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Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών:
Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές
Κώστας Τσούγκρας
Αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Κώστας Χάρδας
Επίκουρος καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών
«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» • Θεσσαλονίκη • 2018

Εισαγωγή
• Πρώτο πανεπιστημιακό τμήμα μουσικής
κατάρτισης στον ελληνικό χώρο
• Λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1985-1986
• Πρότυπο για τη λειτουργία των άλλων ΤΜΣ
• Πρόγραμμα σπουδών καταρτισμένο πάνω σε
διεθνή πρότυπα.

Eγκαταστάσεις – νέο κτίριο Θέρμης

Eγκαταστάσεις – νέο κτίριο Θέρμης

Μουσική Βιβλιοθήκη
•
•
•
•
•

12000 βιβλία, παρτιτούρες και χειρόγραφα
3000 δίσκοι βινυλίου, κασέτες, video, CD, DVD
60 τρέχουσες σειρές επιστημονικών περιοδικών
Μουσική Βιβλιοθήκη Petrucci (IMSLP)
Αρχείο ελληνικής παραδοσιακής μουσικής

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» • Θεσσαλονίκη • 12 Δεκεμβρίου 2006

Εργαστήρια Μουσικής Πληροφορικής
• Νησίδα Η/Υ

Εργαστήρια Μουσικής Πληροφορικής
• Σταθμοί Εργασίας –
Στούντιο 1 και 2

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» • Θεσσαλονίκη • 12 Δεκεμβρίου 2006

Εισαγωγικές Εξετάσεις
Πανελλαδικές εξετάσεις
Δύο ειδικά μαθήματα:
• Αρμονία (εναρμόνιση
μελωδίας)
• Έλεγχος μουσικών ακουστικών
ικανοτήτων (αναγνώριση
διαστημάτων, κλιμάκων,
ρυθμών, μελωδιών, κλπ.)

Πρόγραμμα Σπουδών
Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
αποσκοπεί στην προετοιμασία επιστημόνων ικανών να προάγουν την επιστήμη
της μουσικολογίας και των σύγχρονων διεπιστημονικών κλάδων της.

Ταυτόχρονα, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις για δημιουργία ή/και
διαμόρφωση της ιδιότητας του μουσικού, μουσικολόγου και συνθέτη, μέσα
από την μελέτη και κατανόηση των πρακτικών, ιστορικών, συστηματικών και
παιδαγωγικών διαστάσεων της μουσικής.
Ειδικά σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και
δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους
αποφοίτους του στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Τέχνης και του Πολιτισμού.

Πρόγραμμα Σπουδών
• Πρόγραμμα σπουδών πενταετές που αντιστοιχεί με ενιαίο
πρόγραμμα πρώτου και δευτέρου κύκλου σπουδών. Το
ΑΠΘ εκδίδει πιστοποιητικό ισοδυναμίας του πτυχίου του
ΤΜΣ με ενιαίο μεταπτυχιακό τίτλο (integrated master).
• Δύο κατευθύνσεις:
– Μουσικολογίας / Μουσικοπαιδαγωγικής
– Σύνθεσης
(Εισαγωγή μετά το 2ο έτος σπουδών. Κριτήρια επιλογής: τρεις
ολοκληρωμένες συνθέσεις και δεξιότητα στο πιάνο. Αριθμός
φοιτητών ανά έτος ≤ 6.)

• Υποχρεωτική η διπλωματική εργασία και στις δύο
κατευθύνσεις.

Βασικά Πεδία Σπουδών
Θεματικά πεδία Κατεύθυνσης Μουσικολογίας /
Μουσικοπαιδαγωγικής:
• Ιστορία / Πολιτισμός
• Θεωρία / Ανάλυση
• Εθνομουσικολογία / Βυζαντινή Μουσικολογία
• Εκπαίδευση / Ψυχολογία / Μουσικοθεραπεία
• Ακουστική / Τεχνολογία / Πληροφορική
Θεματικά πεδία Κατεύθυνσης Σύνθεσης:
• Σύνθεση σύγχρονης μουσικής
• Ανώτερα θεωρητικά της μουσικής

