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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Οη θαηαηάμεηο πηπρηνύρσλ Παλεπηζηεκίνπ, Τ.Ε.Θ. ή ηζνηίκσλ πξνο απηά,
Α.Σ.ΠΑΘ.Τ.Ε., ηεο Ειιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνύ (αλαγλσξηζκέλα από ηνλ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) θαζώο
θαη ησλ θαηόρσλ πηπρίσλ αλώηεξσλ ζρνιώλ ππεξδηεηνύο θαη δηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ
αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη άιισλ Υπνπξγείσλ, γίλνληαη
θαηόπηλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ, κε θαηάηαμή ηνπο ζην Α΄ εμάκελν ζπνπδώλ, ζε πνζνζηό 12%
επί ηνπ αξηζκνύ ησλ εηζαθηέσλ γηα ην αθαδ. έηνο 2019-2020.
Οη πηπρηνύρνη ησλ Μνπζηθώλ Τκεκάησλ ηεο Ειιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνύ
(αλαγλσξηζκέλα από ην Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) θαη νη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνύ Δηπιώκαηνο ζε
κνπζηθή εηδίθεπζε κπνξνύλ λα θαηαηαγνύλ ζην Ε ΄ εμάκελν ζπνπδώλ, κεηά από αίηεζή ηνπο
θαη θαηόπηλ έγθξηζεο από ηε Σ.Τ.
Επηκεξηζκόο ηνπ παξαπάλσ πνζνζηνύ αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ησλ ππνςεθίσλ γηα
θαηάηαμε πηπρηνύρσλ ή αλαθαηαλνκή ηπρόλ ελαπνκέλνληνο πνζνζηνύ ζε άιιε θαηεγνξία
θαηαηάμεσλ δελ επηηξέπεηαη.
Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζηα αθόινπζα καζήκαηα :
1)Εναπμόνιζη μελωδίαρ: Ζεηείηαη ε ελαξκόληζε ζέκαηνο 10-16 κέηξσλ γηα ηέζζεξηο θσλέο
(ζνπξάλν, άιην, ηελόξν θαη κπάζν), κε δνζκέλε ηελ ςειόηεξε θσλή (ζνπξάλν). Δηάξθεηα
εμέηαζεο: 2 ώξεο.
2) Εναπμόνιζη μπάζος: Ζεηείηαη ε ελαξκόληζε ζέκαηνο 10-16 κέηξσλ γηα ηέζζεξηο θσλέο
(ζνπξάλν, άιην, ηελόξν θαη κπάζν), κε δνζκέλε ηε ρακειόηεξε θσλή (κπάζν), ρσξίο
αξίζκεζε. Δηάξθεηα εμέηαζεο: 2 ώξεο. Καη ζηα δύν αλσηέξσ καζήκαηα ηζρύνπλ νη θαλόλεο
ηεο Αξκνλίαο, όπσο εμεηάδεηαη ζε εζληθό επίπεδν σο εηδηθό κάζεκα γηα ηελ πξόζβαζε ζηα
Τκήκαηα Μνπζηθώλ Σπνπδώλ θαη Μνπζηθήο Επηζηήκεο θαη Τέρλεο.
3) Μοςζική ςπαγόπεςζη (dictée): Ζεηείηαη ε θαηαγξαθή ζην πεληάγξακκν (ζην θιεηδί ηνπ
Σνι, κε ηελ πξνζζήθε ηνπ θαηάιιεινπ νπιηζκνύ, εάλ ππάξρεη, θαη ηεο θαηάιιειεο κεηξηθήο
έλδεημεο) κηαο κεισδίαο 8-12 κέηξσλ, πνπ ππαγνξεύεηαη σο εμήο: Παίδεηαη ζην πηάλν ν
πξώηνο θζόγγνο, δίλεηαη ε νλνκαζία ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα εθηειείηαη νιόθιεξε ε κεισδία.
Καηόπηλ ε κεισδία ππαγνξεύεηαη αλά δίκεηξν, όπνπ θάζε δίκεηξν παίδεηαη κία θνξά
ζπλδεδεκέλν κε ην πξνεγνύκελν, κία θνξά κόλν ηνπ θαη κία θνξά ζπλδεδεκέλν κε ην
επόκελν. Δηεπθξηλίδεηαη όηη ην πξώην θαη ην ηειεπηαίν δίκεηξν παίδνληαη αλά δύν θνξέο κόλα
ηνπο θαη αλά κία θνξά ζπλδεδεκέλα κε ην επόκελν ή ην πξνεγνύκελν δίκεηξν αληίζηνηρα. Σην
ηέινο εθηειείηαη μαλά νιόθιεξε ε κεισδία.

Αιηήζειρ
Οη ελδηαθεξόκελνη όισλ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηώλ, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ από 1 έσο θαη 15
Ννεκβξίνπ 2019, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο, ηηο εμήο κέξεο θαη ώξεο: Δεπηέξα, Τεηάξηε,
Παξαζθεπή 11:00-13:00 ή ηαρπδξνκηθά ζηε δηεύζπλζε:
Θόλην Παλεπηζηήκην
Τκήκα Μνπζηθώλ Σπνπδώλ
Παιαηό Φξνύξην
Τ.Κ. 49131 Κέξθπξα
ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
β) Αληίγξαθν πηπρίνπ ή πηζηνπνηεηηθό πεξάησζεο ζπνπδώλ. Πξνθεηκέλνπ γηα πηπρηνύρνπο
εμσηεξηθνύ ζπλππνβάιιεηαη θαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ηνπο από ηνλ
Δηεπηζηεκνληθό Οξγαληζκό Αλαγλώξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
Εξεηάζειρ
Οη εμεηάζεηο ζα δηελεξγεζνύλ ζην Θόλην Παλεπηζηήκην, ζηελ έδξα ηνπ Τκήκαηνο Μνπζηθώλ
Σπνπδώλ ζηελ Κέξθπξα, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1 έσο θαη 20 Δεθεκβξίνπ 2019. Οη
αθξηβείο εκεξνκελίεο ζα αλαθνηλσζνύλ ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ ηελ εμέηαζε ηνπ πξώηνπ
καζήκαηνο. Η βαζκνινγηθή θιίκαθα είλαη από ην κεδέλ (0) έσο ην είθνζη (20) γηα θάζε
βαζκνινγεηή. Κάζε κάζεκα εμεηάδεηαη από 2 εμεηαζηέο - βαζκνινγεηέο. Ο ηειηθόο βαζκόο
γηα θάζε κάζεκα πξνθύπηεη από ην κέζν όξν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκώλ πνπ δίλνπλ νη δύν
βαζκνινγεηέο. Επηηπρόληεο ζεσξνύληαη όζνη ζπγθεληξώλνπλ ζπλνιηθή βαζκνινγία
(άζξνηζκα ησλ βαζκώλ θαη ζηα ηξία καζήκαηα) από 30 κνλάδεο θαη άλσ, ρσξίο λα πέζνπλ ζε
θαλέλα κάζεκα θάησ από ηηο 10 κνλάδεο.
Από ηε Γξακκαηεία

