
http://sep4u.gr  

 

16/9/18                                                                    1 

 

(368) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

(ΑΓΡΙΝΙΟ) [1,4]  
 
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) (368) 

  

http://www.culture.upatras.gr/ 

  

Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών 

(Δ.Π.Π.Ν.Τ.) του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004) 

και άρχισε την εκπαιδευτική του λειτουργία, παίρνοντας τους πρώτους φοιτητές το 

ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Λειτουργεί στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ανώτατης 

Παιδείας, έχει έδρα την πόλη του Αγρινίου και αποστολή την προαγωγή της γνώσης 

για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά, την αξιοποίηση των τεχνολογιών 

πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και την κατάρτιση επιστημόνων ειδικευμένων 

στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, παραγωγής, διάδοσης και διαχείρισης των 

πολιτισμικών προϊόντων και δράσεων. Σύμφωνα με το ΠΔ ίδρυσής του, το Τμήμα 

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών έχει σκοπό να 

καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την πολιτισμική κληρονομιά και τη 

διαχείρισή της και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια, που 

εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική 

σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά στον πολιτισμικό πλούτο της 

χώρας από την αρχαιότητα ως σήμερα, αλλά και σε σύγκριση με τους πολιτισμούς 

των μεσογειακών λαών. 

Η εκπαίδευση που παρέχει αποβλέπει ιδίως: 

-στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων, 

-στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίησή τους ώστε να επιτευχθεί η 

εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος όλων -των παραμέτρων της 

πολιτισμικής διαχείρισης στην Ελλάδα και 

-στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα πολιτισμικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Το Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος. Το πτυχίο 

που θα απονέμει είναι ενιαίο και προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις: Διαχείρισης 

Πολιτισμικών Πόρων και Πολιτισμικής Πληροφορικής. Η ελάχιστη υποχρεωτική 

διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οχτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Ο 

αριθμός των εισακτέων κάθε έτος στο Tμήμα και ο τρόπος εισαγωγής ορίζονται από 

τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εισαγωγή σπουδαστών στα 

Πανεπιστήμια. 

  

Πρόγραμμα Σπουδών 

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη επιστημονική 

παιδεία, κατάρτιση και ερευνητική εμπειρία ώστε να καταστούν επιστήμονες ικανοί 

να συμμετέχουν στην παραγωγή νέων γνώσεων, η εφαρμογή των οποίων συμβάλλει 

στην ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών και της οικονομίας στο χώρο του πολιτισμού, 

στην σωστή διαχείριση και εκμετάλλευση του πολιτισμικού περιβάλλοντος και της 

πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και στην πρόοδο της επιστήμης της πληροφορικής 

και των νέων τεχνολογιών στο χώρο του πολιτισμού. 
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Ακολουθείστε τους υπερσύνδεσμους: 

1. Το πρόγραμμα σπουδών 

2. Δομή και Οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών 

3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου. 

Επαγγελματικές προοπτικές 

  

Με βάση την δομή και τους στόχους του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού 

Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΠΝΤ), οι απόφοιτοί του θα είναι ικανοί 

να ανταποκριθούν σε ένα μεγάλο φάσμα επαγγελματικών και ερευνητικών τομέων με 

προφανή κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Έτσι, οι απόφοιτοι του Τμήματος 

μπορούν να απασχοληθούν σε: 

  

- Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς που εξειδικεύονται στην προβολή και διαχείριση 

προϊόντων, δράσεων και υπηρεσιών του πολιτισμού 

- Υπουργεία και Οργανισμοί του Δημοσίου με αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση 

και ανάδειξη μουσείων και μνημείων. 

- Οργανισμοί και Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την διαμόρφωση 

πολιτικών για την τεχνολογία και τον πολιτισμό. 

- Μουσεία, Πινακοθήκες, Εκθέσεις Τέχνης και Πολιτιστικούς Οργανισμούς με 

έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών. 

- Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες (εκπαιδευτική 

τεχνολογία). 

- Φορείς και Επιχειρήσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον πολιτισμό και τις 

νέες τεχνολογίες. 

- Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στην προβολή της πολιτισμικής 

κληρονομιάς (3D Graphics, CD-ROM, παρουσιάσεις στο 

- Διαδίκτυο – Internet), και εταιρίες διαχείρισης (management) μουσικών, 

κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 

- Εθνικούς και διεθνείς Φορείς και Οργανισμούς για την προβολή και διαχείριση της 

Πολιτισμικής Κληρονομιάς. 

- Βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης. 

- Φορείς προαγωγής έρευνας (Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα), και φορείς 

παραγωγής στελεχών έρευνας σε τομείς πολιτισμού 

Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών 

(ΔΠΠΝΤ) εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των αποφοίτων του στην οικονομική και 

κοινωνική ζωή, διαφυλάσσοντας έτσι την πολιτική ίσων ευκαιριών για άνδρες και 

γυναίκες. Τα θέματα της ισότητα αποτελούν ενδογενή συστατικά στοιχεία του 

προγραμματισμού του, από την αρχική ανάλυση και την διαμόρφωση στρατηγικής 

έως την τελική αξιολόγησή του. 
 


