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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

«Μουσική και Κοινωνία» 

 

 

Εγνατία 156,  Τ.Θ. 1591  

540 06 Θεσσαλονίκη 

Γραφείο: 412, 4ος όροφος, κτίριο ΚΖ 

Πληροφορίες: Μαργαρίτα Καστανίδου 

Tηλ.: 2310 891432, fax.: 2310891280 

Email: mkastanidou@uom.edu.gr 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
 

 

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται 

να εγγραφούν στον 2ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ», να καταθέσουν 

 

ΑΙΤΗΣΗ μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο παραπάνω γραφείο, τις ημέρες Δευτέρα έως 

Παρασκευή, μεταξύ 09:00-13:00. 

 

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

 

Το ΠΜΣ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής 

κατευθύνσεις: 

 

1. Διδακτική της Μουσικής 

2. Μουσικοθεραπεία 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Τρία (3) εξάμηνα για την κατεύθυνση της Διδακτικής της Μουσικής. 

            Τέσσερα (4) εξάμηνα για την κατεύθυνση της Μουσικοθεραπείας. 

    

ΕΝΑΡΞΗ: Πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου 2017. 

 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ:  Πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών, παιδαγωγικών τμημάτων, τμημάτων 

ειδικής αγωγής, τμημάτων ψυχολογίας και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και 

ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ: 3.500 € (Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) σε εξαμηνιαίες δόσεις πριν την έναρξη της 

εξεταστικής. 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 



2 
 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:  Πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1/C1) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ 2ΟΥ
 ΚΥΚΛΟΥ:  

1. Διδακτική της Μουσικής 

2. Μουσικοθεραπεία 

 

 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 

 

1. Διδακτική της Μουσικής 

 

Καθηγητές και Λέκτορες:  

ΣΤΑΜΟΥ ΛΗΔΑ 

ΒΟΥΒΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 

Εξωτερικοί συνεργάτες (ενδεικτικά):  

GOUZOUASIS PETER  

CUSTODERO LORI 

VARVARIGOU MARIA 

ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΡΤΑΣΙΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 

ΚΟΚΚΙΔΟΥ ΜΑΙΗ 

ΜΕΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΜΜΑ 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΜΥΡΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΟΡΑ 

 

 

2. Μουσικοθεραπεία 

Καθηγητές και Λέκτορες:  

ΣΤΑΜΟΥ ΛΗΔΑ 

 

Εξωτερικοί συνεργάτες (ενδεικτικά):  

AMIR DORIT 

HERMAN DAVID 

GOLDSTEIN HELEN 

MORENO JOE 

STACHYRA KRZYSZTOF 

ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΓΩΓΙΟΥ ΔΑΝΑΗ 

ΔΟΥΔΑΛΗ ΝΑΓΙΑ 

ΝΤΑΚΟΒΑΝΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ  

ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΟΡΑ 

ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:   

 

 Αίτηση στην οποία θα δηλώνεται η κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος. 

 Βιογραφικό Σημείωμα 

 Αντίγραφο Πτυχίου   

 Οι τίτλοι σπουδών από ξένα Πανεπιστήμια πρέπει να έχουν αναγνώριση από το Δ.O.A.Τ.Α.Π.  

 Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία (αν υπάρχει) 

 Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας 

 Αποδεικτικό γνώσης άλλων ξένων γλωσσών (αν υπάρχει) 

 Φωτοτυπία της ταυτότητας 

 Έως τρεις πρόσφατες συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).  

 Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (αν υπάρχει) 

 Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν) 

 Οπτικοακουστικό υλικό καλλιτεχνικής δράσης (αν υπάρχει) 
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 Αντίγραφο απόδειξης κατάθεσης παραβόλου αίτησης (ποσού 50 € στην Τράπεζα Πειραιώς,  

ΙΒΑΝ: GR07 0172 2020 0052 0208 2475 753, Αρ. Λογ/μού : 52 0208 2475 753, να   

αναγράφεται το ονοματεπώνυμο).  

 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

 

 

  

 

Πληροφορίες: Λήδα Στάμου  lstamou@uom.edu.gr  

 

 

ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΣΚΕΛΗ: 

A. ΑΚΡΟΑΣΗ  

B. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

 

 

A. ΑΚΡΟΑΣΗ 

Η ακρόαση θα περιλαμβάνει εξέταση όπου ο υποψήφιος θα καλείται 

α) να τραγουδήσει ένα τραγούδι δικής του επιλογής. Το τραγούδι μπορεί να ανήκει σε οποιοδήποτε 

μουσικό είδος ή να αφορά σε ρεπερτόριο κατάλληλο για διδασκαλία στη σχολική τάξη. Στόχος της 

εξέτασης είναι να φανεί η ικανότητα του υποψηφίου να τραγουδάει σωστά και εκφραστικά. 

