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Το Τμήμα

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2019 (ΦΕΚ 70/2019).
Αν και νεοσύστατο, η ακαδημαϊκή του ταυτότητα μπορεί να αναζητηθεί σε μια μακρόχρονη πορεία που ξεκινά από την ίδρυση
του πρώτου Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στην Ελλάδα, στην Καστοριά και άφησε ένα σημαντικό
αποτύπωμα στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας.
Με εδραιωμένη θέση στον τομέα της Επικοινωνίας, το Τμήμα εξελίσσονταν θεραπεύοντας την πολυπλοκότητα και τις συνεχείς
προκλήσεις της Επικοινωνίας.

Δείτε το video του Τμήματος ΕΔΩ

Γνωστικά Αντικείμενα

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΕΨΜ καλύπτει τα επιστημονικά πεδία της Επικοινωνίας και των Ψηφιακών Μέσων.

Επικοινωνία:
Μαζική Επικοινωνία
Εταιρική Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις
Μάρκετινγκ – Διαφήμιση – Έρευνα Αγοράς
Δημοσιογραφία
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Πολιτική Επικοινωνία
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Διαπολιτισμική Επικοινωνία
Μέθοδοι Eπικοινωνιακής Έρευνας
Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ψηφιακά Μέσα:
Νέες τεχνολογίες και επιστήμη του ιστού
Επεξεργασία εικόνας, βίντεο και ήχου
Σχεδίαση στον παγκόσμιο ιστό
Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Ψηφιακή αφήγηση
Δημιουργικό στούντιο και οπτικοακουστικές παραγωγές
Σύγχρονη ηλεκτρονική τυπογραφία και εκδόσεις
Διαδραστικά πολυμέσα
Τρισδιάστατα γραφικά
Διαδικτυακές εφαρμογές
Ψηφιακά παιχνίδια
Ψηφιακά μέσα και εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της
Επικοινωνίας συνδυάζοντας γνωστικά αντικείμενα, όπως της Μαζικής Επικοινωνίας, της Δημοσιογραφίας, των Δημοσίων
Σχέσεων, της Διαφήμισης, της Έρευνας Αγοράς και του Μάρκετινγκ, της Πολιτικής Επιστήμης, της Κοινωνιολογίας και της
Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας.
Παράλληλα, το Πρόγραμμα Σπουδών λαμβάνει υπόψη τις νέες τάσεις στην Επιστήμη των Ψηφιακών Μέσων και των Νέων
Τεχνολογιών και ιδιαίτερα του Διαδικτύου και των Πολυμέσων, καθώς και τις ραγδαίες εξελίξεις που αυτές επιφέρουν στο χώρο της
Επικοινωνίας προσφέροντας μαθήματα που συνδέουν την επιστήμη της Επικοινωνίας με τα Ψηφιακά Μέσα.
Δείτε το πρόγραμμα σπουδών ΕΔΩ

Φοιτητική Εμπειρία Erasmus+

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, οι φοιτητές μπορούν είτε να σπουδάσουν στο εξωτερικό σε
συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα είτε να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχείρηση,
ερευνητικό ίδρυμα ή οργανισμό στο εξωτερικό.
Υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης έως 12 μήνες, ανά κύκλο σπουδών, για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση.

Έρευνα

Το Τμήμα εστιάζει στα εξής ερευνητικά πεδία:
Ψηφιακές εκστρατείες επικοινωνίας
Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ τόσο σε συμβατικά όσο και
διαδικτυακά περιβάλλοντα
Υπερμέσα και εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα
Προηγμένη εξόρυξη διαδικτυακών δεδομένων (web mining) και
εξόρυξη γνώμης (opinion mining)
Διαδικτυακές κοινότητες και συμμετοχικά μέσα στην επικοινωνία,
Κοινωνικά δίκτυα
Ψηφιακή πολιτική και ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Ψηφιακή δημοσιογραφία και MME

