ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας»

Μήνυμα καλωσορίσματος προς τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ
Αγαπητοί/ές φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΜΣ «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής
πληροφορίας»,
Σας εύχομαι καλή ακαδημαϊκή χρονιά, με υγεία και δημιουργικότητα. Συγχαρητήρια για
την εισαγωγή σας στο ΠΜΣ, για την οποία είμαι βέβαιη ότι όλοι/ες κοπιάσατε. Από την πλευρά
μου, σας καλωσορίζω στην ακαδημαϊκή κοινότητα του TABM και σας διαβεβαιώνω ότι όλοι
μας -οι διδάσκοντες/διδάσκουσες του ΠΜΣ, η Γραμματεία και το προσωπικό του Τμήματοςθα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να έχουμε μια δημιουργική χρονιά. Μέσα στις
πρωτόγνωρες, λόγω της πανδημίας, συνθήκες καλούμαστε να ξεκινήσουμε και να
συνεχίσουμε την εκπαιδευτική διεργασία και τη μετάδοση της γνώσης με πνεύμα συνεργασίας,
συνέπειας, επιστημονικής έρευνας, γόνιμου διαλόγου. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΑΒΜ
αντιμετώπισαν με επιτυχία κατά το προηγούμενο εξάμηνο και εξακολουθούν να
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις, που δημιουργεί η συνεχιζόμενη κρίση δημόσιας υγείας, με
γνώμονα πάντοτε τη διασφάλιση της υγείας της ακαδημαϊκής κοινότητας και βεβαίως τη
συνέχιση των σπουδών με όρους αδιαπραγμάτευτης ποιότητας.
Υπενθυμίζεται ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας, τα μαθήματα του
ΠΜΣ «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας» θα πραγματοποιηθούν μέχρι και
την 30η Οκτωβρίου 2020 με εξ αποστάσεως μέσα, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου
του Ιονίου Πανεπιστημίου (2-10-2020).
Την Δευτέρα, 12/10/2020, ώρα 15.00, λίγο πριν από το πρώτο μάθημά σας, θα έχω την
χαρά να σας καλωσορίσω προσωπικά και να συζητήσουμε για τη φοίτησή σας στο ΠΜΣ στην
τηλεσυνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.
ΠMΣ ΤΑΒΜ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Καλωσόρισμα Διευθύντριας ΠΜΣ και Έναρξη Μαθήματος «Πληροφοριακή συμπεριφορά,
δημιουργικότητα και πολιτισμικές βιομηχανίες» Time: Oct 12, 2020 03:00 PM Athens
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95641449143?pwd=ajNJYUZFcHVvSHNFUmJya1RqUFhKUT09
Meeting ID: 956 4144 9143 Passcode: 102524

Ειδικότερα, για τις διαλέξεις θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης zoom
και για την ασύγχρονη επικοινωνία η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης open
courses, https://opencourses.ionio.gr/, όπου θα αναρτώνται οι διαφάνειες και το υλικό των
μαθημάτων. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να κάνετε την εγγραφή στο
https://opencourses.ionio.gr/ στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ώστε να
παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην πλατφόρμα και να λαμβάνετε την αλληλογραφία
στα ιδρυματικά emails σας. Δια των ανακοινώσεων στο https://opencourses.ionio.gr/ και
των μηνυμάτων στο ιδρυματικό email σας θα ανακοινώνονται και θα στέλνονται οι
σύνδεσμοι διεξαγωγής των μαθημάτων στην πλατφόρμα zoom. Επίσης, παρακαλώ να
συμβουλεύεστε και την ιστοσελίδα του Τμήματος.
Έχετε ήδη λάβει αρμοδίως τους ιδρυματικούς λογαριασμούς και τους κωδικούς πρόσβασης.
Καλή Αρχή, καλή ακαδημαϊκή χρονιά και δημιουργική πορεία στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας»,
Χριστίνα Μπάνου,
Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΤΑΒΜ,
Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας,
Διευθύντρια του ΠΜΣ «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας»

