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ΔΗΑΓΩΓΖ
Σν ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη «πγθξηηηθή Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο
Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε πξφηππα
κνπζηθά ηκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ: Mία πξφηαζε αξηζηείαο ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο».
Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο απηνχ πξνέθπςε απφ πξνζσπηθνχο αιιά θαη
γεληθφηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην θαιχηεξν δπλαηφ
πξνθίι πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη έλα θαιιηηερληθφ κνπζηθφ ηκήκα ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, φπσο ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο, ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα ζεξαπεχεη ακηγψο ηελ εθαξκνζκέλε
θαιιηηερληθή κνπζηθή παηδεία. Ζ πξνζσπηθή εκπεηξία ηεο θνίηεζεο ζην
ζπγθεθξηκέλν ηκήκα έδσζε αθφκε κεγαιχηεξε ψζεζε ζηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηέηνηαο εξγαζίαο.
Ζ εξγαζία απηή επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ, ηελ
νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζπγθξηηηθά κε αληίζηνηρα παλεπηζηεκηαθά κνπζηθά
ηκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλα δηεζλψο γηα ηελ αξηζηεία ηνπο. Γίλεηαη
πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ Σκήκαηνο, κε θχξην
ζηφρν ηελ πξφηαζε πξαθηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηε βειηηζηνπνίεζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ, ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο
Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, θαη θαη’ επέθηαζε ζηε
βειηίσζε ηεο παξερφκελεο θαιιηηερληθήο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο.
πγθεθξηκέλα, ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο αθνξά ζε κία ηζηνξηθή αλαδξνκή
ζηελ ηξηηνβάζκηα κνπζηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα θαη ζηε ζπδήηεζε θάπνησλ
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ζρεηηθψλ ζεκείσλ ζην λέν – πξνο ςήθηζε σο πξνο ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο
ζπγγξαθήο – λνκνζρέδην γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, πνπ απνηειεί θαη ην θπξίσο κέξνο ηεο
κειέηεο, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ην πξφγξακκα θαη ν θαλνληζκφο ζπνπδψλ θαζψο
θαη ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ηνπ Royal Academy of Music ηνπ Λνλδίλνπ, θαη ηνπ
Juilliard School of Music ηεο Νέαο Τφξθεο. Ζ επηινγή ησλ δχν παξαπάλσ
παλεπηζηεκηαθψλ κνπζηθψλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ έγηλε κε βάζε ην θξηηήξην ηεο
δηεζλνχο αλαγλψξηζήο ηνπο θαη ηεο θαηά γεληθή παξαδνρή αξηζηείαο ηνπο σο πξνο ηε
ιεηηνπξγία, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξερφκελε θαιιηηερληθή κνπζηθή εθπαίδεπζε.
Σέινο, ζην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζπγθξίλνληαη ηα ηξία κνπζηθά ηδξχκαηα,
ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην δεχηεξν κέξνο, σο πξνο ην πξφγξακκα θαη ηνλ
θαλνληζκφ ζπνπδψλ, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη παξαηίζεληαη ηα
ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε απηή.
Θα ήζεια, ζην ζεκείν απηφ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα
θαζεγήηξηά κνπ, θπξία ηάκνπ, ε ζπκβνιή θαη ε βνήζεηα ηεο νπνίαο ήηαλ εμαηξεηηθά
ρξήζηκε θαη νπζηαζηηθή γηα ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο απηήο. Δπραξηζηψ επίζεο ηε
ζπλεπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα, θπξία Ρεληδεπέξε Σζψλνπ, ε νπνία κε θαζνδήγεζε κε
πξνζπκία φηαλ ρξεηάζηεθα ηε ζπκβνπιή ηεο, θαη θπξίσο ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ
ππνζηήξημή θαη ηε βνήζεηα ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα επηινγέο κνπ.
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1. ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡO
1.1. Ηζηοπική αναδπομή ηηρ ηπιηοβάθμιαρ μοςζικήρ εκπαίδεςζηρ ζηην Δλλάδα.
Πρόλογος
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα ηκήκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο κνπζηθήο
εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο θαηά ζεηξά δεκηνπξγίαο. Γειαδή, αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην
Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (1986), ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο
Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (1991),
ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ (1992) θαη ηέινο ην Σκήκα
Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (1996). Κάζε
ηκήκα εμεηάδεηαη σο πξνο ηε θπζηνγλσκία ηνπ, ην πξφγξακκα θαη ηνλ θαλνληζκφ
ζπνπδψλ ηνπ θαη σο πξνο άιιεο ξπζκίζεηο νξγαλσηηθήο θχζεσο πνπ θξίλνληαη άμηεο
λα αλαθεξζνχλ, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ παξαπάλσ
ηκεκάησλ.

Σμήμα Μοςζικών ποςδών ηηρ σολήρ Καλών Σεσνών ηος Απιζηοηελείος
Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ
Φσζιογνωμία ηοσ Σμήμαηος
Σν Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ, ην νπνίν αλήθεη ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ
ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, είλαη ην πξψην παλεπηζηεκηαθφ
ηκήκα κνπζηθψλ ζπνπδψλ πνπ ιεηηνχξγεζε ζηελ Διιάδα. Ηδξχζεθε ην 1984,
ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 169/1984, ελψ ε ιεηηνπξγία ηνπ μεθίλεζε ην
1986. Απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2002 ιεηηνπξγεί ζηηο λέεο ηνπ εγθαηαζηάζεηο, νη
νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Θέξκεο Θεζζαινλίθεο.
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Πρόγραμμα και Κανονιζμός ποσδών
Σν αξρηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ν Καλνληζκφο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο
ζπζηάζεθαλ ην Μάην ηνπ 1986 απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ
θνηηεηψλ θαη ηα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ελψ θαηά ηα εηθνζηπέληε έηε πνπ έρεη
δηαλχζεη ην Σκήκα κέρξη ζήκεξα έγηλαλ δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο
ζε απηά. Χζηφζν, νη ηξνπνπνηήζεηο θαη νη ζπκπιεξψζεηο απηέο δελ άιιαμαλ
νξγαληθά ην γεληθφ ραξαθηήξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Καλνληζκνχ πνπδψλ ηνπ
Σκήκαηνο.
Σν Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηνρεχεη
ζηελ

παξνρή

εμεηδηθεπκέλσλ

γλψζεσλ

ζρεηηθψλ

κε

ηνπο

θιάδνπο

ηεο

Μνπζηθνινγίαο, ηεο Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο χλζεζεο. Έηζη, ζήκεξα
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο λα αθνινπζήζνπλ είηε ηελ
θαηεχζπλζε

ηεο

«Μνπζηθνινγίαο»,

ή

ηελ

θαηεχζπλζε

ηεο

«Μνπζηθήο

Παηδαγσγηθήο», ή ηελ θαηεχζπλζε ηεο «χλζεζεο». Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί
πσο ηα καζήκαηα, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011 ηνπ
Σκήκαηνο, είλαη θνηλά γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο «Μνπζηθνινγίαο» θαη ηελ θαηεχζπλζε
ηεο «Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο», θαζψο αθφκα πσο ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη
κνπζηθνινγηθήο θχζεσο, ελψ ειάρηζηα αθνξνχλ ζην κνπζηθνπαηδαγσγηθφ ρψξν. Πην
ζπγθεθξηκέλα, απφ ηα εβδνκήληα-επηά καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ηα ηξηάληα-νθηψ
είλαη κνπζηθνινγηθά θαη ηα επηά κφλν κνπζηθνπαηδαγσγηθά.
Ζ θαηεχζπλζε ηεο «χλζεζεο» ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 20022003. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ 2010-2011 ηνπ Σκήκαηνο, ζηελ
θαηεχζπλζε ηεο «χλζεζεο» κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θνηηεηέο κεηά ην πξψην έηνο
θνίηεζήο ηνπο ζην Σκήκα, εθφζνλ έρνπλ πεξαηψζεη επηηπρψο θάπνηα καζήκαηα ηεο
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ζρνιήο, ηα νπνία ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε
θαηεχζπλζε θαη έπεηηα απφ εμεηάζεηο θξίλεηαη ην απνηέιεζκα.
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ 2010-2011 ηα καζήκαηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ δηαθξίλνληαη ζε «Τπνρξεσηηθά», «Τπνρξεσηηθά θαη’
Δπηινγή» θαη «Διεχζεξεο Δπηινγήο». Αθφκα, θάζε κάζεκα δηδάζθεηαη ηξεηο ψξεο
ηελ εβδνκάδα θαη αληηζηνηρεί ζε ηξεηο δηδαθηηθέο κνλάδεο. Ζ ιήςε πηπρίνπ νξίδεηαη
ζην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δέθα εμακήλσλ θαη γηα ηελ απφθηεζή ηνπ ν
θνηηεηήο νθείιεη λα ζπκπιεξψζεη εθαηφλ-ελελήληα-νθηψ (198) δηδαθηηθέο κνλάδεο
θαη ηξηαθφζηεο (300 ECTS) πηζησηηθέο κνλάδεο. Οη κνλάδεο απηέο ζπγθεληξψλνληαη
απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηεο ζρνιήο θαη απφ ηε ζπγγξαθή ηεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Δηδηθφηεξα,

νη

θνηηεηέο

ηνπ

Σκήκαηνο

Μνπζηθψλ

πνπδψλ

ηνπ

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ νθείινπλ λα εμεηαζηνχλ επηηπρψο ζε φια ηα
«Τπνρξεσηηθά» καζήκαηα ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο, ηα νπνία πξνζθέξνπλ κία
γεληθή γλψζε ηνπ εθάζηνηε δηδαζθνκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Δπηπξνζζέησο, νθείινπλ λα
πεξαηψζνπλ κε επηηπρία ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ καζεκάησλ, πνπ αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία «Τπνρξεσηηθά θαη’ Δπηινγή». Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011
ππάξρεη ε επρέξεηα λα δηεμαρζνχλ ηα «Τπνρξεσηηθά θαη’ Δπηινγή» καζήκαηα ππφ
κνξθή ζεκηλαξίνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη θνηηεηέο κε ηελ ελεξγή θαη δηαδξαζηηθή
ηνπο ζπκκεηνρή ζηα ζεκηλάξηα, κέζα απφ παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ θαη ζπδεηήζεηο
γχξσ απφ ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο, εηζάγνληαη ζε κία δηαδηθαζία
πξαγκάησζεο κηαο απηφλνκεο έξεπλαο θαη παξνπζίαζεο ζέκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα.
Πέξα ησλ «Τπνρξεσηηθψλ» θαη ησλ «Τπνρξεσηηθψλ θαη’ Δπηινγή»
καζεκάησλ, νη θνηηεηέο νθείινπλ λα επηιέμνπλ θαη καζήκαηα «Διεχζεξεο
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Δπηινγήο». χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ 2010-2011, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
επηινγήο καζεκάησλ «Διεχζεξεο Δπηινγήο» ηφζν απφ ην γεληθφ πξφγξακκα ηνπ
Σκήκαηνο, φζν θαη απφ άιια Σκήκαηα ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ αξθεί απηά
λα κε ζρεηίδνληαη κε ηε κνπζηθνινγία ή ηε κνπζηθή παηδαγσγηθή, γηα ηνπο
ζπνπδαζηέο ησλ δχν αληίζηνηρσλ θαηεπζχλζεσλ θαη κε ηελ «πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη
ζε απηά πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη αληηζηνηρία ζε δηδαθηηθέο κνλάδεο». Σέινο,
απαξαίηεηε γίλεηαη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 ε ζπγγξαθή Γηπισκαηηθήο
Δξγαζίαο θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πεληαεηνχο
δηάξθεηαο ζπνπδψλ.
Αμηνζεκείσηε ζεσξείηαη ε αλαθνξά ζηελ Αθαδεκατθή ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ
ζπνπδψλ κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν master. Δηδηθφηεξα, ε χγθιεηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζηε κε αξηζκφ 2832/2-2-11 ζπλεδξίαζή ηεο κε ζέκα
«Αθαδεκατθή ηζνδπλακία ηίηινπ ζπνπδψλ» γλσζηνπνίεζε ζηηο 14/2/2011 ηε
«ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ζε απνθνίηνπο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ αθνξά ζηελ αθαδεκατθή ηζνδπλακία ηνπ πηπρίνπ
κε δίπισκα ππφ ηε δηεζλή νλνκαζία master, θαζφζνλ νη ζπνπδέο ζην Σκήκα είλαη
πεληαεηνχο θνίηεζεο, νινθιεξψλνληαη ζε δέθα εμάκελα, πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα
εκβάζπλζεο θαη εμεηδίθεπζεο, θαζψο θαη ηελ εθπφλεζε πξσηφηππεο πηπρηαθήο
εξγαζίαο εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο εμακήλνπ, πνπ
εμεηάδεηαη απφ νκάδα κειψλ ΓΔΠ, θαη ην ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ
αληηζηνηρεί ζε ηξηαθφζηεο πηζησηηθέο κνλάδεο (300 ECTS)».
Άλλες Ρσθμίζεις Οργανωηικής Φύζεως
1)Παξνρέο
χκθσλα

κε

ηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Αξηζηνηειείνπ

(http://www.auth.gr/students/services/index_el.html),
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ζηνπο

Παλεπηζηεκίνπ
θνηηεηέο

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ παξέρνληαη θάπνηεο νηθνλνκηθέο, δηνηθεηηθέο, ηαηξηθέο θαη άιιεο
ππεξεζίεο θαη δηεπθνιχλζεηο, έηζη ψζηε νη ίδηνη λα νινθιεξψζνπλ φζν πην άλεηα
είλαη εθηθηφ, ηηο ζπνπδέο ηνπο. Αμηνζεκείσηε είλαη αθφκα ε ιεηηνπξγία ελφο
«Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο», ην νπνίν ζπκβνπιεχεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο θνηηεηέο γηα
ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο θαη γηα ηε κεηέπεηηα ζηαδηνδξνκία
ηνπο.
ην ρψξν ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ζηε Θέξκε Θεζζαινλίθεο, φπνπ
ζηεγάδεηαη ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ, ππάξρνπλ εθηφο απφ ηνπο ρψξνπο
δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ, κία λεζίδα ππνινγηζηψλ, έλα εξγαζηήξην κνπζηθήο
πιεξνθνξηθήο, έλαο εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρψξνο ζίηηζεο θαη κία βηβιηνζήθε. Ζ
βηβιηνζήθε ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011 ηνπ Σκήκαηνο πεξηιακβάλεη
6000 βηβιία, 600 ηεθκήξηα (έληππα ή ειεθηξνληθά), ηα νπνία δίλνπλ γεληθφηεξεο ή
εηδηθφηεξεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα επηζηεκνληθά πεδία θαη
θαηεγνξηνπνηνχληαη σο «πιεξνθνξηαθφ πιηθφ», 1500 παξηηηνχξεο, 2500 cd
κνπζηθήο, 350 dvd, 160 παιαίηππα, 1500 δηπισκαηηθέο εξγαζίεο θνηηεηψλ, 60
δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο. Δπίζεο, ε βηβιηνζήθε ιακβάλεη ηαθηηθά ηεχρε 60 πεξηνδηθψλ,
ηα πεξηζζφηεξα ησλ νπνίσλ είλαη μελφγισζζα. ηνπο θνηηεηέο ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ απφ ηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ
Αξηζηνηειείνπ, θαζψο

θαη

απφ φιεο

ηηο

βηβιηνζήθεο

ηνπ

Αξηζηνηειείνπ

Παλεπηζηεκίνπ κεηά ηελ επίδεημε ηεο εηδηθήο θάξηαο βηβιηνζήθεο.
2)Δηζαγσγή ζην Σκήκα θαη Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο
Ζ εηζαγσγή ζην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ γίλεηαη είηε κε Παλειιαδηθέο είηε κε θαηαηαθηήξηεο
εμεηάζεηο. Απφ Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εηζάγνληαη καζεηέο απφ φιεο ηηο
θαηεπζχλζεηο, νη νπνίνη εμεηάδνληαη επηπιένλ ζηελ «Αξκνλία» θαη ζηνλ «Έιεγρν
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Μνπζηθψλ Ηθαλνηήησλ». ηα εηδηθά απηά καζήκαηα είλαη απαξαίηεην λα πεηχρνπλ
βαζκφ κεγαιχηεξν ηεο βάζεο, ε νπνία ηζνχηαη κε δέθα. Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφ λα
εηζαρζνχλ κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο πηπρηνχρνη Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ
Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.) ή Αλψηεξσλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Σ.Δ.Η.).
Δπηηπρφληεο είλαη απφ ηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ 2010 ζαξάληα καζεηέο, ελψ
ζχκθσλα κε ηε γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα εηζαγσγή πελήληα
καζεηψλ απφ ην 2011 θαη εμήο. Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ απφ θαηαηαθηήξηεο
εμεηάζεηο πξνθχπηεη απφ ηνλ εθάζηνηε αξηζκφ εηζαθηέσλ απφ παλειιαδηθέο
εμεηάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο
(http://www.mus.auth.gr/cms/?q=node/14), ηζνχηαη κε ην 2% επί ηνπ αξηζκνχ
εηζαθηέσλ γηα ηνπο πηπρηνχρνπο Α.Δ.Η. θαη 5% επί ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ γηα ηνπο
πηπρηνχρνπο Α.Σ.Δ.Η.
Δθηφο απφ ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ην Σκήκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
εθπφλεζεο

δηδαθηνξηθήο

δηαηξηβήο

είηε

ζηελ

θαηεχζπλζε

«Μνπζηθνινγίαο/Μνπζηθνπαηδαγσγηθήο» είηε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο «χλζεζεο».
3)Καιιηηερληθά Δξγαζηήξηα- Καιιηηερληθέο Οκάδεο
ην Σκήκα δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ Δξγαζηήξηα,
Δξεπλεηηθέο Οκάδεο θαη Μνπζηθά χλνια. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά απνξξένπλ απφ
ηηο αλάγθεο καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζην Σκήκα.
Σν επηέκβξην ηνπ 2009 δεκηνπξγήζεθε, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ
2010-2011, ην «Δξγαζηήξην χγρξνλεο Μνπζηθήο» ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ
αλαπιεξσηή θαζεγεηή Μηράιε Λαπηδάθε κε ζθνπφ ηελ «εμππεξέηεζε εξεπλεηηθψλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο». Σν εξγαζηήξην απηφ
ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο «χλζεζεο» ζε πξνπηπρηαθφ,
κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ επίπεδν.
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Σν 1996 ζπζηάζεθε ην «Αξρείν Μνπζηθήο Δηθνλνγξαθίαο» απφ ηελ
θαζεγήηξηα Αιεμάλδξα Γνπιάθε Βνπηπξά κε ζηφρν, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ
πνπδψλ, ηε «ζπγθέληξσζε, ηεθκεξίσζε θαη θαηαινγνγξάθεζε εηθαζηηθψλ
παξαζηάζεσλ θαη θηινινγηθψλ πεγψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιεληθή κνπζηθή, ηνλ
ρνξφ θαη ην ζέαηξν απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηηο κέξεο καο».
Σν 2000 ηδξχζεθε ην Μνπζηθνπαηδαγσγηθφ Δξεπλεηηθφ Κέληξν C.A.L.M.
(Community Action in Learning Music, Κνηλνηηθή Γξάζε ζηε Μάζεζε ηεο
Μνπζηθήο) κε ζθνπφ ηελ «εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθήο παηδαγσγηθήο»,
ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011. Άιιεο Δξεπλεηηθέο Οκάδεο, πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα είλαη ε CR.E.A.M.(Creative Encounters with Art and Music,
Γεκηνπξγηθέο πλαληήζεηο Σέρλεο θαη Μνπζηθήο) θαη ε «Οκάδα Παιαηνγξαθίαο
Βπδαληηλήο Μνπζηθήο».
Γχν είλαη ηα Μνπζηθά χλνια πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ ην 1994 ζην Σκήκα
Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ην «Μνπζηθφ Πνιχηξνπν»
θαη ε Υνξσδία «Σξηζεχγελε Καινθχξε».

Σμήμα Μοςζικών ποςδών ηηρ Φιλοζοθικήρ σολήρ ηος Δθνικού και
Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών
Φσζιογνωμία ηοσ Σμήμαηος
ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1987 δφζεθε απφ ηε χγθιεην, ζχκθσλα κε ην
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 527 – φπσο θαίλεηαη ζην 1ν ηεχρνο ηνπ Φχιινπ 223 ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο πνπ δεκνζηεχηεθε ηελ 1ε Οθησβξίνπ 1987, εληνιή
ίδξπζεο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ σο ζπγαηξηθφ Σκήκα ηεο Φηινζνθηθήο
ρνιήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ζ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο νξίδεηαη ην αθαδεκατθφ έηνο 1991-1992, χζηεξα απφ
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γλψκε θαη απφθαζε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο πγθιήηνπ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 9
Οθησβξίνπ ηνπ 1989. ηελ εηζήγεζε εκεξίδαο πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν Μειεηψλ
θαη Σεθκεξίσζεο (ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ.) ηεο Οκνζπνλδίαο Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο
(ΟΛΜΔ) ζηηο 18/4/2005 κε ηίηιν «Ζ Μνπζηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα-Ο ξφινο
ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Μνπζηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ» αλαθέξζεθε,
ζχκθσλα κε ηνλ Γεκήηξε Αλδξψλε, πσο ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο Αζήλαο
παξέρεη πεξηζζφηεξν κνπζηθνινγηθέο ζπνπδέο θαη είλαη ζεσξεηηθφ, αιιά επεηδή «δελ
κπνξεί λα ππάξρεη κνπζηθή ρσξίο ηελ πξάμε πξνζθέξεη ηθαλφ αξηζκφ καζεκάησλ
ζηνπο θνηηεηέο, ψζηε νη ίδηνη λα είλαη πιήξσο θαηαξηηζκέλνη κνπζηθνιφγνη».
Πρόγραμμα και Κανονιζμός ποσδών
Σν 2010 ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Δζληθνχ
θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πξνρψξεζε ζε κεηαξξχζκηζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ, κε ζηφρν ην πηπρίν πνπ ζα ρνξεγείηαη λα είλαη
αθαδεκατθά ηζφηηκν κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν master. Οη θαηεπζχλζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ
έθηνηε

ζην

Σκήκα,

ζχκθσλα

κε

ηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

(http://www.music.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/kanonismos-neoy-programmatosspoydon.html),

είλαη

ε

«Ηζηνξηθή

-

πζηεκαηηθή

Μνπζηθνινγία»,

ε

«Δζλνκνπζηθνινγία θαη Πνιηηηζκηθή Αλζξσπνινγία», ε «Μνπζηθή Αθνπζηηθή θαη
Σερλνινγία Ήρνπ» θαη ε «Βπδαληηλή Μνπζηθνινγία». Όπσο θαίλεηαη απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε ζειίδα, ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ βξίζθεηαη ζε κία πεξίνδν
πξνζαξκνγήο, φπνπ ηζρχνπλ ηαπηφρξνλα ξπζκίζεηο ηνπ παιαηνχ θαη ηνπ λένπ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.
Ζ θαηεχζπλζε ηεο «Ηζηνξηθήο-πζηεκαηηθήο Μνπζηθνινγίαο» εμεηάδεη ηε
ζρέζε ηεο αηζζεηηθήο, ηεο θηινζνθίαο, ηεο ηδενινγίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο
ηζηνξηνγξαθίαο, ηεο ζεκεηνγξαθίαο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο κε ηηο ζπλζεηηθέο
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δηαδηθαζίεο κνπζηθψλ έξγσλ φισλ ησλ επνρψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε
θαηεχζπλζε απηή αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη ηζηνξία ηεο έληερλεο
επξσπατθήο θαη ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο.
Ζ θαηεχζπλζε «Δζλνκνπζηθνινγίαο θαη Πνιηηηζκηθήο Αλζξσπνινγίαο»
εμεηάδεη ηελ εμέιημε κνπζηθψλ πνιηηηζκψλ παγθνζκίσο, εζηηάδνληαο ζηε ζρέζε
αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ κε ηε κνπζηθή. Αληηθείκελν ηεο
θαηεχζπλζεο «Μνπζηθή Αθνπζηηθή θαη Σερλνινγία Ήρνπ» είλαη ε ζρέζε ηεο
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ κε ηε κνπζηθή.
Γειαδή, νη ζπνπδαζηέο ηεο δηδάζθνληαη γλσζηηθά αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηε
κνπζηθή αθνπζηθή, ηε κνπζηθή ηερλνινγία, ηελ ειεθηξναθνπζηηθή κνπζηθή, ηε
κνπζηθή πιεξνθνξηθή, ηελ ερνιεςία θαη ηε κνπζηθή κε καζεκαηηθά. Σέινο, ε
θαηεχζπλζε ηεο «Βπδαληηλήο Μνπζηθνινγίαο» αζρνιείηαη κε ηε ζεσξεηηθή αιιά θαη
κε ηελ πξαθηηθή βπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή κνπζηθή, ηηο νπνίεο εμεηάδεη ζην
πιαίζην ηεο ρξηζηηαληθήο νξζνδνμίαο ηφζν σο ηέρλε, φζν θαη επηζηεκνληθά.
Γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ, ε νπνία νξίδεηαη ζην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα
ησλ δέθα εμακήλσλ, απαηηείηαη ε επηηπρήο πεξάησζε πελήληα-δχν καζεκάησλ θαη ε
ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Σα καζήκαηα απηά δηαθξίλνληαη ζε είθνζη-ηξία
«Τπνρξεσηηθά

Μαζήκαηα

Κνξκνχ»,

δεθαπέληε

«Τπνρξεσηηθά

Μαζήκαηα

Καηεχζπλζεο», δψδεθα «Μαζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο» θαη δχν «εκηλάξηα». Ζ
δήισζε ηεο επηιεγφκελεο θαηεχζπλζεο γίλεηαη, ζχκθσλα κε ην Νέν Πξφγξακκα
πνπδψλ, κεηά ην πέκπην εμάκελν θαη εθφζνλ ν θνηηεηήο έρεη νινθιεξψζεη κε
επηηπρία ηνπιάρηζηνλ ηα καζήκαηα θνξκνχ κε ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο
ζπγθεθξηκέλεο θαηεχζπλζεο.
Σα «Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Κνξκνχ» είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνπο θνηηεηέο
φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ, επεηδή θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηε κνπζηθή θαηάξηηζε ησλ
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απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο. Σα «Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Καηεχζπλζεο» είλαη
ππνρξεσηηθά αιιά δηαθνξεηηθά ζε θάζε θαηεχζπλζε. Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο
έρνπλ ηελ επρέξεηα λα επηιέγνπλ «Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Καηεχζπλζεο» άιισλ
θαηεπζχλζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα ππνινγίδνληαη σο
καζήκαηα «Διεχζεξεο Δπηινγήο».
Σα καζήκαηα «Διεχζεξεο Δπηινγήο» είλαη καζήκαηα, ηα νπνία επηιέγνπλ λα
παξαθνινπζήζνπλ νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο θαη κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ ηε
δηθή ηνπο είηε απφ άιιε θαηεχζπλζε. Δπίζεο, κέρξη ηέζζεξα απφ απηά κπνξεί λα
επηιερζνχλ αλάκεζα ζηα καζήκαηα άιισλ Σκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ή
άιισλ ζρνιψλ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σα
«εκηλάξηα» πξνζθέξνληαη κεηά ην ηξίην εμάκελν θαη νη θνηηεηέο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ έλα ζε θάζε εμάκελν. Σέινο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε
πηπρηαθή εξγαζία είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο.
Άλλες Ρσθμίζεις Οργανωηικής Φύζεως
1)Παξνρέο
Σν Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο φισλ
ησλ ζρνιψλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ ππεξεζίεο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
(http://www.uoa.gr/foithtes/paroxes-drasthriothtes.html), ζηνρεχνπλ κεηαμχ άιισλ
ζηε «δηακφξθσζε νινθιεξσκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ηφπνπ».
Ηδηαίηεξε είλαη ε κέξηκλα γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζε επαίζζεηεο θνηλσληθέο
νκάδεο, φπσο ησλ απφξσλ θαη ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο.
Ζ βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηεο
Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη
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πεξηέρεη βηβιία ζρεηηθά κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο
ζρνιήο, δηεζλή θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ερνγξαθήζεηο.
εκαληηθή είλαη ε χπαξμε ελφο Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο, ην νπνίν παξέρεη
ππεξεζίεο ζηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο απφθνηηνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη πξνεηνηκάδεη
ηελ φζν ην δπλαηφλ νκαιφηεξή ηνπο έληαμε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν.
2) Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο
Σν Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηνπ Δζληθνχ θαη
Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Μνπζηθψλ
πνπδψλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ ίδηνπ παλεπηζηεκίνπ άξρηζαλ, ζχκθσλα κε
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο
(http://www.media.uoa.gr/grads/graduateprograms/music_culture_and_communicatio
n.html), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 ηε ιεηηνπξγία ελφο Γηαηκεκαηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο

Μεηαπηπρηαθψλ

πνπδψλ

ζηε

«Μνπζηθή

Κνπιηνχξα

θαη

επηθνηλσλία. Αλζξσπνινγηθέο θαη επηθνηλσληαθέο πξνζεγγίζεηο ηεο Μνπζηθήο». Σν
Μεηαπηπρηαθφ απηφ πξφγξακκα είλαη δηεηέο θαη ζε απηφ είλαη απαξαίηεηε ε επηηπρήο
πεξάησζε δέθα καζεκάησλ θαη ε εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο.
Δπηπιένλ, ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ζηελ Αζήλα πξνζθέξεη, ζχκθσλα
κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηδηθήο
χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία θαηαηέζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, ηζρχεη απφ ην
Φεβξνπάξην ηεο ίδηαο ρξνληάο

θαη γλσζηνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ

(http://www.music.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/kanonismos-didaktorikondiatribon.html), ηελ επρέξεηα «εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηα επηζηεκνληθά
αληηθείκελα πνπ θαιχπηεη ην πξφγξακκά ηνπ». Ζ δηάξθεηα ηεο δηαηξηβήο απηήο
αληηζηνηρεί ζε έμη αθαδεκατθά έηε, απφ ηα νπνία απαηηνχληαη ηξία γηα εξεπλεηηθή
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δηαδηθαζία θαη πξνεηνηκαζία ηεο έξεπλαο θαη ηξία γηα έξεπλα, ζπγγξαθή θαη
πξνεηνηκαζία θαηάζεζήο ηεο.
3)Καιιηηερληθά Δξγαζηήξηα- Καιιηηερληθέο Οκάδεο
ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο Αζήλαο ιεηηνπξγνχλ ηξία εξγαζηήξηα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ιεηηνπξγεί ην εξγαζηήξην «Μειέηεο ηεο Διιεληθήο Μνπζηθήο»
ηεο θαηεχζπλζεο «Ηζηνξηθήο θαη πζηεκαηηθήο Μνπζηθνινγίαο», ην εξγαζηήξην
«Δζλνκνπζηθνινγίαο θαη Πνιηηηζκηθήο Αλζξσπνινγίαο» ηεο νκψλπκεο θαηεχζπλζεο
θαη ην εξγαζηήξην «Μνπζηθήο Αθνπζηηθήο Σερλνινγίαο», ην νπνίν επίζεο ππάγεηαη
ζηελ νκψλπκή ηνπ θαηεχζπλζε. Οπζηαζηηθά, ιεηηνπξγεί έλα εξγαζηήξην ζε θάζε
θαηεχζπλζε πιελ ηεο λενζχζηαηεο θαηεχζπλζεο ηεο «Βπδαληηλήο Μνπζηθήο».
Πξνβιέπεηαη ε πηζαλφηεηα ζχζηαζεο ελφο λένπ ηέηαξηνπ εξγαζηεξίνπ, ην νπνίν ζα
επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηεο Βπδαληηλήο κνπζηθήο θαη ζα ππάγεηαη ζηε λέα απηή
θαηεχζπλζε.
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ «Μνπζηθήο Αθνπζηηθήο Σερλνινγίαο», αιιά
θαη ησλ δηδαζθφλησλ καζεκάησλ κε ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν δεκηνπξγήζεθε
έλα επαγγεικαηηθφ studio ερνγξαθήζεσλ θαη επεμεξγαζίαο ήρνπ θαη κία αίζνπζα
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, εμνπιηζκέλε κε ηα απαξαίηεηα, κνπζηθά θαη κε,
εγθαηεζηεκέλα πξνγξάκκαηα θαη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο.
ην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ, σο κφληκα θαιιηηερληθά ζρήκαηα, ε «Μηθηή
Υνξσδία», ε «Οξρήζηξα Γσκαηίνπ» θαη ν «Βπδαληηλφο Υνξφο» θαζψο θαη έμη
εξεπλεηηθέο νκάδεο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο
(http://www.music.uoa.gr/ereyna.html), ζηνρεχνπλ ζηελ «πξναγσγή ελφο επξένο θαη
ζπκπαγνχο ηξφπνπ ζθέςεο ζην επηζηεκνληθφ πιαίζην ησλ κνπζηθψλ ζπνπδψλ».
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4)πλεξγαζίεο
Σν Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ θαη
Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, έρεη δηαπξάμεη πνιχηηκεο ζπλεξγαζίεο κε
αμηφινγνπο θνξείο. Κάπνηνη απφ απηνχο είλαη ε «Δζληθή Λπξηθή θελή», ην
«Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ», ην «Χδείν Αζελψλ» θαη ην «Δξεπλεηηθφ
Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγηεηλήο».
Σέινο, ην Σκήκα ζπλεξγάδεηαη κε πνιιά Σκήκαηα ειιεληθψλ θαη μέλσλ
παλεπηζηεκίσλ, φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ (http://www.music.uoa.gr/totmima/synergazomena-panepistimia.html),

κεηαμχ

ησλ

νπνίσλ

ην

«Queen’s

University of Belfast», ην «Universite de Lyon» θαη ην «Humbolt University». ηε
ζπλεξγαζία ησλ ηξηψλ απηψλ Παλεπηζηεκίσλ κε ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο
Αζήλαο ζπκπεξηιακβάλεηαη αληαιιαγή θνηηεηψλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα
Erasmus.

Σμήμα Μοςζικών ποςδών Ηονίος Πανεπιζηημίος
Φσζιολογία ηοσ Σμήμαηος
Σν Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ιεηηνπξγεί απφ ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 1992 ζηελ Κέξθπξα. χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο
(http://music.ionio.gr/gr/department/), ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηνλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ είλαη «ην κφλν ειιεληθφ ίδξπκα πνπ δηαζέηεη πιήξεο πξφγξακκα θαη
ππνδνκή Μνπζηθήο Αθαδεκίαο ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν».
Δπηπξφζζεηα, ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο είλαη ην φηη
πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ εμεηδηθεπκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο γλψζεηο πνπ
αθνξνχλ ζπάληνπο θαη δπζεχξεηνπο γηα ηελ Διιάδα θιάδνπο, φπσο ην
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Δθθιεζηαζηηθφ Όξγαλν, ε Σδαδ, ε Παιαηά Μνπζηθή, ε Ζιεθηξναθνπζηηθή Μνπζηθή
ή ε Μνπζηθνζεξαπεία.
Πρόγραμμα και Κανονιζμός ποσδών
χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011 ηνπ Σκήκαηνο, νη θνηηεηέο
θαινχληαη λα επηιέμνπλ κεηαμχ ηξηψλ θαηεπζχλζεσλ: ηεο «Μνπζηθήο χλζεζεο», ηεο
«Μνπζηθήο Δθηέιεζεο» θαη ησλ «Μνπζηθψλ Δπηζηεκψλ». πλεπψο, απφ ηε
«Μνπζηθή χλζεζε» θαη απφ ηε «Μνπζηθή Δθηέιεζε» πξνθχπηνπλ καέζηξνη
ρνξσδίαο ή νξρήζηξαο, εθηειεζηέο νξγάλσλ θαη ηξαγνπδηζηέο, ελψ νη «Μνπζηθέο
Δπηζηήκεο» θαιχπηνπλ ην θάζκα ηεο Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο, ηεο Μνπζηθήο
Σερλνινγίαο θαη ηεο Μνπζηθνινγίαο.
Κάζε θαηεχζπλζε απνηειείηαη άηππα απφ θάπνηεο ππνθαηεπζχλζεηο. Γηα
παξάδεηγκα, ε θαηεχζπλζε ηεο «Μνπζηθήο χλζεζεο» απνηειείηαη απφ ηελ θιαζηθή
ζχλζεζε, ηε ζχλζεζε ειεθηξνληθήο κνπζηθήο, ηε ζχλζεζε Σδαδ θαη ηε ζχλζεζε ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο Σέρλεο ηεο Παξάζηαζεο. Ο ρσξηζκφο απηφο ζε ππνθαηεπζχλζεηο
αθνξά θπξίσο ηα «Πηπρηαθά Μαζήκαηα», φηαλ νη θνηηεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ
ζρεηηθά κε πνηα ππνθαηεχζπλζε ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ. Σα «Πηπρηαθά Μαζήκαηα»,
πνπ

ζχκθσλα

κε

ηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Σκήκαηνο

(http://music.ionio.gr/gr/program/sub/curriculum.php) παξαθνινπζνχλ νη θνηηεηέο
ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εμακήλσλ, θαζνξίδνπλ ηηο ππνθαηεπζχλζεηο.
Σα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζην Σκήκα είλαη πξνζεθηηθά επηιεγκέλα,
θαζψο θαίλεηαη πσο θαιχπηνπλ κε επάξθεηα πνιιέο πηπρέο ηεο κνπζηθήο. χκθσλα
κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ 2010-2011, δηαθξίλνληαη ζε «Γεληθά Τπνρξεσηηθά»,
«Τπνρξεσηηθά Καηεχζπλζεο», «Τπνρξεσηηθά Δπηιεγφκελα Καηεχζπλζεο» θαη ζε
«Διεχζεξεο Δπηινγέο».
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Σα «Γεληθά Τπνρξεσηηθά» είλαη ηα καζήκαηα ηα νπνία είλαη γηα ηνπο
θνηηεηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ ππνρξεσηηθά, θαζψο ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα
ηηο κνπζηθέο ηνπο ζπνπδέο. Σα «Τπνρξεσηηθά Καηεχζπλζεο» είλαη ηα καζήκαηα πνπ
είλαη ππνρξεσηηθά ζε θάζε θαηεχζπλζε θαη δηαθέξνπλ απφ θαηεχζπλζε ζε
θαηεχζπλζε.
Σα «Τπνρξεσηηθά Δπηιεγφκελα Καηεχζπλζεο» είλαη ηα καζήκαηα πνπ
επηιέγνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ νη θνηηεηέο αλάινγα κε ηελ ππνθαηεχζπλζε πνπ
επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ θαη πνπ απνηεινχλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα γηα ηα
«Πηπρηαθά Μαζήκαηα» ηεο αληίζηνηρεο ππνθαηεχζπλζεο. Δπνκέλσο, νη θνηηεηέο ζα
έπξεπε λα έρνπλ απφ λσξίο απνθαζίζεη πνηά ππνθαηεχζπλζε ζα αθνινπζήζνπλ ζηα
ηειεπηαία εμάκελα, έηζη ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ απφ ηελ αξρή ηεο θνίηεζήο ηνπο ηα
αλάινγα «Τπνρξεσηηθά Δπηιεγφκελα Καηεχζπλζεο».
Σέινο, ηα καζήκαηα «Διεχζεξεο Δπηινγήο» είλαη ηα καζήκαηα πνπ επηιέγεη ν
εθάζηνηε θνηηεηήο λα παξαθνινπζήζεη αλεμαξηήησο θαηεχζπλζεο. Χο καζήκαηα
«Διεχζεξεο Δπηινγήο» πξνζθέξνληαη φια ηα καζήκαηα ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο,
ελψ έσο πέληε απφ απηά είλαη δπλαηφ λα πξνέξρνληαη απφ άιια Σκήκαηα ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ.
Ζ ιήςε πηπρίνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπγθέληξσζε ηξηάληα πηζησηηθψλ κνλάδσλ
(30 ECTS) αλά εμάκελν, άξα ζπλνιηθά ηξηαθνζίσλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (300
ECTS), αθνχ ε ειάρηζηε δηάξθεηα θνίηεζεο αληηζηνηρεί ζε δέθα εμάκελα.
Άλλες Ρσθμίζεις Οργανωηικής Φύζεως
1)Παξνρέο
εκαληηθή είλαη ε χπαξμε ηεζζάξσλ ζηνχληην πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα
Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ
Ζιεθηξναθνπζηηθήο

Μνπζηθήο

(studio
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κνπζηθήο

πιεξνθνξηθήο,

studio

ειεθηξναθνπζηηθήο κνπζηθήο θαη ερνιεςίαο, αλαινγηθφ studio θαη studio ζχλζεζεο
ήρνπ) θαη ηεο βηβιηνζήθεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 12000 βηβιία, 6000 παξηηηνχξεο,
45000 ερνγξαθήζεηο ζε βηλχιην θαη cd, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, πεξηνδηθά αξρείνπ
θαη ζπλδξνκέο. χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011, ζηελ βηβιηνζήθε
βξίζθνληαη αθφκε ε βηβιηνζήθε ηνπ Υ. Ξαλζνπδάθε θαη δπζεχξεηεο παξηηηνχξεο θαη
βηβιία ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο απφ ηε κνπζηθή βηβιηνζήθε ηνπ
ζπλζέηε Γ.Α. Παπατσάλλνπ (1910-1989). Σέινο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο
ζηε βηβιηνζήθε ησλ άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαζψο επίζεο θαη
ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, κέζσ ειεθηξνληθήο ζπλδξνκήο.
2)Δηζαγσγή ζην Σκήκα θαη Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο
Ογδφληα θνηηεηέο εηζάγνληαη ζην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηνλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ κέζσ Παλειιαδηθψλ ή Καηαηαθηήξησλ Δμεηάζεσλ θάζε ρξφλν. Απφ
ηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ καζεηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ
κεηά απφ επηηπρή ηνπο εμέηαζε ζηα δχν εηδηθά κνπζηθά καζήκαηα.
Σν Σκήκα παξέρεη θάζε ρξφλν ζε δψδεθα πηπρηνχρνπο Αλψηαησλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.) θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Σκεκάησλ Μνπζηθψλ
πνπδψλ ή άιισλ κνπζηθψλ ηκεκάησλ ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ ηε δπλαηφηεηα
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε «Μνπζηθή Δξκελεία». Δηδηθφηεξα, πξνζθέξεηαη ε
δπλαηφηεηα «Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο εμεηδίθεπζεο ζηηο εμήο επηά θαηεπζχλζεηο:
«Γηεχζπλζε

Οξρήζηξαο»,

«Γηεχζπλζε

Υνξσδίαο»,

«Μνλσδία»,

«Δθηέιεζε

Μνπζηθνχ Οξγάλνπ», «Σδαδ», «Γηδαθηηθή Μνπζηθνχ Οξγάλνπ» θαη «Μνπζηθή
Γσκαηίνπ».
Δπηπιένλ, κεηά απφ ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δμεηδίθεπζεο,
νη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα πξνρσξήζνπλ ζε εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο
Γηαηξηβήο, ε νπνία δηαξθεί ην ιηγφηεξν ηξία ρξφληα, ζε κία απφ ηηο ηξεηο
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θαηεπζχλζεηο πνπ πξνζθέξεη ην Σκήκα, δειαδή ζηε «Μνπζηθή Δξκελεία», ζηε
«χλζεζε» ή ζηηο «Μνπζηθέο Δπηζηήκεο».
3)Καιιηηερληθά Δξγαζηήξηα- Καιιηηερληθέο Οκάδεο
ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ζπζηάζεθαλ
εξγαζηήξηα, εξεπλεηηθέο νκάδεο θαη Μνπζηθά χλνια. Σν ηκήκα εθδίδεη επίζεο ην
επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ «Μνπζηθφο Λφγνο». Αθφκε, απφ ην 2003 ιεηηνπξγεί ε
Θεξηλή Αθαδεκία ηεο ζρνιήο.
Σν 2000 ηδξχζεθε ην «Δξγαζηήξην Διιεληθήο Μνπζηθήο». Αληηθείκελν ηνπ
εξγαζηεξίνπ απηνχ είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011 ηνπ
Σκήκαηνο, ε «ηζηνξία, αηζζεηηθή, ζεσξία, αλάιπζε θαη πξνβνιή» ηεο αξραίαο,
κεζαησληθήο

θαη

λέαο

κνπζηθήο.