Δομή Πενταετών Σπουδών
Μουσικολογία & Μουσική Παιδαγωγική (κατεύθυνση)
Εξάμηνα 1-4:
Βασικός κύκλος Σπουδών (Υποχρεωτικός)
Εξάμηνα 5-9:
Παιδαγωγική επάρκεια
Μαθήματα επιλογής από τα πέντε θεματικά πεδία
Εξάμηνο 10: Διπλωματική εργασία

Σύνθεση (κατεύθυνση)
Εξάμηνα 3-9:
Υποχρεωτικά μαθήματα σύνθεσης
Παιδαγωγική επάρκεια
Μαθήματα επιλογής
Εξάμηνο 10: Διπλωματική εργασία
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Μαθήματα επιλογής
Θεματικό πεδίο: Μουσική
Ακουστική/Τεχνολογία/Πληροφορική
• Μέθοδοι έρευνας στην ψυχοακουστική και τη γνωστική
• ψυχολογία της μουσικής
• Μουσική, Νους, Υπολογιστές: Αναλυτικές και δημιουργικές
προσεγγίσεις
• Ηλεκτρονική μουσική: Δημιουργική χρήση της
μουσικής τεχνολογίας
• Μουσική παραγωγή και τεχνικές βίντεο
• Μουσική παραγωγή και διαχείριση ηχογράφησης
• Εισαγωγή στο μουσικό προγραμματισμό
• Εκπαιδευτική τεχνολογία στη μουσική

Μαθήματα επιλογής
Θεματικό πεδίο: Εθνομουσικολογία/Βυζαντινή
μουσικολογία
• Μουσικές του κόσμου
• Μουσική πράξη και διδακτική της Ελληνικής
δημοτικής μουσικής I-II
• Εθνογραφικό φιλμ
• Όψεις διδακτικής της βυζαντινής μουσικής
• Ιστορία και μορφολογία βυζαντινής και
μεταβυζαντινής μουσικής

Μαθήματα επιλογής
Θεματικό πεδίο: Ιστορία/Πολιτισμός
•
•
•
•

Μουσική φιλοσοφία και κριτική σκέψη
Η οργανική μουσική του 17ου αιώνα
Η τέχνη στην ελληνική αρχαιότητα
Είδη και μορφές της όπερας του 17ου και 18ου
αιώνα. Ιστοριογραφία και μελέτη των πηγών
• Κριτικές εκδόσεις έργων νεοελλήνων συνθετών
• Η σχέση των εικαστικών τεχνών με μουσική και
θέαμα τον 20ό αιώνα
• Πειραματική μουσική: Ιστορικές και σύγχρονες
προσεγγίσεις

Μαθήματα επιλογής
Θεματικό πεδίο: Μουσική θεωρία και ανάλυση
• Μεθοδολογία της μουσικής ανάλυσης I-II
• Μουσική ερμηνεία και μουσική ανάλυση
• Basso continuo
• Τεχνικές σύνθεσης της μουσικής του 20ού αιώνα I-II
• Ήχος-Λέξη-Εικόνα: Παρτιτούρες ανοιχτής φόρμας και
αυτοσχεδιασμός

Μαθήματα επιλογής
Μαθήματα Μουσικής πράξης
• Μουσικά σύνολα: Παλαιά μουσική I-IV
• Μουσικά σύνολα: Χορωδιακό εργαστήρι Ι-ΙΙ
• Μουσικά σύνολα: Μουσική δωματίου Ι-ΙV
• Μουσικά σύνολα: Πειραματική και
Αυτοσχεδιαστική μουσική I-IV
• Μουσικά σύνολα: Βυζαντινών λόγος και
μέλος Ι-IV

Μαθήματα κατεύθυνσης σύνθεσης
Σύνθεση (κατεύθυνση)
• Σύνθεση (8 εξάμηνα)
• Τεχνικές Σύνθεσης του 20ού
αιώνα
• Μουσική Υφή/Θεωρητικά της
Μουσικής
• Ενορχήστρωση
• Εκτέλεση Παρτιτούρας στο
Πιάνο
• Ηλεκτρονική Μουσική
• Στυλιστική σύνθεση

