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ηος Σμήμαηορ Μοςζικών ποςδών ζηη «Μοςζική Παιδαγωγική»
Ειδίκευζη:

«Μουζική Παιδαγωγική ζηο ζχολείο και ζηην κοινόηηηα»

Τν Τκήκα Μνπζηθψλ Σπνπδψλ θαιεί φζνπο θαη φζεο ελδηαθέξνληαη λα εγγξαθνχλ ζην
Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2022-2023, λα
απνζηείινπλ κέρξη ηηο 5 επηεμβπίος 2022 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ) ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Τκήκαηνο Μνπζηθψλ Σπνπδψλ (Παιαηφ Φξνχξην, 49100 Κέξθπξα), κε ηελ έλδεημε «γηα ην
Π.Μ.Σ. ζηε Μνπζηθή Παηδαγσγηθή», ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, φπσο πεξηγξάθνληαη
παξαθάησ.
Πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ζην Π.Μ.Σ. απνηειεί ε θαηνρή πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ ή
Α.Τ.Δ.Η., ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ηεο αιινδαπήο
κε αλαγλψξηζε απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ζ θνίηεζε δηαξθεί 4 εμάκελα: ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ
2022-23, ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ 2023-2024. Τα δίδαθηξα θαηαβάιινληαη ζε 4 ηζφπνζεο
δφζεηο, ηελ πξψηε εβδνκάδα θάζε εμακήλνπ. Ζ δηάξζξσζε θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ
καζεκάησλ δελ απαηηεί ηε ζπλερή παξακνλή ηνπ θνηηεηή ζηελ Κέξθπξα. Τα καζήκαηα
δηεμάγνληαη δχν απνγεχκαηα ηελ εβδνκάδα κε ηειεδηάζθεςε θαη έλα ηεηξαήκεξν δηα δψζεο
αλά εμάκελν ζηελ Κέξθπξα.
Οη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζην Π.Μ.Σ., ζε φζεο εηδηθεχζεηο απαηηνχληαη ζα δηεμαρζνχλ
κέρξη ηηο 23 Σεπηεκβξίνπ 2022, κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνίλσζε.
Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο:
α) Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ζην Π.Μ.Σ. (ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην) κε δήισζε
ηεο επηζπκεηήο εηδίθεπζεο.
β) Τίηινη ζπνπδψλ (νη ηίηινη πνπ έρνπλ απνλεκεζεί απφ Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ λα
ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε αλαγλψξηζεο ηζνηηκίαο απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Να
θαηαηεζεί επίζεο ε αλαιπηηθή βαζκνινγία φισλ ησλ εηψλ ζπνπδψλ.
γ) Τίηινο πηζηνπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ πνιχ θαιήο γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (Δπίπεδν
Β2). Τπρφλ γλψζε άιιεο μέλεο γιψζζαο ζα ζπλππνινγηζηεί. Σε πεξίπησζε πνπ δελ
παξέρεηαη πηζηνπνίεζε ηεο μέλεο γιψζζαο ν ππνςήθηνο ππνβάιιεηαη ζε ζπλέληεπμε
απφ δηδάζθνληα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ.
δ) Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
ζη) Λνηπά ζηνηρεία (εθφζνλ ππάξρνπλ) πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ ππνςεθηφηεηα φπσο,
εξγαζηαθή εκπεηξία, θάθεινο κνπζηθψλ ή κνπζηθνπαηδαγσγηθψλ εθδειψζεσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ (ζπλαπιίεο, εθδειψζεηο, καζήκαηα, θηι.), επηζηεκνληθέο
δεκνζηεχζεηο θαη αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα, ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά projects, θ.ά.
(Απηά ηα αξρεία θαηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή).

Παξάιιεια κε ηελ ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Τκήκαηνο Μνπζηθψλ Σπνπδψλ, νη ππνςήθηνη θαινχληαη λα ζηείινπλ φια ηα παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθά ειεθηξνληθά ζηηο παξαθάησ δχν ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο. Καινχληαη
επίζεο λα ζηείινπλ ηε δήισζε ζθνπνχ θαη ηε γξαπηή εξγαζία ζην ζέκα πνπ ζα επηιέμνπλ,
φπσο πεξηγξάθεηαη ζην αξρείν κε ηίηιν Ύιε ησλ εμεηάζεσλ, σο ηηο 5 Σεπηεκβξίνπ 2022.
θα Εσή Γηνλπζίνπ: dionyssiou@gmail.com
θαη θα Μίηζπ Αθνγηνχλνγινπ: mitsiako@gmail.com
Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2022-2023 ζα γίλνπλ δεθηνί 20-25 θνηηεηέο:
Καηεύθςνζη

Μνπζηθή Παηδαγσγηθή ζην
ζρνιείν θαη ζηελ θνηλφηεηα

Απιθμόρ
θέζεων
(ανώηαηο όπιο)
20-25

Δίδακηπα
(ζςνολικά)

Σύπορ ειζαγωγικών
εξεηάζεων

4000,00

Πποθοπικέρ & Επγαζία

Η Διεςθύνηπια ηος Π.Μ..
Αλ. Καζεγήηξηα Αζελά Φπηίθα

