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Εισαγωγή
1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης

1.1.

Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τµήµα.

• Ποιά ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ;
Αχιλλέας Χαλδαιάκης (Καθηγητής), Φλώρα Κρητικού (Επίκουρη Καθηγήτρια), Στέλιος Ψαρουδάκης
(Επίκουρος Καθηγητής)
• Με ποιούς και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαµόρφωση της έκθεσης;
Η ΟΜΕΑ συνεργάσθηκε µε τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος και την Γραµµατεία. Η έκθεση εσωτερικής
αξιολόγησης βασίσθηκε στα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από τα ερωτηµατολόγια σχετικά µε το
Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών και τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος.
• Ποιές πηγές και διαδικασίες χρησιµοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών;
Χρησιµοποιήθηκαν τα ερωτηµατόλογια αξιολόγησης και στατιστικά στοιχεία της Γραµµατείας του
Τµήµατος.
• Πώς και σε ποιά έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τµήµατος;
Πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένες συζητήσεις µεταξύ των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος.

1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της
εσωτερικής αξιολόγησης.
Θετικά: Η ανταπόκριση των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος, των φοιτητών και της Γραµµατείας ήταν πλήρως
ικανοποιητική.

1.3.

Προτάσεις του Τµήµατος για τη βελτίωση της διαδικασίας.

Πρόταση του Τµήµατος είναι να διανέµονται εγκαίρως τα ερωτηµατολόγια ώστε να συµπληρώνονται εξίσου
εγκαίρως από τους συµµετέχοντες.
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2. Παρουσίαση του Τµήµατος
2.1.

Γεωγραφική θέση του Τµήµατος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε µεγάλη πόλη, σε µικρή πόλη,
συγκεντρωµένο, κατανεµηµένο σε µια πόλη κλπ).

Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στεγάζεται και
ανήκει οργανικά στην Φιλοσοφική Σχολή, στην Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου 15784.

2.2.
2.2.1.

Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος.
Στελέχωση του Τµήµατος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία
πενταετία (ποσοτικά στοιχεία).1 Σχολιάστε.

Βλ. Πίνακα 11.1.

2.2.2.

Αριθµός και κατανοµή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί,
διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία.2 Σχολιάστε.

Βλ. Πίνακες 11.2 και 11.3.

2.3.
2.3.1.

Σκοπός και στόχοι του Τµήµατος.
Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τµήµατος σύµφωνα µε το ΦΕΚ ίδρυσής του;

Το ακαδηµαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών δραστηριοποιείται σε ποικίλες
ερευνητικές περιοχές και σχετικά γνωστικά αντικείµενα. Η διεπιστηµονικότητα στην οποία στηρίζεται το
Τµήµα έχει ως στόχο την προαγωγή ενός ευρέως και συµπαγούς τρόπου σκέψης στο επιστηµονικό πλαίσιο
των µουσικών σπουδών. Τα πεδία που αναπτύσσει το Τµήµα µας είναι η Ιστορική & Συστηµατική
Μουσικολογία, η Εθνοµουσικολογία & Πολιτισµική Ανθρωπολογία, η Μουσική Τεχνολογία & Πληροφορική,
η Μουσική Παιδαγωγική & Ψυχολογία, η Αρχαία Ελληνική Μουσική και η Βυζαντινή Μουσικολογία.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνουµε στη σύνδεση των ερευνητικών ενδιαφερόντων των µελών ΔΕΠ µε τη διδασκαλία,
ούτως ώστε οι απόφοιτοί µας να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εκτιµήσουν τα κύρια ερευνητικά
ερωτήµατα και τις µεθοδολογίες των επιµέρους πεδίων και να αναπτύξουν κριτική σκέψη και διανοητική
ευελιξία, εφόδια απαραίτητα στη µελλοντική επαγγελµατική τους απασχόληση στον χώρο της έρευνας, της
εκπαίδευσης, της διοίκησης, της µουσικής.
Πιο συγκεκριµένα, εν σχέσει και προς τις επί µέρους ειδικότερες ανάγκες της ελληνικής πολιτιστικής
παράδοσης, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διάσωση (καταγραφή – καταλογογράφηση) και προβολή της
εθνικής µουσικής κληρονοµιάς.

