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1.

Τις διατάξεις του ν. 3404/2005 (Α΄ 260) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β΄ 3185) «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Οι §§1 και 2 της Υ.Α. Φ2/125186/Β3/22.11.2006 (Β΄ 1758/05-12-2006) Υ.Α., οι οποίες εξακολουθούν
να ισχύουν ως ειδικές διατάξεις, σύμφωνα με το Φ2/1350/Β3/8.1.2014 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ.
4. Η Υ.Α. 92983/Ζ1/11-06-2015 (1329 Β΄) «Τροποποίηση της αρ. Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185
Β΄) υπουργική απόφαση «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης……….».
5. Η Υ.Α. Φ.253/155439/Β6/2009 (2544 Β΄) «Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες»
6. Η Φ.251/73238/Α5/08-05-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, «Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών
και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
αποφάσισε σε ό,τι αφορά στις κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Επικοινωνίας,
Μέσων και Πολιτισμού για το ακαδ. έτος 2021-2022, τα κατωτέρω:
1. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ : 12% επί του αριθμού των εισακτέων όπως θα τον καθορίσει το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 1 «Ποσοστά - Κατηγορίες κατατασσομένων»:
§1 «Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά,
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων
πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε
ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»
§3. «Αν ο αριθμός που προκύπτει από το προβλεπόμενο ποσοστό των κατατάξεων έχει δεκαδικά ψηφία,
στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα
δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την
αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα».
2. ΩΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟ 1Ο (Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ)
Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 2 «Γενικά Θέματα Κατατάξεων»
§2. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου
για Τμήματα Σχολών πενταετούς ή τετραετούς φοίτησης.
3. ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Επικοινωνία και Γλώσσα Ι
2. Εισαγωγή στις Σπουδές των Μέσων.
3. Εισαγωγή στον Πολιτισμό και τις Πολιτισμικές Σπουδές
Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 2 «Γενικά Θέματα Κατατάξεων»
§1.Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις
με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.
1