Σν

2003

ζπζηάζεθε

ην

«Δξγαζηήξην

Ζιεθηξναθνπζηηθήο Μνπζηθήο Έξεπλαο θαη Δθαξκνγψλ», θαη ζηνρεχεη, ζχκθσλα κε
ηνλ Οδεγφ ηνπ Σκήκαηνο, ζηελ «έξεπλα θαη παξαγσγή πξσηφηππνπ έξγνπ εληφο ηνπ
επξχηεξνπ ηνκέα ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο ζηε κνπζηθή θαη
γεληθφηεξα ζηελ ερεηηθή ηέρλε». ηα παξαπάλσ εξγαζηήξηα ζπκκεηέρνπλ θαζεγεηέο
θαη θνηηεηέο, πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί, ηνπ Σκήκαηνο.
Με ηε κνπζηθή ηνπ Μεζαίσλα, ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ Μπαξφθ αζρνιείηαη
ην «Δξγαζηήξην Παιαηάο Μνπζηθήο», ην νπνίν ηδξχζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2004.
ην εξγαζηήξην ζπκκεηέρνπλ επίθνπξνη θαζεγεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ
Σκήκαηνο.
Αθφκε ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο Μνπζηθά χλνια: «πκθσληθή
Οξρήζηξα», «Υνξσδία», «Φσλεηηθφ χλνιν», ην νπνίν απνηειείηαη απφ θνηηεηέο
ηνπ πέκπηνπ θαη ηνπ έθηνπ εμακήλνπ, «Ηφλην χλνιν Παιαηάο Μνπζηθήο», «χλνιν
Διεχζεξνπ Απηνζρεδηαζκνχ», «Ionian Brass Ensemble», «Ionian Jazz Ensemble»,
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«Ηφλην Κνπηληέην Υάιθηλσλ Πλεπζηψλ», «χλνιν ηνπ Μεζαίσλα θαη ηεο
Αλαγέλλεζεο» θαη «Φαιηηθφο Υνξφο».
Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003 θαη θάζε Ηνχιην ιεηηνπξγεί ε Θεξηλή Μνπζηθή
Αθαδεκία ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011
ηνπ Σκήκαηνο, κία «εθπαηδεπηηθή πξσηνβνπιία κε ζηφρν λα δηεπξχλεη ηηο κνξθσηηθέο
επθαηξίεο

ησλ

ζπνπδαζηψλ».

ηε

Θεξηλή

Μνπζηθή

Αθαδεκία

δηδάζθνπλ

«δηαθεθξηκέλνη Έιιελεο θαη μέλνη εηδηθνί». Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζπληίζεηαη
απφ εηδηθά καζήκαηα πηάλνπ, εγρφξδσλ θαη κνλσδίαο, ηδαδ θαη κνπζηθήο ηερλνινγίαο
θαη ζεκηλάξηα γηα ηελ Αξραία Διιεληθή Μνπζηθή θαη ηε χλζεζε, ελψ ε ζπκκεηνρή
ζε απηά γίλεηαη έλαληη θνκίζηξσλ.

Σμήμα Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ
Οικονομικών και Κοινωνικών Δπιζηημών
Σν Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ απνηειεί ζεκαληηθφ αληηθείκελν κειέηεο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο. Δμαηηίαο ηνπ φηη απαηηείηαη κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζηελ
αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ψζηε
ην ίδην λα ζπγθξηζεί κε ηα πξφηππα κνπζηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο, κία
ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε –ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ειιεληθά κνπζηθά ηκήκαηα ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηνπνζεηείηαη ζην επφκελν κέξνο ηεο εξγαζίαο.
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1.2. Ζ ηπιηοβάθμια μοςζική εκπαίδεςζη μέζα ζηο πλαίζιο ηος νέος νομοζσεδίος
ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα ζρνιηαζηνχλ θάπνηα ζεκεία
ηνπ λένπ – πξνο ςήθηζε σο πξνο ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο –
λνκνζρεδίνπ γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν νηθείν θείκελν δηαβνχιεπζεο, ην
νπνίν αθνξά ηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα θαη ηα δεκφζηα ηερλνινγηθά ηδξχκαηα, θέξεη
ηνλ ηίηιν

«Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ̇ απηνδηνίθεζε

,

ινγνδνζία, πνηφηεηα, εμσζηξέθεηα».
Αξρηθά, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε γεληθή παξνχζα θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο,
ε νπνία επεξεάδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηαπηφρξνλα φκσο ην θαζηζηά ππεχζπλν
παξάγνληα γηα ηε βειηίσζήο ηεο. Έλα απφ ηα θπξίαξρα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε ειιεληθή θνηλσλία είλαη αδηακθηζβήηεηα ε νηθνλνκηθή
θξίζε. Γηα λα επηηχρεη ε έμνδνο ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε απηή απαηηείηαη κία
«θηλεηνπνίεζε ησλ ζεζκψλ ηεο πνιηηείαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο» θαη κία
«ελεξγνπνίεζε κίαο πνιπδηάζηαηεο δηαδηθαζίαο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη ππεξεζληθφ
επίπεδν» (ζει. 3). Ζ δηαδηθαζία απηή βαζίδεηαη, ζχκθσλα κε ην νηθείν θείκελν: «ζε
κνξθσκέλνπο, θαηαξηηζκέλνπο θαη θξηηηθά ελεκεξσκέλνπο πνιίηεο, ζηελ αμηνπνίεζε
ηεο ηερλνινγίαο θαη ηε ζπλερή πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ζηελ ελζάξξπλζε ηεο
πνηνηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ εκπλέεηαη απφ ηε γλψζε, ζηελ αλάπηπμε κηαο
πνιππνιηηηζκηθήο, αλνηρηήο θαη αλεθηηθήο θνηλσλίαο» (ζει. 3). Γίλεηαη, ινηπφλ,
θαλεξφ πσο «ε δεκφζηα αλψηαηε εθπαίδεπζε θαιείηαη λα αλαιάβεη πξσηαγσληζηηθφ
ξφιν ζηε αλαδήηεζε δηεμφδνπ απφ ηελ θξίζε» (ζει. 4).
Όπσο θαίλεηαη απφ ην θείκελν δηαβνχιεπζεο, πξνσζείηαη κία πξνζπάζεηα
δηεχξπλζεο ησλ δπλαηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ησλ κεηαιπθεηαθψλ
δεκνζίσλ ηδξπκάησλ κέζσ ηεο «ζχλδεζεο ηίηισλ ζπνπδψλ, γλψζεσλ, πξνζφλησλ θαη
δεμηνηήησλ» (ζει. 3), κε θχξηα νδφ ηε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ πξνγξακκάησλ
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ζπνπδψλ, ηε ιήςε καζεκάησλ απφ δηάθνξα ηκήκαηα ή ζρνιέο ηνπ ίδηνπ ή
δηαθνξεηηθψλ παλεπηζηεκίσλ.
ην λνκνζρέδην παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηε
θζίλνπζα πνξεία ηεο δεκφζηαο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπνπ απηή εκθαλίδεηαη.
Απηνί είλαη «ε άθξηηε ίδξπζε ηδξπκάησλ θαη ηκεκάησλ – ρσξίο ηε δηαζθάιηζε ηεο
αλαγθαίαο θαη νπζηαζηηθήο δηεχξπλζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
επηινγψλ ησλ λέσλ, ε νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζή ηνπο – ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε
ηα επηηεχγκαηα θαη νη αλάγθεο ηνπο, ε πεξηνξηζκέλε απηνηέιεηά ηνπο θαη νη
αλαπνηειεζκαηηθνί γξαθεηνθξαηηθνί έιεγρνη θαη ν ηερλεηφο πεξηνξηζκφο ησλ
επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ» (ζει. 4). Με ηηο πξνηάζεηο πνπ
ηίζεληαη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε επηδηψθεηαη κέζα απφ ηελ «αιιαγή ηνπ ηξφπνπ
επνπηείαο, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ ηδξπκάησλ, ε αληηκεηψπηζε θαη αλαζηξνθή
ησλ νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αδπλακηψλ θαη ε νηθνδφκεζε ηεο λέαο
ηαπηφηεηαο ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο» (ζει. 10). Δηδηθφηεξα, θχξηνο ζηφρνο είλαη ηα
δεκφζηα παλεπηζηεκηαθά θαη ηερλνινγηθά ηδξχκαηα «λα ππεξεηνχλ ηνλ πνιίηε θαη λα
πξσηαγσληζηνχλ ζηελ πνηφηεηα, ηελ αξηζηεία, ην θχξνο θαη ην ζεβαζκφ ζηελ
Δπξψπε θαη ηνλ θφζκν» (ζει. 10).
Σα δεκφζηα ηδξχκαηα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο νθείινπλ λα είλαη, ζχκθσλα
κε ην θείκελν δηαβνχιεπζεο «εμσζηξεθή» θαη «ζε δηαξθή θαη δεκηνπξγηθή
αιιειεπίδξαζε κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία» (ζει. 4). Ζ ζπγγξαθέαο ηεο
νηθείαο εξγαζίαο ζπκπιεξψλεη πσο ε αιιειεπίδξαζε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο κε
ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία είλαη αλαπφθεπθηε θαη ήδε ππάξρνπζα, σζηφζν είλαη
αλαγθαίν ε αιιειεπίδξαζε απηή λα εληαζεί θαη λα γίλεη σθέιηκε, δεκηνπξγηθή θαη
παξαγσγηθή, λα είλαη κία ζεηηθή, πξννδεπηηθή θαη αλνδηθήο πνξείαο αιιειεπίδξαζε.
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Δπίζεο, ηα δεκφζηα ηδξχκαηα απαηηείηαη λα «απνηεινχλ ρψξνπο δεκηνπξγίαο
θαη πξνψζεζεο λέσλ ηδεψλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ, θαζψο θαη εθαιηήξην γηα λέα
πνηνηηθή απαζρφιεζε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα, βαζηζκέλε ζηε γλψζε, ηελ ηερλνινγία
θαη ηελ θαηλνηνκία» (ζει. 4), δειψλνληαο έηζη ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία,
θαηλνηνκίεο θαη λέεο ηδέεο, αλάπηπμε – θαη φρη κφλν παξαθνινχζεζε – ηεο
ηερλνινγίαο θαζψο θαη δηεχξπλζε ηεο γλψζεο, δεκηνπξγία δειαδή κνξθσκέλσλ,
θαηαξηηζκέλσλ θαη θξηηηθά ελεκεξσκέλσλ πνιηηψλ.
Φπζηθά, ε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πξνυπνζέηεη ηε
βειηίσζε

νιφθιεξνπ

ηνπ

δεκνζίνπ

εθπαηδεπηηθνχ

ζπζηήκαηνο,

απφ

ηελ

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κέρξη ηε ιπθεηαθή θαη κεηαιπθεηαθή
εθπαίδεπζε θαη ηε δηεχξπλζε επθαηξηψλ κάζεζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο.
χκθσλα κε ηε γξάθνπζα, ε δηα βίνπ κάζεζε έρεη νπζία θαη πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ
φηαλ δνκείηαη ζηε βάζε ελφο ζηηβαξνχ θαη απνδνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
χκθσλα κε ην παξφλ θείκελν δηαβνχιεπζεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
πξνθιήζεηο θαη ηα πεξηζζφηεξα δηαθπβεχκαηα ησλ αιιαγψλ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε
είλαη «θνηλά κε εθείλα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο» (ζει. 5).
πληζηάηαη, ινηπφλ, λα δηδαρηεί ε Διιάδα απφ ηηο επηηπρίεο θαη ηηο απνηπρίεο ησλ
αιιαγψλ ησλ άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα πξνζαξκφζεη ηηο
επηηπρίεο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα.
εκαληηθή ζεσξείηαη ε δπλαηφηεηα πνπ εμαζθαιίδεη ζε θάζε ίδξπκα ν λένο –
πξνο ςήθηζε σο πξνο ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο – λφκνο πιαίζην «λα
θαζνξίδεη ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία θαη ηε δηαδξνκή ηνπ πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή,
αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή ηνπ θαηαμίσζε κέζσ ηνπ δηθνχ ηνπ Δζσηεξηθνχ
Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο» (ζει. 7). Πξέπεη λα δηεπξπλζεί ε επειημία ησλ ηδξπκάησλ,
ε δπλαηφηεηα πιήξνπο θαη νπζηαζηηθήο απηνδηνίθεζήο ηνπο θαη ε δπλαηφηεηα
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δηακφξθσζεο ησλ θαηάιιεισλ γηα ην εθάζηνηε ίδξπκα ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ηεο
ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηαο θαη θπζηνγλσκίαο. Απηφ ζεσξείηαη απαξαίηεην εμαηηίαο ηεο
χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ζηα δηάθνξα παλεπηζηεκηαθά θαη ηερλνινγηθά
ηδξχκαηα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ νπνίσλ έρεη παξνπζηάζεη κεγάιε αχμεζε ζηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (ζει. 8). Ζ δπλαηφηεηα απηή γηα ειεπζεξία ηνπ θάζε ηδξχκαηνο
γηα θαζνξηζκφ ηεο ηδηαίηεξεο θπζηνγλσκίαο ηνπ, παξέρεη ειπίδεο ψζηε θαη ηα
θαιιηηερληθά κνπζηθά ηκήκαηα λα είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο
αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα αλάπηπμε θαη επηηπρή πνξεία.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν δηαβνχιεπζεο, απφ ηα
παλεπηζηεκηαθά θαη ηα ηερλνινγηθά ηδξχκαηα «δελ απνηξέπνληαη απνηειεζκαηηθά ηα
θαηλφκελα βίαο, θνκκαηηζκνχ θαη επλνηνθξαηίαο» (ζει. 9). Έηζη, «ε δεκφζηα
πεξηνπζία δελ πξνζηαηεχεηαη θαη δελ αμηνπνηείηαη κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν,
πξνο φθεινο ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο» (ζει. 9). Σν
γεγνλφο, ινηπφλ, φηη «ζεκειηψδεηο θαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο ειεπζεξίεο ησλ
κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο δελ είλαη ζηελ πξάμε θαηνρπξσκέλεο» πεξηνξίδεη
ηε δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ησλ ηδξπκάησλ ζηηο «αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ηεο
επξχηεξεο θνηλσλίαο γηα κφξθσζε, παξαγσγή θαη δηάδνζε ηεο γλψζεο, γηα
εθπαίδεπζε θαη έξεπλα κε πνηφηεηα θαη αληίθξηζκα, φρη κφλν ζε ηνπηθφ αιιά θαη ζε
δηεζλέο επίπεδν» (ζει. 9).
Ζ λέα ηαπηφηεηα ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα επηηεπρζεί,
ζχκθσλα κε ην λνκνζρέδην, κε ηδξχκαηα, ηα νπνία ζα θαζνξίδνπλ κφλα ηνπο, ηνπο
ζηφρνπο ηνπο, ηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή θπζηνγλσκία ηνπο, ηε ζηξαηεγηθή,
δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλψηαηε
εθπαίδεπζε ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο. Σα ηδξχκαηα
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απηά νθείιεηαη λα αθνινπζνχλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο δηεζλείο θαλφλεο ηεο
αθαδεκατθήο δενληνινγίαο.
εκαληηθή ζεσξείηαη ε χπαξμε ηζρπξψλ κεραληζκψλ θνηλσληθήο ινγνδνζίαο.
Απφ ηελ χπαξμε ησλ ηζρπξψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ θνηλσληθήο
ινγνδνζίαο ζα πξνθχπηεη κία ζπλερή αμηνιφγεζε ζηνπο ζηφρνπο, ηα επηηεχγκαηα θαη
ηα απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εθάζηνηε ηδξχκαηνο, ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζηηο
πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο πνπ ζα έρνπλ πξνεγεζεί κεηαμχ απηψλ θαη ηεο πνιηηείαο.
ηελ πεξίπησζε ελφο θαιιηηερληθνχ ηκήκαηνο, ε γξάθνπζα ζεσξεί φηη ηέηνηνπ ηχπνπ
αμηνιφγεζε θαη ινγνδνζία, βαζηζκέλε ζε θξηηήξηα αθαδεκατθήο θαη θαιιηηερληθήο
παξαγσγήο θαη δξάζεο, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ πξφνδν ελφο
ηέηνηνπ ηκήκαηνο θαη ζηε δηακφξθσζε ηζρπξφηεξσλ δεζκψλ κε ηελ θνηλσλία.
Δπηπιένλ, απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε αλαλέσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ,
ελψ ε πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο απφ επηζηεκνληθέο επηηξνπέο ηνπ δηεζλνχο
ρψξνπ ζα πξνζδψζεη θχξνο θαη αξηζηεία ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ έξεπλα. Καηά ηελ
άπνςε ηεο ζπγγξαθέσο, κηα ηέηνηα πηζηνπνίεζε απφ επηηξνπέο ζεκαληηθψλ
κνπζηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ηα
θαιιηηερληθά κνπζηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο, ζηε δηακφξθσζε πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ, εθάκηιισλ ησλ θαιχηεξσλ ηεο αιινδαπήο.
Αθφκε, ε λέα ηαπηφηεηα ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα
επηηεπρζεί, ζχκθσλα κε ην λνκνζρέδην, κέζα απφ ηελ εμσζηξέθεηα πνπ πξέπεη λα
επηδείμεη ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γειαδή, νθείιεηαη ηα ηδξχκαηα λα βξίζθνληαη
ζε ζπλερή θαη απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε κε ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ ζε
ηνπηθφ, εζληθφ, επξσπατθφ αιιά θαη παγθφζκην επίπεδν. Ο απαξαίηεηνο, ζχκθσλα κε
ην νηθείν θείκελν δηαβνχιεπζεο, απηφο παξάγνληαο δείρλεη εκκέζσο ηελ
νπζηαζηηθφηεηα ηεο παξνχζαο ζπγθξηηηθήο κειέηεο. ηφρνο είλαη, κεηαμχ άιισλ, λα
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πξσηαγσληζηνχλ ηα ειιεληθά ηδξχκαηα δηεζλψο ζηε βάζε ηεο αθαδεκατθήο ηνπο
πνηφηεηαο θαη αξηζηείαο.
Δπίζεο, αλάκεζα ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην νηθείν θείκελν δηαβνχιεπζεο
αιιαγέο αλαθέξεηαη ε «ζπλέλσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, κε
ζηφρν ηε δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο θξίζηκεο κάδαο γηα βέιηηζηα εθπαηδεπηηθά θαη
επηζηεκνληθά απνηειέζκαηα» (ζει. 10). χκθσλα κε ζθέςεηο ηεο ζπγγξαθέσο ηεο
νηθείαο εξγαζίαο, «θξίζηκε κάδα» είλαη ζρεηηθή θαη αλάινγε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη
εξεπλεηηθήο θπζηνγλσκίαο, ηεο ζηξαηεγηθήο, ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ηκεκάησλ ή ηδξπκάησλ πνπ ζπλελψλνληαη. Δίλαη ζεκαληηθφ, αλ ζπκβνχλ ηέηνηεο
ζπγρσλεχζεηο ζε θαιιηηερληθά ηκήκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, απηέο λα
γίλνπλ κε γλψκνλα ηελ αληηζηνηρία ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ησλ
ηκεκάησλ απηψλ.
Όπσο θαίλεηαη απφ ην λνκνζρέδην, ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε παξνπζία κηαο
«λέαο, ηζρπξήο, επέιηθηεο θαη δπλακηθήο εγεζίαο ησλ ηδξπκάησλ, κε δπλαηφηεηα
πξσηνβνπιίαο θαη ζχλζεζεο, κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αξκνδηφηεηεο, ηθαλή λα
εκπλέεη εκπηζηνζχλε ζηελ θνηλσλία θαη ηελ πνιηηεία» (ζει. 10). ρεηηθά, ινηπφλ, κε
ηελ εγεζία ησλ ηδξπκάησλ πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε ηεο απηνδηνίθεζεο ησλ
ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Σα φξγαλα δηνίθεζεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην
νηθείν λνκνζρέδην είλαη ε χγθιεηνο θαη ην πκβνχιην γηα ηα παλεπηζηήκηα θαη ε
πλέιεπζε θαη ην πκβνχιην γηα ηα ηερλνινγηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.
πγθεθξηκέλα, αλαγξάθεηαη πσο ην πκβνχιην ζα ζπληειείηαη απφ «άκεζα εθιεγκέλα
κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ ηδξχκαηνο θαη απφ εμσηεξηθά κέιε» (ζει. 12).
«Σα εμσηεξηθά κέιε», γξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα, «είλαη ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο
πνπ έρνπλ δηαθξηζεί ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο, ηεο δηαλφεζεο, ησλ ηερλψλ
θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα, ηα νπνία επηιέγνληαη σο άηνκα θαη φρη σο ex officio
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εθπξφζσπνη θνξέσλ ή νξγαληζκψλ» (ζει. 12). ηελ πεξίπησζε θαιιηηερληθψλ
ηκεκάησλ ή ηδξπκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα εμσηεξηθά κέιε κπνξνχλ
λα επηιεγνχλ κε βάζε ηελ αξηζηεία θαη ηε δηάθξηζή ηνπο είηε θαιιηηερληθά είηε αθφκε
πεξηζζφηεξν ζην θνκκάηη ηεο θαιιηηερληθήο δηαρείξηζεο πνιηηηζκνχ (θαιιηηερληθφ
management).
Κάζε ίδξπκα, ζρνιή ή ηκήκα, θαηά ην εμεηαδφκελν θείκελν δηαβνχιεπζεο,
δηακνξθψλεη, ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκαηηθψλ ηνπ ζπκθσληψλ κε ηελ πνιηηεία,
«ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηά ηνπ ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηνλ
ηξφπν επίηεπμήο ηνπο, ηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή ηνπ θπζηνγλσκία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηψλ, ηε ζηξαηεγηθή
αλάπηπμήο ηνπ ζην πιαίζην ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη
έξεπλα θαη ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο» (ζει. 16).
Δπηπιένλ, θάζε παλεπηζηήκην θαζνξίδεη, πξψηνλ, «ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, φπσο επίζεο θαη ηεο ππνηξνθίαο πνπ κπνξεί λα
ρνξεγεί ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο αλάινγα κε ην πξνζθεξφκελν έξγν» (ζει. 15)
θαη, δεχηεξνλ, «ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη απαζρφιεζεο κεηαδηδαθηνξηθψλ
ππνηξφθσλ» (ζει. 16). Οη ππνηξνθίεο ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη ε απαζρφιεζε
κεηαδηδαθηφξσλ θνηηεηψλ είλαη έλαο εμαηξεηηθφο ηξφπνο γηα ηα θαιιηηερληθά
ηκήκαηα λα πξνζθέξνπλ εκπεηξίεο έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο ζε απηνχο ηνπο θνηηεηέο,
αιιά θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ απηψλ πξνο φθεινο ηνπ
ηδξχκαηνο.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηδξπκάησλ ζα είλαη, ζχκθσλα κε ην θείκελν
δηαβνχιεπζεο, αληίζηνηρε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπο βάζε ησλ δεηθηψλ πνηφηεηαο. Χο
δείθηεο πνηφηεηαο αλαθέξνληαη νη δείθηεο νη νπνίνη ζα κεηαβάιινληαη αλαινγηθά ησλ
κεηαβνιψλ ησλ ζηφρσλ πνπ ζα ηίζεληαη ζην ζχλνιν ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη
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ηερλνινγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Πξφθεηηαη γηα κία λνκνζεηηθή θίλεζε πνπ
απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ ζηα ηδξχκαηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο νξγάλσζήο ηνπο. Μεηαμχ
πξνηεηλφκελσλ θαη ελδεηθηηθψλ δεηθηψλ πνηφηεηαο αλαγξάθνληαη, ζην νηθείν
λνκνζεηηθφ πιαίζην, νη εμήο λνκνζεηηθνί δείθηεο:


αξηζκεηηθή ζρέζε απνθνίησλ πξνο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο



αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ πξνζειθχνληαη ζην ίδξπκα κέζσ ησλ επξσπατθψλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Erasmus θ.α.)



αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ απνζηέιινληαη ζην εμσηεξηθφ κέζσ επξσπατθψλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Erasmus θ.α.)



αξηζκφο ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κε άιια ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ



αξηζκφο απιψλ ζπκκεηνρψλ ζε δηεζλή αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα έξεπλαο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο



αξηζκφο ζπκκεηνρψλ κε ζπληνληζηηθφ ξφιν ζε αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα
έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο



αξηζκφο θέληξσλ αξηζηείαο ζηελ έξεπλα (ζει. 17).
Ζ πιεηνςεθία ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ δείρλεη ηε ζεκαζία ηεο απφθηεζεο

δηεζλνχο ραξαθηήξα απφ ηα παλεπηζηεκηαθά θαη ηερλνινγηθά ηδξχκαηα, ελψ νη ηξεηο
ηειεπηαίνη ηνλίδνπλ ηελ νπζηαζηηθφηεηα ηεο παξνπζίαο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ
ζε φια ηα ηδξχκαηα. εκαληηθή είλαη θαηά ηε ζπγγξαθέα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε
πξνζαξκνγή ησλ δεηθηψλ απηψλ ζηα δεδνκέλα θαη ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπ
θάζε ηκήκαηνο ή ηδξχκαηνο.
Γηα παξάδεηγκα, ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο έρεη σο
απνζηνιή κεηαμχ άιισλ, ζχκθσλα κε ην Ηδξπηηθφ ηνπ Γηάηαγκα «λα θαηαξηίδεη
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πξφηππεο νξρήζηξεο, ρνξσδίεο, κνλσδνχο (solists) θαη άιια νξγαληθά θαη θσλεηηθά
ζχλνια, πνπ ζα αληηπξνζσπεχνπλ ππεχζπλα ηελ ειιεληθή παξνπζία θαη ζπκκεηνρή
ζηα δηεζλή θαη εληφπηα κνπζηθά δξψκελα». Πξνηεηλφκελνο δείθηεο πνηφηεηαο πνπ
κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ απνζηνιή απηή είλαη ε θαιιηηερληθή παξνπζία
θνηηεηψλ, απνθνίησλ θαη δηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη
Σέρλεο ζηα εγρψξηα θαη δηεζλή κνπζηθά δξψκελα. Έηζη, είλαη δπλαηφ λα ηεζνχλ πην
νπζηαζηηθνί ζηφρνη γηα ην εθάζηνηε ηκήκα.
Πξνηείλεηαη, ζην παξφλ θείκελν δηαβνχιεπζεο, ε ζπλεξγαζία ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηηο ηνπηθέο θαη
πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο. Πξνηείλεηαη, δειαδή, «ε ζχζηαζε Πεξηθεξεηαθψλ
πκβνπιίσλ κε επηζηεκνληθή αιιά θαη θνηλσληθή ζπκκεηνρή» (ζει. 19). ηφρνο ηεο
θίλεζεο απηήο είλαη ε ζπλέξγεηα θαη ε δεκηνπξγηθή ρξήζε πφξσλ θαη ππνδνκψλ. Μία
ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζία ζα ήηαλ, γηα ηε ζπγγξαθέα ηεο εξγαζίαο, ηδηαίηεξα
παξαγσγηθή, ρξήζηκε θαη δεκηνπξγηθή γηα ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη
Σέρλεο, δηφηη ζα δεκηνπξγνχληαλ πξνυπνζέζεηο γηα καθξνρξφληεο θαιιηηερληθέο
ζπκπξάμεηο, ζα δίλνληαλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο εθηέιεζεο κνπζηθήο ζε πνηθίινπο
ρψξνπο, θαη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρψλ θαη εκπινθήο ησλ ζπνπδαζηψλ
ζηελ θαιιηηερληθή θαη εθπαηδεπηηθή δσή ηεο πφιεο.
Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν δηαβνχιεπζεο

αλαγξάθεη

πσο

ην

παξφλ

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα επλνεί ηελ απνζηήζηζε ηεο γλψζεο αληί λα αλαπηχζζεη
νινθιεξσκέλε θξηηηθή ζθέςε θαη ζχγρξνλεο δεμηφηεηεο. Ζ παξαπάλσ θαηάζηαζε
είλαη δπλαηφ λα βειηησζεί κέζσ ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο θαη νξγάλσζεο
γηα κάζεζε ζπλδεδεκέλε κε ηε ζχγρξνλε έξεπλα θαη ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο,
κέζσ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο επαξθή πεξηζψξηα
επηινγψλ ζηε βάζε αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ, δηεπθνιχλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα θαη
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εληζρχνπλ ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα. Οθείιεηαη λα δηεπθνιπλζεί, αθφκε,

«ε

θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ,
γλσζηηθψλ πεδίσλ θαη ηδξπκάησλ κε αθαδεκατθά θξηηήξηα, θαζψο θαη ε
παξαθνινχζεζε αλαγλσξηζκέλσλ πεξηφδσλ ζπνπδψλ ζε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ»
(ζει. 22). Θεσξείηαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε θαη ε ππνζηήξημε «ηεο απφθηεζεο
γλψζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ κε δηεζλή νξίδνληα θαη ηεο αλάπηπμεο
ζχγρξνλσλ δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ» (ζει. 21).
Απφ ην ζχλνιφ ηνπ, ην νηθείν θείκελν δηαβνχιεπζεο θαίλεηαη λα επηθεληξψλεη
ηδηαίηεξα ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ζηελ «παξνπζία ζχγρξνλσλ εξγαζηεξίσλ
πιεξνθνξηθήο θαη ζηε δηαζθάιηζε πξφζβαζεο ζην γξήγνξν δίθηπν» (ζει. 22).
χκθσλα κε ηε γξάθνπζα, νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη
Σέρλεο έρνπλ κφληκε πξφζβαζε ζε γξήγνξν δίθηπν, ελψ παξέρεηαη ζε απηνχο
αίζνπζα ππνινγηζηψλ, ε νπνία ρξεζηκεχεη ζηε δηεμαγσγή πνιιψλ καζεκάησλ.
εκαληηθή είλαη ε ζσζηή ζπληήξεζε ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ηνπ ηκήκαηνο,
πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζσζηή ζπλερή αμηνπνίεζή ηνπο.
Όζνλ αθνξά ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, νη νπνίεο δελ δηαηίζεληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο

απφ ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη

Σέρλεο, αλαθέξεηαη ζην παξφλ λνκνζρέδην πσο «ελζαξξχλεηαη θαη ρξεκαηνδνηείηαη ε
δεκηνπξγία κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζχκπξαμε κε Δξεπλεηηθά Κέληξα, ζηα
νπνία ζπκκεηέρνπλ κε πιήξε δηθαηψκαηα εξεπλεηέο ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ»
(ζει. 23). Μία ηέηνηα πξφηαζε είλαη, γηα ηε ζπγγξαθέα ηεο εξγαζίαο απηήο, ηδηαίηεξα
πινχζηα θαη επνηθνδνκεηηθή θαζψο ζην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο
απνπζηάδνπλ ηφζν ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα φζν θαη ε πξνψζεζε ηεο έξεπλαο.
Με ηελ νηθεία δηαβνχιεπζε ζεζκνζεηείηαη, επίζεο, ε «δπλαηφηεηα πξνζθνξάο
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ απφ απφζηαζε, θαζψο θαη πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
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κνλνεηνχο ή δηεηνχο δηάξθεηαο» (ζει. 23). Σέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα απνπζηάδνπλ
απφ ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο, φπσο θαη απφ ηα πεξηζζφηεξα
ειιεληθά παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, θαη είλαη ζεκηηφ θαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζνχλ
θαηά ην πξφηππν παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ ηεο αιινδαπήο.
πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξείηαη πσο ε «ζηελφηεξε ζχλδεζε έξεπλαο,
εθπαίδεπζεο θαη νηθνλνκίαο, κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο» (ζει. 25)
θαη ε δηεζλνπνίεζε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ βαζηθή ζπληζηψζα ηεο
αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζθνξάο ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Οη άμνλεο
ηνπ λένπ λνκνζρεδίνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ, θαηά ηελ άπνςε ηεο ζπγγξαθέσο, ζε
ηζρπξφηεξα θαη νπζηαζηηθφηεξα θαιιηηερληθά παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, ζρνιέο ή
ηδξχκαηα, εθφζνλ βεβαίσο ζηελ αλακφξθσζή ηνπο ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε ηδηαίηεξε
θπζηνγλσκία ηνπο θαη ν θαιιηηερληθφο ραξαθηήξαο.
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2. ΚΤΡΗΩ ΜΔΡΟ ΜΔΛΔΣΖ
2.1. Παποςζίαζη ηων Πανεπιζηημιακών Σμημάηων (Δλλάδα, Δςπώπη, Αμεπική)
2.1.1. Αγγλία: Royal Academy of Music (Λονδίνο)
Φσζιογνωμία ηης Ακαδημίας
Ζ «Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο» είλαη, ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο
(http://www.ram.ac.uk/about), έλαο παγθνζκίαο θήκεο θνξέαο, πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ
πηαλίζηα θαη καέζηξν Daniel Barenboim, αληηπξνζσπεχεη ηηο «πςειφηεξεο αμίεο ηεο
κνπζηθήο θαη ηεο κνπζηθήο θνηλσλίαο». Ηδξχζεθε σο αλψηεξν σδείν ηεο Μεγάιεο
Βξεηαλίαο ην 1822 θαη απφ απηφ έρνπλ απνθνηηήζεη ζεκαληηθνί κνπζηθνί, φπσο νη:
Simon Rattle, Harrison Birtwistle, Elton John θαη Annie Lennox. Απφ ην 1999
ζηεγάδεηαη ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ (University of London). Έθηνηε,
απνηειεί αλαγλσξηζκέλν ίδξπκα, σο πξνο ηελ ηξηηνβάζκηα ππφζηαζή ηνπ. Πξνζθέξεη
εθπαίδεπζε απφ ηε λεπηαθή ειηθία έσο θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα.
χκθσλα κε ηνλ Pip Pirie, Muso φπσο θαίλεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ 20102011 ηεο Αθαδεκίαο, ε ίδηα ζεσξείηαη ην κφλν απφ ηα ελλέα θαιχηεξα κνπζηθά
θνιιέγηα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο πνπ «αλαγλσξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο
επηρεηξεκαηηθήο πξνζέγγηζεο κέζα απφ ηνλ θφζκν ηεο κνπζηθήο». Σν 2009 ε
Αθαδεκία βαζκνινγήζεθε σο ε θαιχηεξε κνπζηθή Αθαδεκία σο πξνο ηελ έξεπλα.
Δπηπιένλ, ζεσξήζεθε ν δεχηεξνο θαιχηεξνο θνξέαο ηεο ρψξαο ζρεηηθά κε ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ, ελψ ε εθεκεξίδα «Guardian» ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010, φπσο
θαίλεηαη

ζηελ

ηζηνζειίδα

http://www.guardian.co.uk/education/table/2010/jun/04/university-guide-music,

ηε

βαζκνιφγεζε σο ην θαιχηεξν εηδηθεπκέλν ίδξπκα θαη σο ην θαιχηεξν κέξνο γηα λα
ζπνπδάζεη θαλείο κνπζηθή ζηε Μεγάιε Βξεηαλία.
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Οη επηαθφζηνη πεξίπνπ ζπνπδαζηέο ηεο Αθαδεκίαο θαηαθηάλνπλ ζην
Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ απφ πεξηζζφηεξεο απφ πελήληα ρψξεο, γηα λα
εθπαηδεπηνχλ ζε έλαλ ηνκέα απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ησλ είθνζη πνπ πξνζθέξνληαη
ζηελ Αθαδεκία. Γηα ην ιφγν απηφ, ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο
«Guardian», ζηελ Αθαδεκία πξνζθέξεηαη κάζεκα Αγγιηθψλ γηα φζνπο θνηηεηέο απφ
ην δηεζλή ρψξν ην ρξεηάδνληαη.
Δπηπξφζζεηα, νη ζπνπδαζηέο ηεο Αθαδεκίαο επσθεινχληαη απφ ηηο δηάθνξεο
ζπλαπιίεο, φπεξεο, κνπζηθέο θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη άιιεο εθδειψζεηο, ζηηο
νπνίεο ζπλεξγάδνληαη κε ζεκαληηθνχο κνπζηθνχο επαγγεικαηίεο, ζχκθσλα κε ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (http://www.london.ac.uk/2392.html).

