ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ»

Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87523, Fax: 26610 26024

ΑΙΤΗΣΗ
Τσεκάρετε με ✔ το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει:
Π.Μ.Σ. Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα
Π.Μ.Σ. Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα

❒
❒

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο :
Όνομα :
Όνομα πατρός :
Έτος γέννησης :
Αρ. ταυτότητας/Διαβατηρίου:
Διεύθυνση κατοικίας:
Αρ. σταθερού τηλεφώνου :
Αρ. κινητού τηλεφώνου :
E-mail :

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΠΟΥΔΕΣ
Εκπαιδευτικό ίδρυμα:
Τίτλος πτυχίου:
Ημερομηνία εισαγωγής (μήνας /έτος):
Ημερομηνία αποφοίτησης (μήνας /έτος):
Βαθμός:
Ειδίκευση:

Εκπαιδευτικό ίδρυμα:
Τίτλος δεύτερου πτυχίου:
Ημερομηνία εισαγωγής (μήνας /έτος):
Ημερομηνία αποφοίτησης (μήνας /έτος):
Βαθμός:
Ειδίκευση:

φωτογραφία
υποψηφίου

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (απαιτείται γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον)
☐

Έτος απόκτησης:

Κάτοχος Proficiency ☐

Έτος απόκτησης:

Κάτοχος Lower

Πτυχίο αγγλόφωνου πανεπιστημίου
Άλλα πτυχία ή πιστοποιητικά
γλωσσομάθειας:
Άλλα πτυχία ξένων γλωσσών:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ποια η συνολική διάρκεια της εργασιακής σας εμπειρίας; _________ χρόνια
Αναφέρετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα (επιλέξτε τα πιο σημαντικά)
Θέση:
Αντικείμενο εργασίας:
Διάρκεια απασχόλησης (από / έως):

Θέση:
Αντικείμενο εργασίας:
Διάρκεια απασχόλησης (από / έως):

Θέση:
Αντικείμενο εργασίας:
Διάρκεια απασχόλησης (από / έως):

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
Αναφέρετε τυχόν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε συνέδρια,
ημερίδες, σεμινάρια, ερευνητικά projects, κ.ά.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
Συμμετοχή σε συναυλίες (Φορέας, έτος, αίθουσα, ρεπερτόριο):

Μουσικές συνθέσεις (τίτλος CD, έτος, έργα, δισκογραφική εταιρία):

Συμμετοχή σε άλλες παραστάσεις (θεατρικές, μουσικοθεατρικές, μουσικοπαιδαγωγικές, κ.ά.):

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (μπορείτε να αναφέρετε στοιχεία που θεωρείτε σημαντικά και
δεν καλύφθηκαν από τις προηγούμενες απαντήσεις):

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά

❒ Τίτλοι σπουδών (οι τίτλοι που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού να
συνοδεύονται από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

❒ Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών.
❒ Τίτλος πιστοποίησης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο
Β2). Τυχόν γνώση άλλης ξένης γλώσσας θα συνυπολογιστεί. Σε περίπτωση που δεν παρέχεται
πιστοποίηση της ξένης γλώσσας ο υποψήφιος υποβάλλεται σε συνέντευξη από διδάσκοντα
του μεταπτυχιακού.

❒
❒

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως,
εργασιακή εμπειρία, φάκελος μουσικών ή μουσικοπαιδαγωγικών εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων (συναυλίες, εκδηλώσεις, μαθήματα, κτλ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις και
ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά projects, κ.ά. (Αυτά τα αρχεία
κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή).

❒

Για την κατεύθυνση της Μουσικής Παιδαγωγικής απαιτείται η κατάθεση γραπτής
εργασίας. Για την κατεύθυνση Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας, και Διεύθυνσης Παιδικής και
Νεανικής Χορωδίας αποστέλλεται Οπτικοακουστικό υλικό από συναυλία/ίες, ή πρόβες ή
άλλο σχετικό ψηφιακό υλικό (σε DVD).

Δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην παραπάνω αίτηση είναι ακριβή και αληθή.
Υπογραφή ………………………………………….

Ημερομηνία …………………...

Η αίτηση μαζί με όλα τα δικαιολογητικά να αποσταλούν στη Γραμματεία του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την
ένδειξη «για το Π.Μ.Σ. στην Μουσική Παιδαγωγική».
Παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, παρακαλείστε να
γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό στις παρακάτω
διευθύνσεις:
Για την κατεύθυνση της «Μουσικής Παιδαγωγικής στο σχολείο και στην κοινότητα»
στο
e-mail: dionyssiou@gmail.com.
Για την κατεύθυνση της «Διεύθυνσης παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα»
στο e-mail: miranda@ionio.gr