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2021-2022

4. Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 2 «Γενικά Θέματα Κατατάξεων»
Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος του
Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου
ακαδημαϊκού έτους και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος
Εξεταστέα ύλη:
Α) Επικοινωνία και Γλώσσα Ι .
Ύλη: 1) Α.-Φ. Χριστίδης, Όψεις της Γλώσσας, Αθήνα: Εκδ. ΝΗΣΟΣ 2002
2) Roland Barthes, ΑΠΟΛΑΥΣΗ-ΓΡΑΦΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΗ, Αθήνα: Εκδ. ΠΛΕΘΡΟΝ 2005.
Β) Εισαγωγή στις Σπουδές των Μέσων.
Ύλη: 1) Ντένις Μακ Κουεϊλ, Σβεν Βιντάλ, Σύγχρονα Μοντέλα Επικοινωνίας, Καστανιώτης 2001, σελ.: 1354, 90-99, 135-149, 156-170, 174-186, 190-207, 216-228.
2) Ντένις ΜακΚουεϊλ, Η θεωρία της επικοινωνίας για τον 21ο αιώνα, Εκδ. Καστανιώτη 2003, σελ.: 21-35,
58-84, 100-106, 112-135, 165-172, 191-196, 322-335, 353-376, 390-409, 442-460, 477-491, 519-524, 527533.
Γ) Εισαγωγή στον Πολιτισμό και τις Πολιτισμικές Σπουδές.
Ύλη : John Storey, Πολιτισμική Θεωρία και Λαϊκή Κουλτούρα, Αθήνα: Εκδ. ΠΛΕΘΡΟΝ 2005 , σελ. 66132, 143-163, 171-189, 263-310.
5. Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
Σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος στις 19-4-2018, στους
επιτυχόντες επιτρέπεται “Η εφάπαξ κατάθεση αίτησης περί αναγνώρισης μαθημάτων από
προηγούμενη φοίτηση από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, με επισύναψη του περιεχομένου των
μαθημάτων, μέσα στον πρώτο χρόνο από την εγγραφή τους”.
Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 2, §9 «Απαλλαγή από μαθήματα»
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά
περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του
προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη
Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε
μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν
πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι
απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον
τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.
6. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1 – 15 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 3, Δικαιολογητικά – Χρόνος διενέργειας εξετάσεων
§1. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού
έτους. Η αποστολή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο μέσω ταχυδρομείου
(αναγνωρίζεται η σφραγίδα ταχυδρομείου ως επίσημη ημερομηνία κατάθεσης.
7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/νης (χορηγείται από τη Γραμματεία ή θα την βρείτε εδώ).
2. Φωτοτυπία της αστυνομική ταυτότητας.
3. Αντίγραφο πτυχίου (φωτοαντίγραφο).
• Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του
τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
• Προκειμένου για πτυχιούχους ισοτίμων Ανωτέρων Σχολών και ΤΕΙ
του εξωτερικού
συνυποβάλλεται και βεβαίωση του τίτλου σπουδών τους από το Συμβούλιο Ισοτιμιών ΚΑΤΕΕ ή
από το ΙΤΕ.
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• Προκειμένου για πτυχιούχους με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες συνυποβάλλονται
σχετικές γνωματεύσεις σύμφωνα με το σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής
επιτροπής.
Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 3, Δικαιολογητικά – Χρόνος διενέργειας εξετάσεων.
8. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – 1/12/2021 έως 20-12-2021.
Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 3, Δικαιολογητικά – Χρόνος διενέργειας εξετάσεων
§3. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε
ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής
του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του
πρώτου μαθήματος.
9. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις για προφορική εξέταση, και εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση
1. Θα εισέλθουν στην αίθουσα εξέτασης την ίδια ώρα που θα εισέλθουν και οι λοιποί υποψήφιοι.
2. Θα τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη κόλλα εξετάσεων στην οποία θα αναγράψουν τα ατομικά τους
στοιχεία (αν αδυνατούν από μόνοι τους, θα βοηθηθούν από τους επιτηρητές). Μετά τον έλεγχο της
ταυτοπροσωπίας και της ορθής αναγραφής των ατομικών στοιχείων, αυτά θα καλυφθούν από τους
επιτηρητές με αδιαφανές αυτοκόλλητο ώστε να καθίσταται ανώνυμη η κόλλα εξετάσεων.
3. Ο υπεύθυνος Καθηγητής θα μεριμνήσει για τη διανομή αντιγράφου των θεμάτων σε κάθε
εξεταζόμενο, οπότε θα αρχίσει και ο χρόνος έναρξης της εξέτασης. Ο επιτηρητής μπορεί να
αναγνώσει τα θέματα αν ζητηθεί από τον εξεταζόμενο.
Είναι αυτονόητο ότι οι διατάξεις για τις υποχρεώσεις των εξεταζομένων ισχύουν και για τους
υποψήφιους αυτούς, από τη στιγμή που θα εισέλθουν στο εξεταστικό κέντρο και μέχρι την
ολοκλήρωση της εξέτασής τους. Την ευθύνη για την τήρηση της τάξης και της ομαλότητας
διεξαγωγής της εξέτασης για όσο χρόνο οι εξεταζόμενοι μελετούν τα θέματα και προετοιμάζονται για
να παρουσιαστούν στην επιτροπή έχουν οι επιτηρητές. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η ευθύνη αυτή
βαρύνει την επιτροπή. Η αρμοδιότητα τυχόν επιβολής στους εξεταζόμενους των προβλεπόμενων
πειθαρχικών ποινών ανήκει στην Επιτροπή Εξέτασης, στην οποία αναφέρουν οποιοδήποτε πρόβλημα
ήθελε ανακύψει.
4. Στους εξεταζόμενους παρέχεται ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος είναι τουλάχιστον ίσος με το χρόνο
δυνατής αποχώρησης, προκειμένου να μελετήσουν, να κατανοήσουν τα θέματα και να κρατήσουν,
εφόσον το επιθυμούν, σημειώσεις για να τις χρησιμοποιήσουν όταν θα προσέλθουν στην επιτροπή
προκειμένου να εξεταστούν.
5. Όταν είναι έτοιμοι, προσέρχεται ο κάθε ένας ξεχωριστά στην αίθουσα όπου παρευρίσκονται τα μέλη
της Επιτροπής Εξέτασης. Στην αίθουσα αυτή παρευρίσκονται υποχρεωτικά οι δύο βαθμολογητές και ο
αναβαθμολογητής, και ο Πρόεδρος ή ο γραμματέας της επιτροπής, ή και οι δύο.
6. Ο εξεταζόμενος αναπτύσσει προφορικά στα τρία μέλη – εξεταστές τις απαντήσεις του στα θέματα, με
όποια σειρά επιθυμεί. Στην περίπτωση που επιθυμεί να απαντήσει γραπτά σε κάποια ερωτήματα,
εκφράζει αυτή την επιθυμία του στους βαθμολογητές, όταν προσέρχεται ενώπιον της επιτροπής,
και το δηλώνει εγγράφως στο γραπτό του δοκίμιο, ώστε οι σχετικές απαντήσεις να αξιολογηθούν
γραπτά και όχι προφορικά. Η γραπτή δήλωση του υποψηφίου υπογράφεται από τους εξεταστές
και τον πρόεδρο της επιτροπής.
7. Όταν ολοκληρώσει την εξέτασή του παραδίδει το τετράδιο στον Πρόεδρο ή στον γραμματέα της
Επιτροπής και αποχωρεί από την αίθουσα και το Εξεταστικό Κέντρο.
8. Ο πρόεδρος της επιτροπής παραδίδει αμέσως, και πριν την είσοδο άλλου εξεταζόμενου, το τετράδιο
στον πρώτο βαθμολογητή, ο οποίος αναγράφει το βαθμό που έδωσε στον εξετασθέντα. Στη συνέχεια ο
πρώτος βαθμολογητής παραδίδει το γραπτό στον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα, ο οποίος, αφού
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επικαλύψει με αδιαφανές αυτοκόλλητο τον βαθμό του πρώτου βαθμολογητή, δίνει το γραπτό στο
δεύτερο βαθμολογητή, ο οποίος ακολουθεί την ίδια διαδικασία με τον πρώτο.
9. Μετά την παράδοση του γραπτού από τον δεύτερο βαθμολογητή, ο πρόεδρος ή ο γραμματέας
αποκαλύπτει το βαθμό του πρώτου και εφόσον υπάρχει διαφορά ίση ή μεγαλύτερη των έξι(6)
μονάδων, επικαλύπτει τους βαθμούς και των δύο βαθμολογητών και παραδίδει το γραπτό στον
αναβαθμολογητή για την προβλεπόμενη αναβαθμολόγηση.
Απαγορεύεται κατηγορηματικά να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία με ευθύ ή έμμεσο τρόπο στον
εξεταζόμενο ή σε οποιονδήποτε τρίτο σχετικά με την αξιολόγηση και τη βαθμολογία του
εξεταζόμενου.
Αυτονόητο είναι επίσης ότι απαγορεύεται η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο
οποιουδήποτε άλλου προσώπου εκτός των επιτηρητών, των μελών της επιτροπής.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
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