Αθφκα,

επσθεινχληαη απφ ηε ζηελή ζρέζε κε ην Σκήκα Μνπζηθήο ηνπ «King’s College of
London», ηνπ νπνίνπ νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ καζήκαηα κνπζηθψλ νξγάλσλ ζηε
Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο. Σν πιενλέθηεκα ησλ θνηηεηψλ ηεο Αθαδεκίαο είλαη
ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο Αλζξσπηζηηθέο
Δπηζηήκεο. Αθφκε, αμηνζεκείσηε είλαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ απνθνίησλ ηεο
Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο ζε εθδειψζεηο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη άιια ζπκβάληα ηεο
Αθαδεκίαο.
Πρόγραμμα ποσδών
Ζ Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο ηνπ Λνλδίλνπ παξέρεη πξνπηπρηαθέο
ζπνπδέο, κε ιήςε πηπρίνπ ζην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ εηψλ θαη
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη πξνγξάκκαηα έξεπλαο, κέζα απφ έλα επέιηθην θαη
ζπληνληζκέλν ζχζηεκα. Δπίζεο, παξέρεη κία πνηθηιία ζπνπδψλ δηάξθεηαο ελφο έηνπο
θαη ζεξηλά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.
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1.ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ
Οη πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο ηνπ Λνλδίλνπ,
νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε πηπρίνπ ζην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ
εηψλ, κέζσ ηεο θαηεχζπλζεο ηεο «Δθηέιεζεο», ηεο «χλζεζεο» ή ηεο «Σδαδ».
χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011 ηεο Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο Μνπζηθήο
(ζει. 66), έρνπλ νξηζηεί επίπεδα ηα νπνία πηζηνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απνθηνχλ
νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
Δηδηθφηεξα, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ έηνπο ζπνπδψλ απαηηείηαη ε
θαηάθηεζε ηνπ «Πξνθαηαξηηθνχ Δπηπέδνπ (Preliminary Level – pre level 1)», ην
νπνίν δειψλεη πσο ν θνηηεηήο έρεη «επίγλσζε ηεο ηζηνξηθήο θαη αλαιπηηθήο
πξνζέγγηζεο ηνπ κνπζηθνχ ξεπεξηνξίνπ θαη έρεη ρηίζεη ηα ζεκέιηα ησλ αθαδεκατθψλ
ζπνπδψλ θαη ησλ γεληθφηεξσλ κνπζηθψλ ηνπ γλψζεσλ» (ζει. 66). Σν απαηηνχκελν
γηα ην δεχηεξν έηνο ζπνπδψλ επίπεδν νξίδεηαη σο «Δπίπεδν 1 (Certificate – level 1)».
Οη θνηηεηέο πνπ πεξλνχλ απηφ ην επίπεδν ρξεζηκνπνηνχλ «θξηηηθά επηρεηξήκαηα,
έρνπλ αθαδεκατθή παξνπζίαζε θαη ιεπηνκεξή γλψζε ηεο ηζηνξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ
κνπζηθνχ ξεπεξηνξίνπ» (ζει. 66). Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξίηνπ έηνπο ζπνπδψλ
απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ «Δπηπέδνπ 2 (Intermediate – level 2)», θαηά ην νπνίν νη
θνηηεηέο καζαίλνπλ λα «ζπλζέηνπλ, λα νξγαλψλνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ
δηαθνξεηηθά είδε γλψζεσλ (αθαδεκατθά θαη πξαθηηθά) γηα θξηηηθνχο ζθνπνχο» (ζει.
66), ελψ ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο απαηηεί ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ «Δπηπέδνπ 3
(Honours

–

level

3»,

πνπ

ζεκαίλεη

ηελ

ηθαλφηεηα

ησλ

θνηηεηψλ

λα

«επηρεηξεκαηνινγήζνπλ θαη λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, κε ρξήζε απνδεηθηηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αθαδεκατθέο ηνπο ζπνπδέο» (ζει. 66).
ε πνιιά καζήκαηα, φπσο είλαη ηα καζήκαηα εμάζθεζεο ηεο αθνήο,
θαζνξίδεηαη απφ ηηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ην επίπεδν ηνπ θνηηεηή θαη ζχκθσλα κε ηελ
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αμηνιφγεζε απηή εληάζζεηαη ζην αλάινγν επίπεδν (ζει. 20). ηνπο θνηηεηέο πνπ
εηζάγνληαη ζην «Δπίπεδν 2» θαηά ηελ αμηνιφγεζε απηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα
παξαθνινπζήζνπλ ζην δεχηεξν έηνο ην «Πξνεγκέλν Δπίπεδν (Advanced Level)» θαη
κεηά ηελ επηηπρή ηνπ πεξάησζε ην «Δμεηδηθεπκέλν Δπίπεδν (Specialist Level)»,
επίπεδα κεγαιχηεξεο δπζθνιίαο, απαηηήζεσλ θαη αλαγλψξηζεο απφ απηά πνπ
πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ.
Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011 ηεο Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο
Μνπζηθήο (ζει. 11), ππάξρεη αληηζηνηρία ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ κε ην Πιαίζην
Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σν Πιαίζην Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
(Framework for Higher Education Qualifications), ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ, είλαη
κηα βαζκνιφγεζε, ηεξάξρεζε ησλ πηπρίσλ, ησλ δηπισκάησλ, ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη
άιισλ αθαδεκατθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ, ε νπνία ηζρχεη ζηελ Αγγιία, ηελ Οπαιία θαη ηε
Βφξεηα Ηξιαλδία. Πξφθεηηαη γηα ηξεηο θχθινπο επηπέδσλ. ηνλ ηξίην θχθιν
αληηζηνηρεί ην επίπεδν νθηψ, ην νπνίν είλαη θαη ην ηειεπηαίν επίπεδν. ην φγδνν
επίπεδν αληηζηνηρνχλ γεληθφηεξα νη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο.
χκθσλα, ινηπφλ, κε ην παξαπάλσ πιαίζην, ζην πξψην έηνο αληηζηνηρεί ην
επίπεδν 3, ζην δεχηεξν ην επίπεδν 4, ζην ηξίην ην επίπεδν 5 θαη ζην ηέηαξην ην
επίπεδν 6. Ζ Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα
λα πηζηνπνηήζνπλ ηηο κέρξη ηφηε ζπνπδέο ηνπο, φπσο θαίλεηαη ζηε ζειίδα 75 ηνπ
Οδεγνχ πνπδψλ 2010-2011 κεηά ηελ επηηπρή πεξάησζε ηνπ επηπέδνπ 4.
Οη ζπνπδέο ζηελ Αθαδεκία δηαθξίλνληαη ζηηο Κπξίσο πνπδέο θαη ζηηο
Τπνζηεξηθηηθέο πνπδέο». Γηα ηε ιήςε πηπρίνπ νη θνηηεηέο πξέπεη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηεηξαθφζηεο-νγδφληα πηζησηηθέο κνλάδεο (480 ECTS), νη νπνίεο
κνηξάδνληαη ηζφβαζκα ζε εθαηφλ-είθνζη πηζησηηθέο κνλάδεο (120 ECTS) αλά
αθαδεκατθφ έηνο. Απφ απηέο νη εβδνκήληα ζπγθεληξψλνληαη απφ ηηο Κπξίσο
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πνπδέο,

ελψ

νη

ππφινηπεο

πελήληα

ζπκπιεξψλνληαη

απφ

ηηο

δηάθνξεο

Τπνζηεξηθηηθέο πνπδέο.
Οη Κπξίσο πνπδέο αθνξνχλ ηελ θχξηα εηδηθφηεηα πνπ ζέινπλ λα
ζπνπδάζνπλ νη θνηηεηέο, ε νπνία δηδάζθεηαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν κέζσ
αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ καζεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα δηδαζθαιία κηαο ψξαο ηελ
εβδνκάδα ζηελ θχξηα εηδηθφηεηα πνπ επηιέγνπλ λα ζπνπδάζνπλ νη θνηηεηέο. ε
κεξηθέο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ε δηδαζθαιία δεχηεξνπ νξγάλνπ, ζρεηηθνχ ή φρη κε ην
θχξην φξγαλν, φπσο ε δηδαζθαιία πηάλνπ ζε έλαλ εθηειεζηή φκπνε ή ε δηδαζθαιία
πίθνιν ζε έλαλ θιανπηίζηα.
Χο θχξηεο εηδηθφηεηεο γηα ηηο Κπξίσο πνπδέο πξνζθέξνληαη απφ ηελ
Αθαδεκία νη εμήο (ε παξάζεζή ηνπο είλαη φκνηα ηεο παξάζεζήο ηνπο ζηνλ Οδεγφ
πνπδψλ ηεο Αθαδεκίαο): «Έγρνξδα», «Φσλεηηθέο πνπδέο», «Πηάλν, πλνδεία
Οξγάλσλ θαη Κνξεπεηίηνξαο 1 », «χλζεζε θαη χγρξνλε Μνπζηθή», «Σδαδ»,
«Δθηέιεζε Παιαηάο Μνπζηθήο», «Μνπζηθφ Θέαηξν», «Ξχιηλα Πλεπζηά», «Υάιθηλα
Πλεπζηά», «Σπκπάληα θαη Κξνπζηά», «Άξπα», «Κιαζηθή Κηζάξα», «Δθθιεζηαζηηθφ
Όξγαλν» θαη «Αθνξληεφλ».
Οη Τπνζηεξηθηηθέο πνπδέο πιαηζηψλνπλ ηηο Κπξίσο πνπδέο θαη ζεσξνχληαη
απαξαίηεηεο απφ ηελ Αθαδεκία γηα ηελ εμέιημε ησλ θνηηεηψλ ηεο ζε
νινθιεξσκέλνπο κνπζηθνχο. Οη ηειεπηαίεο, ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο
κνπζηθφηεηαο θαη ηεο κνπζηθήο δεμηνηερλίαο θαη αθνξνχλ ηελ ηερληθή, ηζηνξηθή,
ζπγθεθξηκέλε θαη αλαιπηηθή γλψζε πνπ απνηειεί νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο αλάπηπμεο
θάζε κνπζηθνχ. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα καζήκαηα αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ,
ηζηνξίαο, ηερλνινγίαο, δηεχζπλζεο νξρήζηξαο, πιεθηξνθφξσλ νξγάλσλ, άζθεζεο θαη

1

Κνξεπεηίηνξαο ιέγεηαη ν πηαλίζηαο πνπ ζπλνδεχεη θαηά ηε δηάξθεηα [κφλν] ησλ πξνβψλ
ηξαγνπδηζηέο ζνιίζη ή κία ρνξσδία, άιινηε ππνθαζηζηψληαο (ζε ζχκπηπμε) ην κέξνο ηεο νξρήζηξαο
θαη άιινηε ζηεξίδνληαο ηνληθά ηα a cappella (ρσξίο ζπλνδεία) κέξε, πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε
εθκάζεζε ησλ έξγσλ.
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εθπαίδεπζεο ηεο αθνήο, καζήκαηα πνπ νπιίδνπλ ηνπο θνηηεηέο κε γλψζεηο γχξσ απφ
ην ηζηνξηθφ θαη ην ζχγρξνλν ξεπεξηφξην πνπ αθνξά ην κνπζηθφ φξγαλν ζην νπνίν
εηδηθεχνληαη θαη άιια καζήκαηα.
χκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ 2010-2011 ηεο Αθαδεκίαο, ηα δχν
πξψηα έηε θνίηεζεο έρνπλ έλαλ θνηλφ ππξήλα ζπνπδψλ. ην ηξίην θαη ζην ηέηαξην
έηνο νη θνηηεηέο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε κία κεγάιε πνηθηιία
καζεκάησλ. Ζ επειημία ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ δίλεη ζηνπο θνηηεηέο ηε
δπλαηφηεηα λα αθνινπζήζνπλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο, έηζη
ψζηε λα δξνκνινγήζνπλ ηελ κειινληηθή ηνπο επαγγεικαηηθή δσή. Δπίζεο, ε ζηελή
ζπλεξγαζία ηεο Αθαδεκίαο κε ην Βαζηιηθφ Κνιιέγην ηνπ Λνλδίλνπ (King’s College
of London) δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο καζεκάησλ αλάκεζα ζε κηα κεγαιχηεξε
πνηθηιία.
Οη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηερληθήο θαη αλάιπζεο,
δπηηθήο ηζηνξίαο ηεο κνπζηθήο θαη εηζαγσγήο ζηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο εθηέιεζεο.
Απφ ηα παξαπάλσ, δηδάζθεηαη ην κάζεκα ηερληθήο θαη αλάιπζεο ζε ηξία εμάκελα,
ελψ ηα ππφινηπα ζε έλα εμάκελν. Σν κάζεκα δπηηθήο ηζηνξίαο ηεο κνπζηθήο εηζάγεη
ηνπο θνηηεηέο ζηε κνπζηθή δηάθνξσλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ, ελψ ην κάζεκα εηζαγσγήο
ζηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο εθηέιεζεο εηζάγεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζε έλα επξχ πεδίν
κειέηεο πξαθηηθψλ ζεκάησλ εθηέιεζεο ζηηο δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο.
Δπηπιένλ, νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ καζήκαηα εμάζθεζεο ηεο αθνήο γηα
ηξία εμάκελα, πιεθηξνθφξσλ νξγάλσλ, εηζαγσγή ζηε δηεχζπλζε θαη εηζαγσγή ζηελ
ηερλνινγία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εμάζθεζε ηεο αθνήο ε εθπαίδεπζε
επηθεληξψλεηαη ζην ηνληθφ χςνο, ην ξπζκφ, ηελ πθή, ηελ ηαρχηεηα, ηελ αλαιπηηθή θαη
ζηηιηζηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε. Σα καζήκαηα άζθεζεο ηεο αθνήο δηδάζθνληαη ζε ηξία
ππνρξεσηηθά εμάκελα, ελψ ζηε ζπλέρεηα πξνζθέξνληαη αθφκα δχν εμάκελα σο
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καζήκαηα επηινγήο. Σν πξψην επηθεληξψλεηαη ζηελ ηνληθή κνπζηθή, ελψ ην δεχηεξν
θαη ην ηξίην ζηε κεηα-ηνληθή θαη αηνληθή κνπζηθή. Καηά ηε δηαδηθαζία ησλ
εηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ δηαθξίλεηαη θαη θαζνξίδεηαη ην επίπεδν ησλ ππνςεθίσλ,
ζχκθσλα κε ην νπνίν εληάζζνληαη ζην αληίζηνηρν επίπεδν. ε έλαλ ρξφλν θαιχπηεηαη
ε αλάγλσζε παξηηηνχξαο, ε ελαξκφληζε, ν απηνζρεδηαζκφο θαη ε ζπλνδεία άιισλ
νξγάλσλ ζε πιεθηξνθφξν φξγαλν. Δπίζεο, φινη νη θνηηεηέο δηδάζθνληαη ηα βαζηθά
ζηνηρεία ηεο δηεχζπλζεο αξρηθά δείρλνληαο ην ξπζκφ έσο φηνπ θαηαθέξνπλ λα
επεξεάδνπλ ην ερεηηθφ απνηέιεζκα. Σέινο, νη θνηηεηέο εηζάγνληαη ζε ηερληθέο
ερνγξάθεζεο θαη ζε ζηνχληην ηερλνινγίαο.
εκαληηθή ζεσξείηαη ε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ζην ηξίην έηνο ησλ
καζεκάησλ «Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή» θαη «Μνπζηθή ζηελ Κνηλφηεηα». Σν
πξψην κάζεκα νδεγεί ζηελ επηινγή ζπνπδψλ θαη απφθηεζεο δηπιψκαηνο Άδεηαο
Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο (Licentiate of the Royal Academy of Music -LRAM), ελψ ην
δεχηεξν ζηελ επηινγή απφζπαζεο δηπισκάησλ εθηέιεζεο, δηδαζθαιίαο θαη
δηεχζπλζεο απφ ηηο πλδεφκελεο Βαζηιηθέο ρνιέο Μνπζηθήο (Associated Board of
the Royals Schools of Music -ABRSM).
Αλαιπηηθά, ζηηο Πξνπηπρηαθέο πνπδέο γηα ηηο «Κπξίσο πνπδέο»
πξνζθέξνληαη απφ ηελ Αθαδεκία νη εμήο εηδηθφηεηεο, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη θαη
ζηηο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο(ε παξάζεζή ηνπο είλαη φκνηα ηεο παξάζεζήο ηνπο ζηνλ
Οδεγφ πνπδψλ ηεο Αθαδεκίαο):


Έγρνξδα
ηελ νηθεία Αθαδεκία κπνξεί λα ζπνπδάζεη θαλείο βηνιί, βηφια, βηνινληζέιν

ή θνληξακπάζν. χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011, ε Αθαδεκίαο έρεη
μερσξηζηή παξάδνζε ζηελ εθπαίδεπζε εθηειεζηψλ εγρφξδσλ νξγάλσλ ζε πςειφ
επίπεδν. Οη ζπνπδαζηέο εγρφξδσλ νξγάλσλ νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ ηα
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«Αηνκηθά Μαζήκαηα Οξγάλνπ» θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα καζήκαηα «Μνπζηθήο
Γσκαηίνπ» θαη ζηελ «Οξρήζηξα». ηε Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο βξίζθεηαη
κεηά ηνλ Μάξηην ηνπ 2006 κηα ζεκαληηθή θαη πξνζβάζηκε θαη ρξεζηκνπνηήζηκε
ζηνπο θνηηεηέο ζπιινγή παιαηψλ εγρφξδσλ, ηα νπνία μεπεξλνχλ ζε αξηζκφ ηα
δηαθφζηα πελήληα, κε ην φλνκα «The Strad».


Φσλεηηθέο πνπδέο
Ζ ρνιή Φσλεηηθήο ηεο Αθαδεκίαο έρεη σο ζθνπφ ηεο ηελ πξνεηνηκαζία ησλ

θνηηεηψλ γηα ηελ κεηέπεηηα θαξηέξα ηνπο ζηελ φπεξα θαη ζην ξεπεξηφξην ζπλαπιίαο.
Δθηφο απφ ηελ εληαηηθή θσλεηηθή θαη ηερληθή κειέηε, νη θνηηεηέο εθπαηδεχνληαη ζε
έλα πινχζην, ηζηνξηθφ αιιά θαη ζχγρξνλν, ξεπεξηφξην. Αθφκε, νη ζπνπδέο
εκπινπηίδνληαη

κε εξγαζηήξηα

θαη

ζεκηλάξηα πνπ

γίλνληαη

απφ δηεζλψο

αλαγλσξηζκέλνπο εθηειεζηέο. Οη θνηηεηέο ηεο Φσλεηηθήο ρνιήο έρνπλ ηελ επθαηξία
λα ηξαγνπδήζνπλ ζηε Υνξσδία Γσκαηίνπ ζε εθηειέζεηο νξαηνξίσλ θαη ζηελ
Βαζηιηθή Αθαδεκία Όπεξαο. Μεηά απφ αθξφαζε επηιέγνληαη νη θνηηεηέο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ εηήζηα ερνγξάθεζε cd.
Σν πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε ρνιή Φσλεηηθήο πεξηιακβάλεη
δχν ππνθαηεπζχλζεηο. Ζ κία είλαη ε «Πξνεηνηκαζία γηα ηελ Όπεξα» θαη ε άιιε ε
«πλαπιία ή Ρεζηηάι». Οη ζπνπδέο ηεο ππνθαηεχζπλζεο «Πξνεηνηκαζία γηα ηελ
Όπεξα» πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα ηξαγνπδηνχ θαη θσλεηηθήο, δηδαζθαιία μέλσλ
γισζζψλ, εζνπνηία θαη θηλεζηνινγία, εβδνκαδηαία αηνκηθά θαη νκαδηθά καζήκαηα
φπεξαο, ζθελνζεζία έηζη ψζηε νη θνηηεηέο λα έρνπλ βηψζεη πνιχπιεπξα ην ρψξν ηεο
φπεξαο θαη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπεμέιζνπλ θαη λα ελζσκαησζνχλ ζε
απηήλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε αθνξά θνηηεηέο πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο θαη
θηινδνμία λα ελζσκαησζνχλ ζηε «Βαζηιηθή Αθαδεκία Όπεξαο», αιιά ζα
σθειεζνχλ απφ ηελ «Πξνεηνηκαζία γηα ηελ Όπεξα», ε νπνία ζα παγηψζεη ηε
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θσλεηηθή ηερληθή θαη ηε ζεαηξηθή ηνπο ηέρλε. Οη θνηηεηέο κπνξνχλ είηε λα
παξακείλνπλ ζηε ρνιή Φσλεηηθήο είηε λα κεηαθεξζνχλ ζηε «Βαζηιηθή Αθαδεκία
Όπεξαο», αλάινγα κε ηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο.
Ζ ππνθαηεχζπλζε «πλαπιία ή Ρεζηηάι» αθνξά φζνπο ζέινπλ λα
αθνινπζήζνπλ θαξηέξα ρνξσδίαο ζε κνπζηθή δσκαηίνπ ή ζνιηζηηθή θαξηέξα θαη
πεξηιακβάλεη καζήκαηα ηξαγνπδηνχ θαη θσλεηηθήο, ηκήκαηα μέλσλ γισζζψλ θαη
νκαδηθνχ ηξαγνπδηνχ θαη εηδηθά ηκήκαηα νξαηνξίνπ, εθηέιεζεο ηζηνξηθψλ
θνκκαηηψλ θαη ζχγρξνλεο κνπζηθήο.


Πηάλν, πλνδεία Οξγάλσλ θαη Κνξεπεηίηνξαο
Ζ ρνιή ηνπ Πηάλνπ είλαη παγθνζκίαο θήκεο, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ

πνπδψλ 2010-2011 ηεο Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο Μνπζηθήο, θαη εθπαηδεχεη θηιφδνμνπο
πηαλίζηεο σο ζνιίζηεο, πηαλίζηεο κνπζηθήο δσκαηίνπ θαη ζπλνδνχο πηαλίζηεο.
Δπηπξφζζεηα, ζε απηήλ, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελζάξξπλζε ησλ θνηηεηψλ λα
αλαθαιχςνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ηξφπν απφδνζεο
θαη εθηέιεζεο θαη λα «αλαπηχμνπλ ηελ ηερληθή ηνπο σο κέζν απειεπζέξσζεο ηεο
θαιιηηερληθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο».
Ζ Αθαδεκία πξνζθέξεη εηδηθά καζήκαηα γηα εθηέιεζε ζπλζέζεσλ γηα δχν
πηάλα θαη γηα κνπζηθή δσκαηίνπ, εληζρχνληαο ηελ ηθαλφηεηα ησλ θνηηεηψλ ζηελ
νκαδηθή εθηέιεζε. Δπίζεο, πξνζθέξνληαη καζήκαηα γηα παιαηφηεξα είδε πηάλνπ,
φπσο ην ηζέκπαιν θαη ην «fortepiano», θαζψο θαη κηα πνηθηιία καζεκάησλ
ελαιιαθηηθήο εθηέιεζεο, φπσο ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ζηνλ απηνζρεδηαζκφ ή ε
ζπλνδεία ηξαγνπδηζηψλ, πνπ δηακνξθψλνπλ ην πξνθίι ηνπ ηειηθνχ δηπιψκαηνο.
Δπηπιένλ, ηα καζήκαηα ζπκπιεξψλνληαη απφ πξαθηηθά ζεκηλάξηα(master classes),
αιιά θαη απφ πιήζνο ζπλαπιηψλ, φπνπ δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο λα
εθηειέζνπλ ζνιηζηηθά θνκκάηηα ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζχλνια.
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Αθφκε, νη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αθνινπζήζνπλ ηελ εηδηθφηεηα
ζπλνδείαο νξγάλσλ ή ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θνξεπεηίηνξα. ηηο δχν παξαπάλσ
πεξηπηψζεηο, νη θνηηεηέο εθηίζεληαη ζε έλα επξχ θάζκα θνκκαηηψλ φπνπ ην πηάλν δελ
έρεη πξσηαγσληζηηθή ζέζε αιιά είηε ζπλνδεχεη θάπνην ζνιηζηηθφ φξγαλν, είηε
ζπλππάξρεη κε ηα ππφινηπα φξγαλα- ζηε κνπζηθή δσκαηίνπ, ή ζπλνδεχεη θάπνην
κνλσδφ ή κία ρνξσδία ζε ξφιν θνξεπεηίηνξα. Σα δηάθνξα ζεκηλάξηα (master classes)
πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε ζπλνδεία νξγάλσλ γίλνληαη εθηφο απφ ηελ αγγιηθή θαη ζηελ
γεξκαληθή θαη ηε γαιιηθή γιψζζα, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ
θνηηεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην δηεζλή ρψξν. Σέινο, κφλν επηιεγκέλνη θνηηεηέο
κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θνξεπεηίηνξα.


χλζεζε θαη χγρξνλε Μνπζηθή
χκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ 2010-2011, νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο

ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο παξαθνινπζνχλ αηνκηθά καζήκαηα, εβδνκαδηαία ζεκηλάξηα
ζχλζεζεο θαη αλάιπζεο έξγσλ, εξγαζηήξηα νξρήζηξαο θαη ηκήκαηα ελνξρήζηξσζεο,
ζχλνια κνπζηθήο γηα ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο , ηερληθέο ειεθηξνληθήο
κνπζηθήο, κνπζηθή θαη εηθφλα θαη δηάθνξα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα. Δπίζεο,
ζπλεζίδεηαη, νη ζπλζέζεηο ησλ θνηηεηψλ λα απνηεινχλ αθνξκή εθηέιεζεο απφ
θσλεηηθά θαη νξγαληθά ζχλνια θνηηεηψλ θαη πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαπιηψλ θαη
ερνγξαθήζεσλ.


Σδαδ
Ζ εηδηθφηεηα ηεο Σδαδ πεξηιακβάλεη πνηθίια καζήκαηα ζχλζεζεο θαη

καζήκαηα πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο ηδαδ κνπζηθήο, ψζηε νη εθηειεζηέο λα
γίλνληαη θαη ζεκαληηθνί ζπλζέηεο. Ζ Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο, ζχκθσλα κε ηνλ
Οδεγφ πνπδψλ ηεο 2010-2011,

δέρεηαη φζν ην δπλαηφλ πην ζπρλά, γλσζηνχο
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εθηειεζηέο ηεο ηδαδ κνπζηθήο απφ φιν ηνλ θφζκν γηα λα παίμνπλ καδί κε ηνπο
θνηηεηέο.
Οη ππεχζπλνη ηεο εηδηθφηεηαο δελ επαλαπαχνληαη θαζψο νθείινπλ λα
πξνζαξκφδνληαη ζηηο ελαιιαγέο απηήο ηεο ζπλερψο ελαιιαζζφκελεο ηέρλεο. Με ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ επηρεηξείηαη νη απφθνηηνη λα έρνπλ βξεη ην δηθφ ηνπο χθνο θαη
λα αξρίζνπλ λα ην εμειίζζνπλ. Ζ Σδαδ δηδάζθεηαη ζε θνηηεηέο πνπ γλσξίδνπλ
ηξνκπέηα, ηξνκπφλη, ηνχκπα, ζαμφθσλν, θιάνπην, πηάλν, ηχκπαλα, θηζάξα,
ειεθηξηθφ θαη αθνπζηηθφ κπάζν, βηκπξάθσλν ή θσλεηηθά. Πέξα ησλ αηνκηθψλ
καζεκάησλ γίλνληαη νκαδηθά καζήκαηα φπνπ ζπλππάξρνπλ ηα δηάθνξα φξγαλα ζε
κηθξά ή κεγάια ζχλνια. Δπηπιένλ, νη θνηηεηέο δηδάζθνληαη καζήκαηα ζχλζεζεο,
καζήκαηα άζθεζεο αθνήο θαη κεηαγξαθήο, ξπζκνχο ηνπ θφζκνπ θαη ηζηνξία.


Δθηέιεζε Παιαηάο Μνπζηθήο
ηελ εηδηθφηεηα απηή δηδάζθνληαη αηνκηθά έγρνξδα, μχιηλα θαη ράιθηλα

πλεπζηά ή πιεθηξνθφξα φξγαλα παιαηφηεξσλ επνρψλ- θπξίσο ηεο αλαγέλλεζεο θαη
ηεο επνρήο κπαξφθ. χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011 ηεο Βαζηιηθήο
Αθαδεκίαο Μνπζηθήο, ηα καζήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο παξέρνπλ,
κεηαμχ άιισλ, γλψζεηο γχξσ απφ εζληθά ζηπι, δηάθνξα ηνληθά ζπζηήκαηα,
ζπλζεηηθέο ηερληθέο ηεο επνρήο, ρνξφ. Φνηηεηέο ζε εηδηθφηεηεο θχξησλ νξγάλσλ
ελζαξξχλνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο λα δειψζνπλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ
καζήκαηα παιαηφηεξσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ, σο πξνο ηνλ ηξφπν
εθηέιεζεο, ζην νηθείν ηνπο κνπζηθφ φξγαλν.
Δθηφο ησλ ηζηνξηθψλ νξγάλσλ, νη θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα ζπνπδάζνπλ
πάλσ ζην δηθφ ηνπο ζχγρξνλν φξγαλν φπσο θαη νη ηξαγνπδηζηέο έρνπλ ηελ επρέξεηα
λα αθνινπζήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε εηδίθεπζε θαη λα εμαζθεζνχλ ζε έλα παιαηφηεξν
ηζηνξηθά ξεπεξηφξην. ηε Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο ππάξρνπλ δχν νξρήζηξεο
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Μπαξφθ. Σε κία ζπληεινχλ φξγαλα παιαηφηεξεο ηζηνξηθά πεξηφδνπ θαη ηελ άιιε
ζχγρξνλα κνπζηθά φξγαλα.
ηελ Αθαδεκία κπνξεί θαλείο λα βξεη πιήζνο κνπζηθψλ νξγάλσλ επνρήο, ηα
νπνία έρνπλ αλαθαηαζθεπαζηεί θαη είλαη πξνζηηά ζηνπο θνηηεηέο. Δπηπιένλ, κηα
πιεζψξα ζπάλησλ ρεηξνγξάθσλ θαη εθδφζεσλ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηε βηβιηνζήθε ηεο.
Ζ Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο παξέρεη πνιιέο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε ζπλαπιίεο
εμίζνπ ζηα κνληέξλα – ζχγρξνλα θαη ζηα παξαδνζηαθά – παιαηφηεξα κνπζηθά
ζχλνια.


Μνπζηθφ Θέαηξν
Σν ζχγρξνλν κνπζηθφ ζέαηξν απαηηεί, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-

2011 ηεο Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο Μνπζηθήο ηνπ Λνλδίλνπ, νη θνηηεηέο λα έρνπλ πςειφ
θσλεηηθφ θαη κνπζηθφ επίπεδν, δξακαηηθή θαη ιεθηηθή ηθαλφηεηα, ζπλδπαζκέλα κε
ρνξφ θαη κε θίλεζε. Γηα ην ιφγν απηφ, νη θνηηεηέο ηεο εηδηθφηεηαο «Μνπζηθφ
Θέαηξν» παξαθνινπζνχλ αηνκηθά καζήκαηα ηξαγνπδηνχ, δηδαζθαιίεο ξεπεξηνξίνπ
πξφδαο θαη θσλεηηθψλ ηερληθψλ, ρνξφ, θηλεζηνινγία, εζνπνηία, νκαδηθφ ηξαγνχδη,
απηνζρεδηαζκφ,

ηζηνξία

ηνπ

κνπζηθνχ

ζεάηξνπ,

κνπζηθφηεηα,

καζήκαηα

πξνεηνηκαζίαο γηα δνθηκέο θαιιηηερλψλ (audition) θαη ζρέδην εξγαζίαο. Αθφκε,
ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαζηήξηα θαη ζεκηλάξηα κε γλσζηνχο θαζεγεηέο θαη επαγγεικαηίεο
θαη ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο.
Ζ Αθαδεκία, ινηπφλ, πξνζθέξεη ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη πιήζνο επθαηξηψλ
γηα πξαθηηθή εμάζθεζε, έηζη ψζηε νη θνηηεηέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
αθνινπζήζνπλ κηα επαγγεικαηηθή θαξηέξα ζην κνπζηθφ ζέαηξν. Σέινο, ζηελ
Αθαδεκία ιεηηνπξγεί ην κάζεκα «Μνπζηθή Γηεχζπλζε» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
εηδηθφηεηα «Μνπζηθφ Θέαηξν», ην νπνίν δνκείηαη ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο
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θαη εκπεηξίεο ησλ θνηηεηψλ πνπ ην παξαθνινπζνχλ θαη αθνξά ηε γεληθφηεξε
δηεχζπλζε κηαο κνπζηθήο ζεαηξηθήο ζπλαπιίαο.


Ξχιηλα Πλεπζηά (Φιάνπην, Όκπνε, Κιαξηλέην, αμφθσλν, Φαγθφην)
ηελ εηδηθφηεηα ησλ Ξχιηλσλ Πλεπζηψλ πξνζθέξνληαη καζήκαηα γηα φια ηα

μχιηλα πλεπζηά φξγαλα ηεο νξρήζηξαο. χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011,
ε ζρνιή Ξχιηλσλ Πλεπζηψλ παξέρεη κία πιήξε εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο
«βαξπζήκαληεο

πηπρέο

ηεο

πξνεηνηκαζίαο

γηα

ηελ

είζνδν

ζην

κνπζηθφ

επαγγεικαηηζκφ» θαη δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην νκαδηθφ κάζεκα θαη ζηε
ζπλεξγαζία.
Οη θνηηεηέο ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο έρνπλ ηελ επρέξεηα ζπλεξγαζίαο κε
πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θαζεγεηέο ζην αηνκηθφ κάζεκα. Πέξα ησλ αηνκηθψλ
καζεκάησλ ζην θχξην αιιά θαη ζε ζπλαθή κνπζηθά φξγαλα, ηα νπνία δηδάζθνληαη
κεηά απφ επηινγή ηνπο, νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ εληαηηθά καζήκαηα νξρήζηξαο,
δηδαζθαιία ηνπ νξγάλνπ, θαηαζθεπή γισηηίδσλ ηνπ νξγάλνπ θαη βαζηθή ζπληήξεζή
ηνπ.
Δπηπξνζζέησο, εηεζίσο ιεηηνπξγνχλ δεθαπέληε ηκήκαηα φπνπ νη θνηηεηέο
ζπλεξγάδνληαη κε έλαλ ζνιίζηα, απφ κηα νκάδα εμερφλησλ ζνιηζηψλ, ν νπνίνο δίλεη
ηελ επθαηξία ζε θάζε θνηηεηή λα πεηξακαηηζηεί, λα αλαθαιχςεη θαη λα εμειίμεη ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπ ζηελ κνπζηθή εθηέιεζε θαη ζηε κνπζηθή επηθνηλσλία. εκαληηθή
είλαη ε παξνπζία ζπλφισλ κνπζηθήο δσκαηίνπ, είηε κφλν κε μχιηλα πλεπζηά είηε κε
ζπλδπαζκνχο κε άιια φξγαλα, κε πςειφ επίπεδν κνπζηθήο εθηέιεζε. Οη εξγαζίεο
ηνπο παξνπζηάδνληαη ζπρλά ζε ζπλαπιίεο. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ ηα
πνιπάξηζκα master classes γηα μχιηλα πλεπζηά, πνπ γίλνληαη εηεζίσο ζηελ Αθαδεκία.
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Υάιθηλα Πλεπζηά (Κφξλν, Σξνκπέηα, Σξνκπφλη, Σνχκπα, Ηζηνξηθά Υάιθηλα
Πλεπζηά)
ηελ εηδηθφηεηα ησλ Υάιθηλσλ Πλεπζηψλ είλαη δπλαηφλ θαλείο λα

εθπαηδεπηεί ζε φια ηα ράιθηλα πλεπζηά ηεο νξρήζηξαο θαζψο θαη ζε ράιθηλα
πλεπζηά πξνγελέζηεξσλ πεξηφδσλ, φπσο ε θνξλέηα θαη ην θπζηθφ θφξλν. Ζ
Αθαδεκία αλακέλεη, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηεο, νη θνηηεηέο «λα
δηεξεπλήζνπλ ηηο ηερληθέο εθηέιεζεο φισλ ησλ πεξηφδσλ, απφ ηελ ηζηνξηθή εθηέιεζε
έσο ηα ζχγρξνλα ηδηψκαηα».
χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011 ηεο Αθαδεκίαο, ε ζρνιή
Υάιθηλσλ Πλεπζηψλ ζεσξείηαη σο κία απφ ηηο θαιχηεξεο παγθνζκίσο. Απηφ
νθείιεηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζην πςειφ επαγγεικαηηθφ επίπεδν ησλ θαζεγεηψλ
ηεο νηθείαο ζρνιήο. εκαληηθφ ξφιν, σζηφζν, έρεη ε ζπνπδαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζην
πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ νκαδηθή εθηέιεζε, ζηελ νξρήζηξα, ζηα ζχλνια κνπζηθήο
δσκαηίνπ. Αθφκα, ζηηο πξφβεο θαη ζηηο ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ θαη νξρήζηξαο
ζπκκεηέρνπλ δηαθεθξηκέλνη εθηειεζηέο, απφ ηνπο νπνίνπο άιινη εξγάδνληαη θαη άιινη
φρη ζηελ Αθαδεκία, πξνζθέξνληαο μερσξηζηέο κνπζηθέο εκπεηξίεο θαη ζπλεξγαζίεο
ζηνπο θνηηεηέο ηεο. Σν 2008 ε ζρνιή ερνγξάθεζε ην δεχηεξν cd ηεο κε ζπκθσληθή
κνπζηθή ράιθηλσλ πλεπζηψλ.


Σπκπάληα θαη Κξνπζηά
εκαληηθή ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα είλαη ε νξρεζηξηθή εθπαίδεπζε ζηα

ηπκπάληα θαη ζηα θξνπζηά φξγαλα. Ζ παξνπζία πιήζνπο νξρεζηξψλ θαη ζπλφισλ, ε
ζπιινγή πνιιψλ πνηνηηθψλ νξγάλσλ θαη νη πνηθίιεο επθαηξίεο εθηέιεζεο πνπ
δίλνληαη ζηελ Αθαδεκία, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ πξφνδν φισλ ησλ θνηηεηψλ
θαη απνηεινχλ ππξήλα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ εηδηθφηεηα «Σπκπάληα θαη Κξνπζηά».
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Οη θνηηεηέο ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο δηδάζθνληαη αηνκηθά θαη νκαδηθά πιήζνο
καζεκάησλ, ψζηε λα πιεζηάζνπλ πνιχπιεπξα ην φξγαλν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Ζ
Αθαδεκία πξνζθέξεη καζήκαηα κνπζηθήο δσκαηίνπ γηα εθηειεζηέο θξνπζηψλ κε
επηθξνπζηήξεο,

καζήκαηα

εθηέιεζεο

θαη

νξρεζηξηθνχ

ξεπεξηνξίνπ,

Λαηηλνακεξηθάληθα θαη εζληθά θξνπζηά θαη ληξακο κε επίθεληξν ηε ξπζκηθή
αθχπληζε θαη ηελ θίλεζε. Δπηπιένλ, νη θνηηεηέο είλαη δπλαηφλ λα ζπλδπάζνπλ ην
εθάζηνηε θξνπζηφ κε ηδαδ θαη απηνζρεδηαζκφ, φπεξα, κνπζηθφ ζέαηξν θαη άιια,
θάλνληαο δνθηκέο θαη πξφβεο θαη ζπκκεηέρνληαο ζηα δηάθνξα ζχλνια πνπ
αλαπηχζζνληαη ζηελ Αθαδεκία.
Ζ Αθαδεκία έρεη επηκειεζεί ηδηαίηεξα ηηο ζπνπδέο ζηε καξίκπα θαη ζηε
ζνιηζηηθή γεληθφηεξα εθηέιεζε ηνληθψλ θξνπζηψλ, ζηα νπνία γίλνληαη ζπρλά master
classes απφ εμέρνληεο ζνιίζηεο θαη δηαθεθξηκέλνπο θξνπζηνχο νξρεζηξψλ θαη
κνπζηθψλ ζπλφισλ. Αμηνζεκείσηνο είλαη, αθφκε, ν εηήζηνο δηαγσληζκφο θξνπζηψλ
ηεο Αθαδεκίαο κε δχν βξαβεία, ην πξψην ρξεκαηηθφ έπαζιν θαη ην δεχηεξν θχκβαια
Zildjian ηεο επηινγήο ηνπ ληθεηή.


Άξπα
χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011, «ε άξπα έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν

ζηελ Αθαδεκία απφ ηηο πξψηεο κέξεο ιεηηνπξγίαο ηεο». Οη θνηηεηέο ηεο εηδηθφηεηαο
ηεο «Άξπαο» κειεηνχλ ξεπεξηφξην ζνιηζηηθφ, θνληζέξηνπ θαη κνπζηθήο δσκαηίνπ
θαη ζπκκεηέρνπλ ζε ηάμεηο νξρήζηξαο, νπεξεηηθήο θαη ζχγρξνλεο εθηέιεζεο, ηδαδ θαη
απηνζρεδηαζκνχ, ζε καζήκαηα πξνγελέζηεξεο άξπαο, πξνρσξεκέλσλ ηερληθψλ,
δηδαζθαιίαο ηεο άξπαο θαη ζε ζπλαπιίεο ζπλφισλ άξπαο.
Οη πνιπάξηζκεο νξρήζηξεο θαη ηα ζχλνια παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο εκπεηξία
ζε φια ηα ζηπι κνπζηθήο εθηέιεζεο. Δηεζίσο, κάιηζηα, ε εηδηθφηεηα ηεο «Άξπαο»
παξνπζηάδεη θαηλνχξην ξεπεξηφξην. Ζ Αθαδεκία ζπρλά θηινμελεί κνπζηθά master
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classes, ελψ πνιιέο είλαη νη πεξηπηψζεηο θνηηεηψλ ηεο εηδηθφηεηαο ηεο «Άξπαο», πνπ
πέηπραλ ζε εζληθνχο θαη δηεζλείο δηαγσληζκνχο.


Κιαζηθή Κηζάξα
Ζ Αθαδεκία ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηεο, σο ην θαιχηεξν

κέξνο δηεζλψο γηα λα ζπνπδάζεη θάπνηνο θιαζηθή θηζάξα, θαζψο πεξηιακβάλεη έλα
«πιήξεο πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη κνλαδηθνχο πφξνπο πνπ ελζαξξχλνπλ ηνπο
θνηηεηέο ηεο λα θηάζνπλ ηα ςειφηεξα δπλαηά επίπεδα σο ζνιίζηεο, εθηειεζηέο ζε
ζχλνια θαη δάζθαινη». Δηδηθφηεξα, εηεζίσο δηνξγαλψλνληαη εξγαζηήξηα, δηαιέμεηο
θαη ζπλαπιίεο, ελψ έρνπλ γίλεη θαη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ
θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ.
Δπίζεο, ζην ηκήκα παξέρνληαη γλψζεηο εθηέιεζεο θιαζηθήο θηζάξαο ζε φιεο
ηεο ηηο πηπρέο ˙ πινχζην ξεπεξηφξην ησλ θχξησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ ζε
ζπλαπιηαθνχο ρψξνπο, ζέαηξν, κπαιέην, φπεξα, ζηνχληην ερνγξάθεζεο θαη αιινχ.
Αθφκε, ζεκαληηθή είλαη ε ζπνπδαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηελ πξνψζεζε ησλ θνηηεηψλ
ηεο εηδηθφηεηαο απηήο λα ζπλζέζνπλ γηα ην νηθείν ηνπο κνπζηθφ φξγαλν, ηελ θηζάξα.


Δθθιεζηαζηηθφ Όξγαλν
Σν πιήξεο θαη παγθνζκίαο θήκεο πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ

εθθιεζηαζηηθνχ νξγάλνπ πεξηιακβάλεη ζεκηλάξηα ζχγρξνλεο κνπζηθήο, εξκελεία,
απηνζρεδηαζκφ, καζήκαηα γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ νξγάλνπ ζηηο δηάθνξεο
επνρέο, δηδαζθαιίεο γηα ηελ ηζηνξία θαη ην ξεπεξηφξην ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ νξγάλνπ
θαη εξγαζηήξηα απφ δηαθεθξηκέλνπο θηινμελνχκελνπο ηεο Αθαδεκίαο δαζθάινπο. Σα
ηειεπηαία ρξφληα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αθαδεκία θαη καζήκαηα αξκνλίνπ. Αθφκε, νη
θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθεζνχλ ζην εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν σο
ζνιίζηεο αιιά θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε νκάδεο ηεο Αθαδεκίαο, γηα παξάδεηγκα λα
ζπλνδεχζνπλ ρνξσδηαθά κέξε.
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Σν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο
αηνκηθέο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο. Σελ εμάζθεζε ησλ
θνηηεηψλ

απηψλ

επνπηεχνπλ

εμεηδηθεπκέλνη

νξγαλίζηεο,

ελψ

ζπρλά

πξαγκαηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε άιιεο ρψξεο κε ζθνπφ ηε κειέηε
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ξεπεξηνξίνπ ζην θαηάιιειν θαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν
εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν.
Ζ κειέηε θαη νη δηδαζθαιίεο γίλνληαη ζε θάπνην απφ ηα εθθιεζηαζηηθά
φξγαλα πνπ βξίζθνληαη εληφο θαη εθηφο ηεο Αθαδεκίαο. Ζ εηδηθφηεηα ηνπ
«Δθθιεζηαζηηθνχ Οξγάλνπ» έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ερνγξάθεζε δηπινχ cd, ην νπνίν
θπθινθφξεζε ην 2006.


