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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Κατεύθυνση Μουσικής Δημιουργίας με τίτλο «Σύνθεση για τον
Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες»
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (που θα λειτουργήσει με
τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.4485/2017 και των πιο πρόσφατων σχετικών
νομοθετημάτων) να αποστείλουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 25 Ιανουαρίου 2019 (σφραγίδα
ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο,
49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ.», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή
Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα. O φοιτητής δικαιούται ένα εξάμηνο παράτασης της φοίτησης,
χωρίς επιπλέον κόστος. Τα δίδακτρα, τα οποία για το σύνολο των σπουδών ανέρχονται στο
ποσό των 3000€, καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Η
διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων είναι τέτοια, ώστε να μην απαιτείται η
συνεχής παραμονή του φοιτητή στην Κέρκυρα.
Έναρξη μαθημάτων: εαρινό εξάμηνο 2019.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με δήλωση της επιθυμητής ειδίκευσης.
β) Αντίγραφο πτυχίου και, σε περίπτωση εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής,
αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης κατάθεσης, τα
πιστοποιητικά αυτά μπορούν να προσκομιστούν και αργότερα, με την εγγραφή του φοιτητή.
γ) Βιογραφικό σημείωμα.
δ) Τρόπος εισαγωγής και εξεταστέα ύλη στην Κατεύθυνση της Σύνθεσης για τον
Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης.
Ζητείται η υποβολή φακέλου συνθέσεων, που να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 έργα, εκ των
οποίων τουλάχιστον τα 4 να αφορούν τη μουσική για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο ή τις
Τέχνες της Παράστασης. Για 3 τουλάχιστον από τα τελευταία, ζητείται και η υποβολή
σχετικού οπτικοακουστικού υλικού, αποθηκευμένου σε usb stick, CD ή DVD.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των εξετάσεων και την αποφυγή καθυστερήσεων,
παρακαλούνται οι υποψήφιοι, παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών,
να δηλώσουν μέσω e-mail την υποψηφιότητά τους και την ειδίκευση που επιθυμούν, στη
διεύθυνση kaiti@ionio.gr.

