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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

(email: liaison@aegean.gr) 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Τ.Π.Τ.Ε) 
 
 

Τίτλος 
Σπουδών/(Ελληνικά/Αγγλι
κά): 

Πτυχίο Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Τμήμα 
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Bachelor's Degree in Cultural Technology and Communication. 
Department of Cultural Technology and Communication. School of 
Social Sciences. University of the Aegean. 

Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.ct.aegean.gr/  

Αντικείμενο του 
Τμήματος: 

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας είναι το μόνο 
Τμήμα στην Ελλάδα που συνδυάζει τρεις νευραλγικούς επιστημονικούς 
και αναπτυξιακούς τομείς, αυτούς της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών 
και του Πολιτισμού, παράγει επιστήμονες & επαγγελματίες, ικανούς να 
ανταποκριθούν στο σύγχρονο ακαδημαϊκό  & επιχειρησιακό περιβάλλον 
για τη μελέτη και εφαρμογή των Τ.Π.Ε στο πεδίο του Πολιτισμού. 

Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών: 

http://www.ct.aegean.gr/Home/Proptyxiako  

 Διάρκεια Σπουδών: 8 (οκτώ) εξάμηνα  

 Τίτλος Απόφοιτου/ης: Πτυχιούχος Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

http://www.ct.aegean.gr/
http://www.ct.aegean.gr/Home/Proptyxiako
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Γνώσεις/Δεξιότητες/ 
Ικανότητες  

O/H απόφοιτος-η αναμένεται να γνωρίζει: 
 
Σε επίπεδο γνώσεων: 

• Βασικές αρχές διατήρησης και διαχείρισης της υλικής και 
άυλης πολιτιστικης́ κληρονομιάς 

• Θεωρίες της επικοινωνίας και των ψηφιακών μέσων για 
την υλοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών 

• Σύγχρονες θεωρίες της μουσειολογίας για την 
υλοποίηση εφαρμογών για μουσεία και πολιτιστικούς 
οργανισμούς, μουσειοπαιδαγωγική και μοντελ́α 
μάθησης για τη σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών 
εφαρμογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

• Βασικές αρχές προγραμματισμού εφαρμογών, 
σχεδιασμού βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών 
συστημάτων 

• Μεθόδους και εργαλεία ψηφιακής επεξεργασίας 
πολυμεσικού περιεχομένου 

• Μεθόδους και εργαλεία ανάπτυξης διαδραστικών 
πολυμεσικών εφαρμογών, διαδικτυακών τόπων, 
ψηφιακών παιχνιδιών, 2D και 3D γραφικών 

 
Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

• Προγραμματισμό και Βάσεις Δεδομένων  
• Δημιουργία Δικτυακών Τόπων  
• Συγγραφή εφαρμογών πολυμέσων  
• Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας / videο  
• Εικονοληψία και ψηφιακό μοντάζ  
• Θεωρία Πολιτισμού, Τέχνης, Μουσειολογίας και Νεών 

Μέσων  
• Επιπλέον και ανάλογα με τα μαθήματα επιλογής που θα  
• παρακολουθήσουν μπορεί να γνωρίζουν:  

 Δημιουργία web εφαρμογών 
 Δημιουργία 3D γραφικών 
 Δημιουργία κινητών εφαρμογών και εφαρμογών 

επαυξημένης πραγματικότητας 
 Σχεδιασμό Ασφαλών Πληροφοριακών 

Συστημάτων 
 Εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού και 

λογισμικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  
 
Σε επίπεδο ικανοτήτων: 

• Να αξιοποιεί τις θεωρίες της μουσειολογίας και 
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μουσειοπαιδαγωγικής για την υλοποίηση εφαρμογών 
και ΤΠΕ για μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς 
οργανισμούς 

• Να συνεργάζεται σε όλα τα στάδια που οδηγούν στην 
επιλογή, ανάλυση, επεξεργασία, παραγωγή και 
παρουσίαση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου για 
οργανισμούς 

• Να επικοινωνεί σύνθετα μηνύματα και πολιτισμικό 
περιεχόμενο με διαφορετικούς τρόπους, αξιοποιώντας 
συμβατικές και νέες τεχνολογίες 

• Να συνθέτει, να αναλύει και να αναπτύσσει ιδέες, 
έννοιες και μηνύματα με διαφορετικές μεθόδους και 
εργαλεία 

 

 Τίτλος Απόφοιτου/ης: Πτυχιούχος Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

Προοπτικές Απασχόλησης 
(Συνοπτικά) 

Οι απόφοιτοι/ες του ΤΠΤΕ μπορούν να εργαστούν ως: 
 
