντιστοίχως.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα για την πλήρη φοίτηση. Κάθε
εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος
απαιτούνται 90 ECTS.
Η Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική
Κριτήρια Εισδοχής
Οι υποψήφιοι στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πρέπει να κατέχουν αναγνωρισμένο
τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
εξαίρετη γνώση της Αγγλικής.
Υποβολή Αίτησης
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως αίτηση, η οποία πρέπει να
περιλαμβάνει:
A. Έντυπο Αίτησης Εισδοχής
B. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές
Γ. Έκθεση Ερευνητικών Ενδιαφερόντων και Επαγγελματικών Επιδιώξεων
Δ. Αντίγραφο του/των τίτλων σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες
Ε. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Εισδοχής του
Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία και Λεμεσό, στο τηλέφωνο +357-22394394,
+25 25730975, Αθήνα +30 210 3311288
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση admissions@frederick.ac.cy, καθώς και Συντονιστή του
Προγράμματος Σπουδών Δρ Σωτήρη Θεοχαρίδη, Αν. Καθηγητή Φιλοσοφίας και
Κοινωνικών Επιστημών (jou.ts@frederick.ac.cy).
Δίδακτρα
Τα δίδακτρα για τα Μεταπτυχιακά προγράμματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
του Πανεπιστημίου Frederick (http://www.frederick.ac.cy/admissions/tuition-feesand-expenses).