2.3.2.

Πώς αντιλαµβάνεται σήµερα η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος τους στόχους και τους σκοπούς
του Τµήµατος;

Η ερώτηση απαντάται συνδυαστικά στις απαντήσεις 2.3.1 και 2.4.3

2.3.3.

Υπάρχει απόκλιση των επίσηµα διατυπωµένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τµήµατος από
1
2

Συµπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον πίνακα 1.
Συµπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους πίνακες 2 και 3.
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εκείνους που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει;
Λόγω της πρόσφατης ίδρυσης του Τµήµατος, των Τοµέων και των Κατευθύνσεων Σπουδών, θεωρούµε ότι δεν
υφίσταται απόκλιση από το ΦΕΚ Ίδρυσης του Τµήµατος. Η καθιέρωση των Κατευθύνσεων Σπουδών στο
πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράµµατος, αλλά και η ίδρυση του Διατµηµατικού Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος Σπουδών «Μουσική και Κουλτούρα: Διεπιστηµονικές Αναλύσεις και Εφαρµογές», των δύο
νέων Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών του Τµήµατος, «Μουσικολογία» και «Ερµηνεία ενόργανης
και φωνητικής µουσικής», των Εργαστηρίων «Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας», «Εθνοµουσικολογίας &
Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας», «Μελέτης της Ελληνικής Μουσικής», «Βυζαντινής Μουσικολογίας» και
«Μουσικής Παιδαγωγικής», προφανώς, αποτελεί διεύρυνση και όχι απόκλιση από τον αρχικό στόχο.

1.3.4.

Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι
παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή;

Θεωρούµε ότι οι στόχοι του Τµήµατος επιτυγχάνονται σε µεγάλο βαθµό. Ωστόσο, η έλλειψη υποδοµών και
ερευνητικών κονδυλίων δυσχεραίνουν την προσπάθεια.
2.3.4.

Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσηµα διατυπωµένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων
του Τµήµατος;

Θεωρούµε ότι δεν συντρέχει λόγος αναθεώρησης.
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2.4.
2.4.1.

Διοίκηση του Τµήµατος.
Ποιες επιτροπές είναι θεσµοθετηµένες και λειτουργούν στο Τµήµα;

Οι θεσµοθετηµένες επιτροπές που λειτουργούν στο Τµήµα είναι οι ακόλουθες:
•
•
•
•
•

2.4.2.

Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Βιβλιοθήκης Κ. Α. Ψάχου
Ερευνητικών Προγραµµάτων
Εσωτερικής Αξιολόγησης

Ποιοι εσωτερικοί κανονισµοί (π.χ. εσωτερικός
Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τµήµα;

κανονισµός

λειτουργίας

Προγράµµατος

Υφίσταται εσωτερικός κανονισµός Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών, Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών και διδακτορικών διατριβών. Όσον αφορά στο Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών, από το
ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 λειτουργεί νέο πρόγραµµα σπουδών, σύµφωνα µε το οποίο έχουν θεσπιστεί
τέσσερεις κατευθύνσεις σπουδών, συγκεκριµένα, Ιστορικής & Συστηµατικής Μουσικολογίας,
Εθνοµουσικολογίας & Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας, Μουσικής Ακουστικής & Τεχνολογίας Ήχου και
Βυζαντινής Μουσικολογίας, καθώς και πτυχιακή εργασία. Επίσης, λειτουργούν, εκτός του Διατµηµατικού
Προγράµµατος Σπουδών, δύο ακόµα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών («Μουσικολογία» & «Ερµηνεία
ενόργανης και φωνητικής µουσικής», µε τέσσερεις κατευθύνσεις έκαστο, το δεύτερο από το ακαδηµαϊκό έτος
2016-2017), για το οποίο έχει συνταχθεί και εγκριθεί σχετικός κανονισµός.
2.4.3.