Διπλωματική εργασία
Τρεις κατηγορίες:
• Διατριβή κειμένου που περιλαμβάνει βιβλιογραφική /
αρχειακή / επιτόπια επιστημονική έρευνα, ανάλυση και
τεκμηρίωση
• Portfolio τελικών παραδοτέων μαζί με θεωρητική εργασία
μικρότερης έκτασης. Το portfolio μπορεί να περιλαμβάνει:
καλλιτεχνικές μουσικοθεραπευτικές δράσεις, επιτόπιες
συνεντεύξεις, χρήση εφαρμογών ή λογισμικού για
δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού, κ.ά.
• [για κατεύθυνση σύνθεσης] Portfolio έργων μαζί με
θεωρητική/αναλυτική εργασία

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
• Γουλάκη-Bουτυρά Aλεξάνδρα
Καθηγήτρια
• Σαμαράς Χρήστος
Καθηγητής
• Λαπιδάκης Μιχαήλ
Καθηγητής
• Λαπιδάκη Eλένη
Καθηγήτρια
• Νίκα-Σαμψών Ευανθία
Καθηγήτρια
• Kαϊμάκης Iωάννης
Καθηγητής
• Καμπουρόπουλος Βασίλειος-Αιμίλιος,
Αναπληρωτής Καθηγητής
• Τσούγκρας Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
• Παπαδέλης Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
• Αλεξάνδρου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
• Παστιάδης Κωνσταντίνος
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
• Σακαλλιέρος Γεώργιος
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
• Στεφάνου Δανάη-Μαρία
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
• Χάρδας Κωνσταντίνος
Επίκουρος καθηγητής
• Ζαφρανάς Νικόλαος
Επίκουρος καθηγητής
• Γιαννόπουλος Εμμανουήλ
Επίκουρος καθηγητής
• Κίτσος Θεόδωρος
Επίκουρος καθηγητής
• Ψαλτοπούλου Θεοδώρα
Επίκουρη καθηγήτρια
• Κίτσιος Γεώργιος
Λέκτορας

Δραστηριότητες
Χορωδία Τμήματος
Μουσικών Σπουδών
«Τρισεύγενη Καλοκύρη»
(διευθ. Εριφύλη Δαμιανού)

– εμφανίσεις στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό
– συνεργασία με σολίστες και με
οργανικά σύνολα ή ορχήστρες

Δραστηριότητες
Εργαστήριο Σύγχρονης Μουσικής
(διευθ. Μιχάλης Λαπιδάκης)
– Εκτέλεση και προώθηση της ελληνικής και
παγκόσμιας σύγχρονης μουσικής.
Συνεργασία με επαγγελματικά σύνολα
σύγχρονης μουσικής, συμμετοχή
φοιτητών, συνθετών και ερμηνευτών.
– Συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης για την ετήσια διοργάνωση
του «Εργαστηρίου Σύγχρονης Μουσικής»,
στο οποίο παρουσιάζονται έργα νέων
Ελλήνων συνθετών.

Δραστηριότητες
Μουσικό Πολύτροπο (διευθ. Γ. Καϊμάκης)
Σύνολο παραδοσιακής μουσικής που παρουσιάζει
μουσικοχορευτικές παραστάσεις
(εμφανίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό)

Δραστηριότητες
Συναυλίες σε συνεργασία με χώρους της
Θεσσαλονίκης (Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο,
αίθουσα δοκιμών Κρατικής Ορχήστρας,
Τελλόγλειο Ίδρυμα, Μέγαρο Μουσικής, Κρατικό
Ωδείο Θεσσαλονίκης)
– παρουσίαση έργων του παγκόσμιου ρεπερτορίου
– εκτέλεση των έργων των φοιτητών σύνθεσης
Σύνολο Παλαιάς Μουσικής
(συντονισμός: Θεόδωρος Κίτσος)
Σύνολο Eλεύθερου Aυτοσχεδιασμού
(συντονισμός: Δανάη Στεφάνου)
Βυζαντινή χορωδία
(συντονισμός: Μ. Αλεξάνδρου, Ε. Γιαννόπουλος)