Κιαζηθφ Αθνξληεφλ
Ζ Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο ήηαλ ε πξψηε ζρνιή κνπζηθήο ζηελ Αγγιία

πνπ εηζήγαγε καζήκαηα θιαζηθνχ αθνξληεφλ. Οη θνηηεηέο ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο
παξαθνινπζνχλ εθηφο ησλ καζεκάησλ εθηέιεζεο θαη ξεπεξηνξίνπ αθνξληεφλ θαη
καζήκαηα ηζηνξίαο, θαηαζθεπήο θαη δηδαζθαιίαο ηνπ αθνξληεφλ θαζψο θαη κνπζηθά
master classes γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν φξγαλν. Δπηπιένλ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα
ηελ εηδηθφηεηα «Κιαζηθφ Αθνξληεφλ» είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ηεο ζε έλα
επξχ θαη πνιππνίθηιν πξφγξακκα κνπζηθήο δσκαηίνπ θαη ε αλάπηπμε κηαο
ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο ηεο εηδηθφηεηαο ηεο «χλζεζεο θαη χγρξνλεο
Μνπζηθήο», επεηδή ην αθνξληεφλ θαίλεηαη λα είλαη έλα πξνζθηιέο κνπζηθφ φξγαλν
γηα ηνπο ζπλζέηεο ηνπ 21νπ αηψλα.
Οη θνηηεηέο έρνπλ πνιπάξηζκεο επθαηξίεο γηα δεκφζηα κνπζηθή εθηέιεζε.
Δθηφο απφ ηηο επθαηξίεο εληφο ηεο Αθαδεκίαο θαίλεηαη ην αθνξληεφλ λα έρεη ηδηαίηεξε
απήρεζε, αθνχ, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011 ηεο Αθαδεκίαο,
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πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαπιίεο απφ ηνπο θνηηεηέο απηήο ηεο εηδηθφηεηαο θαη εθηφο ηεο
Αθαδεκίαο, εληφο ή θαη εθηφο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο.
2.ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ
Ζ Αθαδεκία παξέρεη, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-211, πιήζνο
επθαηξηψλ γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. θνπφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ
πξνγξακκάησλ είλαη λα παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε εκςχρσζε ζηνπο ζπνπδαζηέο θαη
λα ηνπο σζήζνπλ ζηελ θαηάιιειε θαηεχζπλζε, πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα
αμηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ ζα αλαπηχμνπλ κε ηηο νκφηηκεο
νκάδεο, ην εμεηδηθεπκέλν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο δηαθεθξηκέλνπο θαιιηηέρλεο
πνπ θηινμελνχληαη απφ ηελ Αθαδεκία.
ηελ Αθαδεκία ιεηηνπξγνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011, ηα
εμήο πέληε ηκήκαηα γηα Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο: 1)«Master of Arts in Performance»
(MA), 2)«Master of Music Concert Project» θαη «Master of Music in Performance
and Research» (MMus), 3)«Master of Music in Composition», 4)«Postgraduate
Diploma in Musical Theatre» θαη 5)«Research degree in Performance Practice/in
Composition» (MPhil and PhD). Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απφ MA ζε ΜΜus κεηά ηνλ πξψην ρξφλν ζπνπδψλ.
Δπηπιένλ, νη θνηηεηέο ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ΜΑ θαη ΜΜus
ζπκπιεξψλνπλ έλα επαγγεικαηηθφ ραξηνθπιάθην, ην νπνίν ηνπο ελζαξξχλεη λα
εθκεηαιιεπηνχλ ηηο θαηαιιειφηεξεο γη’ απηνχο επθαηξίεο πνπ ηνπο δηαζέηεη ε
Αθαδεκία θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. Σν πξφγξακκα
ζπνπδψλ ηνπ «MA in Performance» ρσξίο ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηθνχ
ραξηνθπιαθίνπ ηαπηίδεηαη κε ην «Postgraduate Certificate». Σν Postgraduate
Certificate είλαη έλα πξφγξακκα, πνπ απεπζχλεηαη ζε ζπνπδαζηέο νη νπνίνη δελ έρνπλ
ηα πξνζφληα λα εληαρζνχλ ζε θάπνην άιιν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη αληηζηνηρεί
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ζε εθαηφλ-ζαξάληα πηζησηηθέο κνλάδεο (140 ECTS), εθ ησλ νπνίσλ νη νγδφληα
πξνέξρνληαη απφ αηνκηθά καζήκαηα θαη ζπνπδέο θαη νη ππφινηπεο εμήληα απφ ηελ
θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θνηηεηψλ εληφο ηεο ζρνιήο. εκαληηθφ ζεσξείηαη
λα αλαθεξζεί πσο νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αθνινπζήζνπλ
ην πξφγξακκα γηα Άδεηα Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο (Licentiate of the Royal Academy
of Music – LRAM). Σν δίπισκα απηφ παξέρεη κηα πιήξε πξνεηνηκαζία ζηηο αξρέο
ηεο Παηδαγσγηθήο.
Σν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «MA in Performance» επηθεληξψλεηαη,
ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011 ηεο Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο, ζηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθηειεζηή θαη είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν πνπ
επηηξέπεη ζηνπο θνηηεηέο λα δηαιέγνπλ αλάκεζα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη
ε εηδηθφηεηά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο θαη πξσηνβνπιίεο.
Πξφθεηηαη γηα έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πνπ δηαξθεί θαηά θαλφλα δχν έηε. ε
εηδηθέο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη ε νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζε έλα έηνο. Σν παξφλ
κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα αληηζηνηρεί ζε εθαηφλ-νγδφληα πηζησηηθέο κνλάδεο (180
ECTS), εθ ησλ νπνίσλ νη νγδφληα απφ αηνκηθά καζήκαηα θαη ζπνπδέο, νη εμήληα απφ
ηελ θαιιηηερληθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο ζρνιήο θαη ζαξάληα απφ ηε
δεκηνπξγία

επαγγεικαηηθνχ

ραξηνθχιαθα.

Ζ

εηδηθφηεηα

ηεο

«Γηεχζπλζεο

Οξρήζηξαο» απαηηεί, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011, ζπνπδέο ηξηψλ
ρξφλσλ, ελψ νη θνηηεηέο ηεο πξνπηπρηαθήο εηδηθφηεηαο «Φσλεηηθέο πνπδέο» πνπ
κεηαθέξνληαη ζηε κεηαπηπρηαθή εηδηθφηεηα «Βαζηιηθή Αθαδεκία Όπεξαο» κπνξνχλ
λα νινθιεξψζνπλ ην πξφγξακκα ζηα ηέζζεξα ρξφληα.
Καη ηα δχν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα Master of Music («MMus Concert
Project» θαη «MMus in Performance and Research») νινθιεξψλνληαη θαηά θαλφλα
ζε δχν ρξφληα θαη αθνξνχλ θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα εμειίμνπλ ηηο πςεινχ
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επηπέδνπ επθαηξίεο εθηέιεζεο πνπ ηνπο δίλνληαη κέζσ πξαθηηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ
-ζηελ εθάζηνηε εηδηθφηεηα- ππνζηεξηθηηθψλ ζπνπδψλ θαη έξεπλαο. Δπηπξνζζέησο
ησλ καζεκάησλ θνξκνχ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «ΜA in Performance» –
ηα νπνία είλαη θνηλά, νη ζπνπδαζηέο νθείινπλ λα νινθιεξψζνπλ κία ζπλαπιία ή κία
έξεπλα. Δηδηθφηεξα, ην «MMus Concert Project» ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ
ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο κίαο ζπλαπιίαο απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο, ζηε
δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο έξεπλαο-κε ηελ επξχηεξε έλλνηά ηεο,
θαη ηε δηαηήξεζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ επθαηξηψλ γηα εθηέιεζε. ην ηέινο
ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη θνηηεηέο πνπ αθνινπζνχλ ηελ νηθεία εηδηθφηεηα παξνπζηάδνπλ
κία νινθιεξσκέλε ζπλαπιία ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ εξγαζία 5.000 ιέμεσλ.
Αληίζηνηρα, ην πξφγξακκα «MMus in Performance and Research» πξνζθέξεη
επθαηξίεο εθηέιεζεο θαη ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο «MA in Performance», ελψ νη
θνηηεηέο ηνπ αθνινπζνχλ, επηπιένλ έλα εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα έξεπλαο πνπ
θαηαιήγεη ζηε ζπγγξαθή εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 10.000 ιέμεσλ. Σα δχν απηά
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα (MMus Concert Project θαη MMus in Performance and
Research) αληηζηνηρνχλ ζε δηαθφζηεο-είθνζη πηζησηηθέο κνλάδεο (220 ECTS), εθ ησλ
νπνίσλ νη νγδφληα απφ αηνκηθά καζήκαηα θαη ζπνπδέο, νη εμήληα απφ ηελ
θαιιηηερληθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο ζρνιήο, νη ζαξάληα απφ ηε δεκηνπξγία
επαγγεικαηηθνχ ραξηνθχιαθα θαη νη ππφινηπεο ζαξάληα απφ ηε ζπγγξαθή κίαο
εξγαζίαο θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο ζπλαπιίαο ή απφ ηε ζπγγξαθή κηαο εξεπλεηηθήο
εξγαζίαο – αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα – θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο
θνίηεζεο.
ηα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ «MA in Performance» θαη
«MMus Concert Project/MMus in Performance and Research» νη θνηηεηέο έρνπλ ηελ
επρέξεηα λα ζπνπδάζνπλ κία απφ ηηο εηδηθφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηηο
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Πξνπηπρηαθέο πνπδέο ή Όπεξα ζηε «Βαζηιηθή Αθαδεκία ηεο Όπεξαο», «Γηεχζπλζε
Οξρήζηξαο» ή «Γηεχζπλζε Υνξσδίαο». Πην αλαιπηηθά:


Βαζηιηθή Αθαδεκία Όπεξαο
Σν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο νλνκάδεηαη «Advanced

Diploma in Opera Studies» θαη δελ έρεη αληηζηνηρία ζε πηζησηηθέο κνλάδεο αιιά ζε
επίπεδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αληηζηνηρεί ζην επίπεδν νθηψ ζην Πιαίζην Σίηισλ
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Framework for Higher Education Qualifications). Ζ
«Βαζηιηθή Αθαδεκία Όπεξαο» είλαη κία εηδηθφηεηα πνπ απεπζχλεηαη ζε δπλεηηθνχο
θαη θηιφδνμνπο πηπρηνχρνπο θνηηεηέο, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα γίλνπλ θνξπθαίνη
ζνιίζηεο, θαηά ηα πςειφηεξα δηεζλή πξφηππα. Σν αλζξψπηλν ζψκα ηαπηίδεηαη, γηα
ηνπο ηξαγνπδηζηέο, κε ην κνπζηθφ φξγαλν θαη νη θνηηεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
εηδηθφηεηαο νθείινπλ λα ζπλδπάδνπλ ηε θπζηθή θαηάζηαζε, ηελ επθηλεζία, ηε
ζθεληθή παξνπζία θαη ηελ επηθνηλσλία κε ην θνηλφ κε ηηο θσλεηηθέο ηθαλφηεηεο. Χο
εθ ηνχηνπ, ζηελ Αθαδεκία αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εβδνκαδηαίαο εθπαίδεπζεο ησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ηελ νηθεία εηδηθφηεηα απνηεινχλ, εθηφο απφ ηα
καζήκαηα θσλεηηθήο, απηά ηεο θηλεζηνινγίαο, ηεο εθγχκλαζεο θαη ηεο ζθεληθήο
παξνπζίαο θαη ε δηδαζθαιία ησλ επηθξαηέζηεξσλ επξσπατθψλ γισζζψλ.
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα κειεηήζνπλ ζε βάζνο
ξφινπο ζηα αηνκηθά καζήκαηα δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ θαη θσλεηηθήο. Σν
ξεπεξηφξην πνπ δηδάζθεηαη αληηζηνηρεί ζε εχξνο παξαδφζεσλ, δηαθνξεηηθψλ
ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ θαη ζηπι. Σερληθέο εθηέιεζεο κειεηνχληαη καδί κε εμέρνληεο
ηξαγνπδηζηέο, ελψ, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011 ηεο Βαζηιηθήο
Αθαδεκίαο Μνπζηθήο, ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ηεο πξνφδνπ ησλ θνηηεηψλ ζεσξείηαη ε
θαιή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε ηνπο δηδάζθνληεο. Δηεζίσο παξνπζηάδνληαη
ηξεηο παξαγσγέο ζε ζπλεξγαζία κε νξρήζηξεο ηεο Αθαδεκίαο θαη ππφ ηε δηεχζπλζε
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δηαθεθξηκέλσλ καέζηξσλ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε αλαθνξά ζηε ζηελή ζπλεξγαζία ηεο
«Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο Όπεξαο» κε ηνπο εμήο έμη θνξείο φπεξαο: Glyndebourne
Festival Opera, Royal Opera House, Covent Garden, English National Opera, Welsh
National Opera θαη British Youth Opera.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ, κεηά απφ δχν ρξφληα θνίηεζεο
ζηε «Βαζηιηθή Αθαδεκία Όπεξαο» νη θνηηεηέο ζα είλαη επαξθψο εμνπιηζκέλνη κε
γλψζεηο θαη εκπεηξίεο γηα λα ελζσκαησζνχλ ζην αληαγσληζηηθφ επαγγεικαηηθφ
πεξηβάιινλ ηεο φπεξαο. Ζ Αθαδεκία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα, ζε φζνπο θνηηεηέο δελ
πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα λα εηζαρζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα,
παξαθνινχζεζεο ησλ Πξνπαξαζθεπαζηηθψλ Μαζεκάησλ Όπεξαο, ηα νπνία δηαξθνχλ
έλα ρξφλν θαη πξνεηνηκάδνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ επφκελε αθξφαζε.
Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ ππνθαηεχζπλζε «Πξνεηνηκαζία γηα ηελ Όπεξα» ηεο
εηδηθφηεηαο «Φσλεηηθέο πνπδέο», ζηελ νπνία κπνξνχλ λα πξνεηνηκαζηνχλ νη
θνηηεηέο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε «Βαζηιηθή Αθαδεκία Όπεξαο».
Αθφκε, παξέρεηαη ε επθαηξία ζπνπδψλ ζηε «Βαζηιηθή Αθαδεκία Όπεξαο» ζε
επηιεγκέλνπο πηαλίζηεο, πνπ επηζπκνχλ λα εηδηθεπηνχλ σο θνξεπεηίηνξεο θαη coaches.
Οη ηειεπηαίνη εθπαηδεχνληαη ζε επξχ ξεπεξηφξην θαη μέλεο γιψζζεο θαη
ζπλεξγάδνληαη κε εμέρνληεο καέζηξνπο θαη θαιιηηερληθνχο δηεπζπληέο. Δθηφο απφ
ηελ εθηέιεζε ζηηο πξφβεο ηεο «Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο Όπεξαο», νη ζπνπδαζηέο
ζπλερίδνπλ αηνκηθά καζήκαηα πηάλνπ θαη ζπλεδξίεο κε opera coaches θαη ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο θαζεγεηέο ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη ησλ
θσλεηηθψλ. εκαληηθή είλαη, ηέινο, ε πηζαλφηεηα αλάζεζεο θαζεθφλησλ Γηεπζπληή
Υνξσδίαο θαη Βνεζνχ Μαέζηξνπ ζηνπο πηαλίζηεο ζπνπδαζηέο ηεο εηδηθφηεηαο. Οη
Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πηαληζηψλ δηαξθνχλ δχν ρξφληα, ελψ
ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα νινθιεξσζνχλ ζε έλα ρξφλν.
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Γηεχζπλζε Οξρήζηξαο
Ζ εηδηθφηεηα «Γηεχζπλζε Οξρήζηξαο» ηδξχζεθε ην 1983 ππφ ηε δηεχζπλζε

ηνπ δηεζλνχο θήκεο καέζηξνπ Collin Meters θαη, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ
2010-2011 ηεο Αθαδεκίαο, ζεσξείηαη έλα απφ ηα θαιχηεξα δηεζλψο εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα Γηεχζπλζεο Οξρήζηξαο. Σν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηελ νηθεία
εηδηθφηεηα αληηζηνηρεί ζε ηξία ρξφληα θαη επηδηψθεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ θαη
ησλ επζπλψλ ηνπ καέζηξνπ θαζψο θαη ηεο πνιπζχλζεηεο ζρέζεο πνπ πξέπεη λα
ππάξρεη κεηαμχ ηνπ ηδίνπ θαη ησλ εθηειεζηψλ. Ζ Jessica Cottis, απφθνηηε ηεο νηθείαο
εηδηθφηεηαο, αλαθέξεη, φπσο αλαγξάθεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ πσο ηα καζήκαηα ηε
βνήζεζαλ «λα αλαπηπρζεί ηαπηφρξνλα σο άλζξσπνο θαη σο κνπζηθφο» θαη πσο
«πξέπεη λα ζεσξνχκε ζεκαληηθή φρη κφλν ηε κνπζηθφηεηα αιιά θαη ηελ ςπρνινγία
ηνπ δηεπζπληή νξρήζηξαο».
ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο Αθαδεκίαο δίλνληαη επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο κε πνηθίια
νξγαληθά κνπζηθά ζχλνια ηαθηηθά ζε καζήκαηα θαη ζε κνπζηθά εξγαζηήξηα.
εκαληηθνί είλαη νη δεζκνί ηεο «Γηεχζπλζεο Οξρήζηξαο» κε ηε «Βαζηιηθή αθαδεκία
Όπεξαο», ηηο «Φσλεηηθέο πνπδέο» θαη ηε «χλζεζε θαη χγρξνλε Μνπζηθή», φπνπ
νη θνηηεηέο δηεπζχλνπλ, κεηαμχ άιισλ, φπεξεο πνπ παξάγεη ε «Βαζηιηθή Αθαδεκία
Όπεξαο» ζχγρξνλεο ζπλζέζεηο θνηηεηψλ ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Γεληθά, νη
θνηηεηέο ηεο εηδηθφηεηαο «Γηεχζπλζε Οξρήζηξαο» ζπλεξγάδνληαη ζπλερψο κε
νξγαληθά ζχλνια θαη νξρήζηξεο.
ηελ εηδηθφηεηα απηή πξαγκαηνπνηνχληαη καζήκαηα δηεχζπλζεο νξρήζηξαο
απφ ηνλ ίδηα ηνλ Colin Metters θαη master classes απφ καέζηξνπο πνπ θηινμελεί θαηά
θαηξνχο ε Αθαδεκία. Δπίθεληξν ηεο δηδαθηέαο χιεο ηεο εηδηθφηεηαο «Γηεχζπλζε
Οξρήζηξαο» απνηειεί ην νξρεζηξηθφ ξεπεξηφξην θαη ην ξεπεξηφξην θνληζέξηνπ.
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Δπηπιένλ, ζηηο ζπνπδέο πεξηιακβάλνληαη καζήκαηα εθπαίδεπζεο ηεο αθνήο,
εθπαίδεπζεο ζε πιεθηξνθφξν φξγαλν, κεηαθνξάο θαη αλάγλσζεο παξηηηνχξαο.
Ζ

εηδηθφηεηα

Μεηαπηπρηαθφ

«Γηεχζπλζε

Πξφγξακκα

Οξρήζηξαο»

πνπδψλ

θαη

πξνζθέξεη

επθαηξίεο

εθηφο

απφ

ην

παξαθνινχζεζεο

ζε

πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο ζπνπδαζηέο. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ Οδεγφ
πνπδψλ 2010-2011 ηεο Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο Μνπζηθήο, πξνζθέξεηαη ην
πξφγξακκα «Πξνπηπρηαθή Γηεχζπλζε» ζε φινπο ηνπο δεπηεξνεηείο πξνπηπρηαθνχο
θνηηεηέο, ην νπνίν ηνπο παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηηο αξρηθέο βάζεηο γηα
ηελ ηερληθή ηεο δηεχζπλζεο θαη ηελ επίδεημε ηνπ ξπζκνχ, ηεο πθήο-ζε κηθξφ βαζκφθαη ησλ δπλακηθψλ.
Δπίζεο, πξνζθέξνληαη δχν «Μαζήκαηα Γηεχζπλζεο», εθ ησλ νπνίσλ ην έλα
πξνζθέξεη ζεκειηψδεηο γλψζεηο σο εηζαγσγή ζηε δηεχζπλζε θαη αλήθεη ζηηο
ππνζηεξηθηηθέο ζπνπδέο θαη ην άιιν εκβαζχλεη ζηελ ηερληθή ηεο κπαγθέηαο θαη ζε
γλψζεηο γχξσ απφ ηελ ηζηνξία ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο έγεξζεο ησλ δηεπζπληψλ
νξρήζηξαο ζην 19ν αηψλα. Σέινο, αηνκηθά καζήκαηα Γηεχζπλζεο Οξρήζηξαο
κπνξνχλ λα γίλνπλ κεηά απφ αθξφαζε ζε θάζε θνηηεηή ηεο Αθαδεκίαο. Χζηφζν, ζηα
ηειεπηαία καζήκαηα πξνηηκψληαη νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηα «Μαζήκαηα
Γηεχζπλζεο».


Γηεχζπλζε Υνξσδίαο
Ζ εηδηθφηεηα «Γηεχζπλζε Υνξσδίαο» ηδξχζεθε ην 1997 θαη αθνξά θνηηεηέο

πνπ ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε δηεχζπλζε ρνξσδίαο. Σν
κεηαπηπρηαθφ απηφ πξφγξακκα δηαξθεί δχν ρξφληα θαη εζηηάδεη ζηε ζξεζθεπηηθή
κνπζηθή γηα ζπλαπιίεο. Παξάιιεια, σζηφζν, δηδάζθνληαη επηιεγκέλα έξγα θνζκηθνχ
ξεπεξηνξίνπ. πγθεθξηκέλα, νη δηδαζθαιίεο ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο ρξεζηκνπνηνχλ
σο βάζε ηελ αγγιηθή θαη ηε ιαηηληθή ρνξσδηαθή παξάδνζε γηα λα επεθηαζνχλ ζην

56

επξσπατθφ ζξεζθεπηηθφ ξεπεξηφξην, ζηελ θνζκηθή κνπζηθή θαη ζε ηζηνξηθά
ηεθκεξησκέλεο πξαθηηθέο εθηέιεζεο. Ζ δηεχζπλζε ρνξσδίαο πξνζθέξεηαη, αθφκα,
ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο σο κάζεκα επηινγήο.
χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011 ηεο Αθαδεκίαο, ζηηο ζπνπδέο
ζπκπεξηιακβάλνληαη καζήκαηα δηεχζπλζεο, ηερληθήο, ξεπεξηνξίνπ, πξαθηηθήο
εθηέιεζεο θαη εξκελείαο θαζψο θαη εθπαίδεπζε ηεο αθνήο θαη αηνκηθά καζήκαηα
θσλεηηθήο. Οη γλψζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηα παξαπάλσ καζήκαηα εκπινπηίδνληαη θαη
νινθιεξψλνληαη κε καζήκαηα εθηέιεζεο ςαικψλ, ρνξηθψλ, χκλσλ θαη ιεηηνπξγηψλ
θαζψο θαη έληερλεο κνπζηθήο. Οη θνηηεηέο δηεπζχλνπλ πνιιέο θαη πνηθίιεο
ρνξσδηαθέο νκάδεο ηνπ Λνλδίλνπ, ελψ ηνπο δίλνληαη επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε master
classes θαη ζπλεξγαζίαο κε δηαθεθξηκέλνπο ζνιίζηεο ηξαγνπδηζηέο ηεο Αθαδεκίαο.
Σν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ εηδηθφηεηα ηεο ζχλζεζεο
νλνκάδεηαη «MMus in Composition», νινθιεξψλεηαη ζε δχν ρξφληα θαη ζηνρεχεη
ζηελ παγίσζε ησλ ηερληθψλ ηθαλνηήησλ ζχλζεζεο ησλ θνηηεηψλ, ζηε ζπγθέληξσζε
ζπλζεηηθήο εκπεηξίαο θαη ζηε δηακφξθσζε ζπλζεηψλ ησλ νπνίσλ ε πξνζσπηθφηεηα
απεηθνλίδεηαη ζην έξγν ηνπο. Ζ ελαζρφιεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε ηε
ζχλζεζε γίλεηαη είηε ζε επίπεδν έξεπλαο, είηε ζε επίπεδν νξγάλσζεο θαη
παξνπζίαζεο ζπλαπιηψλ γχξσ απφ ηα δηθά ηνπο έξγα. Σέινο, νη κεηαπηπρηαθνί
θνηηεηέο νθείινπλ λα εκπιέθνληαη ζηηο ζπλαπιίεο ηεο Αθαδεκίαο, δεκηνπξγψληαο
έλα αθκάδνλ πεξηβάιινλ.
Σν «Postgraduate Diploma in Musical Theatre» είλαη έλα κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα πνπ αθνξά ηελ εηδηθφηεηα «Μνπζηθφ Θέαηξν» θαη δηαξθεί ελλέα κήλεο.
Αληηζηνηρεί ζε εθαηφλ-είθνζη πηζησηηθέο κνλάδεο (120 ECTS), εθ ησλ νπνίσλ νη
εμήληα πξνέξρνληαη απφ ηα καζήκαηα θνξκνχ, νη ηξηάληα απφ εξγαζίεο θαη νη
ππφινηπεο ηξηάληα απφ θαιιηηερληθέο δεκφζηεο εκθαλίζεηο. Σέινο, ην κεηαπηπρηαθφ
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πξφγξακκα έξεπλαο MPhil- ην νπνίν δηαξθεί δχν ρξφληα - θαη ην Γηδαθηνξηθφ
πξφγξακκα έξεπλαο PhD -ην νπνίν δηαξθεί ηξία ρξφληα- πξνζθέξνληαη θαη ζηελ
εηδηθφηεηα ηεο χλζεζεο θαη ζε απηή ηεο Δθηέιεζεο. Σα εξεπλεηηθά απηά
πξνγξάκκαηα πιαηζηψλνληαη απφ δηδαθηνξηθά ζεκηλάξηα, καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ έξεπλα θαη παξνπζηάζεηο εξεπλψλ. Ζ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έξεπλαο
ζηελ εθηέιεζε γίλεηαη κε εξγαζία 10-20.000 ιέμεσλ (MPhil) ή 15-25.000 ιέμεσλ
(PhD) ζπλνδεπφκελε απφ εθηέιεζε νξγαληθή ή θσλεηηθή αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα.
Αληίζηνηρα, ε νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έξεπλαο ζηε ζχλζεζε γίλεηαη κε ηελ
παξάδνζε ραξηνθπιαθίνπ κε ζπλζέζεηο 45 ιεπηψλ θαη εξγαζία 10-20.000 ιέμεσλ
(MPhil) ή κε ζπλζέζεηο 60 ιεπηψλ θαη εξγαζία 15-20.000 ιέμεσλ (PhD).
Ζ εηζαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο έξεπλαο ζηελ Αθαδεκία, σο πξφγξακκα
απνλνκήο ηίηινπ MPhil/PhD, έγηλε ην 2000. χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο
Αθαδεκίαο (http://www.ram.ac.uk/research-culture), ε πνηφηεηα ησλ εξεπλψλ ηεο
ζεσξήζεθε ην 2008 απφ ηελ Άζθεζε Αμηνιφγεζεο Έξεπλαο σο ε θαιχηεξε ζε ζρέζε
κε ηα ππφινηπα κνπζηθά ηκήκαηα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Δπίζεο, ζηελ Αθαδεκία
δίλνληαη ζπνπδαία ρξεκαηηθά πνζά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξεπλψλ.
Βάζε ηεο έξεπλαο ζηελ Αθαδεκία απνηειεί ε αιιειεπίδξαζε ζπλζεηψλ,
εθηειεζηψλ θαη κειεηεηψλ. Σα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ απφ κειέηεο
ησλ θνηηεηψλ ή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πνηθίινπλ απφ ζπλζέζεηο, εθηειέζεηο
θαη ερνγξαθήζεηο έσο εθδφζεηο επηζηεκνληθψλ άξζξσλ θαη βηβιίσλ θαη θαηλνηνκίεο
δεκηνπξγίεο κεραληζκψλ νξγάλσλ. εκαληηθή είλαη ε δηαηήξεζε ελφο ζπλεξγαηηθνχ
πεξηβάιινληνο, φπνπ ε εξεπλεηηθή ζθέςε ελζαξξχλεηαη εμίζνπ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη
ηνπο δηδάζθνληεο. Αθφκε, ζεκαληηθή είλαη ε ελζάξξπλζε θαη πξφζθιεζε ησλ
απνθνίησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο έξεπλαο ηεο Αθαδεκίαο λα απνηεινχλ ελεξγά κέιε ηεο
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εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο θαη λα βνεζνχλ ζηελ απάληεζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ
θαη δηεξγαζηψλ.
χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011 ηεο Αθαδεκίαο, σο βάζε ζηηο
δηάθνξεο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε θαη ηε ζχλζεζε ρξεζηκνπνηείηαη
ην πιηθφ πνπ ζπιιέγεηαη ζην Μνπζείν ηεο Αθαδεκίαο. Δπηπξφζζεηα, νη εξεπλεηέο
ζπλεξγάδνληαη κε εξεπλεηέο άιισλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ φπσο ηεο αξρηηεθηνληθήο,
ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, ηεο θαηαζθεπήο κνπζηθψλ νξγάλσλ
θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. Απνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο ηεο Αθαδεκίαο είλαη κεηαμχ
άιισλ ε επαλαμηνιφγεζε ηεο κνπζηθήο θιεξνλνκηάο θαη παξάδνζεο.
Οη ηαθηηθέο εθδειψζεηο εξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο είλαη αλνηρηέο πξνο ην επξχ
θνηλφ. ηηο εθδειψζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζπλεληεχμεηο κε εμέρνπζεο
πξνζσπηθφηεηεο ηνπ κνπζηθνχ επαγγέικαηνο, δηαιέμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ζπλαπιίεο,
επηζηεκνληθέο εξγαζίεο θαη πεηξακαηηθά εξγαζηήξηα. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ
αξρεηνζεηνχληαη, κέζσ βηληενζθνπήζεσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ εθδειψζεσλ, θαη
πξνζηίζεληαη ζηε πιινγή Δξεπλψλ Μνπζηθήο Δθηέιεζεο ηεο Αθαδεκίαο.
Σα πξνγξάκκαηα έξεπλαο ηεο Αθαδεκίαο απεπζχλνληαη ζε εθηειεζηέο θαη
ζπλζέηεο πνπ έρνπλ ήδε πςειέο θαη αλαπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο θαη έρνπλ
επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο. Οη ζπνπδαζηέο κειεηνχλ ππφ ηελ επίβιεςε ελφο
δηδάζθνληα θαη ζπλεξγάδνληαη κε κία νκάδα δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζθνπφ λα
εμειίμνπλ ηε κειέηε ηνπο ζε νπζηαζηηθή έξεπλα. Ζ κειέηε απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε
ηε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εθάζηνηε ζπνπδαζηή, σο εθηειεζηή ή σο
ζπλζέηε, ελψ, παξάιιεια, πξνυπνζέηεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε.
3. ΠΟΤΓΔ ΔΝΟ ΔΣΟΤ
Πξφθεηηαη θπξίσο γηα πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ. Μεηά ην ηξίην
έηνο θνίηεζεο είλαη δπλαηφ πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ γηα κία
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πεξίνδν, έλα εμάκελν ή κία νιφθιεξε αθαδεκατθή πεξίνδν ζηε Βαζηιηθή Αθαδεκία
Μνπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ κέζσ πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο
θνηηεηψλ. Ζ Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο είλαη απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Erasmus» , είλαη κέινο ηεο «Έλσζεο Δπξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ
Μνπζηθήο» θαη ζπκκεηέρεη ζην λέν «Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο».
Δπίζεο, δηεπζεηεί αληαιιαγέο θνηηεηψλ κε ηδξχκαηα ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο, ηεο
Απζηξαιίαο θαη ηεο Ηαπσλίαο.
Δθηφο απφ ηα πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο, ε Αθαδεκία πξνζθέξεη θάπνηα
πξνγξάκκαηα εηήζηαο παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη λα
ζπνπδάζνπλ ρσξίο λα απνθνκίζνπλ πηπρίν. Οη θνηηεηέο απηνί έρνπλ πξφζβαζε ζε
φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο παξνρέο ηεο Αθαδεκίαο, ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα κε ηνπο
ππφινηπνπο θνηηεηέο ζηηο ζπλαπιίεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρεη ε Αθαδεκία.
Δπηπξφζζεηα, εμεηδηθεχνληαη ζην αληηθείκελν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη αλάινγα κε ηηο
αηνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο θαη αλάγθεο θαη κεηά απφ εμεηάζεηο παξαιακβάλνπλ
πηζηνπνηεηηθφ ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηελ Αθαδεκία.
Σα πξνγξάκκαηα απηά κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θνηηεηέο πξνηνχ
θνηηήζνπλ ζε θάπνην άιιν ίδξπκα κεηά απφ αθξφαζε ή εθφζνλ θνηηνχλ ζε θάπνην
ίδξπκα εθηφο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, κέζσ πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο, κεηά απφ
αθξφαζε ή απνζηνιή ερνγξαθεκέλνπ πιηθνχ. Αμηνζεκείσηε ζηα πξνγξάκκαηα ελφο
έηνπο είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011, ε δπλαηφηεηα
παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ εθθιεζηαζηηθνχ νξγάλνπ γηα πξνεηνηκαζία γηα
ππνηξνθία νξγάλνπ ή γηα ελζάξξπλζε θαη αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ πξηλ ηελ
πξφζβαζε ζε θάπνην άιιν ίδξπκα.
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4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ
Αμηνζεκείσηε είλαη ε παξνπζία ησλ «Αλνηρηψλ Ζκεξψλ», φπσο νλνκάδνληαη
ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011 ηεο Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο Μνπζηθήο. Οη «Αλνηρηέο
Ζκέξεο» είλαη ζπλαπιίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ην επξχ θνηλφ, ζηηο νπνίεο
θαίλεηαη έλα κηθξφ κέξνο ησλ εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ ηεο Αθαδεκίαο. Οη ζπλαπιίεο
απηέο νξγαλψλνληαη απφ ηα ηέιε επηεκβξίνπ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη θα ηα ηε
δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ελψ ε είζνδνο ζε απηέο είλαη ειεχζεξε. ην πιαίζην
ησλ Αλνηρηψλ Ζκεξψλ, ε Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο παξέρεη αθφκε ζεξηλέο
ζπνπδέο πνπ δηαξθνχλ έλα κφιηο αββαηνθχξηαθν κε θαζεγεηέο ηεο Αθαδεκίαο.
Ζ «Παηδηθή Αθαδεκία» («Junior Academy») ιεηηνπξγεί θάζε άββαην γηα
καζεηέο θάησ ησλ δεθανθηψ εηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά λένπο κνπζηθνχο ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο – ειηθίαο 12-18 εηψλ – φπνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη
ηκήκα γηα κνπζηθή Σδαδ. Αθφκε, ππάξρεη ε Αθαδεκία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο –
ειηθίαο 8-12 εηψλ, θαζψο θαη γεληθφηεξα πξνθαηαξηηθήο θχζεο καζήκαηα κνπζηθήο
γηα παηδηά ειηθίαο 4-8 εηψλ.
Παροτές
Ζ Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ παξέρεη
ζηνπο θνηηεηέο ηεο πιήζνο ππεξεζηψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη
ε ππνζηήξημε πνπ δίλεηαη ζηνπο θνηηεηέο άιισλ ρσξψλ. Παξάιιεια, φινη νη
θνηηεηέο ηεο Αθαδεκίαο κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ απφ νκάδεο δαζθάισλ,
θαζνδεγεηψλ, ζπκβνχισλ θαη άιισλ εηδηθψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο.
πγθεθξηκέλα, έλα κεγάιν ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν ζπκπεξηιακβάλεη ζεκηλάξηα
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο αθνήο, λνζειεπηηθή ππνζηήξημε, παξνρέο ζπκβνπιψλ
ζρεηηθά κε ηηο αθαδεκατθέο ζπνπδέο, επηπξφζζεηε ππνζηήξημε γηα θνηηεηέο κε
δπζθνιίεο κάζεζεο θαη αλαπεξίεο, ζπκβνπιέο γηα επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο,
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πιεξνθνξίεο θαη ππνζηήξημε ζηνπο θνηηεηέο άιισλ ρσξψλ θαη ζπκβνπιέο ζηέγαζεο.
Δπηπιένλ, ζεκαληηθή είλαη ε δηδαζθαιία ηελ ηερληθήο Alexander πνπ ιακβάλνπλ ηα
ηειεπηαία είθνζη ρξφληα φινη νη θνηηεηέο ζε είθνζη καζήκαηα. Πξφθεηηαη γηα κία
ηερληθή πνπ βνεζά ηνπο θνηηεηέο λα κελ ηξαπκαηηζηνχλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
θηάζνπλ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηέιεζε.
Όπσο

θαίλεηαη

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηεο

Αθαδεκίαο

(http://www.ram.ac.uk/venues), ην Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ πιεξεί φιεο ηηο
πξνδηαγξαθέο ελφο ζχγρξνλνπ ηκήκαηνο κνπζηθήο. Γειαδή, ζην πεληαφξνθν θηίξην
ηεο Αθαδεκίαο ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ εθαηφ αίζνπζεο δηδαζθαιίαο

, ρψξνη

εμάζθεζεο, ρψξνη δνθηκψλ θαη ρψξνη δηαιέμεσλ ̇ δηάθνξνη κεγάινη ρψξνη ζπλαπιηψλ
– κία εθ ησλ νπνίσλ κε εθαηφλ είθνζη θαη κία κε ηεηξαθφζηεο ζέζεηο, ζηνχληην
ερνγξαθήζεσλ θαη ειεθηξνληθά ζηνχληην, ζνπίηα ηερλνινγίαο, πξνζθάησο
αλαθαηληζκέλν ακθηζέαηξν θαη θαιψο εμνπιηζκέλε βηβιηνζήθε.
Αθφκε, ζε γεηηνληθφ ηξηψξνθν θηίξην, πνπ νλνκάδεηαη York Gate,
ζηεγάδνληαη ην κνπζείν ηεο Αθαδεκίαο θαη ην θέληξν έξεπλαο, κία αίζνπζα ρνξνχ
θαη έλα θέληξν ππνινγηζηψλ. Σν θέληξν ππνινγηζηψλ είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλν κε
ηα απαξαίηεηα επαγγεικαηηθά ειεθηξνληθά κέζα, ψζηε λα παξέρεη δπλαηφηεηα
ερνγξάθεζεο, βηληενζθφπεζεο, επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη ήρνπ θαη ζχλζεζεο.
χκθσλα

κε

ηελ

ηζηνζειίδα

ηεο

βηβιηνζήθεο

ηεο

Αθαδεκίαο

(http://www.ram.ac.uk/library), ε ίδηα απνηειεί, ιφγσ ησλ ηζηνξηθψλ ηεο ζπιινγψλ,
«θέληξν γηα αθαδεκατθή έξεπλα» θαη πεξηέρεη πεξηζζφηεξα απφ 125.000 πιηθά
ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπιινγψλ παιαηψλ εθδφζεσλ, ρεηξνγξάθσλ θαη
νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. Πξφθεηηαη γηα κία κνπζηθή βηβιηνζήθε, θαζψο απνηειείηαη
απφ ηελ νξρεζηξηθή βηβιηνζήθε, ηε ρνξσδηαθή βηβιηνζήθε θαη ηηο εηδηθέο ζπιινγέο.
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Ζ βηβιηνζήθε θαηέρεη, ζχκθσλα κε ηελ ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα
Wikipedia, ρεηξφγξαθα ηδηφγξαθα ησλ Purcell (The Fairy Queen), Sullivan (The
Mikado), Vaughan Williams(Fantasia on a Theme of Thomas Tallis, Serenade to
Music) θαη Handel (Gloria) θαζψο θαη ηε ζπιινγή ηνπ Robert Spencer – κία ζπιινγή
παιαηψλ αγγιηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη κνπζηθήο ιανχηνπ. Αθφκα, αμηνζεκείσηε είλαη ε
χπαξμε 4.500 πεξίπνπ έληππσλ νξρεζηξηθψλ κεξψλ.
ηε Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο ζηεγάδεηαη ην Μνπζείν ηεο Αθαδεκίαο.
χκθσλα

κε

ηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Μνπζείνπ

ηεο

Αθαδεκίαο

(http://www.ram.ac.uk/museum), ην ίδην πεξηιακβάλεη «θεκηζκέλεο ζπιινγέο
νξγάλσλ, ρεηξνγξάθσλ, αληηθεηκέλσλ θαη εηθφλσλ». Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε
ηελ ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα Wikipedia, ζηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπιινγέο
ζπκπεξηιακβάλνληαη έγρνξδα απφ ηελ Κξεκφλα, ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη κεηαμχ
1650-1740 θαη αγγιηθά πηάλα ηεο ζπιινγήο Mobbs, πνπ δείρλνπλ ηελ ηερληθή
αλάπηπμε ησλ πηάλσλ απφ ην 1790 έσο ην 1850. εκαληηθφ είλαη πσο ηα φξγαλα απηά
είλαη πξνζβάζηκα θαη ρξεζηκνπνηήζηκα απφ ηνπο θνηηεηέο.
Δπηπιένλ, ηδηνθηεζία ηεο Αθαδεκίαο είλαη θάπνηα πξνζσπηθά αληηθείκελα ησλ
Beethoven, Mendelssohn, Liszt θαη άιισλ κνπζηθψλ ηνπ 19νπ αηψλα. Σν Μνπζείν
ζηεγάδεη ηαθηηθά εθζέζεηο θαη δεκφζηεο εθδειψζεηο, ζεκηλάξηα θαη δηδαζθαιίεο, ελψ
θαζεκεξηλά πξνβαίλεη ζε επίδεημε ησλ ηζηνξηθψλ πηάλσλ πνπ θαηέρεη. Δπίζεο, είλαη
αλνηρηφ θαζεκεξηλά γηα ην επξχ θνηλφ.
Προϋποθέζεις και προζόνηα ειζαγωγής
Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011 ηεο Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο
Μνπζηθήο, ππάξρνπλ ζηαζεξέο πξνζεζκίεο γηα ηηο αηηήζεηο εηζαγσγήο ζην
παλεπηζηήκην. χκθσλα κε ηε Ρεληδεπέξε-Σζψλνπ, απαηηείηαη «ζπγθεθξηκέλν
επίπεδν

βαζκνινγίαο

ζε

νξηζκέλα

καζήκαηα
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ηνπ

γεληθνχ

απνιπηεξίνπ

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο
κνπζηθήο» θαη «εηδηθέο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο (audition) ζηελ εηδίθεπζε επηινγήο».
«Παξαηίζεηαη θαηάινγνο γηα ηηο γεληθέο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο θνηηεηψλ απφ
ρψξεο εθηφο Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. πγθεθξηκέλα γηα ηελ Διιάδα απαηηείηαη
Απνιπηήξην Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε γεληθφ βαζκφ δεθαεπηά θαη άλσ», ελψ
νη ππνςήθηνη φισλ ησλ ρσξψλ εμεηάδνληαη ζε γεληθέο κνπζηθέο γλψζεηο (2006, ζει.
40).
Γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Αθαδεκία απαξαίηεηε είλαη πηζηνπνίεζε γλψζεο ηεο
αγγιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν proficiency. Δπηπιένλ, νη ππνςήθηνη ηίζεληαη ζε
εμεηάζεηο ζηε ρψξα ηνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην Γηεζλέο χζηεκα Γνθηκήο
ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο (International English Language Testing System). Γηα ηελ
παξαθνινχζεζε πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ή ζπνπδψλ ελφο έηνπο ε βάζε είλαη
πεληέκηζη, γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΜΑ in Performance» είλαη
έμη θαη γηα ηα ππφινηπα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα επηά. Δπηπιένλ, φζνη θνηηεηέο
επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε ρνιή Φσλεηηθήο πξέπεη λα
έρνπλ βαζκφ κεγαιχηεξν ηνπ έμη ζηελ αθνπζηηθή εμέηαζε θαη ζηελ εμέηαζε νκηιίαο
ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Γηεζλνχο
πζηήκαηνο Γνθηκήο ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο.
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2.1.2. Αμεπική : Juilliard School of Music (Νέα Τόπκη)
Φσζιογνωμία ηης τολής
Σν 1905 ηδξχζεθε ην Ηλζηηηνχην Μνπζηθήο Σέρλεο απφ ηνλ Dr. Frank
Damrosch, βαθηηζηκηφ ηνπ Franz Liszt, ην νπνίν απνηειεί πξφδξνκν ηεο ρνιήο
Μνπζηθήο Juilliard.