β) να εναρμονίσει στο πιάνο ή σε άλλο (δικό του) πολυφωνικό όργανο, μελωδία που θα 

του δοθεί στην εξέταση. 

 

Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για προσωπική συνέντευξη αμέσως μετά τη λήξη των 

ακροάσεων. 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: Λήδα Στάμου  lstamou@uom.edu.gr  

 

ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΣΚΕΛΗ: 

Α. ΑΚΡΟΑΣΗ  

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

 

Α. ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ 

Η ακρόαση θα περιλαμβάνει εξέταση όπου ο υποψήφιος θα καλείται 

α) να ερμηνεύσει κομμάτια δικής του επιλογής προκειμένου να επιδείξει επίπεδο εκτέλεσης/ερμηνείας 

σε όργανο ή στη φωνή τουλάχιστον β’ μέσης (πρόγραμμα 8-10 λεπτών) εφόσον πρόκειται για έργα 

κλασικού ρεπερτορίου. Ωστόσο, μουσικά στυλ ή ιδιώματα πέραν του κλασικού είναι επίσης αποδεκτά 

(π.χ. παραδοσιακή, τζαζ, κλπ.) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δώσουν στην επιτροπή πέντε αντίτυπα 

από τα έργα που θα ερμηνεύσουν. 

β) να τραγουδήσει ένα τραγούδι δικής του επιλογής και να συνοδεύσει τον εαυτό του στο πιάνο ή σε 

οποιοδήποτε δικό του όργανο επιθυμεί 

γ) να εναρμονίσει στο πιάνο ή σε άλλο (δικό του) πολυφωνικό όργανο, σύντομη μελωδία – επιπέδου 

Β’ Αρμονίας- που θα του δοθεί στην εξέταση. 

Στόχος της ακρόασης είναι να φανεί η μουσική δεξιότητα του υποψηφίου και η εκφραστικότητά του.  

 

Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για προσωπική συνέντευξη αμέσως μετά τη λήξη των 

Ακροάσεων. 

 

 

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

2.  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

 Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών 
 και Τεχνών     

ΠΜΣ «Mουσική και Κοινωνία» 
Εγνατία 156,  Τ.Θ. 1591  
540 06 Θεσσαλονίκη 

 Τηλ.: 2310 891 432 
 Email: mkastanidou@uom.edu.gr 
  

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 «Μουσική και Κοινωνία» 
 
 

Στην ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: __________________________________________________________________________________________ 

                                                
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
_________________________________________________________________________ 
Επώνυμο                                                                                  'Όνομα 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Πατρώνυμο                                                                               Μητρώνυμο 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Ταυτότητας: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Αριθμός                                                                    Ημερομηνία 'Έκδοσης                                                    Εκδούσα Αρχή 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Ημερομηνία Γέννησης                                               Τόπος Γέννησης                                                             Το Γένος Μητρός 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Δημότης                                                                      Του Νομού 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Υπηκοότητα         Οικογενειακή Κατάσταση 
 
 
 
 
 
    (Βάλτε Χ για τη διεύθυνση αλληλογραφίας) 

 Διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη:      Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας (πόλη ή χωριό):  

   
_____________________________________________________       _________________________________________________________ 
Οδός, Αριθμός                                                                                          Οδός, Αριθμός 
 
_____________________________________________________       _________________________________________________________ 
Πόλη                                                                        Τ.Κ.                          Πόλη                                                                               Τ.Κ. 

 
___________________________________________     ______________________________________________ 
Τηλέφωνο                                  Τηλέφωνο Εργασίας (Μπορούμε να       Τηλέφωνο 
                                                   σας τηλεφωνήσουμε στην εργασία          
                                                   σας; Ν / Ο) 

 
_________________________________________________________        

email                                                                         

 
Πρόσφατη 

Φωτογραφία 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ. 
«Μουσική και Κοινωνία» 

 
ΗΜΕΡOMHNIA:_______________ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ___________________ 
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Σημειώστε σε χρονολογική σειρά τα Πανεπιστήμια και τα άλλα Ιδρύματα που παρακολουθήσατε.  Θα πρέπει να υποβάλλετε το επίσημο 
αντίγραφο των τίτλων σπουδών και της αναλυτικής σας βαθμολογίας. 
 