Είναι διαρθρωµένο το Τµήµα σε Τοµείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σηµερινή
αντίληψη του Τµήµατος για την αποστολή του;

Το Τµήµα είναι διαρθρωµένο στους εξής τοµείς:
Α. Ιστορικής & Συστηµατικής Μουσικολογίας
Β. Εθνοµουσικολογίας & Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας
Γ. Τεχνολογίας Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικής & Βυζαντινής Μουσικολογίας
Ο Τοµέας Ιστορικής & Συστηµατικής Μουσικολογίας εστιάζει στην ιστορία και τη συστηµατική έρευνα της
έντεχνης ευρωπαϊκής και ελληνικής µουσικής παραγωγής και των µουσικών οργάνων από την αρχαιότητα έως
σήµερα. Εξετάζει τις αισθητικές, φιλοσοφικές, ιδεολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της µουσικής,
ζητήµατα ιστοριογραφίας και θεωρίας της µουσικής, καθώς επίσης τη µεθοδολογία της ερµηνείας των πηγών,
της θεωρίας και της σηµειογραφίας, τις αναλυτικές και ερµηνευτικές µεθόδους και τις συνθετικές διαδικασίες
σε συγκεκριµένα µουσικά έργα.
Ειδικότεροι στόχοι και σκοποί του Τοµέα Ιστορικής & Συστηµατικής Μουσικολογίας:
• Η έρευνα της Ευρωπαϊκής µουσικής παράδοσης σε όλες τις περιόδους της.
• Η έρευνα αναλυτικών και ερµηνευτικών µεθόδων και η µελέτη των συνθετικών διαδικασιών σε έργα
από όλο το φάσµα της Ευρωπαϊκής µουσικής.
• Η έρευνα της Αρχαίας και Νεώτερης Ελληνικής µουσικής.
• Η έρευνα ζητηµάτων µεθοδολογίας (και ιστορίας) των αντικειµένων της Θεωρίας της Μουσικής, όπως
ορίζονται στο Πρόγραµµα Σπουδών.
• Η έρευνα των αισθητικών, φιλοσοφικών, ιδεολογικών και κοινωνιολογικών διαστάσεων της µουσικής
από την αρχαιότητα έως σήµερα.
Ο Τοµέας Εθνοµουσικολογίας & Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας εξετάζει τη σχέση µουσικής και πολιτισµού σε
ιστορική και συγχρονική προοπτική, τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και παγκοσµίως. Στο πεδίο συνάντησης
της εθνοµουσικολογίας µε την κοινωνική και πολιτισµική ανθρωπολογία εντάσσονται θεµατικές προσεγγίσεις
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της σχέσης µουσικής και πολιτισµού που άπτονται όλων των τελεστικών τεχνών (αφήγηση/ιστόρηση,
τραγούδι, χορός, δρώµενο/δράµα, κινηµατογράφος), των λοιπών µορφών τέχνης και των θεωρητικών
προσεγγίσεών τους στο ευρύτερο πλαίσιο του µουσικού πολιτισµού.
Τα επιστηµονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τοµέα καλλιεργούνται στο πλαίσιο του Εργαστηρίου
Εθνοµουσικολογίας & Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας και του Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
Ο Τοµέας Τεχνολογίας Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικής & Βυζαντινής Μουσικολογίας περιλαµβάνει τρία