Ο ιφγνο δεκηνπξγίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ήηαλ ε παξνρή

εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ, ζπγθξίζηκσλ κε ηα ππάξρνληα επξσπατθά κνπζηθά
ηκήκαηα, ζηνπο ακεξηθάλνπο κνπζηθνχο, ψζηε νη ίδηνη λα κε ρξεηάδεηαη λα θεχγνπλ
ζην εμσηεξηθφ γηα αλψηεξεο κνπζηθέο ζπνπδέο. Σν φλνκα ηεο ρνιήο πξνέξρεηαη απφ
έλαλ επθαηάζηαην έκπνξν θισζηνυθαληνπξγίαο, ηνλ Augustus Juilliard, ν νπνίνο
θιεξνδφηεζε ηελ ίδξπζε ηεο Πηπρηαθήο ρνιήο Juilliard ην 1924. Σν 1926
ελζσκαηψζεθε ζε απηή ην Ηλζηηηνχην Μνπζηθήο Σέρλεο, κε απνηέιεζκα ηε
δεκηνπξγία ηεο ρνιήο Μνπζηθήο Juilliard. Με ηελ πξνζζήθε ηνπ Σκήκαηνο Xνξνχ
ην 1951 θαη ηνπ Σκήκαηνο Γξακαηηθήο Σέρλεο ην 1968 ε ζρνιή κεηνλνκάζηεθε ζε
«The Juilliard School». Σν Σκήκα Μνπζηθήο ηεο ρνιήο Juilliard είλαη ην
κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ζρνιήο κε πεξίπνπ εμαθφζηνπο ζπνπδαζηέο απφ πεξηζζφηεξεο
απφ ζαξάληα ρψξεο.
χκθσλα

κε

ηελ

ηζηνζειίδα

ηεο

ρνιήο

Juilliard

(http://www.juilliard.edu/about/mission.php), απνζηνιή ηεο είλαη «λα παξέρεη ηελ
πςειφηεξε έληερλε θαη εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε εμαηξεηηθά ηαιαληνχρνπο
κνπζηθνχο, ρνξεπηέο θαη εζνπνηνχο απφ φιν ηνλ θφζκν», ψζηε νη ίδηνη λα θηάζνπλ ην
πςειφηεξν δπλαηφ θαιιηηερληθφ επίπεδν. εκαληηθφ είλαη πσο ζηελ πξνζπάζεηα λα
επηηχρνπλ ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ νη αξκφδηνη θαίλεηαη πσο φξηζαλ έμη ζπγθεθξηκέλνπο
ζηφρνπο. Πξψηνλ, ε ρνιή νθείιεη «λα εμεπξίζθεη θαη λα πξνζειθχεη ηνπο πην
ηαιαληνχρνπο λένπο θαιιηηέρλεο απφ φιν ηνλ θφζκν θαη λα δηαζθαιίδεηαη πσο νη
νηθνλνκηθνί δηαθαλνληζκνί δελ είλαη απνηξεπηηθνί γηα ηελ εγγξαθή ηνπο». Γεχηεξνλ,

65

είλαη ζεκαληηθφ «λα παξέρεη έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνσζεί ηελ
θαιιηηερληθή, πλεπκαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ ζπνπδαζηψλ θαη λα
πξνεηνηκάδεη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε κία επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή πνξεία θαη
παξαγσγηθή δσή σο θαιιηηέρλεο, πνιίηεο θαη επαγγεικαηηθνί εγέηεο».
Σξίηνλ, νθείιεη «λα εμπςψλεη ζπλερψο ην εθπαηδεπηηθφ θαη θαιιηηερληθφ ηεο
επίπεδν, παξακέλνληαο απνθξηηηθή ζηηο κεηαβνιέο ζηνλ θφζκν ησλ ηερλψλ
παγθνζκίσο». ηε ζπλέρεηα, απαξαίηεηε ζεσξείηαη «ε πξνζέιθπζε θαη ε
ζπγθξφηεζε ελφο δηαθεθξηκέλνπ θαζεγεηηθνχ ζψκαηνο ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο,
παξέρνληαο έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη εκπιέθνληάο ηνπο πιήξσο
ζηελ θαιιηηερληθή θαη εθπαηδεπηηθή δσή ηεο ρνιήο». Πέκπηνλ, ε ρνιή νθείιεη λα
δηαηεξήζεη ηελ πνιπκνξθία ηεο, ζπληεξψληαο έλα πεξηβάιινλ ππνζηεξηθηηθφ θαη
αλνηρηφ ζε φινπο. Σέινο, ε ρνιή είλαη θαιφ λα έρεη έλαλ «δξαζηήξην ξφιν ζηε
δηακφξθσζε ησλ ηερλψλ ζην κέιινλ κέζα απφ ηελ παξνρή παξαδεηγκαηηθψλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο λα ηάζζνληαη
ππέξ ησλ ηερλψλ ζηελ θνηλσλία».
εκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο απνηεινχλ νη πνιιέο
επθαηξίεο γηα εθηέιεζε πνπ δίλνληαη ζε φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο κέζα απφ ζχλνια
κνπζηθήο δσκαηίνπ, ζπλαπιίεο, ξεζηηάι θαη νξρήζηξεο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηε
κνπζηθή δσκαηίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην Φεζηηβάι Μνπζηθήο Γσκαηίνπ θάζε πξψηε
εβδνκάδα ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ, γηα ην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο πξνεηνηκάδνληαη
θάζε Ηαλνπάξην – είθνζη νκάδεο ηελ εβδνκάδα – κε δηδαζθαιία νθηψ σξψλ ζε
ζηνχληην δνθηκψλ. Αθφκε, ππάξρνπλ πνηθίια, ζχλνια κνπζηθήο δσκαηίνπ φπσο ηα
Κνπαξηέην Δγρφξδσλ Juilliard, Ακεξηθαληθφ Κνπηληέην Υάιθηλσλ Πλεπζηψλ,
Κνπηληέην Ξχιηλσλ Πλεπζηψλ Νέαο Τφξθεο θαη Juilliard Μπαξφθ, ελψ γίλνληαη
ζεκηλάξηα θαη καζήκαηα κνπζηθήο δσκαηίνπ.

66

Κάζε θνηηεηήο νθείιεη λα δψζεη έλα ξεζηηάι γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ
ηνπ, ην ξεπεξηφξην ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε θαζεγεηή. Δηεζίσο
πξαγκαηνπνηνχληαη εθαηνληάδεο ξεζηηάι απφ θνηηεηέο. Οη ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο
έρνπλ ηελ επρέξεηα λα πξαγκαηψζνπλ ζπλαπιίεο, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ
γίλνληαη δέθα πεξίπνπ δηαγσληζκνί γηα φζνπο επηζπκνχλ λα γίλνπλ ζνιίζηεο ζε
θνληζέξην κε ηελ Οξρήζηξα Juilliard. Οξρήζηξεο ηεο ρνιήο είλαη, εθηφο ηεο
Οξρήζηξαο Juilliard πνπ είλαη θαη ε ζεκαληηθφηεξε νξρήζηξα ηεο ρνιήο, ε Axiom
πνπ κειεηά έξγα ζπλζεηψλ ηνπ 20νπ θαη ηνπ 21νπ αηψλα, ε Οξρήζηξα Μνπζηθήο
Γσκαηίνπ πνπ είλαη κία νξρήζηξα ρσξίο καέζηξν, ε Οξρήζηξα ηνπ Μαέζηξνπ ζηελ
νπνία δηεπζχλνπλ θνηηεηέο ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο Οξρήζηξαο ππφ ηελ
επίβιεςε θαζεγεηψλ, θαη ην Νέν χλνιν Juilliard ην νπνίν εθηειεί έξγα πνπ
γξάθηεθαλ κεηά ην δεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, θαζψο θαη επηιεγκέλεο ζπλζέζεηο
ζπλζεηψλ ηεο ρνιήο.
Δπηπιένλ, επθαηξίεο εθηέιεζεο θαη εκθαλίζεηο εληφο θαη εθηφο ηεο ρνιήο,
ζηελ Ακεξηθή αιιά θαη ζηελ Δπξψπε, δίλνληαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηεο εηδηθφηεηαο
Σδαδ κέζα απφ ηελ Οξρήζηξα Σδαδ θαη ηα χλνια Μνπζηθήο Σδαδ ηνπ Juilliard.
εκαληηθή είλαη ε αλαθνξά ζηα ζχλνια κνπζηθήο δσκαηίνπ πνπ απνηεινχληαη απφ
φξγαλα 17νπ θαη 18νπ αηψλα θαη ζπλεξγάδνληαη ηαθηηθά κε ην χλνιν Φσλεηηθήο ηνπ
Juilliard. Ζ εηδηθφηεηα Μνλσδίαο πξαγκαηνπνηεί κία νινθιεξσκέλε, ηνπιάρηζηνλ,
φπεξα εηεζίσο, θαζψο θαη ηαθηηθά ξεζηηάι κεηά απφ ζπλεξγαζίεο κε ηελ εηδηθφηεηα
πλνδεία Πηάλνπ αιιά θαη κε ζπνπδαζηέο εθηέιεζεο νξγάλσλ απφ άιιεο εηδηθφηεηεο.
ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Μνλσδίαο δίλνληαη δπλαηφηεηεο εθηέιεζεο
κέζα απφ ξεζηηάι θαη master classes.
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Πρόγραμμα ποσδών
Σν πιήξεο πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ ηειεπηαία ηνπ κνξθή νινθιεξψζεθε ην
θζηλφπσξν ηνπ 2009.
Ζ ρνιή Μνπζηθήο Juilliard παξέρεη έμη πηπρηαθνχο ηίηινπο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο είλαη δπλαηή ε απφζπαζε ηίηινπ Bachelor
of Music ή Diploma, ζην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ θαη ηξηψλ
αληηζηνίρσο εηψλ. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο επηιέγνπλ κεηαμχ Master of Music θαη
Graduate Diploma, ην νπνίν είλαη έλα κε αθαδεκατθφ πξφγξακκα κνπζηθήο
εθπαίδεπζεο, ελψ παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο
(Doctor of Music Arts) ή παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Artist Diploma. Σα
κεηαπηπρηαθά θαη ηα δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δηαξθνχλ θαηά θαλφλα δχν
έηε.
Ζ ρνιή Μνπζηθήο πξνζθέξεη Πηπρηαθέο πνπδέο ζηηο εμήο εηδηθφηεηεο :
Δθθιεζηαζηηθφ Όξγαλν, Κηζάξα, Μνλσδία, Οξρεζηξηθά Όξγαλα, Πηάλν, πνπδέο
Σδαδ, χλζεζε θαη Σζέκπαιν. Δπίζεο, πξνζθέξεη Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζηηο
παξαπάλσ εηδηθφηεηεο θαη ζηε Γηεχζπλζε Οξρήζηξαο, ηελ Δθηέιεζε Παιαηάο
Μνπζηθήο θαη ηε πλνδεία Πηάλνπ. Σέινο, δίλεηαη ε επρέξεηα εθπφλεζεο
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε φιεο ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο.
1. ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηε ρνιή Μνπζηθήο Juilliard πξνζθέξνληαη
πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε δηάθνξεο εηδηθφηεηεο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο πξνυπνζέηεη
ηε ζπγθέληξσζε δηαθνξεηηθψλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ.
πγθεθξηκέλα, νη εηδηθφηεηεο είλαη ην Δθθιεζηαζηηθφ Όξγαλν (κε 150 credits), ε
Κηζάξα (κε 142 credits), ε Μνλσδία (κε 163 credits), φια ηα Οξρεζηξηθά Όξγαλα (κε
148-160 credits), ζην Πηάλν (κε 152 credits), ηε Σδαδ (κε 143-147 credits), ηε
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χλζεζε (κε 160 credits) θαη ην Σζέκπαιν (κε 142 credits). ηηο εηδηθφηεηεο απηέο ην
Πξφγξακκα πνπδψλ απαξηίδεηαη απφ ηηο «πνπδέο Σάμεο», ηηο «Κπξίσο πνπδέο»,
ηηο «Δηδηθέο πνπδέο» θαη ηηο «Διεχζεξεο Σέρλεο». Οη «πνπδέο Σάμεο» αθνξνχλ
καζήκαηα κνπζηθψλ γλψζεσλ, πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηε δεκηνπξγία
νινθιεξσκέλσλ κνπζηθψλ, θνηλά ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο. Οη «Κπξίσο πνπδέο»
αθνξνχλ καζήκαηα ηα νπνία ηαπηίδνληαη κε ηελ εθάζηνηε εηδηθφηεηα. Οη «Δηδηθέο
πνπδέο» είλαη ζπνπδέο πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ εθάζηνηε εηδηθφηεηα κε αλάινγα
ππνζηεξηθηηθά καζήκαηα. Σέινο, νη «Διεχζεξεο Σέρλεο» απνζθνπνχλ ζηελ
πξνζσπηθή

αλάπηπμε

θαη

επαγγεικαηηθή

αξηζηεία,

θαζψο

παξέρνπλ

έλα

αλζξσπηζηηθφ, εζληθφ, θνηλσληθφ, θξηηηθφ θαη αηζζεηηθφ ππφβαζξν.
1)πνπδέο Σάμεο
Σα θχξηα καζήκαηα ζηηο πνπδέο Σάμεο είλαη ε «Δθπαίδεπζε ηεο Αθνήο»,
«Λνγνηερλία θαη Τιηθά ηεο Μνπζηθήο» θαη «Ηζηνξία ηεο Μνπζηθήο». Δπηπιένλ, ην
1995 δεκηνπξγήζεθε ην Σκήκα «Μνπζηθήο Σερλνινγίαο», πνπ παξέρεη ζηνπο
θνηηεηέο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα ζπλζέζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ κνπζηθή
ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγηθά κέζα.
Σν κάζεκα «Δθπαίδεπζε ηεο Αθνήο» θαιιηεξγεί ηελ ηθαλφηεηα ελεξγεηηθήο
αθξφαζεο θαη έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο αθππληζκέλνπ
αθξναηεξίνπ. Αλάινγα κε ην επίπεδν νη ζπνπδαζηέο εθπαηδεχνληαη ζηελ αλαγλψξηζε
ξπζκηθψλ ζρεκάησλ, αξκνληθψλ θαη κεισδηθψλ δηαζηεκάησλ, ηξίθσλσλ θαη
ηεηξάθσλσλ ζπγρνξδηψλ θαη ζηηο δηαδνρέο ζπγρνξδηψλ. χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα
ηεο

ρνιήο

(http://www.juilliard.edu/degrees-programs/music/classroom-

departments/ear-training.php), νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο εθπαηδεχνληαη ζηελ
αλάγλσζε πέληε θιεηδηψλ, ελψ νη θνηηεηέο ηεο εηδηθφηεηαο ηεο χλζεζεο θαη ηεο
Γηεχζπλζεο Οξρήζηξαο ζηελ αλάγλσζε επηά θιεηδηψλ. Με ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε
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ρνιή Μνπζηθήο Juilliard, νη θνηηεηέο ππφθεηληαη ζε εηδηθέο αθνπζηηθέο εμεηάζεηο,
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ζην αληίζηνηρν επίπεδν γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ
εθπαίδεπζε.
Σν κάζεκα απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηνπο ζπνπδαζηέο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ
θαη απνηειεί πξναπαηηνχκελν κάζεκα γηα φια ηα κεηαπηπρηαθά θαη ηελ εθπφλεζε
δηδαθηνξηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο εηδηθφηεηεο Πηάλνπ, πλνδείαο Πηάλνπ,
Κηζάξαο, Σδαδ θαη Οξρεζηξηθψλ Οξγάλσλ απαηηνχληαη δχν ρξφληα ζπνπδήο ηνπ ̇ ζην
Δθθιεζηαζηηθφ Όξγαλν θαη ην Σζέκπαιν ηξία ρξφληα θαη ζηε χλζεζε θαη ηε
Γηεχζπλζε Οξρήζηξαο ηέζζεξα ρξφληα. Οη ζπνπδαζηέο ηεο εηδηθφηεηαο «Φσλεηηθέο
πνπδέο» δηδάζθνληαη, νη πξνπηπρηαθνί γηα ηξία θαη νη κεηαπηπρηαθνί γηα δχν ρξφληα,
ην κάζεκα «Δθπαίδεπζε ηεο Αθνήο» ζε ηκήκα πνπ απαξηίδεηαη κφλν απφ
ζπνπδαζηέο θσλεηηθήο. Δθηφο απφ ηα πξνγξακκαηηζκέλα καζήκαηα, κπνξνχλ λα
γίλνπλ επηπξφζζεηα αηνκηθά καζήκαηα, κεηά απφ δηαθαλνληζκφ, ζε φζνπο θνηηεηέο
ηα ρξεηάδνληαη.
Σν κάζεκα «Λνγνηερλία θαη Πξσηνγελέο Μνπζηθφ Τιηθφ» πεξηιακβάλεη ηε
κειέηε ηνπ πξσηνγελνχο κνπζηθνχ πιηθνχ, ηεο δνκήο θαη ηεο πθήο κέζα απφ
αλαιχζεηο έξγσλ, ηελ πξαθηηθή ρξήζε ησλ βαζηθψλ κνπζηθψλ γλψζεσλ, γηα
παξάδεηγκα ηεο αξκνλίαο θαη ηεο αληίζηημεο θαη ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ παξαπάλσ
ζηε κνπζηθή εθηέιεζε θαη ηε κνπζηθή δεκηνπξγία. Πξφθεηηαη γηα έλα κάζεκα πνπ
δηδάζθνληαη νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ εθηφο ηεο εηδίθεπζεο
ηεο Σδαδ. Οη θνηηεηέο ησλ Φσλεηηθψλ πνπδψλ δηδάζθνληαη «Λνγνηερλία θαη
Πξσηνγελέο Μνπζηθφ Τιηθφ» γηα ηξία, ελψ νη ππφινηπνη γηα ηέζζεξα ρξφληα.
Σν κάζεκα «Ηζηνξία ηεο κνπζηθήο», ην νπνίν βνεζά ηνπο καζεηέο λα
θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο κνπζηθήο γηα ηνπο ζπλζέηεο, ηνπο εθηειεζηέο θαη ηνπο
αθξναηέο φισλ ησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ, δηδάζθεηαη ζε ηξία ζηάδηα. Δηδηθφηεξα, ηνλ
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πξψην ρξφλν γίλεηαη – ζε έλα εμάκελν – κηα εηζαγσγή ζηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο,
θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κία επηζθφπεζε ζηελ ηζηνξία ηεο Γπηηθήο
Μνπζηθήο θαη νη θνηηεηέο αληηιακβάλνληαη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ηζηνξηθήο
ζθέςεο. Σν δεχηεξν θαη ηνλ ηξίην ρξφλν γίλεηαη κία εκβάζπλζε θαη δηεξεχλεζε, πάλσ
ζηηο ππάξρνπζεο απφ ηνλ πξψην ρξφλν γλψζεηο, ηζηνξηθψλ κνπζηθψλ ζεκάησλ.
Σέινο, ζηνλ ηέηαξην ρξφλν, νη θνηηεηέο επηιέγνπλ δχν ζέκαηα ηζηνξίαο, απφ κία
ιίζηα ζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη, ηα νπνία δηδάζθνληαη έλα ζε θάζε εμάκελν.
Ο ηνκέαο «Μνπζηθή Σερλνινγία» ζπζηάζεθε ην 1995 κε ζθνπφ λα παξέρεη
ζηνπο θνηηεηέο ηηο βαζηθέο γλψζεηο γηα ηε ζχλζεζε θαη ηελ εθηέιεζε κνπζηθήο κε
ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Δπηπξφζζεηα, ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ηνκέα, ε ρνιή
ζηεγάδεη εηεζίσο κία ζπλαπιία θαη κία εθδήισζε ειεθηξνληθήο κνπζηθήο θαη
πνιπκέζσλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θνηηεηέο ηεο ρνιήο. ηηο εθδειψζεηο απηέο
παίξλνπλ ζπρλά κέξνο, επίζεο, θνηηεηέο ηεο ρνιήο Υνξνχ θαη ηεο ρνιήο
Γξακαηηθήο Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Juilliard. Έλα λέν Κέληξν Μνπζηθήο
Σερλνινγίαο νινθιεξψζεθε ην 2009 ζηα πιαίζηα επέθηαζεο ηεο ρνιήο Juilliard θαη
πεξηέρεη ηξεηο λέεο εγθαηαζηάζεηο. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο είλαη έλα ζηνχληην
ερνγξάθεζεο, έλα ζηνχληην δνθηκψλ θαη έλα ζηνχληην κε εηδηθά ηερλνινγηθά κέζα
γηα ηε κίμε ηνπ ήρνπ, ηα νπνία ζπλδένληαη απεπζείαο κε ην ζέαηξν Rosemary θαη ην
ζέαηξν Meredith Willson θαζψο θαη κε ην θεληξηθφ ζηνχληην ερνγξάθεζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Juilliard.
2)Κπξίσο πνπδέο θαη 3)Δηδηθέο πνπδέο
Οη Κπξίσο πνπδέο θαη νη Δηδηθέο πνπδέο είλαη, φπσο πξναλαθέξζεθε,
δηαθνξεηηθέο γηα ηελ θάζε θαηεχζπλζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαθάησ αλαθέξνληαη
ηα καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο Κπξίσο πνπδέο θαη ηηο Δηδηθέο πνπδέο ηεο
εθάζηνηε θαηεχζπλζεο.
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 Δθθιεζηαζηηθφ Όξγαλν
ηηο Κπξίσο πνπδέο, ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ Δθθιεζηαζηηθνχ Οξγάλνπ,
ζπκπεξηιακβάλνληαη αηνκηθφ κάζεκα εθθιεζηαζηηθνχ νξγάλνπ θαη ηκήκα νκαδηθήο
εθηέιεζεο εθθιεζηαζηηθνχ νξγάλνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ θαζψο θαη
ζπλαπιία ζην ηέινο ησλ ζπνπδψλ.
Οη Δηδηθέο πνπδέο πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα ηζηνξίαο ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ
νξγάλνπ ζην πξψην έηνο, πιεθηξνθφξσλ νξγάλσλ ζην δεχηεξν θαη ηξίην έηνο θαη
εθηέιεζε θαηά ηε δηάξθεηα Δθθιεζηαζηηθήο Λεηηνπξγίαο ζην ηξίην έηνο ζπνπδψλ.
Δπηπιένλ, ζην ηειεπηαίν έηνο ζπνπδψλ νη θνηηεηέο ηεο εηδηθφηεηαο απηήο νθείινπλ
λα παξαθνινπζήζνπλ έλα κάζεκα επηινγήο. Σα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη είλαη
«Δθπαίδεπζε ηεο Αθνήο» θαη ζηνλ ηέηαξην ρξφλν (ζηα ηξία πξψηα ρξφληα ην κάζεκα
απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ σο πνπδή Σάμεο), «Γηεχζπλζε Οξρήζηξαο», «Γηεχζπλζε
Υνξσδίαο», «Σζέκπαιν γηα Οξγαλίζηεο» θαη «Απηνζρεδηαζκφο γηα Οξγαλίζηεο».
Δπίζεο, νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ θάπνην άιιν κάζεκα ηεο επηινγήο
ηνπο, εθφζνλ γίλνπλ δεθηνί κεηά απφ εμέηαζε.
 Κηζάξα
Οη Κπξίσο πνπδέο, ζηελ εηδηθφηεηα ηεο Κηζάξαο, απνηεινχληαη απφ αηνκηθφ
κάζεκα θηζάξαο θαη ηκήκα νκαδηθφ κάζεκα θηζάξαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ. ην δεχηεξν, ηξίην θαη ηέηαξην έηνο ζπνπδψλ νη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε
καζήκαηα κνπζηθήο δσκαηίνπ. Σν ηέινο ησλ ζπνπδψλ ζπκπίπηεη κε ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζπλαπιίαο.
Χο Δηδηθέο πνπδέο ζηελ νηθεία εηδηθφηεηα πξνζθέξεηαη ην κάζεκα
Δθαξκνγήο ησλ Καλφλσλ ηεο Αξκνλίαο ζηελ Κηζάξα ζην δεχηεξν θαη ηξίην έηνο, θαη
ηεο Ηζηνξίαο ηεο Κηζάξαο ζην ηξίην έηνο ζπνπδψλ. Δπίζεο, ζην πξψην έηνο
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πξνζθέξεηαη κάζεκα Βαζηθψλ Αξρψλ Δθηέιεζεο ζην Πηάλν γηα φζνπο θνηηεηέο
επηζπκνχλ λα ην παξαθνινπζήζνπλ.
Μνλσδία
ηηο Κπξίσο πνπδέο ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Μνλσδίαο πξνζθέξεηαη αηνκηθφ
κάζεκα κνλσδίαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ. Δπηπιένλ, πξνζθέξνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, νη εμήο ζπνπδέο φπεξαο: εξγαζηήξην φπεξαο κε δπλαηφηεηα
ζπκκεηνρήο ζηε ρνξσδία ηεο ρνιήο Juilliard, ρνξσδία γηα φπεξεο, εηζαγσγή ζηε
θσλεηηθή εθηέιεζε, κειέηε ιηκπξέησλ, θηλεζηνινγία, ζθεληθή παξνπζία θαη
πξναηξεηηθά

ηερληθή

Alexander

2

.

Σέινο,

ζην

ηέηαξην

έηνο

ζπνπδψλ

πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκηλαξηαθφ κάζεκα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη
εχξεζεο επθαηξηψλ θαη πξαγκάησζε ζπλαπιίαο.
Οη Δηδηθέο πνπδέο απνηεινχληαη απφ ηηο πνπδέο Πηάλνπ, ηηο πνπδέο
Μνπζηθήο Απαγγειίαο θαη πνπδέο Ηζηνξίαο ηεο Μνλσδίαο. Οη πνπδέο Πηάλνπ
γίλνληαη ζηα δχν πξψηα έηε. Οη πνπδέο Μνπζηθήο Απαγγειίαο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ
ρψξν ζηα ηξία πξψηα ρξφληα, απνηεινχληαη απφ καζήκαηα Φσλνινγίαο, θαη Μειέηε
Ηηαιηθψλ, Αγγιηθψλ, Γεξκαληθψλ θαη Γαιιηθψλ θεηκέλσλ. Δπηπξνζζέησο, ζηηο
πνπδέο Ηζηνξίαο ηεο Μνλσδίαο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα δχν ηειεπηαία έηε,
ζπκπεξηιακβάλνληαη ε Ηζηνξία ηνπ Σξαγνπδηνχ, θαζψο θαη κία ρξνλνινγηθή έξεπλα
ηνπ ηνπηθνχ ξεπεξηνξίνπ ηεο Ηηαιίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο.

2

H Τεχνικι Alexander αναδεικνφοντασ τθν ςχζςθ νου και ςϊματοσ εξετάηει, διευρφνει και προάγει
τον τρόπο που οργανϊνουμε τον εαυτό μασ και εκφραηόμαςτε κινθτικά τθν κάκε ςτιγμι. Διερευνά
και βελτιϊνει τον τρόπο που χρθςιμοποιοφμε τον εαυτό μασ ςαν ενιαίο ψυχοςωματικό ςφνολο ςτισ
διάφορεσ λειτουργίεσ και ςυμπεριφορζσ μασ (Βίκυ Παναγιωτάκθ, http://www.alexandertechnique.gr/%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20f.m.%20alexander.html
)
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Οξρεζηξηθά Όξγαλα
ηελ εηδηθφηεηα Οξρεζηξηθά Όξγαλα πξνζθέξνληαη ζπνπδέο ζηα έγρνξδα,
δειαδή ζην βηνιί, ηε βηφια, ην βηνινληζέιν θαη ην θνληξακπάζν, ζηα ράιθηλα
πλεπζηά, δειαδή ζην γαιιηθφ θφξλν, ηελ ηξνκπέηα, ην ηξνκπφλη, ην κπάζν ηξνκπφλη
θαη ηελ ηνχκπα, ζηα μχιηλα πλεπζηά, δειαδή ζην θιάνπην, ην φκπνε, ην θιαξηλέην
θαη ην θαγθφην, ζηα θξνπζηά θαη ζηελ άξπα.
ηηο Κπξίσο πνπδέο θάζε νξρεζηξηθνχ νξγάλνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε φιε
ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ αηνκηθά καζήκαηα ζην εθάζηνηε φξγαλν θαη ζην ηέηαξην
έηνο ζεκηλάξηα νξρεζηξηθψλ νξγάλσλ. Δπίζεο, ζην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ν θάζε
θνηηεηήο νθείιεη λα παξνπζηάζεη κία ζπλαπιία. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ νξρήζηξα θαη ζηε
κνπζηθή δσκαηίνπ είλαη ππνρξεσηηθή, φκσο δηαθνξνπνηείηαη ε δηάξθεηά ηεο αλάινγα
κε ην φξγαλν.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην βηνιί θαη ηε βηφια απαηηνχληαη ηξία ρξφληα κνπζηθήο
δσκαηίνπ, ελψ ζην βηνινληζέιν ηέζζεξα. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ νξρήζηξα γίλεηαη
κεηά απφ αθξφαζε. ην θνληξακπάζν απαηηνχληαη ηέζζεξα ρξφληα ζπκκεηνρήο ζην
χλνιν Κνληξακπάζσλ. Δπηπιένλ, ζηα ράιθηλα θαη ηα μχιηλα πλεπζηά είλαη
απαξαίηεηε ε δηεηήο ζπκκεηνρή ζηελ νξρήζηξα θαη ηε κνπζηθή δσκαηίνπ. Όζνλ
αθνξά ηελ άξπα, ρξεηάδεηαη ηεηξαεηήο ζπκκεηνρή ζηελ νξρήζηξα θαη δηεηήο
παξαθνινχζεζε κνπζηθήο δσκαηίνπ. Σέινο, νη θνηηεηέο θξνπζηψλ νθείινπλ λα
ζπκκεηέρνπλ δχν έηε ζηελ νξρήζηξα θαη ηέζζεξα ζην χλνιν Κξνπζηψλ.
Οη ζπνπδαζηέο Οξρεζηξηθψλ Οξγάλσλ δηδάζθνληαη πηάλν, ζην πιαίζην ησλ
Δηδηθψλ πνπδψλ θαηά ηα δχν πξψηα έηε.
Πηάλν
ε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη θνηηεηέο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ
Πηάλνπ δηδάζθνληαη αηνκηθά θαη νκαδηθά πηάλν. ην πξψην έηνο νη ίδηνη δηδάζθνληαη
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Εεηήκαηα Πηάλνπ, ζην δεχηεξν θαη ζην ηξίην έηνο ζπκκεηέρνπλ ζε καζήκαηα
Μνπζηθήο Γσκαηίνπ θαη ζην ηέηαξην έηνο παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα θαη
δηνξγαλψλνπλ ηε ζπλαπιία ηνπο.
Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ Κχξηεο πνπδέο, νη θνηηεηέο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ
Πηάλνπ δηδάζθνληαη, σο Δηδηθέο πνπδέο, καζήκαηα πιεθηξνθφξσλ νξγάλσλ ζην
δεχηεξν θαη ην ηξίην έηνο ζπνπδψλ θαη ζηα ηξία ηειεπηαία έηε Ηζηνξία ηνπ Πηάλνπ.
Σδαδ
Σελ εηδηθφηεηα Σδαδ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ φζνη θνηηεηέο αζρνινχληαη κε ηελ
εθηέιεζε πηάλνπ, θηζάξαο, κπάζνπ, ηπκπάλσλ, ζαμνθψλνπ, ηξνκπέηαο θαη
ηξνκπνληνχ. Οη Κχξηεο πνπδέο αθνξνχλ καζήκαηα πνπ θαιχπηνπλ θαη ηα ηέζζεξα
ρξφληα ζπνπδψλ. Σα καζήκαηα απηά είλαη ην αηνκηθφ κάζεκα νξγάλνπ, ε Οξρήζηξα
Σδαδ θαη ην χλνιν Σδαδ. ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη θνηηεηέο ηεο νηθείαο
εηδηθφηεηαο νξγαλψλνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ηε ζπλαπιία ηνπο.
Οη Δηδηθέο πνπδέο πεξηιακβάλνπλ Απηνζρεδηαζκφ ζηε Σδαδ Μνπζηθή ζηα
δχν πξψηα ρξφληα, Ηζηνξία ηεο Σδαδ ζην δεχηεξν, Θεσξία ηεο Σδαδ θαη χλνια Σδαδ
ζην ηξίην θαη Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο ζην ηέηαξην έηνο ζπνπδψλ. Σέινο,
απαηηείηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ Σδαδ Πηάλνπ, ζηα δχν πξψηα ρξφληα, γηα φζνπο
θνηηεηέο δελ αζρνινχληαη κε πιεθηξνθφξα φξγαλα.
χλζεζε
ηηο Κχξηεο πνπδέο ηεο εηδηθφηεηαο ηεο χλζεζεο πεξηέρνληαη καζήκαηα
ζχλζεζεο, παξνπζηάζεηο ζπλζέζεσλ ησλ θνηηεηψλ αλά δεθαπελζήκεξν – ζχκθσλα κε
ηελ

ηζηνζειίδα

ηεο

ρνιήο

(http://www.juilliard.edu/degrees-

programs/music/courses/detail.php?course_code=MSMUS%20R503-4&div=M) – θαη
δηδαζθαιίεο ηερληθψλ ζχλζεζεο, ηα νπνία δηαξθνχλ ηέζζεξα έηε. ην ηέινο ησλ
ζπνπδψλ ηνπο νη θνηηεηέο ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο παξαδίδνπλ πηπρηαθή εξγαζία.
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Οη Δηδηθέο πνπδέο πεξηιακβάλνπλ Πηάλν ζηα δχν πξψηα έηε, Γηεχζπλζε
Οξρήζηξαο ή Υνξσδίαο, Αληίζηημε ζην ηξίην έηνο θαη Αξκνλία θαη Οξγαλνινγία ζην
ηέηαξην έηνο.
Σζέκπαιν
ηηο Κχξηεο πνπδέο νη θνηηεηέο ηεο εηδηθφηεηαο Σζέκπαιν δηδάζθνληαη
αηνκηθά ηζέκπαιν ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, Μνπζηθή Γσκαηίνπ ζην
ηξίην θαη ηέηαξην έηνο θαη παξνπζηάδνπλ ζπλαπιία ζην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. ηηο
Δηδηθέο πνπδέο ζπκπεξηιακβάλνληαη πνπδέο Πιεθηξνθφξσλ Οξγάλσλ ζην δεχηεξν
θαη ηξίην έηνο, ελψ ζην ηέηαξην έηνο νη θνηηεηέο νθείινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ έλα
κάζεκα επηινγήο. Σα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη είλαη «Δθπαίδεπζε ηεο Αθνήο»
θαη ζηνλ ηέηαξην ρξφλν (ζηα ηξία πξψηα ρξφληα ην κάζεκα απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ
σο πνπδή Σάμεο) θαη «Γηεχζπλζε Υνξσδίαο». Δπίζεο, νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα
επηιέμνπλ «Γηεχζπλζε Οξρήζηξαο» ή «Μνπζηθή Γσκαηίνπ» ή λα αθνινπζήζνπλ
θάπνην άιιν κάζεκα ηεο επηινγήο ηνπο, εθφζνλ γίλνπλ δεθηνί κεηά απφ εμέηαζε.
4)Διεχζεξεο Σέρλεο
χκθσλα

κε

ηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ

Juilliard

(http://www.juilliard.edu/degrees-programs/liberal-arts/index.php), νη θνηηεηέο φισλ
ησλ εηδηθνηήησλ απαηηείηαη λα ζπκπιεξψζνπλ εηθνζηηέζζεξηο ην ιηγφηεξν πηζησηηθέο
κνλάδεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ. Οη κνλάδεο απηέο ζπκπιεξψλνληαη απφ ηα
Μαζήκαηα Κνξκνχ –δψδεθα πηζησηηθέο κνλάδεο- θαη ηα Μαζήκαηα Δπηινγήο –
δψδεθα πηζησηηθέο κνλάδεο. ηα Μαζήκαηα Δπηινγήο αλήθνπλ κεηαμχ άιισλ ηα
Μαζήκαηα Αγγιηθήο Γιψζζαο γηα ηνπο αιιφγισζζνπο θνηηεηέο θαη ηα Μαζήκαηα
Ξέλσλ Γισζζψλ.
Όινη νη θνηηεηέο αθνινπζνχλ ζηα δχν πξψηα ρξφληα ζπνπδψλ ηνπο έλα
Πξφγξακκα Μαζεκάησλ Κνξκνχ. Σνλ πξψην ρξφλν παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα
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«Ζζηθή, πλείδεζε θαη Πνηφηεηα Εσήο» θαη «Κνηλσλία, Πνιηηηθή θαη Κνπιηνχξα».
Σνλ επφκελν ρξφλν ην Πξφγξακκα Μαζεκάησλ Κνξκνχ πεξηιακβάλεη ηα καζήκαηα
«Γέλε θαη Γεληέο» θαη «Σέρλε θαη «Αηζζεηηθή». Όια ηα παξαπάλσ καζήκαηα είλαη
ζεκηλαξηαθά, πξνζθέξνληαο έηζη ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα γξαπηήο θαη
πξνθνξηθήο ζπκκεηνρήο.
ην ηξίην θαη ηέηαξην έηνο νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ Μαζήκαηα Δπηινγήο.
Απηφ ηζρχεη γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο εθηφο απφ ηελ εηδηθφηεηα ηεο Μνλσδίαο, ζηελ
νπνία νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ Ηηαιηθά ζην πξψην έηνο θαη παξαθνινπζνχλ κφλν
ζην ηξίην έηνο Μαζήκαηα Δπηινγήο. Σα Μαζήκαηα Δπηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ
ηζηνζειίδα

