ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Στο πλαίσιο του μαθήματος Σύγχρονη Μουσική Βιομηχανία του 5ου Εξαμήνου, κάθε φοιτητής καλείται να
σχηματίσει ομάδα με έναν συμφοιτητή του και να επιλέξουν ένα από τα προτεινόμενα άρθρα του περιοδικού
Sound On Sound, να παραδώσουν μια εργασία καθώς και να την παρουσιάσουν. Η εργασία δεν είναι
υποχρεωτική, αλλά για όσους την επιλέξουν, η βαθμολόγηση της θα αντιστοιχεί στο 100% του βαθμού της
Θεωρίας.
Αναλυτικότερα η κάθε ομάδα πρέπει:
1.
Να μεταφράσει και να αποδώσει το άρθρο κατά το όσο δυνατόν επιστημονικό τρόπο,
χρησιμοποιώντας τους όρους και τις αρχές της Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας που έχει διδαχθεί.
2.
Να εμπλουτίσει τα στοιχειά και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο με φωτογραφίες,
τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ, καθώς και οτιδήποτε θεώρει ότι είναι χρήσιμο και χρειάζεται να αναφερθεί.
3.
Να παραδώσει σε ψηφιακή μορφή το report του, όπου θα περιέχει όλα τα παραπάνω γραμμένα με
σαφήνεια και πληρότητα χωρισμένο σε επιμέρους κεφάλαια. Το παραδοτέο report να κυμαίνεται μεταξύ 2.5003.500 λέξεων.
4.
Να δημιουργήσει και να παραδώσει μια αναλυτική παρουσίαση σε ειδικευμένο πρόγραμμα (π.χ.
Power Point).
5.
Να ετοιμάσει μια συνοπτική παρουσίαση του άρθρου με την χρησιμοποίηση εποπτικού υλικού
(διαφάνειες, φωτογραφίες, video, audio, κ.α.), που να μην υπερβαίνει σε διάρκεια τα 25 λεπτά.
6.
Να είναι σε θέση να απαντήσει στις ερωτήσεις που θα του τεθούν από τον διδάσκοντα και τους
συναδέλφους του.
Κάθε ομάδα αφού μελετήσει, προ-επιλέγει 3 από τα επισυναπτόμενα άρθρα, τα οποία είναι πιο κοντά στις
μουσικές-παραγωγικές-ηχοληπτικές προτιμήσεις του και τα ανακοινώνει την Δευτέρα 5/11 στις 21:00 στην
θεωρία (η θεωρία θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως την Δευτέρα για την επόμενη εβδομάδα). Στην θεωρία
έπειτα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα και με τις άλλες ομάδες, κάθε ομάδα θα επιλέξει οριστικά ένα
από τα τρία άρθρα στο οποίο θα πραγματοποιήσει την εργασία του.

Άρθρα Sound On Sound:
https://www.dropbox.com/s/iq3hfx67srnyh2w/SoundOnSound_2019.zip?dl=0
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