Μετανάστευση
Ζητήματα φύλου
Πολιτική επικοινωνία
Γλωσσολογία
Συμπεριφορά καταναλωτή
Ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό
Στρατηγικές δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας,
Αξιολόγηση ηλεκτρονικής φήμης, έρευνες αγοράς και
δημοσκοπήσεων με ψηφιακά μέσα
Διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων

Υποδομές

Tο Τμήμα διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό που καλύπτει πλήρως το πρόγραμμα σπουδών
του και τις ερευνητικές του δραστηριότητες.
Ενδεικτικά διαθέτει 4 εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα με Η/Υ, 3 αίθουσες διδασκαλίας
πλήρως εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας και 1 αμφιθέατρο 120 θέσεων.
Studio webtv
Motion Capture cameras για Animation Production
3D Scanners
3D Cameras & 3D TV and Monitors
Λογισμικά επεξεργασίας και δημιουργίας 3D παραγωγών, βίντεο και εικόνας
Εξοπλισμό μεικτής πραγματικότητας κ.α.

Σύνδεση με το μέλλον

Η ζήτηση στην Ελλάδα για ψηφιακές υπηρεσίες και επομένως για επαγγέλματα με εξειδίκευση στον τομέα, συνεχώς αυξάνεται:

Αύξηση χρήσης κοινωνικών μέσων από επιχειρήσεις
Νέες μέθοδοι προβολής με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας
Αύξηση δαπανών σε δραστηριότητες και ενέργειες σχετικά με την επικοινωνία και τα ψηφιακά μέσα
Επιταχύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων/οργανισμών
Μία στις τρεις ελληνικές εταιρείες μετασχηματίζεται ψηφιακά
Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις εστιάζουν στην ψηφιακή τεχνολογία για την ανάπτυξη και προβολή αγαθών και υπηρεσιών
Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα επιθυμούν το προσωπικό τους να διακρίνεται για τις ψηφιακές δεξιότητες
Πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα τεχνολογιών για τη μελλοντική τους ανάπτυξη

Μετά το πτυχίο, τί;
Ο πτυχιούχος του Τμήματος μπορεί να απασχοληθεί ως:
Στέλεχος επικοινωνίας επιχειρήσεων (σε τμήματα Δημοσίων Σχέσεων, Μάρκετινγκ, Εταιρικής Επικοινωνίας, Πωλήσεων)
Αυτοαπασχολούμενος Marketer, Επικοινωνιολόγος, Σύμβουλος Επικοινωνίας με ειδίκευση στα νέα μέσα
Στέλεχος σε γραφεία τύπου και εταιρείες δημοσίων σχέσεων, υπηρεσιών μάρκετινγκ και διαφήμισης
Brand manager
Social media manager
Διαφημιστής
Στέλεχος σε εταιρείες σχεδίασης ιστοσελίδων και διαδραστικών εφαρμογών
Content manager (παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου)
Παραγωγός πολυμεσικού περιεχομένου (εικόνες, τρισδιάστατα γραφικά, βίντεο, κινούμενο σχέδιο, επαυξημένη και μεικτή
πραγματικότητα)
Σύμβουλος επικοινωνίας δημοσίων προσώπων, πολιτικών, κομμάτων
Δημοσιογράφος σε έντυπα, ηλεκτρονικά και διαδικτυακά μέσα
Expert στις έντυπες, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, ηλεκτρονικές και διαδικτυακές εκπομπές
Event manager
Manager διαδικτυακής εικόνας και φήμης

Ο τόπος

Επικοινωνία

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
Περιοχή Φούρκα, 52100, Καστοριά
Τηλέφωνο: 24674 40020 & 24674 40022
Email: sec-cdm@uowm.gr

https://www.facebook.com/cdmuowm/
https://twitter.com/cdmuowm
https://www.instagram.com/cdm_uowm/
Commmunication and Digital Media UoWM

sec.uowm.gr