Δραστηριότητες
C. A. L. M. : Community Action in Learning Music – Κοινοτική
Δράση στη Μάθηση της Μουσικής (υπεύθ. Ελένη Λαπιδάκη)
Διδασκαλία μουσικής από ομάδες φοιτητών σε δημόσια σχολεία που δεν
έχουν δάσκαλο μουσικής (δράση και σε σχολεία με μαθητές με
πολιτισμικές, γλωσσικές ιδιαιτερότητες ή προβλήματα υγείας)

Δραστηριότητες
Αρχείο Μουσικής Εικονογραφίας (υπεύθ. Αλεξάνδρα
Γουλάκη-Βουτυρά)
Συγκέντρωση, τεκμηρίωση και καταλογογράφηση εικαστικών
παραστάσεων και φιλολογικών πηγών, που σχετίζονται με την ελληνική
μουσική, τον χορό, και το θέατρο από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες
Διοργάνωση Πανελλήνιων και Διεθνών Συνεδρίων
σε συνεργασία με άλλα Τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων
και με καταξιωμένους διεθνείς επιστημονικούς φορείς
(CIM, ESCOM, ISME, IMS, AAWM, Ε.Ε.Μ.Ε., κ.α.)
– από το 2007: ετήσια διατμηματικά συνέδρια της Ελληνικής
Μουσικολογικής Εταιρείας
– 2008: Conference for Interdisciplinary Musicology
– 2010: Beyond the Centers – Musical Avant Gardes since 1950
– 2011: Crossroads: Greece as an intercultural pole of
musical thought and creativity
– 2012: ESCOM/ICMPC Joint Conference
– 2018: AAWM/FMA (Analytical Approaches to World Music /
Folk Music Analysis) Joint Conference

Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες
• Συνεργασία με την Ελληνική Μουσικολογική
Εταιρεία (ΕΜΕ)
• Μουσικές και μουσικολογικές εκδόσεις
• Συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού,
ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών με ERASMUS
• Ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση
• Βραβεία φοιτητών και διδασκόντων (ΑΡΙΣΤΕΙΑ)

Διακρίσεις
• Συχνή βράβευση των φοιτητών της κατεύθυνσης
σύνθεσης σε διαγωνισμούς και διάκρισή τους σε
αναθέσεις έργων από ελληνικούς και διεθνείς
καλλιτεχνικούς οργανισμούς
• Διακρίσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
σε διαγωνισμούς υποτροφιών
• Διακρίσεις φοιτητών στον τομέα της μουσικής
ερμηνείας

Ερευνητικά Προγράμματα
COINVENT
Concept Invention Theory - Θεωρία εφεύρεσης εννοιών (2013-2016),
χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα FP7 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
C.A.L.M.
Community Action in Learning Music - Kοινοτική Δράση στην Μάθηση της
Μουσικής
TIMELY
Time In MEntaL activitY: theoretical, behavioral, bioimaging and clinical
perspectives

ΕΠΕΑΕΚ
Χρηματοδότηση Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Αρχική
Επαγγελματική Κατάρτιση"

Ερευνητικές Ομάδες
Ομάδα Γνωσιακής και Υπολογιστικής Μουσικολογίας
Το ερευνητικό πεδίο της ερευνητικής ομάδας CCM είναι εγγενώς διεπιστημονικό
συγκεντρώνοντας διάφορους τομείς της έρευνας, όπως η μουσικολογία, η
μουσική θεωρία και ανάλυση,η γνώστική λειτουργία, ακουστική αντίληψη, η
ακουστική, η γλωσσολογία, η πληροφορική, η τεχνητή νοημοσύνη και οι
νευροεπιστήμες.

CR.E.A.M (Δημιουργικές Συναντήσεις Τέχνης και Μουσικής)
Η ομάδα CR.E.A.M ενεργοποιεί τη δημιουργική ενασχόληση των φοιτητών με τον
ήχο και την εικόνα προκειμένου να επεκτείνουν τη δημιουργικότητά τους πέρα
από τους ρόλους και τις ειδικότητες που το πανεπιστήμιο και την κοινωνία
αναθέτει σε αυτούς.

