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“Prof. Pancho Vladigerov”

Δρ Ιάκος Δημητρίου



• Η Εθνική Μουσική Ακαδημία “Prof. 
Pancho Vladigerov” ιδρύθηκε το 1921 
στη Σόφια, με σκοπό να προσφέρει 
ανώτατη μουσική εκπαίδευση στους 
απόφοιτους του Μουσικού Σχολείου στη 
Σόφια (έτος ίδρυσης 1904). 

• Θεωρείται, στη Βουλγαρία, το ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το 
μεγαλύτερο κύρος στις μουσικές 
σπουδές.



Κλάδοι (Faculties)

• Theory, Composition and Conducting Faculty

• Instrumental Faculty

• Vocal Faculty



Theory, Composition and Conducting 
Faculty

• Πτυχίο, 4 ακαδημαϊκά έτη  (Bachelor’s 
Degree)

• Κατευθείαν Μεταπτυχιακό, 5 ακαδημαϊκά έτη 
(Master’s Degree after High School)

• Μεταπτυχιακό μετά από το Πτυχίο, 2 
ακαδημαϊκά έτη (Master’s Degree after 
Bachelor’s Degree)



Instrumental Faculty

• Σε αυτή την κατεύθυνση οι φοιτητές μπορούν να 
εξειδικευτούν στο μουσικό όργανο της επιλογής 
τους ως σολίστες ή ως εξειδικευμένοι 
παιδαγωγοί στο συγκεκριμένο όργανο. 

• Το πτυχίο (Bachelor’s Degree) έχει διάρκεια 4 
ακαδημαϊκά έτη και το μεταπτυχιακό (μετά από
το πτυχίο) έχει διάρκεια 1 - 2 έτη, ανάλογα με 
την ειδικότητα του προϋπάρχοντος πτυχίου.



Vocal Faculty

• Αυτός ο κλάδος αφορά στο κλασικό τραγούδι, 
Musical Theatre και Pop and Jazz (Τραγούδι
και Μουσικά Όργανα).

• Το Πτυχίο (Bachelor’s Degree) έχει διάρκεια 4 
ακαδημαϊκά έτη και το Μεταπτυχιακό (μετά 
από το Πτυχίο) έχει διάρκεια 2 ακαδημαϊκά 
έτη.



Τρόπος εισδοχής

• Στην ακαδημία υπάρχουν ΜΟΝΟ βουλγαρόφωνα τμήματα.
• Για αυτόν τον σκοπό υπάρχει προκαταρκτικό έτος.
• Οι υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που είναι 

πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνουν μέρος 
στις ίδιες εξετάσεις εισδοχής με εκείνες που προβλέπονται 
για τους Βούλγαρους πολίτες.

• Τα εξεταζόμενα μαθήματα ποικίλουν αναλόγως ειδικότητας.
• Οι εγγραφές γίνονται κάθε χρόνο μεταξύ 1η Σεπτεμβρίου και 

1η Οκτωβρίου
• Απαιτείται προετοιμασία εγγράφων (μεταφράσεις 

πιστοποιήσεις κ.τ.λ.) για αυτό προτείνεται  η διαδικασία να 
ξεκινά αμέσως μετά την απόκτηση του απολυτηρίου του 
Λυκείου.



Δίδακτρα

• Τα δίδακτρα για το προκαταρκτικό έτος 
ανέρχονται σε 2800 ευρώ και πληρώνονται σε 
δύο ίσες δόσεις ανά εξάμηνο.

• Τα δίδακτρα για τα υπόλοιπα χρόνια,
ανέρχονται σε περίπου 650 ευρώ ετησίως και 
πληρώνονται επίσης σε δύο ίσες δόσεις ανά 
εξάμηνο.



Άλλες πληροφορίες 

• Η ιστοσελίδα της ακαδημίας είναι: 

http://www.nma.bg/en/

http://www.nma.bg/en/

