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ΕΙΑΓΩΓΗ
Αμερικανι κζσ πανεπιςτημιακζσ ςπουδζσ ςτ η Μουςική
Το Πρόγραμμα Μουςικισ (BM) του Hellenic American College εςτιάηει τόςο ςτθ
διδαςκαλία μουςικισ ςφνκεςθσ και κεωρίασ όςο και ςτθν οργάνωςθ μουςικϊν
παραςτάςεων κλαςικισ και τηαη μουςικισ. Κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν, οι
φοιτθτζσ λαμβάνουν άρτια επαγγελματικι μουςικι εκπαίδευςθ, με ςτόχο τθν
επίτευξθ του επιπζδου που κατζχουν οι επαγγελματίεσ μουςικοί.
Πτυχίο αμερικανικοφ πανεπιςτημίου και δίπλωμα ωδείου
Η ςτρατθγικι ςυνεργαςία του Hellenic American University με το Ωδείο Φίλιπποσ
Νάκασ παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον εκάςτοτε ςπουδαςτι, εφόςον το επικυμεί, να
αποκτιςει, πζραν του πτυχίου ςτθ Μουςικι, δίπλωμα ωδείου. Επιπλζον, ωσ
πτυχιοφχοσ διαπιςτευμζνου αμερικανικοφ πανεπιςτθμίου, ο απόφοιτοσ κα μπορεί
να ςυνεχίςει τισ ςπουδζσ του ςε μεταπτυχιακό επίπεδο, ςε πανεπιςτιμια του
εξωτερικοφ.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτη Μουςική (BM) είναι ςχεδιαςμζνο με τζτοιο
τρόπο, ϊςτε να ακολουκεί τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ
Μουςικϊν Σχολείων των Η.Π.Α., και ςυνδυάηει επιτυχϊσ τθν επαγγελματικι
μουςικι εκπαίδευςθ με τθ διδαςκαλία μουςικισ ςφνκεςθσ και κεωρίασ.


Τομείσ εξειδίκευςθσ: ςφνκεςθ, διεφκυνςθ ορχιςτρασ, τραγοφδι, πιάνο,
ζγχορδα, πνευςτά ι κρουςτά όργανα – με κλαςικι ι μοντζρνα κατεφκυνςθ.



Ακαδθμαϊκό προςωπικό με διεκνι καριζρα ςτθ μουςικι.



Ολιγομελι τμιματα και κακοδιγθςθ από τουσ διδάςκοντεσ, οι οποίοι
φροντίηουν εξατομικευμζνα τισ ανάγκεσ των φοιτθτϊν και εντοπίηουν τισ
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ευκαιρίεσ που κα αναπτφξουν το ταλζντο και τισ ιδιαίτερεσ δεξιότθτζσ τουσ
ςτον τομζα εξειδίκευςθσ τουσ.


Μία ςυγκεκριμζνθ εξειδίκευςθ (minor) όπωσ: Μουςικζσ Παραςτάςεισ,
Μουςικι Θεωρία, Ιςτορία τθσ Μουςικισ, Θζατρο και Αειφόροσ Ανάπτυξθ.



Αρκετά ευζλικτο ωράριο με απογευματινά, βραδινά και e-Learning τμιματα,
ϊςτε να εξυπθρετοφνται όλοι οι ςυμμετζχοντεσ.



Ολιγομελι τμιματα που διαςφαλίηουν εξατομικευμζνθ προςοχι από τουσ
κακθγθτζσ.



Ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ Σφνκεςθ και τθ Μουςικι Ανάλυςθ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Οι φοιτθτζσ παρακολουκοφν ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, ςτο
πλαίςιο του οποίου αποκτοφν επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ και, παράλλθλα,
αναπτφςςουν τθν αυτοπεποίκθςθ και τθν προςωπικότθτά τουσ, κακϊσ και τισ
πνευματικζσ και κοινωνικζσ τουσ ικανότθτεσ. Επιπρόςκετα, αναπτφςςουν εφόδια
και γνϊςεισ απαραίτθτεσ για μια καριζρα ςτθ ςφνκεςθ μουςικισ, ςτισ μουςικζσ
παραςτάςεισ και ςτθ μουςικι παιδεία. Τα πρϊτα επαγγελματικά βιματα των
ςπουδαςτϊν γίνονται ςτο Αμφικζατρο του Hellenic American College, κακϊσ κα
ζχουν ενεργι ςυμμετοχι ςε μουςικζσ εκδθλϊςεισ και ςυναυλίεσ. Το διδακτικό
προςωπικό βοθκά τουσ φοιτθτζσ να αναπτφξουν και προωκιςουν το ταλζντο τουσ,
εντόσ και εκτόσ του Αμφικεάτρου του Κολλεγίου, και να δθμιουργιςουν ζτςι το
μελλοντικό τουσ κοινό. Επιπλζον, οι απόφοιτοι αποκτοφν τθ δυνατότθτα να
ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ φοιτθτζσ να
παρακολουκιςουν