Ερευνητικές Ομάδες
Ομάδα Παλαιογραφίας Βυζαντινής Μουσικής
Η ομάδα έχει ως σκοπό τη διεύρυνση και εμβάθυνση γνώσεων σχετικά με την παλαιά
βυζαντινή παρασημαντική, την καλλιέργεια του επιστημονικού διαλόγου και την αναζήτηση
νέων προσεγγίσεων στη διδασκαλία Παλαιογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής.
Ομάδα Κριτικής Μουσικής Ιστοριογραφίας
H ομάδα συστάθηκε σε συνεργασία με διδακτορικούς και προπτυχιακούς φοιτητές του
Α.Π.Θ., καθώς και πρόσφατους αποφοίτους, με σκοπό:
– Την ανίχνευση και ιστορική αποτύπωση πολλαπλών, υποκειμενικά διαμορφωμένων, ή/και
λιγότερο γνωστών όψεων της μουσικής, με έμφαση στις ανεξερεύνητες μουσικές πρακτικές
– Την σκιαγράφηση σύγχρονων προβληματικών πάνω στα πλαίσια συγκρότησης κυρίαρχων
αφηγήσεων της Ιστορίας της Μουσικής
– Τον συνεχή, συστηματικό προβληματισμό πάνω σε βασικά επιστημολογικά ερωτήματα
όπως: Τι συνιστά έγκυρη, αξιόλογη ιστορική καταγραφή; Πότε; Πού; Γιατί; Από ποιούς, και
για ποιούς;

Μετά το πτυχίο
• Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
«Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και
της Εικόνας για την Εκπαίδευση και τη Παραγωγή»
• Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Η
Βυζαντινή Μουσική Επιστήμη και Καλλιτεχνική Δημιουργία»

• Διδακτορικό στη Μουσικολογία / Μουσική Παιδαγωγική
• Διδακτορικό στη Σύνθεση

Δεξιότητες που καλλιεργούνται
Οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει,
δύνανται να αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες:
α) τη διδασκαλία της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, καθώς και στα Μουσικά Σχολεία,
β) την ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα στον τομέα της Μουσικολογίας
(Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία, Εθνομουσικολογία, Βυζαντινή
Μουσικολογία, κ.α.)
γ) την ανάλυση και την κριτική μουσικής,
δ) την σύγχρονη μουσική σύνθεση και δημιουργία,
ε) τη διδασκαλία των θεωρητικών της μουσικής και της σύνθεσης σε
Ωδεία/Μουσικές Σχολές και Μουσικά Σχολεία,
στ) την εφαρμογή και χρήση τεχνολογιών μουσικής/ήχου και πολυμέσων
ζ) την μουσικοθεραπεία και την ειδική μουσική αγωγή
η) την οργάνωση και τη διεύθυνση μουσικών συνόλων έντεχνης και παραδοσιακής
μουσικής
θ) την ανάληψη συμβουλευτικών και συντονιστικών ρόλων σε ιδρύματα και
προγράμματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μουσικής, και στον
ευρύτερο χώρο του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής παραγωγής.

Επαγγελματική Προοπτική
Εκπαίδευση
Παιδαγωγική επάρκεια μέσω ολοκλήρωσης συγκεκριμένων
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών
Διδασκαλία ή συμβουλευτική εργασία σε δημόσια & ιδιωτική
προσχολική, Α΄βάθμια, Β΄βάθμια, Γ΄βάθμια εκπαίδευση & σε
ωδεία
Προώθηση / εφαρμογή καινοτόμων και διαθεματικών
δραστηριοτήτων στη μουσική εκπαίδευση και την εκπαίδευση
μέσω της μουσικής (εργαστήρια, πρότζεκτ, σεμινάρια ομαδικής
δημιουργικότητας, διά βίου μάθησης, χρήσης & ανάπτυξης νέων
τεχνολογιών στην εκπαίδευση κλπ.)