(http://www.juilliard.edu/degrees-programs/liberal-

arts/courses/list.php?div=L&level=U&dept=electives), «παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο
βαζηθέο γλψζεηο γχξσ απφ ηελ παγθφζκηα ινγνηερλία, ηε θηινζνθία, ηε ζξεζθεία,
ηελ ηζηνξία, ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηηο ηέρλεο». Δπηπιένλ, σο Μαζήκαηα Δπηινγήο
πξνζθέξνληαη καζήκαηα Ρσζηθήο, Γαιιηθήο, Γεξκαληθήο θαη Ηηαιηθήο Γιψζζαο,
θαζψο θαη αγγιηθήο, φπσο πξναλαθέξζεθε, γηα ηνπο αιιφγισζζνπο.
Οη θνηηεηέο φισλ ησλ νξγάλσλ παξαθνινπζνχλ ζην πξψην έηνο ζπνπδψλ
ηνπο

έλα

ζεκηλάξην

πνπ,

ζχκθσλα

κε

ηελ

ηζηνζειίδα

ηεο

ρνιήο

(http://www.juilliard.edu/degrees-programs/music/curriculum/bm-orchestralinstruments.php), νλνκάδεηαη πλέδξην Juilliard.
2. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ
Ζ ρνιή Juilliard παξέρεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαη Μεηαπηπρηαθέο
πνπδέο. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο επηιέγνπλ κεηαμχ Master of Music θαη Graduate
Diploma, ην νπνίν είλαη έλα κε αθαδεκατθφ πξφγξακκα κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. Σν
δηεηέο κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Master of Music επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε θαη ηε
ζπλεξγαηηθή εξγαζία θαη πιαηζηψλεηαη απφ αθαδεκατθά καζήκαηα. Δίλαη ην
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θαηαιιειφηεξν πξφγξακκα ηεο ρνιήο πνπ πξνεηνηκάδεη ηνπο θνηηεηέο γηα
δηδαθηνξηθέο πνπδέο. Αληηζηνίρσο, ην Graduate Diploma ζπλίζηαηαη απφ έλα έηνο
θνίηεζεο ζε θάπνην «Οξρεζηξηθφ Όξγαλν», ηε «χλζεζε», ην «Πηάλν» ή δχν έηε
θνίηεζεο γηα ηελ εηδηθφηεηα «Πηάλν, πλνδεία Οξγάλσλ», «Κηζάξα», «Δθηέιεζε
Παιαηάο Μνπζηθήο», «Γηεχζπλζε Οξρήζηξαο» θαη «Φσλεηηθέο πνπδέο». Σν
Graduate Diploma δελ είλαη αθαδεκατθφ πηπρίν, δειαδή ηππηθά δελ απνηειεί
πηζηνπνηεηηθφ εηζφδνπ ζε δηδαθηνξηθά αθαδεκατθά πηπρία. Δπηπιένλ, αθνξά
θνηηεηέο, νη νπνίνη δελ θαηνξζψλνπλ λα εληαρζνχλ ζηα αθαδεκατθά κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα, ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα εληαρζνχλ ζηελ ίδηα
εηδηθφηεηα άιινπ πξνγξάκκαηνο.
Μάιηζηα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζε Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο κέζσ
ελφο επηηαρπλφκελνπ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα απηφ αθνξά
ηνπο θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο πξνπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο,
βξίζθνληαη ζην ηξίην έηνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ζε θάπνην
απφ ηα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνληαη. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ρνιήο (http://www.juiliard.edu/degrees-programs/accelerated.php),
ζηνπο θνηηεηέο απηνχο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα έληαμήο ηνπο ζην επηηαρπλφκελν
πξφγξακκα, εθφζνλ νη ίδηνη πιεξνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο
ζπνπδέο ηνπο.
Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζην πξφγξακκα Master of Music κπνξνχλ λα γίλνπλ
ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηηο Πξνπηπρηαθέο πνπδέο. Δηδηθφηεξα, νη
Μεηαπηπρηαθέο απηέο πνπδέο απνηεινχλ ζπλέρεηα, σο πξνο ην πεξηερφκελν, ησλ
Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ. Δπηπιένλ, ε ρνιή Juilliard παξέρεη Μεηαπηπρηαθέο
πνπδέο ζηηο εηδηθφηεηεο «Γηεχζπλζε Οξρήζηξαο», «Δθηέιεζε Παιαηάο Μνπζηθήο»
θαη «πλνδεία Πηάλνπ». Ζ απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ γίλεηαη ζην ειάρηζην
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ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δχν ρξφλσλ θαη πξνυπνζέηεη ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ηε
ζπκπιήξσζε πελήληα-ηεζζάξσλ credits, εθηφο ηεο Σδαδ πελήληα-έμη, ηεο Δθηέιεζεο
Παιαηάο Μνπζηθήο εμήληα-δχν θαη ηεο πλνδείαο Πηάλνπ εβδνκήληα-δχν credits.
3. ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΔ ΠΟΤΓΔ
Ζ ρνιή Juilliard παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο
(Doctor of Music Arts), ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα Πξνπηπρηαθέο
θαη Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο. ην ειάρηζην, ινηπφλ, ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δχν
ρξφλσλ ππάξρεη ε επρέξεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, πξναπαηηνχκελεο
ηεο ζπγθέληξσζεο εμήληα-ελφο credits.
Δπηπξνζζέησο, ε ρνιή Μνπζηθήο Juilliard παξέρεη κε αθαδεκατθά
πξνγξάκκαηα, ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζηα δηπισκαηηθά πξνγξάκκαηα, θαζφηη ην
πξναπαηηνχκελν επίπεδν γηα ηελ έληαμε ησλ θνηηεηψλ ζε απηά αληηζηνηρεί ζην
πξναπαηηνχκελν επίπεδν γηα ηελ έληαμε ζηα δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα «Doctor of
Music Arts» θαη νλνκάδνληαη «Artist Diploma». Ζ παξαθνινχζεζε θαη απφθηεζε
ηνπ ηίηινπ Artist Diploma πξνζθέξεηαη, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο
ρνιήο

(http://www.juilliard.edu/degrees-programs/music/index.php),

ζηνπο

παξαθάησ ηνκείο:
Artist Diploma ζηηο πνπδέο Σδαδ
Πξφθεηηαη γηα έλα εκη-επαγγεικαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πάλσ ζηε
Σδαδ κνπζηθή, πνπ αθνξά έκπεηξνπο εθηειεζηέο κε γλψζεηο κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ.
Οη ζπνπδέο δηαξθνχλ δχν ρξφληα θαη ζε απηέο απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ζε εθηειέζεηο,
εκθαλίζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο πξνβνιέο.
Artist Diploma ζηηο πνπδέο Όπεξαο
Σν Artist Diploma ζηηο πνπδέο Όπεξαο είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
δχν εηψλ, αθνξά έκπεηξνπο ηξαγνπδηζηέο πνπ επηζπκνχλ λα επηθεληξψζνπλ ηηο
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ζπνπδέο ηνπο ζηελ φπεξα. Σν πξφγξακκα απηφ απνηειείηαη απφ εμαηνκηθεπκέλν
πξφγξακκα ξεπεξηνξίνπ, καζήκαηα γιψζζαο, θσλεηηθήο, θηλεζηνινγίαο, κειέηε
θεηκέλσλ θαη ραξαθηήξσλ, πςεινχ επηπέδνπ δηαβνπιεχζεηο γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ
ρψξν ηεο φπεξαο θαη πνιιέο επθαηξίεο εθηέιεζεο.
Artist Diploma ζηε Μνπζηθή Δθηέιεζε
Σν δηεηέο απηφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε έκπεηξνπο εθηειεζηέο κε
κεηαπηπρηαθέο

γλψζεηο

πνπ

επηζπκνχλ

λα

επηηχρνπλ

ζπγθεθξηκέλνπο

επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο, λα αλαπηχμνπλ ην θαιιηηερληθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνπο
επίπεδν σο εθηειεζηέο νξγάλσλ, λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ην ηαιέλην
ηνπο ζην ζχγρξνλν θφζκν.


Artist Diploma ζην Κνπαξηέην Δγρφξδσλ
Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αλήθεη ζην «Artist Diploma ζηε Μνπζηθή

Δθηέιεζε» θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε πξνζρεκαηηζκέλα θνπαξηέηα εγρφξδσλ λα
κεηαηνπηζηνχλ απφ ηηο ζπνπδέο ξεπεξηνξίνπ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν σο
δηδάζθαινη θαη εθηειεζηέο ζε θνπαξηέην. Δπηπιένλ, ζηνπο θνηηεηέο απηνχο παξέρεηαη
ε επρέξεηα ζπλεξγαζίαο θαη ελζσκάησζεο ζην Κνπαξηέην Δγρφξδσλ Πηπρηνχρσλ ηνπ
Juilliard. Πξφθεηηαη γηα έλα εκη-επαγγεικαηηθφ θνπαξηέην εγρφξδσλ, ην νπνίν
επηηξέπεη ζε ζπνπδαζηέο εγρφξδσλ θαηψηεξσλ βαζκίδσλ ηεο ρνιήο ηε δπλαηφηεηα
κειέηεο θαη ζπλεξγαζίαο κε κέιε ελφο πην ψξηκνπ ζπλφινπ. Σν Πξφγξακκα
Κνπαξηέηνπ Δγρφξδσλ Πηπρηνχρσλ ηνπ Juilliard ηδξχζεθε ην 1946 θαη ηα κέιε ηνπ
πξνέξρνληαη ή γίλνληαη δεθηά ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Artist Diploma, δέρνληαη
ππνηξνθίεο θαη δσξεάλ θνίηεζε, ζπλεξγάδνληαη κε ην Κνπαξηέην Δγρφξδσλ ηνπ
Juilliard, ζπκκεηέρνπλ ζην εηήζην ζεκηλάξην θνπαξηέηνπ εγρφξδσλ θαη ην εηήζην
ξεζηηάι Νέαο Τφξθεο πνπ γίλνληαη ζηε ρνιή.
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Παροτές
Ζ

ρνιή

Juilliard

παξέρεη,

ζχκθσλα

(http://www.juilliard.edu/student-life/index.php),

κε

ζηνπο

ηελ

ηζηνζειίδα

ζπνπδαζηέο

ηεο

ηεο
έλα

εθηεηακέλν δίθηπν ππεξεζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νκαιφηεξε πνξεία ησλ ζπνπδψλ
ηνπο «δηαζθαιίδνληάο ηνπο πγεία θαη επεκεξία θαη θαιιηεξγψληαο ηελ θαιιηηερληθή,
πλεπκαηηθή θαη πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε».
εκαληηθφ ζεσξείηαη λα αλαθεξζνχλ νη ρψξνη ηεο ρνιήο ζηνπο νπνίνπο
πξαγκαηνπνηνχληαη εθδειψζεηο. Απηνί είλαη ην Peter Jay Sharp Theater κε 907
ζέζεηο, ην Paul Recital Hall κε 275 ζέζεηο, ην Morse Recital Hall κε 125 ζέζεηο, ην
Stephanie P. McClelland Drama κε 195 ζέζεηο, ην Rosemary and Meredith Willson
Theater κε 98 ζέζεηο θαη ην Harold and Mimi Steinberg Drama Studio κε 70 ζέζεηο.
Απηέο νη αίζνπζεο θαη ηα ακθηζέαηξα αλήθνπλ ζηε ρνιή Juilliard θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ ηα ηξία ηκήκαηα ηεο ρνιήο.
Δπηπιένλ, ε ρνιή Juilliard δηαζέηεη κία πινχζηα ζε πιηθφ βηβιηνζήθε, ε
νπνία νλνκάδεηαη Lila Acheson Wallace Library. Ζ βηβιηνζήθε απηή πεξηιακβάλεη,
ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο (http://www.juilliard.edu/library/index.php), πάλσ
απφ 70.000 κνπζηθέο παξηηηνχξεο, 22.000 βηβιία πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηε κνπζηθή ην
ρνξφ, ηε δξακαηηθή ηέρλε αιιά θαη κε άιια αθαδεκατθά ζέκαηα, 25.000
ερνγξαθήζεηο θαη 2.000 βηληενζθνπήζεηο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε ζπγθεθξηκέλε
βηβιηνζήθε πεξηέρεη κία απφ ηηο παγθνζκίσο ζεκαληηθφηεξεο ζπιινγέο ρεηξνγξάθσλ,
ηε πιινγή Υεηξνγξάθσλ Juilliard, πνπ απνηειείηαη απφ 138 ηδηφγξαθα, πξνζρέδηα
θαη πξψηεο εθδφζεηο ζπλζεηψλ. Μάιηζηα, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2006 δσξίζηεθε κία
αλεθηίκεηε ζπιινγή 140 πιηθψλ ζηνηρείσλ κεγάισλ θαιιηηερλψλ, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ε 9ε ζπκθσλία ηνπ Beethoven, ε ηειεπηαία ζθελή ηνπ «Οη γάκνη ηνπ
Φίγθαξν» ηνπ Mozart θαη ην πξψην κέξνο ηεο 9εο ζπκθσλίαο ηνπ Mahler.
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Ζ ρνιή Μνπζηθήο ηνπ Juilliard δηαζέηεη κία ζπιινγή πεξηζζνηέξσλ απφ
δηαθφζηα πςειήο πνηφηεηαο έγρνξδσλ νξγάλσλ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη
ηέζζεξα βηνιηά ηνπ Guarneri del Gesú, δχν βηνιηά ηνπ Antonio Stradivari θαη έλα
βηνινληζέιν ηνπ ηδίνπ πνπ δαλείδνληαη ζηνπο ζπνπδαζηέο. Αθφκε, έρεη 253 πηάλα
Steinway, πνπ απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε ζπιινγή πνπ θαηέρεη θάπνην κνπζηθφ
ίδξπκα παγθνζκίσο.
Άλλα Προγράμμαηα
Ζ ρνιή Juilliard παξέρεη πξνγξάκκαηα γηα θνηηεηέο, καζεηέο θαη γηα ην επξχ
θνηλφ. Αξρηθά, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνπο θνηηεηέο ηεο ρνιήο είλαη ην
δηεπηζηεκνληθφ πξφγξακκα παξνρήο ζπκβνπιψλ. Σν ηειεπηαίν, πνπ είλαη κέξνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο June Noble Larkin, ζηνρεχεη ζηε δηεχξπλζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ
απνθηνχλ νη θνηηεηέο κέζα ζηε ρνιή Juilliard. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε
ζπλεξγαζία θάζε θνηηεηή κε έλαλ ζχκβνπιν, ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθφ
θαιιηηερληθφ ηκήκα ηνπ Juilliard. Μέζα απφ ζπδεηήζεηο θαη παξαθνινπζήζεηο
θαιιηηερληθψλ ζπκβάλησλ ζηελ Νέα Τφξθε νη θνηηεηέο απηνί εμεξεπλνχλ
πεξηζζφηεξεο κνξθέο ηεο ηέρλεο.
Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα http://www.juilliard.edu/degreesprogramms/distinction.php,

γηα

ηνπο

πξνπηπρηαθνχο

θνηηεηέο

δηαηίζεηαη

ην

Πξφγξακκα ρνιαζηηθήο Γηάθξηζεο, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε δέθα θνηηεηέο
ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ ηεο ρνιήο Juilliard πνπ επηιέγνληαη θάζε ρξφλν λα
ζπκκεηέρνπλ ζε κία εηήζηα έξεπλα. ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ θαηνξζψλνπλ θαη
νινθιεξψλνπλ ηελ έξεπλα αθνινπζεί αλαγξαθή ηεο εηδηθήο απηήο εξγαζίαο ηνπο ζην
πηπρίν ηνπο.
Τπάξρεη

ε

δπλαηφηεηα

ζπκκεηνρήο

νξηζκέλσλ

θνηηεηψλ

ζε

ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηε ρνιή ζεξηλά πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ρνιή
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Juilliard, ηα νπνία κέζσ θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ζπλαπιίεο, πεξηνδείεο
θαη ζεκηλάξηα ζίγνπλ θαη ζηεξίδνπλ θνηλσληθά δεηήκαηα.
Όπσο

αλαγξάθεηαη

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Carnegie

Hall

(http://www.carnegiehall.org/Academy/), ην ίδην καδί κε ηε ρνιή Juilliard θαη κε ην
Ηλζηηηνχην Μνπζηθήο Weill ζε ζχκπξαμε κε ην New York City Department of
Education, δηνξγαλψλεη έλα ζπλαγσληζηηθφ δηεηέο πξφγξακκα, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε
γηα λα «πξνεηνηκάδεη ηνπο θαιχηεξνπο παγθνζκίσο λένπο κνπζηθνχο επαγγεικαηίεο
γηα επαγγεικαηηθή θαξηέξα πνπ ζπλδπάδεη ηε κνπζηθή αξηζηεία κε ηε δηδαζθαιία,
ηελ πξνβνιή ζην θνηλφ, ηε δηαθήξπμε ηεο ζεκαζίαο ηεο ηέρλεο θαη ηεο αλάπηπμεο
εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ».
Απφ ην 1989 ε ρνιή Juilliard ζπκκεηέρεη ζε έλα πξφγξακκα αληαιιαγήο
θνηηεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Barnard College θαη ην Columbia University. ηα
πιαίζηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο νη θνηηεηέο ηεο ρνιήο Juilliard κπνξνχλ λα
παξαθνινπζήζνπλ έλα κάζεκα θάπνηαο αδειθνπνηεκέλεο ζρνιήο ζε θάζε εμάκελν
σο

κάζεκα

επηινγήο

(http://www.juilliard.edu/degrees-programs/cross-

registration.php).
Ζ ρνιή Juilliard πξνζθέξεη πξφγξακκα γηα λεαξνχο ηαιαληνχρνπο καζεηέο,
πνπ εκθαλίδνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά κε ηε κνπζηθή ζην
κέιινλ.

Όπσο

θαίλεηαη

απφ

ηελ

ηζηνζειίδα

(http://www.juilliard.edu/youth-adult/pre-college/index.php),

ηα

ηεο

ρνιήο

καζήκαηα

ηνπ

πξνγξάκκαηνο απηνχ γίλνληαη θάζε άββαην γηα ηξηάληα εβδνκάδεο θαηά ηε ρξνληθή
πεξίνδν επηεκβξίνπ-Μαΐνπ.
Γηα αθξηθν-ακεξηθαλνχο, ηζπαλφθσλνπο θάζε θπιήο θαη ελ γέλεη ακεξηθαλνχο
καζεηέο ηεο Νέαο Τφξθεο, ειηθίαο 8-14 εηψλ ιεηηνπξγεί θάζε άββαην ηα ηειεπηαία
είθνζη ρξφληα έλα πξφγξακκα εηζαγσγήο ζηηο ηέρλεο ηνπ ζεάκαηνο. Γηδάζθνληεο ζην
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πξφγξακκα απηφ είλαη νη ίδηνη νη θνηηεηέο ηνπ Juilliard. Άιια πξνγξάκκαηα ηεο
ρνιήο πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο είλαη ην πξφγξακκα ζπλδπαζκνχ ηεο Παηδείαο
κε ηελ εηζαγσγή ζηηο κνπζηθέο επηζηήκεο γηα ειηθίεο 4-10 εηψλ, ην πξφγξακκα
εθηέιεζεο

κνπζηθψλ

νξγάλσλ

(http://www.juilliard.edu/community/outreach/teaching.php), καζήκαηα κνληέξλνπ
ρνξνχ, ην πξφγξακκα ζπλαπιηψλ απφ λένπο κνπζηθνχο θαη ηα ζεξηλά καζήκαηα γηα
καζεηέο (http://www.juilliard.edu/community/outreach/interactive.php). Σα καζήκαηα
απηά πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ην θαινθαίξη αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα «Δξγαζηήξην
γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο κνπζηθήο», «εκηλάξην γηα Κνπαξηέην Δγρφξδσλ»,
«Μαζήκαηα βηνιηνχ» θαη ζε ηξία πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ,
ηα νπνία είλαη ην «Πξφγξακκα εληαηηθψλ καζεκάησλ ρνξνχ», ην «Πξφγξακκα
εθηέιεζεο

Κξνπζηψλ»

θαη

ην

«Θεξηλφ

Δξγαζηήξην

Σδαδ

Μνπζηθήο»

(http://www.juilliard.edu/youth-adult/summer/index.php).
Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα θάζε εμακήλνπ πξαγκαηνπνηείηαη έλα
Απνγεπκαηηλφ Πξφγξακκα πνπ απεπζχλεηαη ζην επξχ θνηλφ θαη πεξηέρεη κία πνηθηιία
ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε κνπζηθή εθηέιεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα καζήκαηα απηά,
πξνζθέξνπλ ζέκαηα φπσο ηζηνξία, κνπζηθή ζεσξία, εθπαίδεπζε ηεο αθνήο θαη
δηεχζπλζε, θαζψο θαη καζήκαηα πηάλνπ θαη κνλσδίαο. Φνηηεηέο ηεο ρνιήο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπλ επηπιένλ
πηζησηηθέο κνλάδεο απφ θάπνην απφ ηα παξαπάλσ καζήκαηα.
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2.1.3. Δλλάδα : Σμήμα Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ (Θεζζαλονίκη)
Φσζιολογία ηοσ Σμήμαηος
Σν Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Οηθνλνκηθψλ
θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ είλαη ην λεφηεξν Παλεπηζηεκηαθφ Σκήκα Μνπζηθψλ
πνπδψλ ηεο Διιάδαο θαη ηδξχζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 363/96. Λεηηνπξγεί
απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1998-1999 ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζην θέληξν ηεο
Θεζζαινλίθεο. ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη ε αλάπηπμε ησλ
εξκελεπηηθψλ θαη ηερληθψλ δπλαηνηήησλ νξγαληθήο θαη θσλεηηθήο Γπηηθήο
κνπζηθήο, θαζψο θαη ηεο Βπδαληηλήο θαη Διιεληθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ζεσξεηηθή κειέηε θαη έξεπλα ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζην πξναλαθεξζέλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, αλαγξάθεηαη φηη:
«Σν Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο έρεη σο απνζηνιή:
i)

λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε ηεο επξσπατθήο
(θιαζηθήο), ηεο βπδαληηλήο, ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο (δεκνηηθήο) θαη ηεο
ζχγρξνλεο κνπζηθήο, γηα ηνλ θαηαξηηζκφ νινθιεξσκέλσλ κνπζηθψλ θαη
θαιιηηερλψλ. Ζ θαηάξηηζήο ηνπο απνζθνπεί ζην ζπλδπαζκφ ηεο άξηηαο
επηζηεκνληθήο

γλψζεο

ησλ

ηζηνξηθψλ,

ζεσξεηηθψλ,

πξαθηηθψλ

θαη

παηδαγσγηθψλ ζεκάησλ ηεο νξγαληθήο θαη θσλεηηθήο κνπζηθήο, κε ηε
δηαηήξεζε, πξνψζεζε, έξεπλα θαη πξνβνιή ηεο ειιεληθήο δεκνηηθήο θαη
εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο
ii)

λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή
ζηαδηνδξνκία ζηελ εθπαίδεπζε ή ζε ηνκείο ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο
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iii)

λα νξγαλψλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηάξηηζε
επηζηεκφλσλ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ
Σκήκαηνο

iv)

λα θαηαξηίδεη πξφηππεο νξρήζηξεο, ρνξσδίεο, κνλσδνχο (solists) θαη άιια
νξγαληθά θαη θσλεηηθά ζχλνια, πνπ ζα αληηπξνζσπεχνπλ ππεχζπλα ηελ
ειιεληθή παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ζηα δηεζλή θαη εληφπηα κνπζηθά δξψκελα θαη
ζα πξνβάινπλ ηδηαίηεξα ηνλ νηθνπκεληθφ ραξαθηήξα ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο,
φπσο απηφο δηακνξθψζεθε απφ ηελ αξραηφηεηα, ην βπδάληην, σο ηε ζχγρξνλε
επνρή».3
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ζχκθσλα κε νκηιία ηνπ Ο. Παπακαηζαίνπ-Μάηζθε

(2006) ζην πιαίζην εκεξίδαο κε ζέκα «Δηδηθέο Δηζηηήξηεο Δμεηάζεηο ζε Καιιηηερληθά
Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα Αλαγθαηφηεηα θαη Πξννπηηθέο» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο είλαη ην
κφλν ειιεληθφ κνπζηθφ ηκήκα, ηνπ νπνίνπ ε θπζηνγλσκία θαζνξίδεηαη απφ ηελ
ηδξπηηθή πξάμε ιεηηνπξγίαο ηνπ σο Σκήκα Δθαξκνζκέλσλ Μνπζηθψλ πνπδψλ, κε
ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, κεηαμχ άιισλ, ηελ «θαιιηέξγεηα θαη δηάδνζε, κέζσ θαηάξηηζεο
ελφξγαλσλ θαη θσλεηηθψλ ζπλφισλ, θαζψο θαη ζνιίζη ηεο Δπξσπατθήο, Βπδαληηλήο,
Παξαδνζηαθήο θαη χγρξνλεο Μνπζηθήο, ζηνλ ειιαδηθφ θαη δηεζλή ρψξν, ζηα
πξφηππα ησλ Αλψηαησλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο» (ζει. 20). Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα
κε ηνλ Ηδξπηηθφ ηνπ Νφκν, ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο πξνσζεί ηε
ζχζηαζε κνπζηθψλ ζπλφισλ, ηα νπνία ζα εθπξνζσπνχλ επάμηα παγθνζκίσο ηελ
Διιάδα ζηα κνπζηθά δξψκελα.

3

Δθεκεξίο ηεο θπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο δεκνθξαηίαο, Αξ. Φχιινπ 235, ηεχρνο πξψην, 20
επηεκβξίνπ 1996, Πξνεδξηθφ δηάηαγκα ππ’ αξηζ. 363, άξζξν 1, ζει. 4437-4438
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Αθφκε, ην Σκήκα παξέρεη ηίηινπο ζπνπδψλ κέρξη θαη δηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο, φπσο νξίδεηαη απφ ην Ηδξπηηθφ ηνπ Γηάηαγκα. Χζηφζν, έσο ζήκεξα, δελ
παξέρεηαη πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
Πρόγραμμα και Κανονιζμός ποσδών
«Οη ζπνπδέο ζην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο απνζθνπνχλ ζηελ άξηηα θαιιηηερληθή θαη επηζηεκνληθή θαηάξηηζε»,
ζχκθσλα

κε

ηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Σκήκαηνο

(http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&tmima=
9&stid=128&categorymenu=2). Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ 20102011, ην Σκήκα παξέρεη επηζηεκνληθή ζηέγε γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα, ηελ
πξνβνιή θαη ηελ έξεπλα ηεο επξσπατθήο (θιαζηθήο), ηεο βπδαληηλήο, ηεο ειιεληθήο
παξαδνζηαθήο (δεκνηηθήο) θαη ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο. Γηα ην ιφγν απηφ,
ζπζηάζεθαλ ηέζζεξηο αληίζηνηρα νκψλπκεο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ
ηε θπζηνγλσκία ηνπ Σκήκαηνο. Γειαδή, νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο θαινχληαη λα
επηιέμνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο «Δπξσπατθήο (Κιαζηθήο) Μνπζηθήο», ηεο
«Βπδαληηλήο Μνπζηθήο», ηεο «Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο (Γεκνηηθήο) Μνπζηθήο» ή
ηεο «χγρξνλεο Μνπζηθήο». Κάζε θαηεχζπλζε πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηε
θπζηνγλσκία ηεο, θάπνηεο εηδηθεχζεηο.
Πην ιεπηνκεξψο, ε θαηεχζπλζε ηεο «Δπξσπατθήο (Κιαζηθήο) Μνπζηθήο»
απνηειείηαη απφ ηελ εηδίθεπζε «Φσλεηηθήο Μνπζηθήο», ηελ εηδίθεπζε «Οξγαληθήο
Μνπζηθήο Δθηέιεζεο Πιεθηξνθφξσλ θαη Νπθηψλ» θαη ηελ εηδίθεπζε «Οξγαληθήο
Μνπζηθήο Δθηέιεζεο Δγρφξδσλ, Πλεπζηψλ θαη Κξνπζηψλ». Ζ θαηεχζπλζε
«Βπδαληηλήο Μνπζηθήο» αληηζηνηρεί ζηελ εηδίθεπζε «Δξκελείαο θαη Δθηέιεζεο
Φαιηηθήο».
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ηελ θαηεχζπλζε «Διιεληθή Παξαδνζηαθή (Γεκνηηθή) Μνπζηθή» αλήθνπλ ε
νκψλπκή ηεο εηδίθεπζε, δειαδή ε εηδίθεπζε «Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο (Γεκνηηθήο)
Μνπζηθήο,» ε εηδίθεπζε «Πνηεηηθήο» θαη νη εηδηθεχζεηο «Δξκελείαο θαη Δθηέιεζεο
Παξαδνζηαθψλ Οξγάλσλ». Σέινο, ε θαηεχζπλζε «χγρξνλε Μνπζηθή» πεξηιακβάλεη
ηελ εηδίθεπζε ηεο «χλζεζεο» θαη ηελ εηδίθεπζε ηεο «Οξγαληθήο Μνπζηθήο
Δθηέιεζεο».
ε φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο ζπλππάξρεη καδί κε ηηο ππφινηπεο
εηδηθεχζεηο ε εηδίθεπζε «Δθαξκνζκέλεο Μνπζηθέο πνπδέο». Οη θνηηεηέο πνπ
βξίζθνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδίθεπζε θαηαηάζζνληαη ζε κία απφ ηηο θαηεπζχλζεηο
αλάινγα κε ην θαιιηηερληθφ αληηθείκελν πνπ επηιέγνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ. Σν
θαιιηηερληθφ αληηθείκελν αθνξά κνλάρα ηελ εηδίθεπζε «Δθαξκνζκέλσλ Μνπζηθψλ
πνπδψλ» θαη είλαη νκφηηηιν κε κία απφ ηηο ππφινηπεο εηδηθεχζεηο ησλ
θαηεπζχλζεσλ. Με ηελ επηινγή ηνπ, νη θνηηεηέο εληάζζνληαη ζηελ αληίζηνηρε
εηδίθεπζε θαη θαηεχζπλζε. Γειαδή, σο θαηεχζπλζε ηεο νηθείαο εηδίθεπζεο νξίδεηαη ε
νκψλπκε ηνπ «θαιιηηερληθνχ αληηθεηκέλνπ» θαηεχζπλζε πνπ επηιέγεη ν θνηηεηήο.
Αθνινπζεί ζπλνπηηθφο πίλαθαο ησλ εηδηθεχζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην
Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο, ν νπνίνο δείρλεη κε ζαθήλεηα ηνλ ηξφπν
ππαγσγήο ηνπο ζηηο ηέζζεξηο ππάξρνπζεο θαηεπζχλζεηο.
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ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΗΚΔΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
(ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 2010-2011)
ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ (ΚΛΑΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ


«Φσλεηηθή Μνπζηθή Δθηέιεζε : Μνλσδία»



«Οξγαληθή Μνπζηθή Δθηέιεζε Πιεθηξνθφξσλ θαη Νπθηψλ»
Πηάλν, Κηζάξα



«Οξγαληθήο Μνπζηθήο Δθηέιεζεο Δγρφξδσλ, Πλεπζηψλ θαη Κξνπζηψλ»
Βηνιί, Βηφια, Βηνινληζέιν, Κνληξακπάζν, Φιάνπην, Όκπνε, Κιαξηλέην,
Φαγθφην, αμφθσλν, Κφξλν, Σξνκπέηα, Σξνκπφλη, Σνχκπα θαη Κξνπζηά.



«Δθαξκνζκέλεο Μνπζηθέο πνπδέο»

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΜΟΤΗΚΖ


«Δξκελεία θαη Δθηέιεζε Φαιηηθήο»



«Δθαξκνζκέλεο Μνπζηθέο πνπδέο»

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ


«Διιεληθή Παξαδνζηαθή (Γεκνηηθή) Μνπζηθή»



«Πνηεηηθή (Σέρλε ηεο χλζεζεο, Μεινπνηία, Πνίεζε ζηελ Παξαδνζηαθή
Μνπζηθή)»



Δηδηθεχζεηο «Δξκελείαο θαη Δθηέιεζεο Παξαδνζηαθψλ Οξγάλσλ»
ηηο

εηδηθεχζεηο

«Δξκελείαο

θαη

Δθηέιεζεο

Παξαδνζηαθψλ

αληηζηνηρνχλ νη παξαθάησ έμη εηδηθεχζεηο :
«Γεκνηηθφ Σξαγνχδη - Φσλεηηθή Δθηέιεζε»
«Έγρνξδα (ιχξα θαη βηνιί)»
«Απιφο (θιαξίλν, θαβάιη, λέη, θινγέξα, δνπξλάο, άζθαπινο)»
«Νπθηά (θαλνλάθη, ιανχην, ηακπνπξάο, ηξίρνξδν κπνπδνχθη)»
«Υάιθηλα Πλεπζηά (ηξνκπφλη, θνξλέηα, ηξνκπέηα)» θαη
«Κξνπζηά, αληνχξη»


«Δθαξκνζκέλεο Μνπζηθέο πνπδέο»

ΤΓΥΡΟΝΖ ΜΟΤΗΚΖ


«χλζεζε»



«Οξγαληθή Μνπζηθή Δθηέιεζε : Αθνξληεφλ»



«Δθαξκνζκέλεο Μνπζηθέο πνπδέο»
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Οξγάλσλ»

Σα καζήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο
δηαθξίλνληαη ζε «Τπνρξεσηηθά Δηδίθεπζεο», «Τπνρξεσηηθά», «Τπνρξεσηηθά
Δπηινγήο» θαη «Διεχζεξεο Δπηινγήο». Σα «Τπνρξεσηηθά Δηδίθεπζεο» είλαη ηα
καζήκαηα ησλ νπνίσλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηαπηίδεηαη κε ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηεο εθάζηνηε εηδίθεπζεο θαζψο θαη ε πηπρηαθή εμέηαζή ηνπ, ε νπνία
είλαη γηα ηνπο θνηηεηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ ππνρξεσηηθή θαη δηαθξίλεηαη
αλάινγα κε ηελ εηδίθεπζε ζε «Πηπρηαθή Δξγαζία», «Πηπρηαθφ Ρεζηηάι» θαη
«Πηπρηαθή Παξάζηαζε Δξκελείαο». Σα «Τπνρξεσηηθά» καζήκαηα είλαη ηα
καζήκαηα πνπ είλαη ππνρξεσηηθά ζε θάζε εηδίθεπζε. Κάπνηα απφ απηά είλαη θνηλά
κεηαμχ ησλ εηδηθεχζεσλ, ελψ άιια είλαη κνλαδηθά ζε θαζεκία απφ απηέο.
Ζ θαηεγνξία ησλ καζεκάησλ «Τπνρξεσηηθά Δπηινγήο» είλαη κία θαηεγνξία
πνπ δελ ππάξρεη ζε φιεο ηηο εηδηθεχζεηο. Αθνξά καζήκαηα ζηα νπνία ν θνηηεηήο
θαιείηαη λα επηιέμεη είηε αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, φπσο ζην κάζεκα «Ξέλε
Γιψζζα» φπνπ θαιείηαη λα επηιέμεη κεηαμχ ηεο γεξκαληθήο θαη ηεο ηηαιηθήο
γιψζζαο, ή αλάινγα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν κε ην νπνίν αζρνιείηαη, φπσο ζηελ
πεξίπησζε ηνπ καζήκαηνο «πγγελέο Όξγαλν» φπνπ θαιείηαη λα επηιέμεη έλα φξγαλν
ζπγγελέο πξνο απηφ πνπ έρεη σο θχξην.
Αθφκα, ζην νηθείν Σκήκα πξνζθέξνληαη ηα καζήκαηα «Διεχζεξεο
Δπηινγήο», ηα νπνία επηιέγνπλ νη θνηηεηέο, αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα
ελδηαθέξνληά ηνπο, απφ έλαλ πίλαθα κε δηάθνξα γεληθήο κνπζηθήο θχζεσο καζήκαηα
θαη αλάκεζα ζε φζα καζήκαηα ησλ ππνινίπσλ εηδηθεχζεσλ δελ ππνρξενχληαη λα
παξαθνινπζήζνπλ, βάζεη ηνπ δηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Δπηπιένλ, σο
κάζεκα «Διεχζεξεο Δπηινγήο» είλαη δπλαηφ λα επηιερζεί θάπνην «Όξγαλν
Δπηινγήο/Φσλεηηθή Δθηέιεζε», εθφζνλ ην επηζπκεί ν θνηηεηήο. Ζ ζπνπδή ηνπ
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«Οξγάλνπ Δπηινγήο/Φσλεηηθή Δθηέιεζε» κπνξεί λα δηαξθέζεη κέρξη θαη ηέζζεξα
εμάκελα.
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ 2010-2011 ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο, νη
θνηηεηέο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα επηιέμνπλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ «κεγαιχηεξν
αξηζκφ καζεκάησλ επηινγήο απφ ηα απαηηνχκελα, πξνθεηκέλνπ είηε λα θαιχπηνπλ
πεξηζζφηεξα ελδηαθέξνληά ηνπο είηε λα βειηηψλνπλ ηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ
πηπρίνπ ηνπο». Ζ ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα απνηειεί θίλεηξν γηα πνιινχο θνηηεηέο,
αθνχ ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζπλππνινγίδνληαη νη πςειφηεξέο
ηνπο βαζκνινγίεο.
Δπηπξνζζέησο, ζηελ εηδίθεπζε «Δθαξκνζκέλεο Μνπζηθέο πνπδέο», ε νπνία,
φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ζπγαηξηθή φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ, ιακβάλνπλ ρψξα ηα
καζήκαηα «εηδηθήο βαξχηεηαο», ηα νπνία ζεσξνχληαη καζήκαηα «Διεχζεξεο
Δπηινγήο». Σα καζήκαηα απηά έρνπλ σο απνζηνιή λα πιαηζηψζνπλ ην θαιιηηερληθφ
αληηθείκελν, λα ελδπλακψζνπλ ηηο γλψζεηο θαη λα εληζρχζνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ
πξνο ηελ αληίζηνηρε εηδίθεπζε θαη θαηεχζπλζε. Έηζη, νη ζπνπδέο γίλνληαη πην
νινθιεξσκέλεο θαη πην εμεηδηθεπκέλεο πξνο ηελ επηιεγκέλε θαηεχζπλζε. Οη θνηηεηέο
ηεο νηθείαο εηδίθεπζεο νθείινπλ, ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ 2010-2011
ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο, λα επηιέμνπλ δεθαπέληε καζήκαηα
«Διεχζεξεο Δπηινγήο» εθ ησλ νπνίσλ ηα νθηψ καζήκαηα ηξηψλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ
σο «εηδηθήο βαξχηεηαο».
Όιεο νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο καζεκάησλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηηο
εηδηθεχζεηο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ πεξηιακβάλνπλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ
πνπδψλ 2010-2011 ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο, αηνκηθά θαη
νκαδηθά καζήκαηα, δηαιέμεηο, πξφβεο θαη ζπλαπιίεο. Σα αηνκηθά καζήκαηα είλαη ηα
καζήκαηα νξγάλνπ ή θσλεηηθήο εθηέιεζεο (είηε ηαπηίδνληαη κε θαιιηηερληθφ
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αληηθείκελν,

φξγαλν

επηινγήο/θσλεηηθή

εθηέιεζε

ή

θχξην

φξγαλν

ηεο

εηδίθεπζεο/κνλσδία). ηα νκαδηθά καζήκαηα γίλεηαη δεκηνπξγία ηκεκάησλ κε
κέγηζην αξηζκφ ζπνπδαζηψλ, ν νπνίνο πνηθίιεη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ καζήκαηνο.
Αθφκε, αξθεηά απφ ηα καζήκαηα κπνξεί λα είλαη εξγαζηεξηαθά. Χο
εξγαζηεξηαθά νξίδνληαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία νη θνηηεηέο απαηηείηαη λα
ζπγθεληξψζνπλ έλαλ ειάρηζην αξηζκφ παξνπζηψλ ζε θάζε εμάκελν, γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε εμεηαζηηθή δηαδηθαζία. Ζ ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο
θαιιηηερληθνχ

αληηθεηκέλνπ

πξναπαηηεί

ηε

ζπκπιήξσζε

δέθα

ηνπιάρηζηνλ

παξνπζηψλ, ελψ ε ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ εξγαζηεξηαθνχ
καζήκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πξναπαηηεί ηε ζπγθέληξσζε νθηψ
ηνπιάρηζηνλ παξνπζηψλ ζε θάζε εμάκελν.
Τπάξρνπλ, αθφκα, ηα νλνκαδφκελα «Πξναπαηηνχκελα Μαζήκαηα». χκθσλα
κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ 2010-2011, πξφθεηηαη γηα ηα καζήκαηα εθείλα «ε
επηινγή θαη ε επηηπρήο βαζκνιφγεζε ησλ νπνίσλ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή
άιισλ καζεκάησλ ζε πξνζερέο εμάκελν».
Ζ ιήςε πηπρίνπ, ε νπνία νξίδεηαη ζην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ νθηψ
εμακήλσλ, πξνυπνζέηεη ηε ζπγθέληξσζε δηαθνζίσλ-ζαξάληα πηζησηηθψλ κνλάδσλ
(240 ECTS) γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο πιελ ηεο θαηεχζπλζεο ηεο «Διιεληθήο
Παξαδνζηαθήο (Γεκνηηθήο) Μνπζηθήο», γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε ζπγθέληξσζε
δηαθνζίσλ-πελήληα πηζησηηθψλ κνλάδσλ (250 ECTS). Ο αξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ
κνλάδσλ, πνπ νθείιεη λα ζπκπιεξψζεη θάζε θνηηεηήο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ
πνηθίιεη ζηηο δηάθνξεο εηδηθεχζεηο ησλ θαηεπζχλζεσλ απφ εθαηφ έσο εθαηφλ-ηξηάληακία δηδαθηηθέο κνλάδεο.
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Άλλες Ρσθμίζεις Οργανωηικής Φύζεως
1)Παξνρέο
Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ζην νπνίν αλήθεη ην Σκήκα Μνπζηθήο
Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο, δηαζέηεη ζην ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κία πινχζηα ζε πιηθφ
βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία έρνπλ πξφζβαζε θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ νη θνηηεηέο
(http://www.lib.uom.gr/content/section/4/42/lang,iso8859-7/).

