
 

www.newmediastudies.gr 

 

Δελτίο τφπου 

 

ΝΕΑ τμιματα New Media Studies Φεβρουαρίου 2020. 

Εξαςφάλιςε τθν επαγγελματικι ςου καριζρα και καταξίωςθ τώρα! 

 

 

Η N.M.S ανακοινώνει τθν ζναρξθ των εγγραφών για τα νζα τμιματα Φεβρουαρίου 2020. 

 

Με περιςςότερεσ από 8 κεματικζσ ενότθτεσ  μακθμάτων όλοι οι ςπουδαςτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να 

εκπαιδευτοφν πάνω ςτισ τελευταίεσ τάςεισ των media άλλα και ςτισ τάςεισ τθσ παραδοςιακισ αλλά και 

τθσ ςφγχρονθσ δθμοςιογραφίασ. 

 

Διάρκεια ςπουδών 

3 εξάμθνα (1,5 ζτοσ) 

 

Μαθήματα ςπουδών 

• Σθλεοπτικό Ρεπορτάη 

• φγχρονθ Ψθφιακι Σθλεόραςθ   

•Digital Media 

• Αρχζσ Δθμοςιογραφικοφ Λόγου 

• Γραφι Είδθςθσ 

• Ζρευνα 

• Ανάλυςθ Δθμοςιογραφικοφ Λόγου 

• Οργάνωςθ και Διοίκθςθ ΜΜΕ 

• Αρχζσ Επικοινωνίασ 

• Διαδικτυακι Δθμοςιογραφία 

Εγκαταςτάςεισ 

Όλοι οι ςπουδαςτζσ τθσ New Media Studies εκπαιδεφονται πάνω ςτισ τελευταίεσ τάςεισ τθσ 

τεχνολογίασ των media, τόςο ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ N.M.S., όςο και ςτισ υπερςφγχρονεσ και 
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πλιρωστεχνολογικά εξελιγμζνεσ εγκαταςτάςεισ μεγάλων καναλιών. 

 

 

 

 

 

Ακαδημαϊκό προςωπικό 

 ταμάτθσ Μαλζλθσ  

 Νίκοσ Ανδρίτςοσ 

 Αντώνθσ Αντηολζτοσ 

 Φιλιώ Γιαννακοποφλου 

 Μαρία Γιαχνάκθ 

 Δθμιτρθσ Γκουηιώτθσ 

 Γιώργοσ Δαράκθσ 

 Θανάςθσ Μίλθςθσ 

 Γιάννθσ Μοφτςοσ  

 Μαρία Παππά 

 Ανδρζασ Θεοδωρακόπουλοσ 

 Κυριάκοσ Ντοφμοσ  

 Γιώργοσ Αντωνακάκθσ 

 

Ευκαιρίεσ καριζρασ 

Όλοι οι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι τθσ ςχολισ εξαςφαλίηουν ςυμμετοχι ςτισ θμζρεσ καριζρασ 

(N.M.S CAREERDAYS) και γνωρίηουν από κοντά τα ςτελζχθ των μεγαλφτερων broadcast μζςων, τόςο ςε 

τθλεόραςθ, ραδιόφωνο, τφπο αλλά και των μεγαλφτερων digital media. 

 

Συμμετοχή ςε δωρεάν ςεμινάρια για Ιςχυρό Βιογραφικό  

Παράλλθλα με τθ φοίτθςθ τουσ, όλοι οι ςπουδαςτζσ τθσ N.Μ.S δικαιοφνται ςυμμετοχι ςε όλα τα 

δωρεάν ςεμινάρια που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ ςτο πλαίςιο του New 

Media Studies Forum, ι οποία τουσ εξαςφαλίηει ιςχυρό βιογραφικό. 
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Σε ποιουσ απευθφνεται  

Η N.M.S απευκφνεται ςε απόφοιτουσ λυκείου, δθμοςίου και ιδιωτικοφ ΙΕΚ, κολεγίων και ανωτάτων 

ςχολών δθμοςιογραφίασ. τουσ επαγγελματίεσ εκείνουσ που κζλουν να εξελίξουν τισ γνώςεισ τουσ 

πάνω ςτισ νζεσ τάςεισ τθσ τεχνολογίασ broadcastμζςο ςφγχρονων  διδακτικών τεχνικών  από 

καταξιωμζνουσ επαγγελματίεσ, ςε ζνα μοντζρνο και φιλόξενο περιβάλλον.  

 

Βεβαίωςη ςπουδών 

Όλοι οι απόφοιτοι τθσ ςχολισ αποκτοφν βεβαίωςθ ςπουδών.  

 

Με την υπογραφή του Σταμάτη Μαλζλη 

 

Ο ταμάτθσ Μαλζλθσ, Γενικόσ  Διευκυντισ Ειδιςεων, καταξιωμζνοσ δθμοςιογράφοσ με πολυετι κθτεία 

ςτθν ζντυπθ και τθλεοπτικι δθμοςιογραφία και ςυγγραφζασ, υπογράφει τθν επαγγελματικι ςου 

επιμόρφωςθ ςτο κλάδο των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ! 

 

Κάνε τώρα την εγγραφή ςου ςτα NEA τμήματα Φεβρουαρίου 2020 τησ New Media Studies. 

https://bit.ly/2H5nxM2 

Facebook: https://bit.ly/2SauIZE 

Instagram: https://bit.ly/38ff18W 

Email: nms@kar.edu.gr 

Telephone: 2107709100 

Address: 25ησ Μαρτίου 26, Ταφροσ, Αθήνα 
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