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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ (Μ∆Ε)
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
Κατεύθυνση
Ψηφιακή ∆ιαχείριση Πολιτισµικής Πληροφορίας
Το Τµήµα Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήµης της
Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστηµίου, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται
να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 στο
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «∆ιαχείριση Τεκµηρίων Πολιτισµικής
Κληρονοµιάς και Νέες Τεχνολογίες», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης
(Μ∆Ε).
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστηµόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στο
γνωστικό πεδίο της ∆ιαχείρισης των Τεκµηρίων Πολιτισµικής Κληρονοµιάς µε ειδίκευση στην
κατεύθυνση: Ψηφιακή ∆ιαχείριση Πολιτισµικής Πληροφορίας. Η συνολική διάρκεια των
σπουδών είναι 3 (τρία) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, από τα οποία τα δύο συνιστούν υποχρεωτική
εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαµβάνει εκπόνηση ∆ιπλωµατικής
Εργασίας.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε πτυχιούχους του Τµήµατος Αρχειονοµίας,
Βιβλιοθηκονοµίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, πτυχιούχους άλλων
Τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειµένου, καθώς και
αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.
3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).
Το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 προκηρύσσονται δεκαπέντε (15) θέσεις στην κατεύθυνση
της “Ψηφιακής ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Πληροφορίας”.
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2017 στα ακόλουθα
µαθήµατα:
Εξεταζόµενα µαθήµατα:
1. Βάσεις ∆εδοµένων και Γλώσσες Σηµειοθέτησης
2. Επιστήµη της Πληροφόρησης - Ψηφιακές Βιβλιοθήκες
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Eξεταστέα ύλη - Βιβλιογραφία:
Η εξεταστέα ύλη για το µάθηµα «Βάσεις ∆εδοµένων και Γλώσσες Σηµειοθέτησης»
περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
α) Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke. Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων,
Εκδόσεις Τζιόλας 2012.
Ειδικότερα στην εξεταστέα ύλη περιλαµβάνονται τα ακόλουθα από το πρώτο µέρος του
βιβλίου: Επισκόπηση των Συστηµάτων Βάσεων ∆εδοµένων, Σχεδιασµός Βάσεων
∆εδοµένων, το Σχεσιακό Μοντέλο, Σχεσιακή Άλγεβρα, Αιτήµατα µε τη γλώσσα SQL.
β) Εµ.Γεργατσούλης, - Χρ.Παπαθεοδώρου. Σηµειώσεις XML-DTD-XML Namespaces-XML
Schema.
Ειδικότερα στην εξεταστέα ύλη περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: XML, DTD, XML
Namespaces, XML Schema, XPath. Τις σηµειώσεις µπορείτε να κατεβάσετε από τη
διεύθυνση: http://83.212.168.140/pms2017/XML-DTD-NameS-XMLSchema.pdf
Η εξεταστέα ύλη για το µάθηµα «Επιστήµη της Πληροφόρησης - Ψηφιακές Βιβλιοθήκες»
περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
α) Γ.∆.Μπώκος, Εισαγωγή στην Επιστήµη της Πληροφόρησης, Εκδόσεις Παπασωτηρίου,
Αθήνα 2001.
β) Σαράντος Καπιδάκης, Εισαγωγή στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, (2η έκδοση), Εκδόσεις
∆ίσιγµα (Μούργκος Ιωάννης).
Η ηµεροµηνία των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραµµατεία στον ιστότοπο του
Τµήµατος Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Μουσειολογίας (http://tab.ionio.gr).
Το πρόγραµµα µαθηµάτων θα αρχίσει τον Οκτώβριο 2017. Η παρακολούθηση του
ΠΜΣ είναι ∆ΩΡΕΑΝ.
Η αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφεροµένων πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
- Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας.
- ∆ύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας.
- Αντίγραφο πτυχίου.
- Αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας.
- Αναγνώριση από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών
προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
- Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.
- Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής εµπειρίας, εφόσον υπάρχουν.
- Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
Επισηµαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία έγγραφα και
αποδεικτικά που πιστοποιούν γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία που ο υποψήφιος αναφέρει
στο βιογραφικό του. ∆ιαφορετικά τα στοιχεία αυτά, δεν θα λαµβάνονται υπόψη. Οι αιτήσεις

2

υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιµο στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ ή
χορηγείται µε fax από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.
Για την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιµηθούν η επιτυχής εξέταση και στα δύο
µαθήµατα της γραπτής δοκιµασίας, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η γνώση άλλων
γλωσσών, ο βαθµός πτυχίου, η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, η προέλευση του υποψηφίου
από Τµήµατα συναφή µε το αντικείµενο του Τµήµατος Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και
Μουσειολογίας, καθώς και η ερευνητική δραστηριότητα και η επαγγελµατική εµπειρία του
υποψηφίου. Επισηµαίνεται ότι:
1. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.
2. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να εξασφαλίσουν τουλάχιστον την
βαθµολογική βάση στη γραπτή εξέταση σε κάθε εξεταζόµενο µάθηµα.
3. Προϋπόθεση για τη λειτουργία του ΠΜΣ είναι να υπάρξουν τουλάχιστον 5 επιτυχόντες.
Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν έως και
11/09/2017 (σφραγίδα ταχυδροµείου) στη Γραµµατεία του Τµήµατος Αρχειονοµίας,
Βιβλιοθηκονοµίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100
Κέρκυρα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη
Γραµµατεία του Τµήµατος στην Κέρκυρα (κα M. Μαυρωνά τηλ. 26610-87418).
O Πρόεδρος του Τµήµατος
Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας & Μουσειολογίας
του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Καθηγητής Εµµανουήλ Γεργατσούλης

3