μακιματα

διδαςκαλίασ

ςταδιοδρομίασ ωσ κακθγθτζσ μουςικισ.
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ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Για τθν απόκτθςθ του Πτυχίου ςτθ Μουςικι, απαιτοφνται ςυνολικά 121 διδακτικζσ
μονάδεσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ 1 μουςικισ παράςταςθσ. Η διάρκεια του
προγράμματοσ για τουσ ςπουδαςτζσ πλιρουσ φοίτθςθσ είναι 8 εξάμθνα κατ’
ελάχιςτο, ενϊ οι ςπουδαςτζσ μερικισ φοίτθςθσ μποροφν να ολοκλθρϊςουν το
πρόγραμμα ςε 5 με 8 ζτθ, ανάλογα με τον αρικμό επιλεγόμενων μακιματα ανά
εξάμθνο. Το ακαδθμαϊκό ζτοσ αποτελείται από 2 εξάμθνα. Κάκε εξάμθνο ζχει
διάρκεια 15 εβδομάδων.

ΣΟΜΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ
Ταυτόχρονα με τα μακιματα για τθν απόκτθςθ Πτυχίου ςτθ Μουςικι, οι
ςπουδαςτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν μακιματα με ςκοπό τθν απόκτθςθ
εξειδίκευςθσ ςε ζναν από τουσ παρακάτω δευτερεφοντεσ τομείσ.
Προτεινόμενοι τομείσ εξειδίκευςησ του Β M


Εξειδίκευςθ ςτισ Μουςικζσ Παραςτάςεισ



Εξειδίκευςθ ςτθ Μουςικι Θεωρία



Εξειδίκευςθ ςτθν Ιςτορία τθσ Μουςικισ

Επιπλζον, υπάρχει θ δυνατότθτα εξειδίκευςθσ ςτο Θζατρο, ςτθν Αειφόρο Ανάπτυξθ,
ςτθν Ψυχολογία, ςτισ Οικονομικζσ Επιςτιμεσ και άλλουσ τομείσ.

ΑΠΟΚΟΜΙΗ ΓΝΩΕΩΝ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των Προπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτθ Μουςικι, οι απόφοιτοι κα
ζχουν αναπτφξει:


τθν καλλιτεχνία και τθν τεχνικι, τθν ικανότθτα ςυνεργαςίασ και τισ γνϊςεισ
ςτο μουςικό ρεπερτόριο,
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δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ ςτον τομζα εξειδίκευςθσ,



πολφ υψθλό επίπεδο δεξιοτιτων ςτθ χριςθ βαςικϊν εννοιϊν, εργαλείων,
τεχνικϊν και διαδικαςιϊν, με ςκοπό τθ δθμιουργία μουςικϊν ςυνκζςεων,
από τθ ςφλλθψθ τθσ ιδζασ μζχρι τθ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου ζργου,



εξαιρετικζσ ερμθνευτικζσ ικανότθτεσ του μουςικοφ οργάνου τθσ επιλογισ
τουσ, ωσ ςόλο καλλιτζχνεσ, κακϊσ και ωσ μζροσ μουςικοφ ςυνόλου,



ζνα χαρτοφυλάκιο με ζργα που εκπόνθςαν κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν
τουσ (ςυναυλίεσ ι μουςικζσ ςυνκζςεισ), προβάλλοντασ ζτςι τισ δεξιότθτεσ,
τθ μουςικότθτα και τισ γνϊςεισ τουσ ςε μελλοντικοφσ εργοδότεσ,



εξαιρετικζσ επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ ςτα Αγγλικά τόςο ςτο γραπτό όςο και
ςτον προφορικό λόγο, ειδικά ςτον τομζα τθσ Μουςικισ,



τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ για να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ
ςε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Μουςικζσ Παραςτάςεισ (Συναυλίεσ) του ΒΜ
Το Πρόγραμμα Μουςικισ προςφζρει ςτουσ ςπουδαςτζσ τθ δυνατότθτα να
ςυμμετζχουν ςε μουςικζσ παραςτάςεισ ι ςυνκζςεισ μουςικϊν ζργων που
πραγματοποιοφνται, από κοινοφ, από κακθγθτζσ και φοιτθτζσ. Μποροφν, επίςθσ, να
ολοκλθρϊςουν το τελευταίο ζτοσ φοίτθςισ με ζνα ατομικό ρεςιτάλ, ωσ ερμθνευτζσ
μουςικισ, ςυνκζτεσ ι ακόμθ και με τισ δφο αυτζσ ιδιότθτεσ, και να ξεκινιςουν τθν
επαγγελματικι ςταδιοδρομία τουσ από το Θζατρο του Hellenic American College.
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