διακριτά επιστηµονικά πεδία.
Στο πεδίο της Τεχνολογίας Ήχου εξετάζεται η σχέση της µουσικής µε την σύγχρονη τεχνολογία, την
Πληροφορική & τα Μαθηµατικά, δηλαδή Μουσική Ακουστική, Μαθηµατικά και Μουσική από την
αρχαιότητα µέχρι σήµερα, Μουσική Τεχνολογία, Ηλεκτρακουστική Μουσική, Μουσική Πληροφορική &
Ηχοληψία. Επίσης, εξετάζονται θέµατα Συστηµατικής Μουσικολογίας µε χρήση υπολογιστικών και
γνωσιακών µουσικών µοντέλων.
Στο πεδίο της Μουσικοπαιδαγωγικής αναπτύσσεται η Παιδαγωγική και η διδακτική διάσταση της µουσικής
εκπαίδευσης στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών.
Ο Τοµέας Βυζαντινής Μουσικολογίας εστιάζει στη µελέτη και τη συστηµατική έρευνα της Βυζαντινής
Μουσικής, ή Ψαλτικής, σε ένα πολύπλευρο πλέγµα επί µέρους θεµατικών, όπως η Ιστορία, η Θεωρία, η
Μορφολογία, οι επιτελεστικές πρακτικές και το «Τυπικό» της λατρείας, η σηµειογραφία, η έρευνα των πηγών
και κυρίως των χειρογράφων της Ψαλτικής, τα οποία καλύπτουν πάνω από µία χιλιετία παρουσίας, η σχέση µε
άλλες συγγενείς µουσικές παραδόσεις κοσµικής και θρησκευτικής µουσικής, η µεθοδολογία της έρευνας, οι
αισθητικές αρχές, οι κοινωνιολογικές παράµετροι, η µελουργία και οι εκτελεστικές πρακτικές µέσα από το έως
τώρα αποθησαυρισµένο ηχητικό υλικό.
Ειδικότερα δε στοχεύει στην παραγωγή επιστηµονικού έργου σε πεδία όπως:
• Η Ψαλτική µουσική παράδοση σε όλη την ιστορική διαδροµή της (περίοδοι, πρόσωπα, γεωγραφικά
κέντρα, σταθµοί – αλλαγές, τοπικές παραδόσεις - «σχολές»).
• πηγές, παλαιογραφία – κωδικολογία, ηχογραφήσεις.
• ρεπερτόριο, φόρµες – µορφολογία, συνθετικές πρακτικές και κανόνες της Ψαλτικής µελοποιίας.
• θεωρία, διαχρονική σειρά θεωρητικών κειµένων, σχέσεις µε άλλα θεωρητικά συστήµατα.
• σηµειογραφία (στάδια, προβλήµατα ερµηνείας, «εξηγήσεως» και µεταγραφής)
• επιτέλεση, τελετουργικό («Τυπικό», πρόσωπα - τελεστές, χώρος, χρόνος, τρόπος, υλικά, ενδυµασία,
σκεύη κλπ).
• Μουσική εκτέλεση (φωνή, φωνητικά πρότυπα, χορωδίες, ισοκράτηµα κλπ).
• Συγκριτική µελέτη µε άλλες παραδόσεις, και ιδίως µε τη διαχρονική ελληνική κοσµική µουσική, µε
το Γρηγοριανό µέλος και µε µουσική θεωρία και πράξη της ανατολικής Μεσογείου.
• Αισθητικές αρχές, συµβολισµοί, σύνδεση µε άλλες ιερές τέχνες.
• Συγγενή θέµατα που αφορούν την Ψαλτική, όπως σχέση µε υµνογραφία, γλώσσα και φιλολογικά
θέµατα, θεολογικά στοιχεία, φιλοσοφία, δίκαιο, κινησιολογία, µουσικοί χοροί, θέµατα
µουσικοθεραπείας, τεχνολογίας και διδακτικής.
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3. Προγράµµατα Σπουδών
3.1. Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών
3.1.1.