Αθφκε,

ην

νηθείν

Παλεπηζηήκην παξέρεη έλα ζχζηεκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, ην νλνκαδφκελν
«compus». ην Σκήκα έρεη παγησζεί ν «Μάηνο Μνπζηθήο Μέζεμηο», έλαο εηήζηνο
ζεζκφο

πνπ,

ζχκθσλα

κε

ηελ

ηζηνζειίδα

http://www.methexis.uom.gr/,

«ζπκπεξηιακβάλεη επηζηεκνληθέο εκεξίδεο, δηαγσληζκνχο, δηαιέμεηο, κνπζηθά
εξγαζηήξηα θαη master-class, αλαγνξεχζεηο θαη κνπζηθά αθηεξψκαηα, φια αλνηρηά
ζην θνηλφ».
2)Δηζαγσγή ζην Σκήκα
ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο εηζάγνληαη καζεηέο κέζσ ησλ
παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ θαη θνηηεηέο κέζσ θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ. ηηο
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο νη καζεηέο νθείινπλ, φπσο θαη ζηα ππφινηπα κνπζηθά
ηκήκαηα, λα έρνπλ πεξαηψζεη επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο ηεο «Αξκνλίαο», θαη ηνπ
«Διέγρνπ Μνπζηθψλ Ηθαλνηήησλ». Χζηφζν, ε εηζαγσγή ζην ηκήκα είλαη δπλαηφ λα
γίλεη θαη κεηά απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο απνθνίησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ
Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.), Αλψηεξσλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Σ.Δ.Η),
Αλψηεξσλ ρνιψλ Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.) θαη
Αλψηεξσλ ρνιψλ δηεηνχο θαη ππεξδηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠ.Δ.Π.Θ.) θαη
άιισλ Τπνπξγείσλ.
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3) Καιιηηερληθά Δξγαζηήξηα-Καιιηηερληθέο Οκάδεο
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 363/96, ην
Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο έρεη σο απνζηνιή κεηαμχ άιισλ «λα
θαηαξηίδεη πξφηππεο νξρήζηξεο, ρνξσδίεο, κνλσδνχο (solists) θαη άιια νξγαληθά θαη
θσλεηηθά ζχλνια». Έηζη, ινηπφλ ζχκθσλα κε ηε θπζηνγλσκία ηνπ θαη «ζε ζπλέπεηα
κε ηνλ δηαθξηηφ ξφιν θαη ηνπο πξνγξακκαηηθνχο ζηφρνπο, ην Σκήκα πξνάγεη ηε
δεκηνπξγία πξφηππσλ κνπζηθψλ ζπλφισλ» κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε ρνξσδία, ε
νξρήζηξα, ην ζχλνιν κεινδξακαηηθήο, ηα ζχλνια παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, ηα
ζχλνια κνπζηθήο δσκαηίνπ θαη άιια θσλεηηθά θαη νξγαληθά ζχλνια. Σα ζχλνια
απηά παξνπζηάδνπλ ηηο θαιιηηερληθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο εληφο θαη εθηφο ηνπ
ρψξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζηε Θεζζαινλίθε αιιά θαη ζε άιιεο πφιεηο κε
απνθνξχθσκα ηελ πεξίνδν ηνπ Μαΐνπ ζην «Μάην Μνπζηθήο Μέζεμεο». ηα ζχλνια
απηά ζπκκεηέρνπλ θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο.
Αθφκε, ζπρλέο είλαη νη ζπλαπιίεο απφ θνηηεηέο πνπ εθηεινχλ ζνιηζηηθά
θάπνην φξγαλν ή πνπ παξνπζηάδνπλ θσλεηηθέο εθηειέζεηο. πλήζσο, νη ζπλαπιίεο
απηέο απνηεινχλ ζπλέπεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θνηηεηψλ ππφ ηελ επηηήξεζε θαη ηελ
επηκέιεηα ηνπ θνηλνχ ηνπο θαζεγεηή (νξγάλνπ ή κνλσδίαο). Μάιηζηα, πνιιέο θνξέο
νη ζπλαπιίεο έρνπλ έλα ζέκα θαη θάπνηα αθνξκή, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα επεηεηαθή
ζπλαπιία πξνο ηηκήλ θάπνηνπ ζπλζέηε.
εκαληηθή είλαη, επηπιένλ, ε εθπφλεζε ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ-ζπλεδξίσλ θαη
εξγαζηεξίσλ πάλσ ζε κνπζηθνινγηθά δεηήκαηα θαη δεηήκαηα πξαθηηθήο εθηέιεζεο
ηεο κνπζηθήο ζην ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηα νπνία είλαη είηε θιεηζηά, απαηηνχλ
δειαδή πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζέιεπζεο θνηηεηψλ, είηε αλνηθηά αλάινγα κε ηε
θχζε θαη ηε θπζηνγλσκία ηνπο. πκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Σκήκαηνο, «ε ζπλερήο θαη πινχζηα δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεη ην Σκήκα σο
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πξνο ηελ θαιιηηερληθή ή εμαγγειηηθή πξάμε κέζσ εθδειψζεσλ, θαζψο θαη σο πξνο
ηελ ζπκπιεξσκαηηθή ιεηηνπξγία κέζσ ζεκηλαξίσλ, εξγαζηεξίσλ, εκεξίδσλζπλεδξίσλ

θαη

εθπαηδεπηηθψλ

εθδξνκψλ,

ζπκβάιινπλ

ζηελ

πςειή

θαη

νινθιεξσκέλε θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ σο θαιιηηερληθνχ δπλακηθνχ».
4)πλεξγαζίεο
Σν Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ζπλεξγάδεηαη κε ην Κξαηηθφ
Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο θαη ην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο. Δπηπξνζζέησο,
είλαη κέινο ηεο «Association Européenne des Conservatoires», θαη ηνπ «Académies
de Musique et Musikhochschulen (AEC)». Σέινο, απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 20012002 έρεη δηαπξάμεη ζπλεξγαζίεο κε μέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ζε δεθαέμη ρψξεο.
5)ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο –Πξναγσγήο
Όπσο

θαίλεηαη

απφ

ηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Σκήκαηνο

(http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&tmima=
9&stid=128&categorymenu=2), γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ζπλερή αλάπηπμε θαη
πξναγσγή ηνπ Σκήκαηνο. Κάπνηεο απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο απηέο πξνζπάζεηεο είλαη ην
αίηεκα γηα Δηδηθέο Δηζηηήξηεο Δμεηάζεηο ζην Σκήκα, ψζηε νη ππνςήθηνη λα κελ
εμεηάδνληαη κφλν κέζα απφ ην ζχζηεκα ησλ Γεληθψλ Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ κε
κνλαδηθά κνπζηθά καζήκαηα ηελ Αξκνλία θαη ηνλ Έιεγρν Αθνπζηηθψλ Ηθαλνηήησλ,
ν ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε θαη ε δεκηνπξγία Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ θαζψο θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ Καλνληζκνχ πνπδψλ. Σν Σκήκα
εληζρχεη ηελ δηαθαδεκατθή θηλεηηθφηεηα κέζσ δηεμαγσγήο καζεκάησλ ζηελ αγγιηθή
γιψζζα, θαζψο ηα αηνκηθά καζήκαηα ησλ εηδηθεχζεσλ είλαη δπλαηφ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ αγγιηθή θαη ζε άιιεο μέλεο γιψζζεο.
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3. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
3.1. ςγκπιηική Ανάλςζη
ην νηθείν θεθάιαην πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ νη
νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην
πξνεγνχκελν θεθάιαην. ηφρνο είλαη ν εληνπηζκφο πξαθηηθψλ θαη ζηνηρείσλ
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα πξνο
κίκεζε ή ζα κπνξνχζαλ απηνχζηα ή πξνζαξκνζκέλα λα πηνζεηεζνχλ απφ ην Σκήκα
Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε νξγάλσζε θαη ε
ιεηηνπξγία ηνπ. Γηα ηελ πην θαηαλνεηή, εχιεπηε θαη επαλάγλσζηε παξνπζίαζε, ηα
ζηνηρεία απηά έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε ζρεηηθνχο πίλαθεο.
ΠΗΝΑΚΑ Η: ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ & ΠΟΤΓΔ
Royal Academy of

Juilliard School of Music

Σέσνηρ

Music
Αθαδεκατθφ Έηνο

Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και

1999-2000

1926-1927

1998-1999

480 ects

Οη πηζησηηθέο κνλάδεο

Οη πηζησηηθέο κνλάδεο

πνηθίινπλ ζηνπο δηάθνξνπο

πνηθίινπλ ζηνπο δηάθνξνπο

ηνκείο (142-160 credits)

ηνκείο (240-250 ects)

Έλαξμεο Λεηηνπξγίαο
Πξνπηπρηαθέο πνπδέο

Μεηαπηπρηαθέο

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο

πνπδέο

♦4

♦

Γηδαθηνξηθέο πνπδέο

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο
♦

Διάρηζηνο Υξφλνο

8 εμάκελα

♦
8 εμάκελα

πνπδψλ γηα ηε Λήςε
Αθαδεκατθνχ Πηπρίνπ
Με Αθαδεκατθέο

Diploma – 3 έηε,

πνπδέο

72 credits, 10 Μαζήκαηα,

4

2010-2011 δελ πξνζθέξνληαη

♦: πξνζθέξεηαη
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2010-2011 δελ πξνζθέξνληαη
8 εμάκελα

Σν Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ιεηηνπξγεί ηα ηειεπηαία δψδεθα
ρξφληα ελψ ε ιεηηνπξγία ηνπ Royal Academy of Music μεθίλεζε έλα κφιηο ρξφλν
κεηά απφ ηελ εθθίλεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο.
Σν παιαηφηεξν κνπζηθφ ίδξπκα είλαη ην Juilliard School of Music, ην νπνίν δηαλχεη
ηνλ νγδνεθνζηφ-ηέηαξην ρξφλν ιεηηνπξγίαο. Δίλαη, επνκέλσο, εκθαλέο πσο ε ρνιή
Μνπζηθήο Juilliard έρεη απνθηήζεη κεγαιχηεξε πείξα θη έρεη πηνζεηήζεη ζε βάζνο
ρξφλνπ ηηο πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο.
ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ:
α) ΔΗΓΗΚΔΤΔΗ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
Royal Academy
of Music

Juilliard School of
Music

4 έηε
Αθνξληεφλ

4 έηε

480 ects
22Μαζήκαηα

480 ects
22 Μαζήκαηα

150 credits
29 Μαζήκαηα

Διιεληθή Παξαδνζηαθή Μνπζηθή

250 ects
60 Μαζήκαηα
240 ects
60 Μαζήκαηα

Δθαξκνζκέλεο Μνπζηθέο πνπδέο
Δθηέιεζε Παιαηάο Μνπζηθήο
Κηζάξα
Μνλσδία/Φσλεηηθέο πνπδέο
Μνπζηθφ Θέαηξν

480 ects
22 Μαζήκαηα
480 ects
22 Μαζήκαηα
480 ects
22 Μαζήκαηα
480 ects
22 Μαζήκαηα

Πηάλν
Πηάλν, πλνδεία Οξγάλσλ &
Κνξεπεηίηνξαο
Σδαδ
χλζεζε & χγρξνλε Μνπζηθή

480 ects
22 Μαζήκαηα
480 ects
23 Μαζήκαηα
480 ects
22 Μαζήκαηα

142 credits
29 Μαζήκαηα
163 credits
39 Μαζήκαηα

240 ects
60 Μαζήκαηα
240 ects
64 Μαζήκαηα

152 credits
32 Μαζήκαηα

240 ects
60 Μαζήκαηα

143-147 credits
29-31 Μαζήκαηα
160 credits
35 Μαζήκαηα
142 credits
25 Μαζήκαηα
148-160 credits
29-32 Μαζήκαηα

Σζέκπαιν
Οξρεζηξηθά Όξγαλα

4 έηε
240 ects
60 Μαζήκαηα
240 ects
60 Μαζήκαηα

Βπδαληηλή Μνπζηθή
Δθθιεζηαζηηθφ Όξγαλν

Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και
Σέσνηρ

480 ects
22 Μαζήκαηα
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240 ects
60 Μαζήκαηα

240 ects
60 Μαζήκαηα

β) ΟΡΥΖΣΡΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Royal Academy of
Music
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Άξπα
Βηνιί
Βηφια
Βηνινληζέιν
Κνληξακπάζν
Φιάνπην
Όκπνε
Κιαξηλέην
αμφθσλν
Φαγθφην
Κφξλν
Σξνκπέηα
Σξνκπφλη
Μπάζν Σξνκπφλη
Σνχκπα
Ηζηνξηθά Υάιθηλα Πλεπζηά
Σπκπάληα θαη Κξνπζηά

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Juilliard School of
Music
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Μφλν ζην πιαίζην ηεο
Δηδηθφηεηαο Σδαδ
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ
και Σέσνηρ

♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Οη παξαπάλσ πίλαθεο («ΗΗ α» θαη «ΗΗ β»), δείρλνπλ πσο ε Βαζηιηθή Αθαδεκία
Μνπζηθήο πξνζθέξεη ηηο πεξηζζφηεξεο εηδηθεχζεηο. Αμηνζεκείσην ζεσξείηαη ην
γεγνλφο φηη ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο είλαη ην κφλν πνπ παξέρεη
εηδηθεχζεηο ζηηο νπνίεο νη ζπνπδαζηέο επηθεληξψλνληαη ζηελ εθκάζεζε ηεο ηνπηθήο
κνπζηθήο παξάδνζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δχν απφ ηηο ελλέα θαηεπζχλζεηο αθνξνχλ
ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο θαη ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο
αληίζηνηρα.
χκθσλα κε ηε γξάθνπζα, δελ είλαη απιψο ζεκηηή αιιά αλαγθαία ε παξνπζία
ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο κέζα ζην Σκήκα, θαζψο είλαη επζχλε φισλ ησλ κνπζηθψλ
θνξέσλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηνπηθή παξάδνζε θαη λα ηε κεηαθέξνπλ ζηηο επφκελεο
γελεέο. Άιισζηε ε κνπζηθή παξάδνζε ηεο Διιάδαο κπνξεί λα θάλεη ην Σκήκα
Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο πξνζειθχζηκν απφ θνηηεηέο αιιά θαη επηζηήκνλεο
άιισλ ρσξψλ, δεκηνπξγψληαο δπλαηφηεηεο γηα ζπλεξγαζίεο κνπζηθέο, εθπαηδεπηηθέο
θαη εξεπλεηηθέο.
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Δπηπιένλ, ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο παξέρεη κηα επέιηθηε
εηδίθεπζε κε ην φλνκα «Δθαξκνζκέλεο Μνπζηθέο πνπδέο». Ζ εηδίθεπζε απηή
αθνξά φζνπο θνηηεηέο επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ κία θαηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα
έρνπλ κεγαιχηεξε εκβέιεηα λα παξαθνινπζήζνπλ πεξηζζφηεξα καζήκαηα γεληθψλ
κνπζηθψλ γλψζεσλ αληί λα επηθεληξσζνχλ ζε έλα φξγαλν ή ζηε ζχλζεζε. Ζ
παξνπζία ηεο εηδίθεπζεο απηήο κφλν ζην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο
είλαη – θαηά ηε ζπγγξαθέα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο – απνηέιεζκα ηεο απνπζίαο
εηδηθψλ εηζηηήξησλ εμεηάζεσλ ή αθξφαζεο γηα ηελ εηζαγσγή ζην Σκήκα, θάηη πνπ
έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εηζαγσγή ζην Σκήκα θνηηεηψλ ρσξίο ηα απαξαίηεηα εηδηθά
πξνζφληα γηα έληαμε ζε θάπνηα άιιε εηδίθεπζε. Δπηπιένλ, ε εηδίθεπζε απηή ζα
κπνξνχζε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε λα έρεη πην εηδηθφ ραξαθηήξα φπσο γηα
παξάδεηγκα «Δηδίθεπζε Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο» ή «Δηδίθεπζε Μνπζηθήο
Σερλνινγίαο».
ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο δελ πξνζθέξνληαη νη εηδηθεχζεηο
«Δθθιεζηαζηηθφ Όξγαλν», «Δθηέιεζε Παιαηάο Μνπζηθήο», «Μνπζηθφ Θέαηξν»,
«Πηάλν, πλνδεία Οξγάλσλ θαη Κνξεπεηίηνξαο», «Σδαδ» θαη «Σζέκπαιν». Φαίλεηαη
πσο νη εηδηθεχζεηο «Δθηέιεζε Παιαηάο Μνπζηθήο», «Μνπζηθφ Θέαηξν», « Πηάλν,
πλνδεία Οξγάλσλ θαη Κνξεπεηίηνξαο» θαη «Ηζηνξηθά Υάιθηλα Πλεπζηά»
παξέρνληαη κφλν απφ ηε Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο ελψ ε εηδίθεπζε «Σζέκπαιν»
κφλν απφ ηε ρνιή Μνπζηθήο ηνπ Juilliard.
Αθφκε, ηα Οξρεζηξηθά Όξγαλα πνπ απνπζηάδνπλ απφ ην πξφγξακκα
ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο είλαη ε άξπα, ην κπάζν
ηξνκπφλη θαη ηα ηζηνξηθά ράιθηλα πλεπζηά. Καηά ηε γλψκε ηεο ζπγγξαθέσο, δελ
είλαη απαξαίηεηε ε παξνρή ζπνπδψλ ζην κπάζν ηξνκπφλη, θαζψο θαίλεηαη λα
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πξνζθέξεηαη θαη ζηα ηξία κνπζηθά ηδξχκαηα ην θπξίαξρν φξγαλν θάζε νηθνγέλεηαο
πλεπζηψλ.
εκαληηθφ ζεσξείηαη ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκαλζεί πσο ε Βαζηιηθή
Αθαδεκία Μνπζηθήο ηνπ Λνλδίλνπ πξνζθέξεη ηξεηο θαηεπζχλζεηο · ηελ θαηεχζπλζε
ηεο «Μνπζηθήο Δθηέιεζεο», ηελ θαηεχζπλζε ηεο «χλζεζεο» θαη ηελ θαηεχζπλζε
ηεο «Σδαδ». ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ππνθαηεπζχλζεηο, ή αιιηψο
νη εηδηθεχζεηο, πνπ ππάγνληαη ζηελ εθάζηνηε θαηεχζπλζε.
Θεσξείηαη θαιφ λα ζπγθξηζνχλ νη εηδηθεχζεηο ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ σο πξνο
ηνλ αξηζκφ καζεκάησλ, ηηο πηζησηηθέο θαη ηηο δηδαθηηθέο ηνπο κνλάδεο. Γηα ην ιφγν
απηφ, αθνινπζεί ζπγθξηηηθφο πίλαθαο ησλ δεκνθηιέζηεξσλ – κε ηε κεγαιχηεξε
πξνζέιεπζε θνηηεηψλ – εηδηθεχζεσλ.
ΠΗΝΑΚΑ IΗΗ: ΠΗΑΝΟ, ΒΗΟΛΗ, ΤΝΘΔΖ

Πηάλν
Βηνιί
χλζεζε θαη χγρξνλε
Μνπζηθή

Royal Academy of
Music
480 ects
22 Μαζήκαηα
480 ects
22 Μαζήκαηα
480 ects
22 Μαζήκαηα

Juilliard School of
Music
152 credits
32 Μαζήκαηα
156 credits
32 Μαζήκαηα
160 credits
35 Μαζήκαηα

Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και
Σέσνηρ
240 ects
60 Μαζήκαηα
240 ects
60 Μαζήκαηα
240 ects
60 Μαζήκαηα

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ν αξηζκφο ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ πνπ
απαηηνχληαη γηα απφθηεζε πηπρίνπ ζηε Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο είλαη θνηλφο
γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Δπηπξνζζέησο, παξαηεξείηαη πσο ν αξηζκφο απηφο πνηθίιεη
ζηα άιια δχν ηκήκαηα. ηε ρνιή Μνπζηθήο Juilliard νθείιεηαη ε ζπγθέληξσζε 142160 credits, ελψ ζην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο 240-250 πηζησηηθψλ
κνλάδσλ. πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη πσο νη πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ απφθηεζε πηπρίνπ ζην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο αληηζηνηρνχλ ζην
κηζφ ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο
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Μνπζηθήο. Αληηζηνηρία κε ηα credits ηεο ρνιήο Μνπζηθήο Juilliard δελ είλαη εθηθηή,
θαζψο σο «credits» ππνινγίδνληαη κάιινλ νη δηδαθηηθέο κνλάδεο.
Ζ ίδηα δπζαλαινγία ππάξρεη κεηαμχ ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη
Σέρλεο θαη ησλ άιισλ δχν ηκεκάησλ ζηνλ αξηζκφ καζεκάησλ πνπ απαηηείηαη λα
παξαθνινπζήζεη ν ζπνπδαζηήο ηεο εθάζηνηε θαηεχζπλζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φιεο
νη θαηεπζχλζεηο ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο απνηεινχληαη απφ εμήληα καζήκαηα, ελψ ν
αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ καζεκάησλ ζηε ρνιή Μνπζηθήο Juilliard θπκαίλεηαη ζηα
25-39 καζήκαηα θαη ηεο Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο Μνπζηθήο ζηα 22-23 Μαζήκαηα.
Γειαδή, ηα

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ εηδηθεχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο

Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο πεξηιακβάλνπλ ηα δηπιάζηα ζε αξηζκφ καζήκαηα απφ ηα άιια
δχν κνπζηθά ηδξχκαηα. Μνιαηαχηα, είλαη αδηακθηζβήηεην πσο ηα άιια δχν κνπζηθά
ηδξχκαηα ππεξηεξνχλ ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο θαη Σέρλεο ζε πνηφηεηα.
Δλ ηνχηνηο, πξνθχπηεη πσο έλα Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ γεκίδεη ηηο ψξεο ησλ
ζπνπδαζηψλ ρσξίο λα επηηξέπεη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο ζην κνπζηθφ φξγαλν ηεο
επηινγήο ηνπ ή ηε ζχλζεζε δελ είλαη απνδνηηθφ θαη δελ θέξλεη ηελ αξηζηεία.
Πξνηείλεηαη, επνκέλσο, λα γίλεη αλαζρεδηαζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, λα
νξηζηνχλ κε αθξίβεηα ηα νπζηψδε θαη απαξαίηεηα καζήκαηα γηα ηελ εθάζηνηε
εηδίθεπζε, ελψ ηα ππφινηπα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ καζήκαηα επηινγήο. Δπίζεο,
ζεσξείηαη θαιφ λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ καζεκάησλ επηινγήο ζηηο
δηάθνξεο εηδηθεχζεηο. ηφρνο είλαη ε ελαξκφληζε κε ηα κνπζηθά ηδξχκαηα ηνπ
εμσηεξηθνχ φρη ηφζν ζε επίπεδν πνζφηεηαο, αιιά θπξίσο ζε επίπεδν πνηφηεηαο.
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ΠΗΝΑΚΑ ΗV: ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ & ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΔ ΠΟΤΓΔα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Μεηαπηπρηαθά
Πξνγξάκκαηα

Άδεηα άζθεζεο
Δπαγγέικαηνο
Γηδαθηνξηθά
Πξνγξάκκαηα

Royal Academy of Music

Juilliard School of Music

«Master of Arts in Performance»
180 ects, 2 έηε

«Master of Music» νη πηζησηηθέο κνλάδεο
πνηθίινπλ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο (54-72
credits), 2 έηε
«Graduate Diploma» - κε αθαδεκατθφ
πξφγξακκα, 1-2 έηε αλάινγα κε ηελ
θαηεχζπλζε

«Master of Music Concert Project» ή
«Master of Music in Performance and
Research» ή «Master of Music in
Composition»
220 ects, 2 έηε
«Postgraduate Diploma in Musical
Theatre»
120 ects, 9 κήλεο
«Postgraduate Certificate»
140 ects, 2 έηε
«Research degree in Performance
Practice/in Composition»
2 έηε
«Advanced Diploma in Opera Studies»
Δπίπεδν 8 (Πιαίζην Σίηισλ
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο), 2 έηε
«Licentiate of the Royal Academy of
Music – LRAM»
«Research degree in Performance
Practice/in Composition»
3 έηε

«Doctor of Music Arts» 61 credits
2 έηε
«Artist Diploma»
κε αθαδεκατθφ, 2 έηε

Φαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πσο ηφζν ε Βαζηιηθή Αθαδεκία
Μνπζηθήο ηνπ Λνλδίλνπ, φζν θαη ε ρνιή Μνπζηθήο Juilliard πξνζθέξνπλ πνηθίιεο
επθαηξίεο κάζεζεο κεηά ηηο πηπρηαθέο ζπνπδέο. Μάιηζηα, ε Βαζηιηθή Αθαδεκία
Μνπζηθήο πξνσζεί, κέζα απφ ηα κεηαπηπρηαθά θαη ηα δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα, ηελ
έξεπλα θαη παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο Άδεηα Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο. Ζ ρνιή
Μνπζηθήο Juilliard, απφ ηελ άιιε, πξνζθέξεη θαη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «Master
of Music», ην νπνίν νδεγεί ζην δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα «Doctor of Music Arts» θαη
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έλα κε αθαδεκατθφ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, πνπ νλνκάδεηαη «Graduate Diploma»
θαη νδεγεί ζην κε αθαδεκατθφ δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα «Artist Diploma». Θεσξείηαη
αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη νη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζηε ρνιή Juilliard είλαη
εθηθηέο ζε φιεο ηηο παξερφκελεο – πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά – εηδηθφηεηεο, ελψ
ζηε Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο ηα παξερφκελα δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα
αθνξνχλ ζηελ έξεπλα.
β. ΔΗΓΗΚΔΤΔΗ

Αθνξληεφλ
Δθθιεζηαζηηθφ Όξγαλν
Δθηέιεζε Παιαηάο
Μνπζηθήο
Κηζάξα
Μνλσδία/Φσλεηηθέο
πνπδέο
Όπεξα
Μνπζηθφ Θέαηξν
Πηάλν
Πηάλν, πλνδεία
Οξγάλσλ &
Κνξεπεηίηνξαο
Σδαδ
χλζεζε & χγρξνλε
Μνπζηθή
Σζέκπαιν
Οξρεζηξηθά Όξγαλα
Γηεχζπλζε Οξρήζηξαο
Γηεχζπλζε Υνξσδίαο

Royal Academy of Music
Master
Doctor

Juilliard School of Music
Master of Graduate Doctor of
Music
Diploma
Music
Arts

Οη πηζησηηθέο κνλάδεο θαη
ε δηάξθεηα ζπνπδψλ
πνηθίινπλ ζηα δηάθνξα
κεηαπηπρηαθά θαη
δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα,
φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα
ΗVα.
♦
♦
♦
♦
♦
♦

2 έηε

Artist
Diploma

61 credits, 2 έηε
2 έηε

54 credits
62 credits

2 έηε

♦
♦

54 credits
54 credits

2 έηε
2 έηε

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦

♦

54 credits
72 credits

1 έηνο
2 έηε

♦
♦

♦
♦

♦
♦

56 credits
54 credits

1 έηνο

♦
♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦

54 credits
54 credits
54 credits

1 έηνο
2 έηε

♦
♦
♦

1)Σδαδ
2)Μνπζηθή
Δθηέιεζε
3)Όπεξα

Φαίλεηαη, απφ ηνπο Πίλαθεο «II α» θαη «ΗV β» πσο ε ρνιή Μνπζηθήο ηνπ
Juilliard παξέρεη εθηφο απφ ηα αθαδεκατθά κεηαπηπρηαθά θαη δηδαθηνξηθά
πξνγξάκκαηα θαη κε-αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα κε ηηο νλνκαζίεο «Graduate
Diploma» θαη «Artist Diploma». Σα ηειεπηαία δηπιψκαηα δελ πθίζηαληαη ζε φιεο ηηο
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θαηεπζχλζεηο. Οη απαηηνχκελεο πηζησηηθέο – δηδαθηηθέο κνλάδεο γηα ηελ απφθηεζε
κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ θαίλεηαη λα κελ είλαη αληίζηνηρα κεηαμχ ηεο Βαζηιηθήο
Αθαδεκίαο Μνπζηθήο (120-220 ects αλάινγα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ) θαη ηεο
ρνιήο Μνπζηθήο Juilliard (54-72 credits αλάινγα κε ηελ εηδίθεπζε).
ΠΗΝΑΚΑ V: ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Royal Academy of
Music
Socrates Erasmus θαη άιια
πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο
θνηηεηψλ
Πξφγξακκα εηήζηαο
παξαθνινχζεζεο ρσξίο
παξνρή πηπρίνπ
πλαπιίεο γηα ην επξχ
θνηλφ
Θεξηλά Πξνγξάκκαηα
Μνπζηθέο πνπδέο θαη
Πξνεηνηκαζία κέζσ
πξνγξακκάησλ ζε ειηθίεο
4-18 εηψλ
Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο

Πξφγξακκα επηηάρπλζεο
ζπνπδψλ

Juilliard School of
Music

♦

Μοςζικήρ
Δπιζηήμηρ και
Σέσνηρ

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Πξνζθέξνληαη ζηηο
Μεηαπηπρηαθέο
πνπδέο (δειαδή, είλαη
κέξνο ησλ
αθαδεκατθψλ
ζπνπδψλ)

Πξφγξακκα
Αθαδεκατθήο
Γηάθξηζεο (πξφγξακκα
έξεπλαο γηα 10
πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο
εηεζίσο)
♦

♦

Γελ ππάξρνπλ
ηέηνηνπ είδνπο
πξνγξάκκαηα

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη
Σέρλεο πζηεξεί ζεκαληηθά ζηελ παξνρή κε αθαδεκατθψλ πξνγξακκάησλ, δειαδή
πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε άιιεο νκάδεο πιεζπζκψλ θαη δελ νδεγνχλ ζε
ιήςε πηπρίνπ. Δπηπξφζζεηα, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζχζηαζε θαη ε θαζηέξσζε λέσλ
ζεζκψλ θαη πξνγξακκάησλ. Σν Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο έρεη αλάγθε
απφ ελίζρπζε ηνπ εμσζηξεθνχο ηνπ ραξαθηήξα θαη αλάδεημε ησλ θαιιηηερληθψλ ηνπ
ζρεκάησλ. Μέζα απφ ην πιήζνο πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ε Βαζηιηθή
Αθαδεκία Μνπζηθήο θαη ε ρνιή Μνπζηθήο Juilliard βξίζθνληαη ηφζν ζε ζπλερή
αλαδήηεζε ηξφπσλ πξνβνιήο ηεο πνηφηεηαο ησλ θνηηεηψλ ηνπο, άξα θαη ησλ ίδησλ
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ησλ ηδξπκάησλ, ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, φζν θαη ζε ζπλερή αλαδήηεζε ηαιέλησλ θαη
νηθνλνκηθψλ πφξσλ.
Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα πξνγξάκκαηα κνπζηθψλ ζπνπδψλ
ζε καζεηέο ειηθίαο 4-18 εηψλ. Δηδηθφηεξα, κε ηα πξνγξάκκαηα απηά, ε Βαζηιηθή
Αθαδεκία Μνπζηθήο θαη ε ρνιή Μνπζηθήο Juilliard, πξνζθέξνπλ κνπζηθή παηδεία
ζε παηδηά θαη λένπο, εληνπίδνπλ «κνπζηθά ηαιέληα» θαη θπζηθά πξνεηνηκάδνπλ ην
κειινληηθφ κνπζηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο αιιά θαη, ελ δπλάκεη ηνπ Σκήκαηνο. Αθφκε,
ε παξνρή κνπζηθψλ ζπνπδψλ ζηηο ειηθίεο απηέο απνηειεί έλα επηπιένλ πξφγξακκα
ζπνπδψλ, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία εζφδσλ ζηα ηδξχκαηα. Δθηφο
απφ ηελ πξφβιεςε παξνρήο πξνγξακκάησλ κνπζηθήο ζπνπδήο γηα φιεο ηηο ειηθίεο,
ζεκαληηθή γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο είλαη ε χπαξμε πξνγξακκάησλ εηήζηαο
παξαθνινχζεζεο ρσξίο πηπρίν θαη ζεξηλψλ πξνγξακκάησλ, πνπ εμππεξεηνχλ ηελ
αλάγθε ζπνπδήο ζηηο ζρνιέο απηέο κνπζηθψλ απφ σδεία ή αιινχ, θάηη πνπ θέξεη
επηπιένλ κνπζηθφ δπλακηθφ ζηηο ζρνιέο, δεκηνπξγεί ζπλδέζεηο κε άιινπο θνξείο θαη
ηελ θνηλσλία θαη βέβαηα δεκηνπξγεί έζνδα, θαζψο θη έλα εξγαζηήξην εθπαίδεπζεο
ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο κνπζηθήο.
ηε ρνιή Μνπζηθήο ηνπ Juilliard, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζε
Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο κέζσ ελφο επηηαρπλφκελνπ πξνγξάκκαηνο. Σν πξφγξακκα
απηφ αθνξά ηνπο θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο πξνπηπρηαθέο ηνπο
ζπνπδέο, βξίζθνληαη ζην ηξίην έηνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ
ζε

θάπνην

απφ

ηα

Μεηαπηπρηαθά

Πξνγξάκκαηα

πνπ

πξνζθέξνληαη

(http://www.juiliard.edu/degrees-programs/accelerated.php). Παξαηεξείηαη, ινηπφλ,
πσο πξνζθέξεηαη κία επειημία ζηνπο ζπνπδαζηέο θη έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν λα
ζπλερίζνπλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο, ζπκππθλψλνληαο ρξφλνπο ζπνπδψλ.
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Δπηπιένλ, ε παξνπζία πξνγξακκάησλ έξεπλαο ζηα δχν Σκήκαηα ηνπ
εμσηεξηθνχ – ζε αληίζεζε κε ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο –
επηβεβαηψλνπλ ηνλ αληαγσληζηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, δίλνπλ θίλεηξα παξαγσγηθφηεηαο
ζε δηδάζθνληεο θαη θνηηεηέο θαη παξέρνπλ ερέγγπα αξηζηείαο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν. Απηφλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο νθείιεη λα εληζρχζεη
θαη ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο, αλ επηζπκεί λα αλαδεηρζεί ζε επίπεδν
αξηζηείαο.
ΠΗΝΑΚΑ VI: ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΡΤΘΜΗΔΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ
ΦΤΔΩ
Royal Academy
of Music
♦
♦

Βηβιηνζήθε
Μνπζείν

Δμσηεξηθή
Υξεκαηνδφηεζε
(Υνξεγίεο) θαη
Γίδαθηξα

Juilliard School of Music
♦
Γελ ππάξρεη ρψξνο
Μνπζείνπ. Χζηφζν,
δηαηίζεληαη κεηαμχ άιισλ
ηδηφγξαθα, πξνζρέδηα θαη
πξψηεο εθδφζεηο ζπλζεηψλ
ζηε βηβιηνζήθε.

♦

Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ
και Σέσνηρ
♦

♦

Ζ Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο ζηεγάδεηαη ζε έλα πεληαφξνθν θηίξην ελψ ε
ρνιή Μνπζηθήο Juilliard ζπζηεγάδεηαη κε ηηο άιιεο δχν θαιιηηερληθέο ζρνιέο ηνπ
Juilliard, ηε ρνιή Υνξνχ θαη ηε ρνιή Γξακαηηθήο Σέρλεο. Σν Σκήκα Μνπζηθήο
Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ζπζηεγάδεηαη ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο κε ηκήκαηα ησλ
νπνίσλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν δε ζρεηίδεηαη κε απηφ ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο. Καηά
ηελ άπνςε ηεο ζπγγξαθέσο, είλαη ζεκαληηθή ε χπαξμε ππνδνκήο ρψξσλ θαη
εμνπιηζκνχ, ελψ είλαη νπζηψδεο λα πιαηζηψλεηαη ην κνπζηθφ ίδξπκα απφ έλα
θαιιηηερληθφ, δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξέρνληαη δπλαηφηεηεο
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ζπλεξγαζίαο

ησλ

ζπνπδαζηψλ

ησλ

θαιιηηερληθψλ

ηκεκάησλ,

δπλαηφηεηεο

παξαθνινχζεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε καζήκαηα ησλ άιισλ ηκεκάησλ θαη δηεχξπλζε
ησλ θαιιηηερληθψλ γλψζεσλ θαη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ηκεκάησλ γηα
δεκηνπξγία παξαζηάζεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο.
Αθφκε, είλαη ζεκαληηθή ε παξνπζία αηζνπζψλ κειέηεο, δηδαζθαιίαο,
δηαιέμεσλ θαη δνθηκψλ φπσο θαη ρψξσλ ζπλαπιηψλ θαη ακθηζεάηξσλ. Ζ Βαζηιηθή
Αθαδεκία Μνπζηθήο έρεη πεξηζζφηεξεο απφ εθαηφ αίζνπζεο, κεγάινπο ρψξνπο
ζπλαπιηψλ – 400 ζέζεσλ θαη 120 ζέζεσλ – θαη έλα ακθηζέαηξν. Δπηπιένλ, ζε
γεηηνληθφ ηξηψξνθν θηίξην, πνπ νλνκάδεηαη York Gate, ζηεγάδνληαη ην κνπζείν ηεο
Αθαδεκίαο θαη ην θέληξν έξεπλαο, κία αίζνπζα ρνξνχ θαη έλα θέληξν ππνινγηζηψλ.
Αληηζηνίρσο, εθδειψζεηο ηεο ρνιήο Μνπζηθήο ηνπ Juilliard πξαγκαηνπνηνχληαη ζην
Peter Jay Sharp Theater κε 907 ζέζεηο, ην Paul Recital Hall κε 275 ζέζεηο, ην Morse
Recital Hall κε 125 ζέζεηο, ην Stephanie P. McClelland Drama κε 195 ζέζεηο, ην
Rosemary and Meredith Willson Theater κε 98 ζέζεηο θαη ην Harold and Mimi
Steinberg Drama Studio κε 70 ζέζεηο. Απηέο νη αίζνπζεο θαη ηα ακθηζέαηξα αλήθνπλ
ζηε ρνιή Juilliard θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ ηα ηξία ηκήκαηα (Μνπζηθήο,
Υνξνχ, Γξακαηηθψλ Σερλψλ).
Βέβαηα, θαίλεηαη πσο ηφζν ε Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο, φζν θαη ε ρνιή
Μνπζηθήο Juilliard έρνπλ δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Δθηφο απφ ηα δίδαθηξα
ησλ θνηηεηψλ απφ ηα πξνπηπρηαθά, ηα κεηαπηπρηαθά θαη ηα δηδαθηνξηθά
πξνγξάκκαηα, ηα ηδξχκαηα απηά έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα φιεο
ηηο ειηθίεο, ζεξηλά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, πξνγξάκκαηα εηήζηαο παξαθνινχζεζεο
θαη άιια, ελψ επηλννχλ ζπλερψο λένπο ηξφπνπο αλαδήηεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ.
πγθεθξηκέλα,

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηεο

ρνιήο

Juilliard

(http://www.juilliard.edu/giving/corporate.php), φπσο θαη ζε απηή ηεο Βαζηιηθήο
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Αθαδεκίαο Μνπζηθήο (http://www.ram.ac.uk/types-of-donation), αλαγξάθεηαη ε
δπλαηφηεηα παξνρήο βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο κέζσ ρξεκαηηθψλ δσξεψλ, δσξεψλ
κνπζηθψλ νξγάλσλ, παξνρήο ππνηξνθηψλ ζε ζπνπδαζηέο ηνπ ηδξχκαηνο θαη κέζσ
άιισλ ηξφπσλ. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζε φπνηνλ ην επηζπκεί λα πξνζιάβεη
θάπνηνλ θνηηεηή ηνπ Juilliard (http://www.juilliard.edu/student-life/career/hireperformers/index.php), ή λα γίλεη ‘πξνζηάηεο’ ηνπ εθάζηνηε ηδξχκαηνο παξέρνληαο
έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ εηεζίσο. Δπηπξφζζεηα, φπσο θαίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο Μνπζηθήο (http://www.ram.ac.uk/music), είλαη δπλαηή ε
αθξφαζε ερνγξαθήζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε cds ηνπ ηκήκαηνο, ηα νπνία πσινχληαη
ζην επξχ θνηλφ.
Σν Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο, φπσο άιισζηε θαη φια ηα
ειιεληθά ηδξχκαηα, έρνπλ, ηδηαίηεξα θαηά ηε ρξνληθή απηή πεξίνδν, αλάγθε εχξεζεο
νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Ζ θαιιηηερληθή θπζηνγλσκία ηνπ ηκήκαηνο κπνξεί λα
απνηειέζεη βνεζφ ζηελ αλαδήηεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Ζ παγίσζε ζπκθσληψλ κε
ηδξχκαηα θαη ζεζκνχο ηεο Θεζζαινλίθεο κπνξεί λα απνθέξεη εθηφο απφ πξνβνιή θαη
εμσζηξέθεηα, έζνδα ζην Σκήκα.
Σέινο, φζνλ αθνξά ηα δίδαθηξα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζηα πεξηζζφηεξα
παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο, ηφζν ηα ηδησηηθά φζν θαη ηα πνιηηεηαθά,
απαηηνχλ

δίδαθηξα.

