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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

❑ Προαπαιτούμενα εισδοχής

❑ Προετοιμασία

❑ Επιλογές/μαθήματα/πρόγραμμα σπουδών

❑ Διάρκεια σπουδών

❑ Η φοιτητική ζωή στο Salzburg

❑ Εμπειρίες-προοπτικές



ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Καλλιτεχνικές σπουδές (εφαρμοσμένο θέατρο, 
δραματικό θέατρο και σκηνοθεσία, όπερα και μουσικό 
θέατρο, εξειδίκευση στη φωνητική της μουσικής baroque,
εξειδίκευση στην ιστορική εκτέλεση οργάνων εποχής, 
σκηνογραφία, σύνθεση, διεύθυνση ορχήστρας και 
χορωδίας, εξειδίκευση στην εκκλησιαστική μουσική και 
ορατόριο, θεωρία της μουσικής, σολιστικές σπουδές-
performing

 Παιδαγωγικές Σπουδές (εικαστικές τέχνες, παιδαγωγική 
μουσική για σχολεία μέσης εκπαίδευσης, ενόργανη και 
φωνητική παιδαγωγική)



ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
(για την ενόργανη και φωνητική παιδαγωγική)

 Γνώση Γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 (η εξέταση 

γερμανικών γίνεται από το πανεπιστήμιο)

 Βασικές γνώσεις θεωρίας και ακουστικών (λύση μικρού 

θέματος αρμονίας, ρυθμικό και μελωδικό dictée-

μονόφωνο και δίφωνο-, απάντηση μελωδίας, αναγνώριση 

διαστημάτων και συγχορδιών-τρίφωνων και τετράφωνων 

σε αναστροφές-, solfège, εκτέλεση μιας πτώσης στο 

πιάνο)



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
(για εισαγωγικές εξετάσεις)

 Μικρό Interview με τους υπεύθυνους του κλάδου (ζητείται από 
τον κάθε υποψήφιο να συστηθεί και να περιγράψει με λίγα 
λόγια το αγαπημένο του μουσικό έργο και να δικαιολογήσει την 
επιλογή του. Επιπρόσθετα, εξετάζεται οι ικανότητες 
επικοινωνίας και μεταδοτικότητάς)

 Πρακτικό Μέρος: Εξέταση στο κύριο μουσικό όργανο (πιάνο)

Ρεπερτόριο  1 Πρελούδιο και Φούγκα Bach

1 απαιτητική σπουδή (π.χ. Chopin)

1 έργο ρομαντικό ή σύγχρονο

1 κλασική σονάτα



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Η σπουδή «ενόργανη και φωνητική παιδαγωγική» στοχεύει στην 
καλλιτεχνική, παιδαγωγική και επιστημονική καλλιέργεια.

 Η σπουδή αυτή περιέχει ποικίλους συνδυασμούς  
ομαδοποιημένων μαθημάτων – Κύριο καλλιτεχνικό όργανο

- Μαθήματα ελεύθερης επιλογής

- Μουσική παιδαγωγική

- Διδακτική μουσικής

παιδαγωγικής

- Κινησιολογία και ορθοφωνία

- Θεωρία της μουσικής

- Μουσικολογία

- Μουσική δωματίου



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΒACHELOR - 8 Semester

 MASTER - 4 Semester



Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΟ 

SALZBURG
 Το Salzburg είναι μια από τις πιο φημισμένες πόλεις  και 

σημείο αναφοράς για μουσικές σπουδές. Η ομορφιά του 
τοπίου, η καλά οργανωμένη ζωή της πόλης, καθώς και η 
έντονη πολιτιστική της δραστηριότητα εμπνέουν την αγάπη 
προς τη μουσική παιδεία και γενικά την ευρύτερη ψυχική 
και πνευματική καλλιέργεια.

 Στο Salzburg προσφέρονται πλήθος ευκαιριών  και 
προκλήσεων για να εμπλακεί κανείς στα μουσικά δρώμενα. 
Φεστιβάλ και  συναυλίες από κλασσική μέχρι και jazz 
μουσική χαρακτηρίζουν τη  μουσική δραστηριότητα της 
πόλης. Αυτό παρατηρείται εξίσου έντονα στο χώρο του 
θεάτρου και των εικαστικών τεχνών.

 Αυτό που έχω βιώσει μέσα στους λίγους μήνες που ζω τη 
φοιτητική ζωή του Salzburg είναι πολυπολιτισμική 
κουλτούρα που σου προσφέρεται, με την παρουσία 
φοιτητών από όλο τον κόσμο: Ευρώπη, Ασία μέχρι Αμερική. 
Οι ανθρώπινες σχέσεις, που διαμορφώνονται μέσα σε αυτό 
το πλούσιο πολυπολιτισμικό κλίμα εμπλουτίζουν και 
ανοίγουν τους ορίζοντες των νέων.



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
 Η σπουδή «ενόργανη και φωνητική παιδαγωγική» καθιστά 

κάποιον ικανό να προσφέρει υψηλού επιπέδου μάθημα μουσικής 
και γνώσεις σε Μουσικά Σχολεία, Πανεπιστήμια και 
Παιδαγωγικές Ακαδημίες.

 Εκτός από την παιδαγωγική ενόργανη και σφαιρική μουσική 
κατάρτιση, ο κλάδος αυτός προσφέρει την ευκαιρία για να 
καλλιεργήσει τις δεξιοτεχνικές του ικανότητες στο επιλεγόμενο 
όργανο, έτσι ώστε να αναδεικνύεται ως σολίστας ή μέλος ενός 
συνόλου μουσικής δωματίου. 

 Επίσης, ανοίγονται προοπτικές στον επιστημονικό χώρο της 
μουσικής έρευνας. 

 Επεκτείνεται και στους χώρους της μουσικής διοίκησης, του 
μουσικού θεάτρου και της μουσικής αρθρογραφίας / 
δημοσιογραφίας.