Πώς κρίνετε το βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους
του Τµήµατος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας;

Ο βαθµός ανταπόκρισης του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του
Τµήµατος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας δεν µπορεί να ελεγχθεί συστηµατικά,
δεδοµένου ότι δεν υφίστανται συγκεκριµένες διαδικασίες ελέγχου. Ωστόσο, όσον αφορά
στους στόχους του Τµήµατος, θεωρούµε ότι το νέο πρόγραµµα σπουδών, διαρθρωµένο σε
τέσσερεις κατευθύνσεις οδήγησε σε αισθητή βελτίωση του βαθµού ανταπόκρισης, καθώς
αποβλέπει στην πληρέστερη κατάρτιση των φοιτητών και τον εφοδιασµό τους µε τα
απαραίτητα εργαλεία που θα τους εξασφαλίσουν την απαιτούµενη επιστηµοσύνη σε
πλήρη εναρµόνιση µε τα σύγχρονα διεθνή δεδοµένα, αλλά και την επιτυχή επαγγελµατική
τους αποκατάσταση. Επιπροσθέτως, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις απαιτήσεις της εγχώριας
αγοράς εργασίας (στελέχωση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ΜΜΕ,
Μουσικοί Οργανισµοί, Ερευνητικά Κέντρα κλπ), το νέο πρόγραµµα σπουδών
καταρτίστηκε και εφαρµόζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις πάγιες αυτές
ανάγκες της κοινωνίας. Η Ειδική Επιτροπή Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών είναι
επιφορτισµένη µε την διαρκή αναθεώρηση και βελτίωση του Προγράµµατος. Το
Πρόγραµµα Σπουδών δηµοσιοποιείται µέσω της ιστοσελίδας του Τµήµατος. Δεν υπάρχει
αποτελεσµατική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής εξέλιξης των
αποφοίτων.
3.1.2.

Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράµµατος Προπτυχιακών
Σπουδών;3

Η συνεκτικότητα και η λειτουργικότητα του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών εξυπηρετείται
άριστα µέσω των Κατευθύνσεων. Τα υποχρεωτικά µαθήµατα κορµού είναι 23 (44%), ενώ κάθε
Κατεύθυνση συµπεριλαµβάνει 15 υποχρεωτικά µαθήµατα και 2 σεµινάρια (33%), και 12 µαθήµατα
ελεύθερης επιλογής (23%). Στο Πρόγραµµα Σπουδών συµπεριλαµβάνεται και η εκπόνηση πτυχιακής
εργασίας. Το Τµήµα έχει προβλέψει να µην υπάρχει επικάλυψη ύλης µεταξύ των µαθηµάτων αλλά ούτε
και να δηµιουργούνται κενά στην ύλη. Η έκταση της ύλης των µαθηµάτων είναι ορθολογική και όταν το
Τµήµα το θεωρήσει σκόπιµο η ύλη µπορεί να επανεκτιµηθεί, να αναπροσαρµοσθεί και να
επικαιροποιηθεί. Δεν υπάρχουν προαπαιτούµενα µαθήµατα στο Πρόγραµµα Σπουδών, κάτι το οποίο δεν
εµποδίζει την λειτουργικότητα του Προγράµµατος Σπουδών. Προσφέρονται 50 µαθήµατα από άλλα
Τµήµατα και το Τµήµα προσφέρει 20 µαθήµατα. Ξένες γλώσσες δεν διδάσκονται στο Τµήµα.
3.1.3

Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα;

Πλην των γραπτών εξετάσεων εφαρµόζονται και άλλοι τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών, όπως γραπτές
εργασίες (στο πλαίσιο µαθηµάτων και σεµιναρίων), σεµιναριακές εργασίες και γραπτές ασκήσεις,

