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η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων γύρω από τη φύση του επιστημονικού έργου και της
τεχνολογικής καινοτομίας,
η εξοικείωση με τη θεωρία και την πρακτική της επικοινωνίας και με την εφαρμογή τους σε
ζητήματα δημόσιας κατανόησης των επιστημών και της τεχνολογίας
η καλλιέργεια δεξιοτήτων επεξεργασίας κρίσιμων τεχνο-επιστημονικών προβλημάτων και
συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής.

Ο κοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, το οποίο απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ και
ΑΤΕΙ που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την προβολή και τη μελέτη των
επιστημών και της τεχνολογίας στον δημόσιο χώρο, είναι:

Αντικείμενο - Σκοπός

Ένας βασικός στόχος του Προγράμματος, είναι να αναδείξει τις διαδρομές μέσα από τις οποίες
συγκροτούνται οι επιστήμες και η τεχνολογία. Να προσεγγίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία
ως ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες συντελούνται εντός συγκεκριμένων θεσμικών,
ιστορικών και κοινωνικοπολιτικών πλαισίων. Παράλληλα, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, στοχεύει
να δείξει ότι ο δημόσιος λόγος γύρω από τεχνοεπιστημονικά ζητήματα μπορεί να είναι
ελκυστικός, ενημερωτικός και να εμπνεύσει το ευρύ κοινό καθώς και συγκεκριμένες
επαγγελματικές κατηγορίες να ασχοληθούν ενεργά με αυτά τα ζητήματα. Ένας ακόμα στόχος
είναι η ανάδειξη των πολύπλοκων κοινωνικών σχέσεων που συγκροτούν την επιστήμη, της
διακινδύνευσης που μπορεί να εισάγουν στις κοινωνικές δραστηριότητες οι επιστημονικές
πρακτικές και οι τεχνολογικές καινοτομίες, του ρόλου που παίζει η τεχνοεπιστήμη στη
συγκρότηση και αναπαραγωγή κοινωνικών διακρίσεων και πολιτισμικών προτύπων. Το
Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων, τις οποίες οι
απόφοιτοι του θα μπορούν να αξιοποιήσουν επαγγελματικά.

Στόχοι



Διάρθρωση Προγράμματος

ΕΕΠ11 Ιστορία των επιστημών
ΕΕΠ12 Φιλοσοφία των επιστημών
ΕΕΠ13 Επιστήμες, τεχνολογία, κοινωνία 

ΕΕΠ21 Επικοινωνία της επιστήμης
ΕΕΠ22 Μουσεία, επιστήμες και τεχνολογία
ΕΕΠ23 Επιστημονική δημοσιογραφία

ΕΕΠ31 Επιστήμες και Τεχνολογία στη δημόσια σφαίρα
ΕΕΠ32 Σχεδιασμός έρευνας στη Δημόσια Κατανόηση των Επιστημών
ΕΕΠ33 Τεχνοεπιστημονικός πολιτισμός και σύγχρονα προβλήματα

ΕΕΠΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 
120 (30 ECTS ανά εξάμηνο)
Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: Δύο ακαδημαϊκά έτη

Τηλέφωνο: 2610 367600  Ε-mail: info@eap.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κόστος Προγράμματος

450€ ανά Θεματική Ενότητα
Συνολικό κόστος: 4200€
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