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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ προκηρύσσει για τα μέλη της
Ενώσεως μια υποτροφία ύψους 9.150 ευρώ, μεταπτυχιακού τίτλου
(Master of Arts) με αντικείμενο «Ποιοτική Δημοσιογραφία και
Ψηφιακές Τεχνολογίες» (Master of Arts in Quality Journalism
and Digital Technologies) για τη χρονική περίοδο 2008-2010.
Το πρόγραμμα σπουδών έχει καταρτισθεί με τη συνεργασία του
Ιδρύματος για την Προαγωγή της Δημοσιογραφίας Α. Β. Μπότση,
του Ερευνητικού Φορέα «Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου» (ΓΓΕΤΥΠΑΝ) και το Αυστριακό Δημόσιο Πανεπιστήμιο DUK – Danube
Universitat Krems.
Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια τεσσάρων (4) τετραμήνων
και θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις και το στούντιο του
Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου στο Μαρούσι. Επίσης, κατά
τη διάρκειά του, θα πραγματοποιηθούν και δύο 8ήμερα σπουδών
στη Βιέννη.
Η παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών είναι υποχρεωτικήκαι
περιλαμβάνει:
1. Διδασκαλία στα ελληνικά και αγγλικά μία φορά το μήνα σε
3ήμερες περιόδους από Πέμπτη έως και Σάββατο σε
ημερομηνίες που θα καθορισθούν
2. Τέσσερις εντατικές πλήρεις εβδομάδες παρακολούθησης για
τις οποίες ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει
προηγουμένως εξασφαλίσει τον απαιτούμενο χρόνο
3. Διδασκαλία, η οποία διεξάγεται μέσω Διαδικτύου, δια του
οποίου και ανατίθενται οι εποπτευόμενες ασκήσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις για κάθε υποψήφιο είναι:
Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Lower ή
αντίστοιχης ισοτιμίας.
Συναίνεση του Μέσου -αν εργάζονται- για την παροχή
εκπαιδευτικής αδείας, προκειμένου να συμμετέχουν στην
υποχρεωτική διδασκαλία και το πρόγραμμα εργαστηρίων του
προγράμματος σπουδών, των περιόδων από 27 Οκτωβρίου 2008
έως 4 Νοεμβρίου 2008 και από 22 Ιουνίου έως 29 Ιουνίου
2010.
Επαρκής γνώση βασικών προγραμμάτων Η/Υ (Windows,
Microsoft Office, Internet).
Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Ε-mail).
Η υποτροφία, ύψους 9.150 ευρώ, καλύπτει το σύνολο του κόστους
των μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και τα έξοδα διαμονής των δύο
εβδομάδων στη Βιέννη, όπου διεξάγεται μέρος του προγράμματος.
Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής στη Βιέννη βαρύνουν τον
υποψήφιο.
Τα μέλη της ΕΣΗΕΑ που ενδιαφέρονται, καλούνται να υποβάλουν
αιτήσεις υποψηφιότητας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη
διεύθυνση dralli @esiea.gr με τον τίτλο «Ενδιαφέρον για
Υποτροφία Μεταπτυχιακού» μέχρι και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου
και ώρα 14:30. Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται τα πλήρη
στοιχεία του υποψηφίου, δηλαδή, ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου
ΕΣΗΕΑ, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.
Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν δύο έντυπα, τα οποία θα
συμπληρώσουν και μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στα
ελληνικά ή αγγλικά θα το προωθήσουν στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις, που θα τους υποδειχθούν.
Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα εξετασθούν από 3μελή Επιτροπή
με ατομικές συνεντεύξεις. Στην Επιτροπή θα συμμετέχουν
εκπρόσωποι της ΕΣΗΕΑ, του Ιδρύματος Μπότση και του Ινστιτούτου
Επεξεργασίας του Λόγου.
Οι τίτλοι πανεπιστημιακών σπουδών στα ΜΜΕ ή κοινωνικών και

ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και η άνεση στον προφορικό και
γραπτό λόγο στα αγγλικά, αποτελούν στοιχεία που θα
συνεκτιμηθούν.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί πρέπει να είναι έτοιμος να
ταξιδέψει αμέσως στη Βιέννη από 27 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου
2008.
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