Πανεπιστήμια/Άλλο Ίδρυμα Τμήμα-Πόλη Τίτλος Σπουδών 
Βαθμός ή 
Κατηγορία 

Διάρκεια 
Σπουδών 

Ημερομηνία 
Ορκωμοσίας 

      

      

      

      

 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
 

Σημειώστε παρακάτω τις ξένες γλώσσες που γνωρίζετε. Η αγγλική γλώσσα είναι προϋπόθεση για την εισαγωγή σας, ενώ η γνώση άλλων ξένων 
γλωσσών συνεκτιμάται: 
 

Γλώσσα Επίπεδο 

ΑΓΓΛΙΚΑ  

  

  

  

 
ΕΚΘΕΣΗ 
 
Αναλύστε τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά σας και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεστε για Μεταπτυχιακές Σπουδές. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 
 
Σημειώστε αναγνωρίσεις ή διακρίσεις για επιστημονικά / καλλιτεχνικά επιτεύγματα (όπως βραβεία, υποτροφίες), άρθρα ή βιβλία που 
συγγράψατε και εκδώσατε, ερευνητικές εργασίες ή οποιαδήποτε άλλη επιστημονική εργασία, δισκογραφία, δημόσιες εμφανίσεις κλπ.  
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
                 (αν δεν επαρκεί, συνεχίστε σε άλλη σελίδα) 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Δραστηριότητα                                                   Θέση                                        Υπευθυνότητες                                                    Διάρκεια 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Σημειώστε την επαγγελματική σας εμπειρία (εάν υπάρχει), ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη θέση. 
 
Ημερομηνίες                 Εργοδότης/                            Θέση/ 
Από - Μέχρι                  Διεύθυνση                             Υπευθυνότητες 
 
1. ______________      _____________________      _______________________________________________________________________ 
 
   ______________      _____________________      ________________________________________________________________________ 
 
                                     _____________________      _______________________________________________________________________ 
                                              
 
2. ______________    ______________________       _______________________________________________________________________ 
 
     ______________    ______________________      _______________________________________________________________________ 
 
                                     ______________________     _______________________________________________________________________ 
 
 
3. ______________    ______________________       _______________________________________________________________________ 
 
     ______________    ______________________      _______________________________________________________________________ 
 
                                     ______________________     _______________________________________________________________________ 
 
 
4. ______________    ______________________       _______________________________________________________________________ 
 
     ______________    ______________________      _______________________________________________________________________ 
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                                     ______________________     _______________________________________________________________________ 
 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένες και υπογεγραμμένες στο σημείο σφραγίσεως του φακέλου.  

Μπορούν να συνοδεύουν την αίτηση ή να αποστέλλονται χωριστά από τους συνιστώντες στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των δικαιολογητικών).  

 
1.  Ονοματεπώνυμο  ______________________________________________________________________________________     
 

Πανεπιστήμιο / Επιχείρηση  ______________________________________________________________________________          
 
     
2.  Ονοματεπώνυμο  ______________________________________________________________________________________     
 

Πανεπιστήμιο / Επιχείρηση  ______________________________________________________________________________          
 
 
3.  Ονοματεπώνυμο  ______________________________________________________________________________________     
 

Πανεπιστήμιο / Επιχείρηση  ______________________________________________________________________________          
 
 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι  οι πληροφορίες που δίνονται σ' αυτή την αίτηση είναι  ακριβείς και αληθείς. 
 
 
Υπογραφή_____________________________________________________________ Ημερομηνία __________________________________ 
 
 

 
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

 Βιογραφικό Σημείωμα 

 Αντίγραφο Πτυχίου   

 Αναγνώριση από το Δ.O.A.Τ.Α.Π. για τους τίτλους σπουδών από ξένα Πανεπιστήμια  

 Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία 

 Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας 

 Αποδεικτικό γνώσης άλλων ξένων γλωσσών (αν υπάρχει) 

 Φωτοτυπία της ταυτότητας 

 Έως τρεις πρόσφατες συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).  

 Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (αν υπάρχει) 
 Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν) 

 Οπτικοαουστικό υλικό καλλιτεχνικής δράσης (αν υπάρχει) 

 Αντίγραφο απόδειξης κατάθεσης παραβόλου αίτησης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ ως την ημερομηνία λήξης υποβολής τους. Οι 
αποτυχόντες έχουν δικαίωμα να αποσύρουν τα δικαιολογητικά τους εντός δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των 
δικαιολογητικών. 

 