 Ειδικοί/ες – υπεύθυνοι/ες σχεδιασμού και ανάπτυξης 

ψηφιακών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχόμενου 
 Υπεύθυνοι/ες διαχείρισης, οργάνωσης, προβολής του 

ψηφιακού ή ψηφιοποιημένου πολιτιστικού περιεχομεν́ου 
 Υπεύθυνοι/ες προβολής πολιτιστικών οργανισμών / 

εκδηλώσεων σε οπτικοακουστικά μέσα και στο Διαδίκτυο 
 Σύμβουλοι νέων τεχνολογιών για τις πολιτιστικές βιομηχανίες 

(Cultural Industries) και τους πολιτιστικούς οργανισμούς 
ανάλογα με τις ανάγκες τους (προβολή, τεκμηρίωση, 
επικοινωνία, εκπαίδευση, ψυχαγωγία) 

 Ειδικοί τεχνολογίας και ανάπτυξης προγραμμάτων και 
εφαρμογών για μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς 
οργανισμούς 

Επαγγελματικά 
Δικαιώματα/ΠΕ στα οποία 
ανήκει 

 Ο τίτλος σπουδών εξασφαλίζει προσόντα για την άσκηση του 
επαγγέλματος του εκπαιδευτικού πληροφορικής και συνδέεται 
με την άσκηση επαγγέλματος του Κλάδου ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19) 
Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»). 

 Συμμετοχή σε όλες τις προκηρύξεις των φορέων του δημοσίου 
για θέσεις ΠΕ Πληροφορικής καθώς και ΠΕ Διοικητικού 
Οικονομικού. 

Άδειες & Εγγραφές  - 
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Ο/Η Απόφοιτος-η μπορεί 
να εργαστεί στο δημόσιο 
τομέα σε: (φορείς)     

 Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα Προσόντα 
διορισμού Κλάδου ΠΕ 86 (Πρώην ΠΕ19) Πληροφορικής (ΠΕ19 
Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Π.Δ. 118/1995, ΦΕΚ 75, τ. Α ́), όπως συμπληρώθηκε με τη 
διάταξη του άρθρου 39, παρ. 2 εδάφιο δ. του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156, τ. Α ́)  

 Θέσεις ΠΕ Πληροφορικής του δημοσίου (εκδίδεται σχετική 
βεβαίωση συνάφειας πτυχίου εφόσον πληρούνται κάποιες 
προϋποθέσεις ανάλογα με την εκάστοτε προκήρυξη)  

 Θέσεις ΠΕ Οικονομικού - Διοικητικού σύμφωνα με το νέο 
προσοντολόγιο  

 Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και λοιπών φορέων 
(π.χ. Ο.Τ.Α) που ασχολούνται με τη διαχείριση πολιτιστικής 
κληρονομιάς, την οργάνωση και ανάδειξη πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων  

 Δημόσιες βιβλιοθήκες και Κέντρα αρχειοθέτησης και 
Τεκμηρίωσης  

 Μουσεία και Πινακοθήκες (διεύθυνση, διαχείριση συλλογών, 
ανάπτυξη προγραμμάτων και εφαρμογών, επικοινωνία, 
διοργάνωση εκθέσεων) 

 Εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση  
 Θεσμικες́ υπηρεσίες και διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που ασχολούνται με θεμ́ατα πολιτισμικής διαχείρισης, νέων 
τεχνολογιών και πολιτιστικής κληρονομιάς  

Ο/Η Απόφοιτος-η μπορεί 
να 
εργαστεί στον ιδιωτικό 
τομέα  σε: 
(φορείς) 

 Επιχειρήσεις παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στον 
πολιτισμό (ψηφιακές εφαρμογές, παρουσιάσεις στο 
Διαδίκτυο, στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
εκθέσεων),  

 Εταιρείες ή σταθμούς παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας 
και ήχου ως σκηνοθέτες ή μοντερ́  

 Εταιρείες σχεδιασμού και ανάπτυξης Πληροφοριακών 
Συστημάτων  

 Εταιρείες διαχείρισης (management) μουσικών, 
κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων  

 Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και 
τεκμηρίωσης  

 Ιδιωτικά μουσεία και πινακοθήκες (διεύθυνση, διαχείριση 
συλλογών, εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
εκδόσεις, ηλεκτρονικοί οδηγοί, διοργάνωση δράσεων και 
σχεδιασμός εφαρμογών, διοργάνωση εκθέσεων, επικοινωνία)  
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 Εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον 
έντυπο και τον ηλεκτρονικό Τύπο  

 Διαφημιστικες́ εταιρίες  

 