Επαγγελματική Προοπτική
Τεχνολογία
Μουσική παραγωγή ή/και σύνθεση με χρήση τεχνολογίας,
σε τομείς όπως διαφήμιση, ραδιόφωνο, τηλεόραση,
θέατρο και κινηματογράφος
Παραγωγή & ηχητική αναπαραγωγή για συναυλίες και
παραστάσεις
Ανάπτυξη μουσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών
Ανάπτυξη διαδικτυακών μουσικών εφαρμογών

Επαγγελματική Προοπτική
Σύνθεση
Σύγχρονη μουσική για τοπικά & διεθνή μουσικά σύνολα &
σολίστ
Συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς για πρωτότυπη
μουσική επένδυση δράσεων & εκδηλώσεων

Διαθεματική συνεργασία με καλλιτέχνες από το χώρο του
θεάτρου, του χορού, του κινηματογράφου & της
λογοτεχνίας

Επαγγελματική Προοπτική
Έρευνα
Εργασία σε πανεπιστήμια & επιστημονικά ιδρύματα στην Ελλάδα & το
εξωτερικό
Συντονιστική, συμβουλευτική ή βοηθητική εργασία σε ιστορικά
αρχεία, μουσεία, πολιτιστικά & κοινωφελή ιδρύματα
Καταγραφή και τεκμηρίωση μουσικών προφορικών παραδόσεων
ή/και ανεξερεύνητων καλλιτεχνικών τάσεων & ιδιωμάτων
Διεπιστημονική ή/και εφαρμοσμένη έρευνα σε συνεργασία με
ανεξάρτητους επιστημονικούς, κοινωνικούς & εκπαιδευτικούς φορείς

Επαγγελματική Προοπτική
Πολιτιστική Διαχείριση
Συντονισμός / διοργάνωση δράσεων & εκδηλώσεων με μουσικό ή
ευρύτερο καλλιτεχνικό περιεχόμενο
Συντονισμός μουσικών / καλλιτεχνικών συνόλων
Βοηθητική ή συμβουλευτική εργασία σε καλλιτεχνικά, πολιτιστικά &
κοινωφελή ιδρύματα & ανεξάρτητους πολιτιστικούς φορείς (π.χ.
αίθουσες συναυλιών, θέατρα, πολυχώρους κλπ)
Αρχειοθέτηση / επιστημονική έρευνα & αποτίμηση μουσικού
αρχειακού υλικού
Ανάδειξη & προώθηση τοπικών & παραδοσιακών μουσικών
πρακτικών

Επαγγελματική Προοπτική
Κοινωνική Δράση
Εργασία με ευπαθείς ομάδες & μειονότητες
Μουσικοθεραπεία
Βοηθητική ή συμβουλευτική εργασία σε κοινωνικούς
φορείς

Οργάνωση / συντονισμός προγραμμάτων μουσικής στην
κοινότητα

Επαγγελματική Προοπτική
Από το 2016, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν
αμοιβόμενη πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενους φορείς όπως πολιτιστικά
ιδρύματα, ορχήστρες και μουσικά σύνολα, αρχεία και συλλογές με μουσικό ή/και
οπτικοακουστικό υλικό, στούντιο μουσικής παραγωγής και εταιρείες ανάπτυξης
μουσικού λογισμικού και εφαρμογών, εταιρείες παραγωγής και διοργάνωσης
εκδηλώσεων, μουσικά φεστιβάλ, αίθουσες συναυλιών, πολυχώρους τεχνών, θέατρα,
μουσεία, κ.α.
Η πρακτική άσκηση γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση ΑΠΘ"
και περιλαμβάνει εργασία μερικής απασχόλησης διάρκειας 2 μηνών για επιλεγμένο
αριθμό φοιτητών σε συνεργαζόμενους φορείς. Τα έξοδα αμοιβής και ασφάλισης των
φοιτητών καλύπτονται από το πρόγραμμα και δεν βαραίνουν τον εργοδότη.
Οι κύκλοι πρακτικής άσκησης κάθε έτους καθώς και οι διαθέσιμες θέσεις για κάθε
κύκλο ανακοινώνονται περίπου 1 μήνα πριν την έναρξη της άσκησης.

Περισσότερες πληροφορίες http://www.mus.auth.gr/

