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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
Το Κοινό Μάστερ με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» στην ελληνική γλώσσα μεταξύ Πανεπιστημίων Αιγαίου και 
UNINETTUNO Ιταλίας έλαβε το ΦΕΚ: 3 Αυγούστου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Αρ. Φύλλου 3215, και ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις υποψηφίων έως 
15 Σεπτ. 
Θα ξεκινήσει στο Οκτ/Νοε 2020 . 
Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις 9 Ενότητες, και άλλα σχετικά 

θέματα στην ιστοσελίδα https://archsci.aegean.gr/ 
 
Οι 9 Ενότητες 

1. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
2. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ (Aνάλυση, Χρονολόγηση) 

https://archsci.aegean.gr/
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
4. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
5.  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ: ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ 
6. ΒΙΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
7. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ & ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
8. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
9. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

1) Τα 90 μαθήματα αναφέρονται στους 4 άξονες ειδίκευσης: 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ/ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ- ΨΗΦΙΑΚΗ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ- 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΤΕΧΝΗΣ/ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

2) Κάθε Ενότητα των 10 μαθημάτων (εξ αποστάσεως με 
βιντεομαθήματα και μερικώς Δια ζώσης) γίνονται ένα κάθε μήνα, 
ώστε στο μήνα να επικεντρώνονται οι φοιτές-τριες σε ΕΝΑ 
αντικείμενο. 

3) Τα βιντεομαθήματα (ο διδάσκων παρουσιάζει σε ασύγχρονη 
μορφή το μάθημα) τα κατεβάζετε και τα παρακολουθείτε όποτε 
μπορείτε στο χρόνο σας, αντί σύγχρονης δηλ σε συγκεκριμένο 
χρόνο (ημέρα και ώρα), παρακολούθησης.  

4) Για οποιαδήποτε απορία σας επικοινωνείτε στην πλατφόρμα του 
Uninettuno όποτε θελήσετε στο μήνα που τρέχει η δεδομένη 
Θεματική Ενότητα ή / και τηλεφωνικά, email, skype με τον 
αντίστοιχο διδάσκοντα. 

5) Τα δια ζώσης περιορίζονται σε Παρρ.Σαββ-Κυρ, και θάναι στη 
Ρόδο μια φορά το 6μηνο (που λόγω κορονοιού και αποφυγή 
αεροπορικού ταξιδιού μπορεί να γίνονται στην Αθήνα) και 5 
ημέρες στην Αθήνα για εκμάθηση οργανολογιών, λογισμικών κτ.λ, 
που αποτελεί την ουσία του Μαστερ αντί μόνον απόκτηση 
θεωρητικών γνώσεων. 

6) Στοχεύουμε στη δημοσίευση των άριστων Διπλωματικών 
εργασιών που αποτελούν και το πλεονέκτημα για τους απόφοιτους 
μας στο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον οι οποίες θα 
δημοσιεύονται σε διεθνή καταξιωμένα επιστημονικά περιοδικά, 
όπως το δικό μας ΜΕDITERRANEAN ARCHAEOLOGY & 
ARCHAEOMETRTΥ  (www.maajournal.com) το οποίο διευθύνω, και 
βρίσκεται στα TOP 25% συναφών όλου του Κόσμου, στα 
επιστημονικά πεδία: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ με 
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Νέες τεχνολογίες! Επίσης και στο SCIENTIFIC CULTURE ( www.sci-
cult.com).  

7) Οι Διπλωματικές μπορεί να εκτελεστούν και σε αλλοδαπά 
Ιδρύματα του εξωτερικού. 

8) Προσδίδονται ιδέες και know how προώθησης και εισαγωγής στη 
Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση νέων αντικειμένων ή/και 
συνδυασμός υπαρχόντων που συνδυάζουν Ιστορία, Πολιτισμική 
Κληρονομιά, Νέες Τεχνολογίες. 

9) Συμβάλλει αποφασιστικά στην ίδρυση Ιδιωτικών Γραφείων σε 
υπηρεσίες που αφορούν Ψηφιακή Αρχαιολογία σε προσοποιώσεις 
αναστηλώσεις, Συντήρηση μνημείων και μνημείων σε κίνδυνο, 
μελέτες αρχαιολογικών πάρκων και Γεωπάρκων κ.α. 

10) Αποκτάται προσωπική γνωριμία με πλειάδα καθηγητών 
και εδικών (αντί λίγων διδασκόντων) με προοπτικές συνεργασίας 
στο μέλλον αλλά και εκπόνηση διδακτορικών μαζί τους ή στο 
εξωτερικό που διαθέτουμε συνεργασία (δείτε στην ιστοσελίδα μας 
διεθνή επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή:   
https://archsci.aegean.gr/index.php/iac/. 

11) Απόφοιτοί μας ήδη έχουν προτιμηθεί σε προκηρύξεις 
αρχαιολογικών  έργων ή/και ακολούθησαν εκπόνηση 
διδακτορικού, εντός και εκτός Ελλάδας. 

12) Ιδανικό για Εργαζόμενους και για την απόκτηση σύγχρονων 
γνώσεων και βιωματική εμπειρία στη μεθοδολογία και 
οργανολογία. 

13) Αξιολόγηση: Κάθε ΒιντεοΜάθημα στο τέλος περιέχει ΤΕΣΤ 
πολλαπλών Επιλογών, εκτελείτε online στο δικό σας χρόνο και 
βαθμολογείστε απευθείας. Κάθε Ενότητα (των 10 μαθημάτων) 
περιέχει υποχρεωτική συγγραφή Εργασίας (essay) ορισμένου 
αριθμού λέξεων επι των μαθημάτων της Ενότητας η οποία 
βαθμολογείται. Τέλος, στις 9 γραπτές εξετάσεις (στη Ρόδο ή εξ’ 
αποστάσεως λόγω κορονοιού), τίθενται θέματα από τις 9 Ενότητες, 
ήτοι: 4 Ενότητες τον Φεβρ. και 5 Ενότητες τον Ιούνιο κάθε έτους. 
 

Όσοι ενδιαφέρονται να απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο-
Συντονιστή Καθ. Ιωάννη Λυριντζή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
(liritzis@rhodes.aegean.gr, 6932275757) ή Καθ.Κυριάκο Κουβελιώτη, 
Πανεπιστήμιο Uninettuno, Ιταλίας 
(k.kouveliotis@uninettunouniversity.net) 

*** 
 

http://www.sci-cult.com/
http://www.sci-cult.com/
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