Ζ

παξάιιειε

ιεηηνπξγία

ηδησηηθψλ

θαη

πνιηηεηαθψλ

παλεπηζηεκίσλ απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ ζπλαληάηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ
εμσηεξηθνχ, φπσο ζηελ Ακεξηθή, ελψ νη δχν θαηεγνξίεο ηδξπκάησλ δηαθέξνπλ
θπξίσο «ζηνλ ηξφπν επηρνξήγεζεο απφ ην θξάηνο (πνιηηεία), γεγνλφο πνπ
αληαλαθιάηαη ζηα δίδαθηξα, κε ηα ηδησηηθά λα έρνπλ πςειφηεξα δίδαθηξα απφ ηα
πνιηηεηαθά, αιιά θαη ζην κέγεζνο ησλ ηάμεσλ, φπνπ ηα πνιηηεηαθά λα έρνπλ
πνιππιεζείο ηάμεηο» (Εέξβαο, 2006, ζει.53).
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ΔΗΖΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ
Οη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζηα ηξία ηκήκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη σο εμήο:
ηε Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο νη ππνςήθηνη ζπνπδαζηέο ζπκκεηέρνπλ ζε
Θεσξεηηθέο Δμεηάζεηο (50 ιεπηά: ελαξκφληζε κεισδίαο θαη απάληεζε εξσηήζεσλ
πνπ αθνξνχλ δηάθνξνπο ηνκείο ηεο κνπζηθήο) θαη ζε Αθξνάζεηο ζην Λνλδίλν, ηε
Βφξεηα Ακεξηθή, ή ηελ Αζία. Σα πξνγξάκκαηα πνπ απαηηείηαη λα εθηειέζνπλ νη
ππνςήθηνη θνηηεηέο ζηηο Αθξνάζεηο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε θχζε ηεο θαηεχζπλζεο
ζηελ νπνία επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ. ηε ρνιή Μνπζηθήο Juilliard αξρηθά νη
ππνςήθηνη παξαδίδνπλ ερνγξαθεκέλν πιηθφ ηνπ εθάζηνηε νξγάλνπ ή Φάθειν
πλζέζεσλ γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο χλζεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα πεξλνχλ απφ
Αθξφαζε – πλέληεπμε.
Αληίζεηα απφ ηα παξαπάλσ ηδξχκαηα, ζην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη
Σέρλεο νη ππνςήθηνη ζπνπδαζηέο θξίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο,
δειαδή ζπγθξίλνληαη σο πξνο ηηο γεληθέο ηνπο γλψζεηο, θαη ζχκθσλα κε δχν εηδηθά
κνπζηθά καζήκαηα: ηελ Αξκνλία θαη ηνλ Έιεγρν Μνπζηθψλ Ηθαλνηήησλ. Αθφκε,
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θνηηεηέο ή απφθνηηνπο άιισλ ηκεκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο
λα εηζαρζνχλ κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ζην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη
Σέρλεο. Οη ππνςήθηνη απηνί ζπνπδαζηέο δίλνπλ θάπνηεο ζεσξεηηθέο εμεηάζεηο νη
νπνίεο, φπσο θαη ην πξφγξακκα ηεο αθξφαζεο απφ ηελ νπνία πεξλνχλ, πνηθίινπλ
αλάινγα κε ηελ εηδίθεπζε ζηελ νπνία αηηνχληαη λα εηζαρζνχλ.
Δπηπιένλ, ζηε Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο θαη ζηε ρνιή Μνπζηθήο
Juilliard νη ππνςήθηνη ζπνπδαζηέο άιισλ ρσξψλ εμεηάδνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα,
ψζηε λα ηνπο είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ καζεκάησλ θαη
ησλ δηαιέμεσλ. χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη
Σέρλεο, «ην ηκήκα πξνζθέξεη ζηελ αγγιηθή θαη ζε άιιεο γιψζζεο ηα αηνκηθά

109

καζήκαηα ησλ εηδηθεχζεσλ», εληζρχνληαο έηζη ηε δηαθαδεκατθή θηλεηηθφηεηα, ηελ
εμσζηξέθεηα θαη ηελ επέθηαζε ηνπ δηεζλνχο ραξαθηήξα ηνπ ηκήκαηνο.

3.2. Γενικά ςμπεπάζμαηα
ην θεθάιαην απηφ ζα ζπλνςηζηνχλ ε νπζηαζηηθή απφθιηζε θαη δηαθνξεηηθή
θπζηνγλσκία ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο απφ ηα ππφινηπα ειιεληθά παλεπηζηεκηαθά
κνπζηθά ηκήκαηα, ε επηξξνή ηνπ λένπ – πξνο ςήθηζε κέρξη ηελ εκεξνκελία
ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο – λνκνζρεδίνπ, ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζεκεία
ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζε
ζρέζε κε ηα δχν πξφηππα, θαηά γεληθή νκνινγία, κνπζηθά ηκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ.
Σξία ήηαλ αξρηθά ηα ειιεληθά κνπζηθά ηκήκαηα ηεο Διιάδνο ̇ έλα ζηελ
Κέξθπξα, έλα ζηελ Αζήλα θαη έλα ζηε Θεζζαινλίθε. Σα ηξία απηά ηκήκαηα
νλνκάζηεθαλ «Σκήκαηα Μνπζηθψλ πνπδψλ». Σν 1996 δεκηνπξγήζεθε έλα αθφκα
Μνπζηθφ Σκήκα ζηε Θεζζαινλίθε, ην νπνίν νλνκάζηεθε «Σκήκα Μνπζηθήο
Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο», ψζηε λα δηαρσξίδεηαη ε θπζηνγλσκία ηνπ απφ ηα ππφινηπα.
Σν Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο δεκηνπξγήζεθε, φρη ηφζν γηα λα
πξνζθέξεη κνπζηθνινγηθέο γλψζεηο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία,
αιιά γηα λα πξνάγεη ηηο ηθαλφηεηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη λα
πξνζθέξεη ζην επξχ θνηλσληθφ ζχλνιν πξφηππα θαιιηηερληθά ζρήκαηα.
χκθσλα, βέβαηα, κε ηε κειέηε ηεο ζπγγξαθέσο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ην
Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ
απνδεηθλχεη πσο ην ηκήκα έρεη κάιινλ θαιιηηερληθφ παξά κνπζηθνινγηθφ
ραξαθηήξα, παξφιν πνπ δελ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηδξπηηθή πξάμε ιεηηνπξγίαο ηνπ κε
ζαθήλεηα σο Σκήκα Δθαξκνζκέλσλ Μνπζηθψλ πνπδψλ.
ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε
πξνζέιθπζεο ηνπ θαηάιιεινπ κνπζηθνχ δπλακηθνχ, ν εληνπηζκφο θνηηεηψλ κε ηηο
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κεγαιχηεξεο κνπζηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, νη νπνίνη δηθαησκαηηθά ζα έπξεπε
λα είλαη θνηηεηέο θαη κπνξνχλ λα αλπςψζνπλ νπζηαζηηθά ην θαιιηηερληθφ επίπεδν
ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο, άξα θαη ην θαιιηηερληθφ επίπεδν ηεο
θνηλσλίαο, θαη νη νπνίνη ζα σθειεζνχλ πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ
ηνπο ζην παξφλ Σκήκα. χκθσλα κε ηε γεληθφηεξε άπνςε πνπ θαίλεηαη πσο
επηθξαηεί εληφο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη
Σέρλεο, «ε έγθξηζε εηδηθψλ εηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ απνηειεί κείδνλ δήηεκα ηφζν γηα
ηελ πνξεία ηνπ Σκήκαηνο, φζν θαη γηα ην κέιινλ ηεο θαιιηηερληθήο κνπζηθήο
παηδείαο ζηε ρψξα καο» (Κνπζθνπβέιεο, 2006, ζει.10).
χκθσλα κε ηνλ Παπαδαξή, «ζα πξέπεη νη αξκφδηνη θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε εθπξνζψπνπο ησλ Α.Δ.Η, λα
επεμεξγαζηνχλ έλα ζχζηεκα εμεηάζεσλ πνπ ζα δηελεξγνχληαη, φπσο ζήκεξα, απφ ηελ
Πνιηηεία, κε ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ Καιιηηερληθψλ ρνιψλ/Σκεκάησλ πνπ ζα
πξνζδηνξίδνπλ ηα εμεηαδφκελα αληηθείκελα, ην εχξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ηε
βαξχηεηά ηνπο» (2006, ζει.15). Καηά ηελ Ζκεξίδα κε ζέκα «Δηδηθέο Δηζηηήξηεο
Δμεηάζεηο

ζε

Καιιηηερληθά

Παλεπηζηεκηαθά

Σκήκαηα:

Αλαγθαηφηεηα

θαη

Πξννπηηθέο», ε νπνία έιαβε ρψξα ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ην Φεβξνπάξην ηνπ
2006, ζπδεηήζεθε ε αλάγθε ζεζκνζέηεζεο ηέηνησλ εμεηάζεσλ ζην Σκήκα Μνπζηθήο
Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο.
Σν ζεκεξηλφ ζχζηεκα εμεηάζεσλ επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηα Μνπζηθά Σκήκαηα
ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα αθφκα θαη ζε θνηηεηέο πνπ έρνπλ
ειάρηζηε δεμηφηεηα ζε εθηέιεζε νξγάλνπ θαη έρνπλ εθπαηδεπηεί κφλν ζηελ Αξκνλία
θαη ζην Dictée. Πξνηείλεηαη, επνκέλσο, λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο εηδηθέο εηζαγσγηθέο
εμεηάζεηο ζεσξεηηθέο εξσηήζεηο γηα ηε κνπζηθή γεληθφηεξα, νη νπνίεο επηιέγνληαη
απφ ζπγθεθξηκέλε χιε πνπ ζα νξγαλσζεί θαη ζα δνζεί ζηνπο θνηηεηέο θαη θπξίσο
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αθξφαζε ζην φξγαλν πνπ ζα επηιέγεη ν θάζε καζεηήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα
κνπζηθά ηαιέληα δε ζα κέλνπλ έμσ απφ ην ρψξν ησλ κνπζηθψλ παλεπηζηεκηαθψλ
ηδξπκάησλ, ελψ παξάιιεια ζα εηζάγνληαη θαη κνπζηθνί πνπ έρνπλ φξεμε θαη αγάπε
γηα ην νηθείν αληηθείκελν θαη κε ηελ πξνζπάζεηά ηνπο κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζε
εθηειεζηέο νξρήζηξαο ή παηδαγσγνχο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε ζπγγξαθέα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζεσξείηαη θαιφ
λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο
Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο έλαο αθξηβήο θαη πξνζερηηθά ζρεδηαζκέλνο ηξφπνο εμέηαζεο
ησλ ππνςεθίσλ ζπνπδαζηψλ, πξνρσξψληαο έηζη, κέζα ζην πιαίζην ηνπ λένπ
λνκνζρεδίνπ, ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ εηδηθψλ εηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ ή έζησ ζηε
ζσζηή πξνεηνηκαζία γηα απηέο κέζσ ελφο «δνπιεκέλνπ ζελαξίνπ». Γηα ην ζρεδηαζκφ
ηεο εμέηαζεο απηήο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηε γξάθνπζα, λα ιεθζνχλ ππφςε ηα
εμήο:
1.νη κέζνδνη εμέηαζεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηα πξφηππα Αλψηαηα Μνπζηθά Ηδξχκαηα
ηεο αιινδαπήο γηα εηζαγσγή λέσλ θνηηεηψλ,
2.ε αλάγθε πξνζέιεπζεο αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηε κνπζηθή
θαη επηζπκνχλ λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κεηά
απφ εηζηηήξηεο εμεηάζεηο, ρσξίο λα απνζθνπνχλ απαξαίηεηα ζε ιήςε πηπρίνπ,
3.ν ζρεδηαζκφο ησλ εηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ πξέπεη λα πξνβιέπεη θαη λα επηηξέπεη ηελ
εηζαγσγή θνηηεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ,
4.ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη ρψξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ
εμεηάζεσλ,
5.νη εμεηάζεηο ζα πξέπεη λα δηαθαηέρνληαη απφ πιήξε δηαθάλεηα θαη αμηνθξαηία,
παξέρνληαο ζηνπο ππνςεθίνπο αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά.
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Δθφζνλ, ινηπφλ, ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαηαιήμνπλ ζηνλ
θαηαιιειφηεξν ζρεδηαζκφ ησλ εηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη
ζπδήηεζε, κειέηε θαη

αλακφξθσζή ηνπ

ζχκθσλα κε ηηο

αλάγθεο

ησλ

παλεπηζηεκηαθψλ κνπζηθψλ ειιεληθψλ ηδξπκάησλ. Οη δηαθνξέο ζηελ ηδηαίηεξε
θπζηνγλσκία θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θάζε ηκήκαηνο είλαη βεβαίσο έλα δήηεκα θνκβηθφ
γηα ηνλ θαζνξηζκφ θνηλψλ εηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ ζηα κνπζηθά ηκήκαηα. Αλ ζρεηηθή
ζπλάληεζε δελ είλαη εθηθηή, ε ζπγγξαθέαο ζεσξεί φηη είλαη αλαγθαίν λα πξνρσξήζεη
κφλν ηνπ ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ζε ζρεηηθέο ξπζκίζεηο.
Ο ξφινο ησλ θαζεγεηψλ κνπζηθήο είλαη πξαγκαηηθά ζεκαληηθφο, δηφηη ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη απηνί πνπ εκπλένπλ ηνπο λένπο θαη ηνπο παξέρνπλ
θαιιηηερληθή θαηάξηηζε θαη εθφδηα. Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη θαιφ λα ππάξρνπλ
θαηεπζχλζεηο κε ακηγψο θαιιηηερληθφ ή παηδαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Με ηνλ ηξφπν
απηφ ιεηηνπξγνχλ ηα Αλψηαηα Μνπζηθά Ηδξχκαηα ηεο Γεξκαλίαο, φπσο θαίλεηαη απφ
ηελ εηζήγεζε ηνπ Goetzke (ζει. 45).
χκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε
παξνπζία δχν επηπιένλ εηδηθεχζεσλ, νη νπνίεο ζα ππάγνληαη ζε κία θαηλνχξηα
θαηεχζπλζε ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη
Σέρλεο. Οη εηδηθεχζεηο απηέο ζα πξνεηνηκάδνπλ ηνπο θαζεγεηέο θαη δαζθάινπο
κνπζηθήο ηνπ κέιινληνο. πγθεθξηκέλα, ζεσξείηαη πσο πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κία
λέα θαηεχζπλζε κε ηελ νλνκαζία «Μνπζηθή Παηδαγσγηθή», ζηελ νπνία ζα αλήθνπλ
νη εηδηθεχζεηο «ρνιηθή Μνπζηθή Παηδαγσγηθή» θαη «Παηδαγσγηθή ησλ Οξγάλσλ».
Ζ εηδίθεπζε ηεο ρνιηθήο Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο ζα πξνεηνηκάδεη ηνπο
θνηηεηέο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε κε ζηφρν ηελ έκπλεπζε ησλ λέσλ, ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ
κνπζηθνχ δπλακηθνχ ηνπο, ηε κνπζηθή πξάμε κέζα ζηελ ηάμε θαη ηε γεληθφηεξε
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γλσξηκία ησλ λέσλ κε ηνλ θφζκν ηεο κνπζηθήο. Ζ εηδηθφηεηα ηεο Παηδαγσγηθήο ησλ
Οξγάλσλ ζα πξνεηνηκάδεη ηνπο θνηηεηέο γηα ηε δηδαζθαιία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
νξγάλνπ. Ζ εηζαγσγή ζηηο εηδηθεχζεηο απηέο ζα γίλεηαη κε αθξφαζε ή ζπλέληεπμε,
φπνπ ζα ζπλεθηηκψληαη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία.
Παξάιιεια, ζεσξείηαη θαιφ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο κία απφ
ηηο εηδηθφηεηεο απηέο ζε φζνπο ζπνπδαζηέο ησλ ππνινίπσλ θαηεπζχλζεσλ ην
επηζπκνχλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα απμεζνχλ ηα καζήκαηα πνπ νθείινπλ λα
πεξαηψζνπλ κε επηηπρία – νπζηαζηηθά ζα ζπκκεηέρνπλ ζε δχν πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ αιιά ζίγνπξα ζα ππάξρνπλ θνηλά καζήκαηα, αιιά ζα πηζηνπνηεζεί γεληθή
παηδαγσγηθή επάξθεηα ή παηδαγσγηθή επάξθεηα ηνπ νξγάλνπ ζην πηπρίν ηνπο. Σν
ηειεπηαίν πξνηείλεηαη, επεηδή ζεσξείηαη πσο είλαη νξζφ, εθφζνλ δεκηνπξγεζνχλ νη
παξαπάλσ εηδηθεχζεηο, λα δίλνληαη θίλεηξα ζε θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κάζνπλ
πεξηζζφηεξα ή λα ηζρπξνπνηήζνπλ ην πηπρίν ηνπο.
Αθφκε, νθείιεηαη λα ζπλππνινγηζηεί ην γεγνλφο φηη ε κνπζηθή εθπαίδεπζε
ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηείηαη ζε Χδεία θαη ζε Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα. Καζφηη,
ινηπφλ, είλαη δπλαηφ λα εξγαζηνχλ ηφζν νη απφθνηηνη σδείσλ φζν θαη νη απφθνηηνη
κνπζηθψλ

εθπαηδεπηηθψλ

παλεπηζηεκηαθψλ

ηδξπκάησλ

ζηελ

εθπαίδεπζε,

δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζρέζεσλ ηζνδπλακίαο ή ηζνηηκίαο κεηαμχ
ηνπ δηπιψκαηνο ελφο σδείνπ θαη ηνπ πηπρηαθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ησλ
κνπζηθψλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ σο πξνο ην θαιιηηερληθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη
επαγγεικαηηθφ ηνπο επίπεδν.
χκθσλα κε ηνλ ακαξά, νθείιεηαη ηα Παλεπηζηεκηαθά Μνπζηθά Ηδξχκαηα
ηεο Διιάδαο λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηα σδεία σο πξνο «ην επίπεδν ιεηηνπξγίαο θαη
ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ ζπνπδψλ, ην πεξηερφκελν θαη ηελ πνηφηεηα ηεο γλψζεο
ησλ παξερφκελσλ ζπνπδψλ, ην επίπεδν θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ, θαη ηνλ
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ηξφπν εξγαζηαθήο θαηνρχξσζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο» (2006, ζει. 64). Ζ
δηαθνξνπνίεζε απηή ζεσξείηαη ζεκαληηθή δηφηη ην Παλεπηζηήκην δελ είλαη απιά έλαο
ρψξνο πνπ θαηαξηίδεη επαγγεικαηηθά κνπζηθνχο, αιιά νθείιεη λα πξνζθέξεη
κνπζηθνινγηθή κφξθσζε θαη λα πξνάγεη ηελ έξεπλα θαη ηε γλψζε ζπκκεηέρνληαο
ζηε γεληθφηεξε πξφνδν ηεο θνηλσλίαο.
Μία εθηθηή θαη νπζηαζηηθή ξχζκηζε πνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα
θαη ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο είλαη ε εμήο.
Με ηελ εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηα αηνκηθά καζήκαηα θαη ηελ δηάζεζε γηα
ζπλεξγαζία απφ ηελ πιεπξά ησλ δηδαζθφλησλ ησλ ππνινίπσλ καζεκάησλ –
πξνυπνζέζεηο πνπ ήδε παξέρνληαη ζην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο –
είλαη δπλαηφ ην Σκήκα λα είλαη αλνηρηφ φρη κφλν ζε ππνςεθίνπο ηεο εκεδαπήο αιιά
θαη ηεο αιινδαπήο. Μία ηέηνηνπ είδνπο ξχζκηζε ζα αλχςσλε άκεζα ην θχξνο, ηελ
πνηφηεηα, ηελ εμσζηξέθεηα θαη ην δηεζλή ραξαθηήξα ηνπ Σκήκαηνο.
Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο θπζηνγλσκίαο Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο,
ζε ζρέζε θαη κε ηα ππφινηπα ειιεληθά Σκήκαηα Μνπζηθψλ πνπδψλ, έρεη
αλαπηπρζεί εθηελψο ζηελ παξνχζα εξγαζία. Οη ζηφρνη ηνπ ηκήκαηνο νθείιεηαη λα
δηακνξθψλνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα.
Καηά ηε γλψκε ηεο γξάθνπζαο, ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο πζηεξεί
ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο, φπνπ ζα κπνξνχζε, θαηά ην πξφηππν ησλ ηδξπκάησλ ηνπ
εμσηεξηθνχ, λα δεκηνπξγήζεη πφινπο κνπζηθήο έξεπλαο ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη
κε εξεπλεηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο. Πξνηείλεηαη, αθφκε, λα δνζνχλ θίλεηξα
ζπκκεηνρήο ζηνπο θνηηεηέο νη νπνίνη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο, ζα
ζπκκεηέρνπλ ζε εθπφλεζε ζρεηηθψλ κειεηψλ. Οη έξεπλεο νθείινπλ λα δεκνζηνπνηνχλ
ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη λα ηα αμηνπνηνχλ γηα λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ
ην ίδην ην Σκήκα ή απφ ηελ επξχηεξε θνηλσλία.
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Αθφκε, νη πηπρηαθέο εξγαζίεο είλαη δπλαηφ λα κεηαηξαπνχλ ζε εξεπλεηηθέο,
πηπρηαθέο εξγαζίεο, εθφζνλ ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο πηζησηηθέο θαη δηδαθηηθέο
κνλάδεο. Πξνηείλεηαη λα ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο κειέηεο θαη έξεπλαο, φπνπ ζα
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο θνηηεηψλ κε ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη πξφζβαζε
ζην δίθηπν, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο, Παξαηήξεζεο θαη
Μειέηεο ηεο Μνπζηθήο Πξάμεο θαη πκπεξηθνξάο θαη ηνπ ηνχληην Μνπζηθήο
Σερλνινγίαο, πνπ σο ππνδνκέο ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζην Σκήκα Μνπζηθήο
Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο. Ζ επέθηαζε ηνπ καζήκαηνο «Δηζαγσγή ζηε Μεζνδνινγία ηεο
Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο» ζε δχν εμάκελα, κπνξεί επίζεο λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα
ρξφλνπ γηα εθπφλεζε ζρεηηθψλ εξεπλψλ απφ θνηηεηέο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ
δηδάζθνληνο.
χκθσλα κε ην εμεηαδφκελν λνκνζρέδην, θάζε παλεπηζηήκην θαζνξίδεη «ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, φπσο επίζεο θαη ηεο
ππνηξνθίαο πνπ κπνξεί λα ρνξεγεί ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο αλάινγα κε ην
πξνζθεξφκελν έξγν» θαζψο θαη «ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη απαζρφιεζεο
κεηαδηδαθηνξηθψλ ππνηξφθσλ». Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ ην Σκήκα Μνπζηθήο
Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο λα ιεηηνπξγήζεη άκεζα απηνρξεκαηνδνηνχκελα κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα θαη λα δψζεη θαη πάιη δπλαηφηεηα γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο
δηαηξηβήο ζε ππνςήθηνπο ζην Σκήκα.
ίγνπξα, ιφγσ ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ, ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη
Σέρλεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηξφπνπο απηνρξεκαηνδφηεζεο. Καηά ην πξφηππν ησλ
ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη δπλαηφ λα
ζπζηαζνχλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηα νπνία ζήκεξα απνπζηάδνπλ απφ ην Σκήκα. Σν
Σκήκα ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί πξνγξάκκαηα εηήζηαο παξαθνινχζεζεο ρσξίο
πηπρίν, πξνγξάκκαηα έξεπλαο, πξνγξάκκαηα παξνρήο ζπνπδψλ ζε φιεο ηηο ειηθίεο
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θαη ζεξηλά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζε έλα Σκήκα πνπ βξίζθεηαη ζε
αλαδήηεζε κνπζηθψλ ηαιέλησλ, ζε αλαδήηεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ζε αλάγθε
εχξεζεο ηξφπσλ ζχλδεζεο κε ηελ θνηλσλία.
Πξνηείλεηαη, γηα ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο, λα θαζηεξψζεη
δηαγσληζκνχο θαη ζεκηλάξηα, πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο σο πξνο ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ελψ
ηαπηφρξνλα ζα ειθχζεη πεξηζζφηεξνπο θνηηεηέο ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο.
Αθφκε, πξνηείλεηαη λα ζπλεξγαζηεί ζηελά κε άιινπο πνιηηηζηηθνχο θνξείο ηεο πφιεο
ηεο Θεζζαινλίθεο, φπσο ην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο, κε ην νπνίν ήδε
ζπλεξγάδεηαη, ην Βαζηιηθφ Θέαηξν, ηελ Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ θαη άιινπο
θνξείο, εμαζθαιίδνληαο ρψξνπο, επθαηξίεο εθηέιεζεο θαη εκπεηξίεο γηα ηνπο θνηηεηέο,
νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη επθαηξίεο πνηνηηθήο αθξφαζεο θαη ζεάκαηνο ζην θνηλφ ηεο
Θεζζαινλίθεο. πλεξγαζίεο κε θνξείο φπσο ε Κξαηηθή Οξρήζηξα Θεζζαινλίθεο, ε
Όπεξα Θεζζαινλίθεο, ην Κξαηηθφ Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο, ηα Παλεπηζηεκηαθά
Σκήκαηα Θεάηξνπ, Δηθαζηηθψλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ελδηαθέξνπζεο
ζπκπξάμεηο.
Σν γεγνλφο πσο ππάξρνπλ δχν παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα κνπζηθήο ζηελ ίδηα
πφιε (ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ)
απνηειεί επθαηξία ζπλεξγαζίαο ζε θαιιηηερληθφ επίπεδν, ζε επίπεδν εθπφλεζεο
εξεπλψλ, ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, αληαιιαγήο θνηηεηψλ γηα νξηζκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα ή παξνρήο δπλαηφηεηαο παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ ζην άιιν
ηκήκα – θαηά ην πξφηππν ζπλεξγαζίαο ηεο Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο Μνπζηθήο κε ην
Σκήκα Μνπζηθήο ηνπ «King’s College of London».
Δπηπξφζζεηα, ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζα ήηαλ ε ζπλεξγαζία κε ην Κξαηηθφ Χδείν
Θεζζαινλίθεο. Σν Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο αληηκεησπίδεη καδί κε ην
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θηηξηαθφ πξφβιεκα θαη ην πξφβιεκα αλεχξεζεο αηζνπζψλ κειέηεο, δηαιέμεσλ θαη
δηδαζθαιηψλ. Σν Κξαηηθφ Χδείν Θεζζαινλίθεο ζηεγάδεηαη ζε έλα ηξηψξνθν θηίξην
πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο κε πνιιέο αίζνπζεο, αμηφινγεο πνηφηεηαο πηάλα
θαη θεληξηθή αίζνπζα ζπλαπιηψλ. Δπηπιένλ, ζε απηφ ζπνπδάδνπλ πνιινί θηιφδνμνη
ζπνπδαζηέο, απφ ηνπο νπνίνπο πνιινί θνηηνχλ παξάιιεια ζην Σκήκα Μνπζηθψλ
πνπδψλ ή ζην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο. Έρνπλ αλαπηπρζεί ζην
ζπγθεθξηκέλν σδείν αμηφινγα ζχλνια κνπζηθήο, φπσο νξρήζηξα, ρνξσδία, ζχλνιν
πλεπζηψλ ηα νπνία ζα ήηαλ θαιφ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ζχλνια ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο. Φαίλεηαη πσο είλαη εθηθηέο πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ζπλεξγαζίεο γηα ην
Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο κε πξνυπφζεζε ην αλνηρηφ πλεχκα, ηε
δξάζε θαη πξσηνβνπιία ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αξκνδίσλ ησλ δχν
θνξέσλ.
Σν Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο κπνξεί, αθφκα, λα εληζρχζεη ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ηνπ ξφιν κέζα απφ πξνγξάκκαηα κνπζηθήο εθπαίδεπζεο γηα φιεο ηηο
ειηθίεο θη έηζη λα πξνζειθχζεη ην ελ δπλάκεη ζπνπδαζηηθφ θνηλφ ηνπ θαη βεβαίσο λα
απμήζεη ηα έζνδά ηνπ. Έλαο άιινο ηξφπνο ελίζρπζεο ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο είλαη
κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηνπ κνπζηθνχ ζρνιείνπ Θεζζαινλίθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην
Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο κπνξεί λα ‘πηνζεηήζεη’ ην Μνπζηθφ ρνιείν
Θεζζαινλίθεο θαηά ην πξφηππν πηνζέηεζεο ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηεο
Νεάπνιεο, Θεζζαινλίθεο κεηαηξέπνληάο ην ζε Πεηξακαηηθφ Μνπζηθφ ρνιείν. Έηζη,
ζα είλαη δπλαηφ λα δνθηκάδνληαη πξνγξάκκαηα πξνηεηλφκελα απφ ην Παλεπηζηήκην,
ηα νπνία αλ έρνπλ αίζηα εμέιημε ζα πξνζαξκφδνληαη θαη ζηα ππφινηπα Μνπζηθά
ρνιεία. Δπηπιένλ, ζα επσθεινχληαη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο ζα ηνπο
δίλνληαη επθαηξίεο δηδαζθαιίαο έσο θαη ελφο έηνπο ζε ηάμε ή ζε αηνκηθά καζήκαηα
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νξγάλσλ. Δίλαη θαλεξφ πσο ηα νθέιε ζα είλαη ακνηβαία θαη πσο κηα ηέηνηνπ είδνπο
ζπλεξγαζία ζα έρεη κφλν αίζηα απνηειέζκαηα.

3.3. Γενικέρ και εξειδικεςμένερ πποηάζειρ για ηο Σμήμα Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ
και Σέσνηρ
ην θεθάιαην απηφ ζα πεξηγξαθνχλ πξνηάζεηο θαη ζθέςεηο ηεο ζπγγξαθέσο
ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,
ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Οη πξνηάζεηο θαη νη ζθέςεηο απηέο είηε ζρεηίδνληαη
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είηε απνηέιεζαλ αξρηθή ζθέςε θαη αηηία
επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο.


Θεζκνζέηεζε Δηδηθψλ Δηζαγσγηθψλ Δμεηάζεσλ,



Γεκηνπξγία ηεο θαηεχζπλζεο «Μνπζηθή Παηδαγσγηθή» θαη ησλ εηδηθεχζεψλ
ηεο, «ρνιηθή Μνπζηθή Παηδαγσγηθή» θαη «Παηδαγσγηθή ησλ Οξγάλσλ»,



Δηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο Bachelor – Master, ην νπνίν απνηειεί απφθαζε ζε
επξσπατθφ επίπεδν, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζπλαθεηψλ κεηαμχ ησλ
επξσπατθψλ ρσξψλ,



Σν Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο είλαη δπλαηφ λα είλαη αλνηρηφ φρη
κφλν ζε ππνςεθίνπο ηεο εκεδαπήο αιιά θαη ηεο αιινδαπήο,



πλεξγαζία κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο, Σκήκαηα Μνπζηθψλ πνπδψλ, Μνπζηθά
ρνιεία θαη κε ην Κξαηηθφ Χδείν Θεζζαινλίθεο, κε πξφηππν ηα κνπζηθά
ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά θαη ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ έρεη δηαπξάμεη ην
Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο Αζήλαο κε αμηφινγνπο θνξείο φπσο ε
«Δζληθή Λπξηθή θελή», ην «Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ» θαη ην «Χδείν
Αζελψλ».
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Αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο έξεπλαο,



Λχζε ηνπ θηηξηαθνχ δεηήκαηνο, δεκηνπξγία ηεο Καιιηηερληθήο ρνιήο ζηελ
νπνία ζα ζπζηεγάδνληαη θαιιηηερληθά ηκήκαηα (κνπζηθήο, ζεάηξνπ,
θηλεκαηνγξάθνπ, θαιψλ ηερλψλ), φπσο άιισζηε γεληθά πξνβιέπεη θαη ην λέν
– πξνο ςήθηζε κέρξη ηελ εκεξνκελία ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο –
λνκνζρέδην



Θεζκνζέηεζε

πξνγξάκκαηνο

ελφο

έηνπο,

θαηά

ην

πξφηππν

ηνπ

επηηαρπλφκελνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ρνιήο Μνπζηθήο Juilliard, ην νπνίν ζα
πξνζθέξεηαη ζηνπο ηειεηφθνηηνπο ζπνπδαζηέο, ψζηε λα απνθηήζνπλ
ηζνδπλακία κε ηίηιν master ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο ηα πεληαεηνχο θνίηεζεο
Σκήκαηα

Μνπζηθψλ

πνπδψλ

ηνπ

Αξηζηνηειείνπ

Παλεπηζηεκίνπ

Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο
Αζήλαο.
Ζ νινθιεξσκέλε κνπζηθή παηδεία απνηειεί έλα δεηνχκελν γηα ηνλ θάζε
δηδάζθνληα, ην νπνίν πξέπεη λα δηαπξαγκαηεχεηαη θαη λα αλαδεηθλχεηαη ζε θάζε
ζηηγκή ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ δξάζεο (ακαξάο, 2006, ζει. 65). Με άιια ιφγηα, ν
θάζε θαζεγεηήο μερσξηζηά ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο βάδνληαο πςεινχο βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο,
παξαθνινπζψληαο ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη άιια, θαη θπξίσο παξαθνινπζψληαο ηηο
εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο έξεπλαο.
Απφ ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηεο Βαζηιηθήο
Αθαδεκίαο Μνπζηθήο θαη ηεο ρνιήο Μνπζηθήο Juilliard, ε ζπγγξαθέαο μερψξηζε
ηνπο παξάγνληεο πνπ, θαηά ηε γλψκε ηεο, θέξνπλ επεκεξία θαη αξηζηεία ζε απηά θαη
ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο λα κηκεζεί, αλ
επηζπκεί ηε βειηίσζε θαη ηελ αξηζηεία. Αξρηθά, νθείιεηαη λα επηζεκαλζεί πσο ζηα

120

ηδξχκαηα απηά δίλνληαη πνιιέο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο κε εμέρνληεο, δηαθεθξηκέλνπο
θαιιηηέρλεο ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο. Απηφ, επηηπγράλεηαη κέζα απφ ην ελδηαθέξνλ
ησλ θαιιηηερλψλ γηα ηα ηδξχκαηα, ην νπνίν ηα ίδηα δηαηεξνχλ. Δπνκέλσο, θαίλεηαη
πσο πξέπεη λα πξνζθαινχληαη, λα ελζαξξχλνληαη θαη λα πξνθαινχληαη ζπλεξγαζίεο
κε δηαθεθξηκέλνπο θαιιηηέρλεο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ (ηαθηηθέο θαη κφληκεο).
Δπηπιένλ, ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε ζπλερή ζπλεξγαζία πνπ παξαηεξήζεθε
κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηδξχκαηα. Φαίλεηαη πσο
ζπλεξγάδνληαη δηδάζθνληεο κε θνηηεηέο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ζπλερψο κε
απνηέιεζκα ηε ζπλερή απνξξφθεζε γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηε
ζχζηαζε πιήζνπο ζπλαπιηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη ε πνηφηεηα θαη ην
θνηλσληθφ πξφζσπν ησλ ηδξπκάησλ.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη ζπνπδαζηέο έρνπλ ζπλερή επαθή κε ην κνπζηθφ
φξγαλν, ελψ νη ζπνπδαζηέο ηεο ζχλζεζεο ζπλζέηνπλ ζπλερψο. Δηδηθά, ηα
πεξηζζφηεξα καζήκαηα πνπ πιαηζηψλνπλ ην θπξίσο γλσζηηθφ αληηθείκελν
ζρεηίδνληαη άκεζα κε απηφ – ηδηαίηεξα ζηε Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο – κε
απνηέιεζκα λα πξνζεγγίδεηαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν απφ πνιιέο πιεπξέο θαη λα
επηηξέπεηαη ε πνιχσξε κειέηε πνπ απαηηείηαη ζηα κνπζηθά φξγαλα. Δπίζεο,
εκαληηθή είλαη ε χπαξμε ρνξεγψλ, γηα παξάδεηγκα απφ ηα θξνπζηά Zildjian ή
ρνξεγίεο δηδάθηξσλ, πνπ παξέρνπλ νηθνλνκηθνχο πφξνπο ζηα ηδξχκαηα.
ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηεο ζθέςεηο θαη θξίζεηο ηεο γξάθνπζαο,
νη νπνίεο απνηέιεζαλ θίλεηξν ηεο ζπγγξαθήο ηεο κειέηεο θαη ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ
ζεσξείηαη αλαγθαία. Πξφθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλεο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε
βειηίσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη
Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, αιιά απνζθνπνχλ ζηε γεληθφηεξε βειηίσζε
ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο.
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Δηδηθά, παξαηεξήζεθε απφ ηε γξάθνπζα, θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ζην
Σκήκα, φηη ην κάζεκα «Δηδηθά Θέκαηα Ηζηνξίαο II», ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ
Ηζηνξία ηεο Όπεξαο, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ εηδίθεπζε «Οξγαληθή Μνπζηθή
Δθηέιεζε Πιεθηξνθφξσλ θαη Νπθηψλ (Πηάλν/Κηζάξα)», ελψ απνπζηάδεη απφ ην
Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο εηδίθεπζεο ηεο «Μνλσδίαο». Θεσξείηαη, ινηπφλ, πσο νη
γλψζεηο γηα ηελ Όπεξα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο έσο θαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο
θνηηεηέο ηεο Μνλσδίαο θαη πξέπεη λα εληαρζνχλ σο ππνρξεσηηθφ κάζεκα ζην
Πξφγξακκα πνπδψλ. Αληίζεηα, γηα ηνπο θνηηεηέο εηδίθεπζεο Πηάλνπ ή Κηζάξαο δελ
απνηειεί απαξαίηεηε γλψζε, ζχκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Παξαηεξήζεθε, αθφκε, κία ζρεηηθή απαμίσζε απφ ηνπο θνηηεηέο γηα ηα
καζήκαηα επηινγήο – πνιιέο θνξέο ζεσξνχληαη επθνιφηεξα θαη δελ απαηηνχλ ηε
ζπκπιήξσζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ παξνπζηψλ. Πξνηείλεηαη, λα δεκηνπξγεζνχλ
θίλεηξα, λα εκπινπηηζηνχλ φια ηα καζήκαηα επηινγήο απφ αλάζεζε νκαδηθψλ ή
αηνκηθψλ εξγαζηψλ θαη λα πξνσζεζεί κέζα απφ απηά ε έξεπλα. Κάζε έξεπλα, αθφκα
θαη ζε αξρηθφ ζηάδην, ζα ζρεηίδεηαη κε ηε θπζηνγλσκία ηνπ θάζε καζήκαηνο, κε
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ κηθξά εξεπλεηηθά θέληξα, πνπ ζα πξνζειθχνπλ
ζπλερψο πεξηζζφηεξνπο θνηηεηέο. Απαξαίηεην ζεσξείηαη λα ππάξρεη ζεηηθή δηάζεζε
θαη ελζάξξπλζε απφ ηνπο θαζεγεηέο.
Δληνπίζηεθε πσο ην κάζεκα «Μεινδξακαηηθή/ πκκεηνρή ζε Παξαζηάζεηο ΗΗV»είλαη ηαπηφρξνλα Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα ζηελ εηδίθεπζε ηεο «Μνλσδίαο» θαη
Μάζεκα Δπηινγήο ζηηο ππφινηπεο εηδηθεχζεηο. Πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί κέζα
απφ απηφ ην κάζεκα κηα Οκάδα Μεγάξνπ Μνπζηθήο, ε νπνία ζα παξνπζηάδεη
κνπζηθέο παξαζηάζεηο θαηά θφξσλ ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο, κε ην
νπνίν θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 άξρηζαλ λα ζπλάπηνληαη δεζκνί, αιιά θαη
αιινχ. Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, λα γίλεη ππνρξεσηηθφ κάζεκα θαη γηα ηηο εηδηθεχζεηο
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νξγάλσλ γηα δχν αθαδεκατθά έηε. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ
Σκήκαηνο θαη ε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ζπλεξγαζία θαη κνπζηθή πξάμε.
Πξνηείλεηαη επηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ην επίπεδν πνπ ζα θξίλεηαη πσο
έρνπλ νη θνηηεηέο ζην φξγαλα ηε ζηηγκή πνπ εηζάγνληαη ζην Σκήκα λα απνθαζίδεηαη
εάλ ζα εληαρζνχλ ζηελ εηδίθεπζε πνπ επηζπκνχλ ή ζηελ εηδίθεπζε «Δθαξκνζκέλεο
Μνπζηθέο πνπδέο». ηε ζπλέρεηα, γηα φζνπο θνηηεηέο εληάζζνληαη ζηηο
«Δθαξκνζκέλεο Μνπζηθέο πνπδέο» λα πξνζρεδηάδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε
θαιιηηερληθή επηηξνπή νη απαηηήζεηο θαη ην επηδησθφκελν επίπεδν ηνπ θνηηεηή θαηά
ηα επφκελα έηε ζπνπδήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ Πιαηζίνπ Σίηισλ
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Framework for Higher Education Qualifications) απφ ηε
Βαζηιηθή Αθαδεκία Μνπζηθήο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ζην νπνίν
αληηζηνηρνχλ νη δπλαηφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηελ αθξφαζή ηνπο.
Δπηπιένλ, κία πξφηαζε ηεο ζπγγξαθέσο είλαη ε εζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, έηζη ψζηε ηα καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε εμάκελν
λα ζρεηίδνληαη κε θάπνην ηξφπν κεηαμχ ηνπο. Έηζη, ζα πξνζθέξεηαη νινθιεξσκέλε
θαη νπζηαζηηθή γλψζε ζηνπο θνηηεηέο. Έλαο πξνηεηλφκελνο άμνλαο γηα ηελ νξγάλσζε
απηή λα είλαη ε ηζηνξηθή αληηζηνηρία.
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