3

Συµπληρώστε τους πίνακες 12.1 και 12.2.
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προφορικές παρουσιάσεις, εξέταση εκτελεστικών δεξιοτήτων στα µουσικά όργανα (πιάνο, ταµπουράς),
στη Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων (Χορωδία, Συµφωνική Ορχήστρα), πρακτικές ασκήσεις. Στο
τελευταίο έτος σπουδών απαιτείται η εκπόνηση και σύνταξη εκτεταµένης πτυχιακής εργασίας. Το
εξεταστικό σύστηµα κρίνεται ικανοποιητικό, καθώς δίδει µια σφαιρική εικόνα της αφοµοίωσης των
προσφερόµενων γνώσεων από τους φοιτητές. Η πτυχιακή εργασία εξετάζεται τόσο από τον επιβλέποντα
καθηγητή όσο και από έναν δεύτερο αξιολογητή µέλος ΔΕΠ, ο δε τελικός βαθµός είναι ο µέσος όρος των
δύο βαθµολογητών. Η διαδικασία αυτή θεωρείται διαφανής. Στην περίπτωση της διπλωµατικής, η
εργασία εξετάζεται από τριµελή επιτροπή, οπότε και σε αυτήν την περίπτωση η διαδικασία θεωρείται
διαφανής. Το εξεταστικό σύστηµα κρίνεται πολύ ικανοποιητικό καθώς δίδει µια σφαιρική εικόνα της
αφοµοίωσης των προσφεροµένων γνώσεων από πλευράς των φοιτητών.
3.1.4

Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών;

Το Πρόγραµµα Προπτυχικών Σπουδών αναταποκρίνεται πλήρως και υπερτερεί έναντι αντιστοίχων
Προγραµµάτων Σπουδών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, λόγω του πλήθους των γνωστικών αντικειµένων και
της ποικιλίας των προσφερόµενων µαθηµάτων, τα οποία δεν απαντώνται σε αντίστοιχα Τµήµατα του
εξωτερικού, παρά µόνον ίσως σε ΑΕΙ τα οποία συναποτελούνται από ανεξάρτητα επιµέρους κολέγια. Δεν
υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό παρά µόνον σε επίπεδο διαλέξεων. Κατά µέσο όρον
το Τµήµα δέχεται έναν αλλοδαπό υπότροφο ετησίως και 7 έως 10 Κυπρίους (10%). Δεν διδάσκονται
µαθήµατα σε ξένη γλώσσα. Το Τµήµα µετέχει στο διεθνή προγράµµατα ERASMUS και ERASMUS+
στο επίπεδο προπτυχιακών σπουδών. Το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων εφαρµόζεται· οι
φοιτητές ενηµερώνονται µέσω της ιστοσελίδας του Τµήµατος.

3.1.5
3.1.6

3.2. A. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Μουσικολογία»4
3.2.1

Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Μουσικολογία»
3.2.2

Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών.5

3.2.3

Πώς κρίνετε τον βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του
Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας;

Η ανταπόκριση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσικολογία» στις ανάγκες της
κοινωνίας είναι ιδιαίτερη, καθώς καλύπτει µια σηµαντική µορφωτική ανάγκη σε επίπεδο µεταπτυχιακής
κατάρτισης αποφοίτων διαφόρων πανεπιστηµιακών τµηµάτων.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016, ως
4

Στην περίπτωση που στο Τµήµα λειτουργούν περισσότερα από ένα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών
Σπουδών η ενότητα αυτή πρέπει να επαναληφθεί για καθένα από τα ΠΜΣ.
5
Συµπληρώνεται µόνο στην περίπτωση λειτουργίας Διατµηµατικού ή Διιδρυµατικού Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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εκ τούτου ο κανονισµός του και το Πρόγραµµα Σπουδών είναι πολύ πρόσφατα και δεν χρειάζονται
αναθεώρηση. Το Πρόγραµµα Σπουδών δηµοσιοποιείται µέσω της ιστοσελίδας του Τµήµατος. Δεδοµένου
ότι το συγκεκριµένο ΠΜΣ λειτούργησε πρώτη φορά το 2015-2016 οι πρώτοι απόφοιτοι και κάτοχοι του
Μεταπτυχιακού τίτλου ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών το µόλις τον Φεβρουάριο του 2017. Αρκετοί εξ
αυτών συνεχίζουν τις µεταπτυχιακές σπουδές τους και ενεγράφησαν στο Τµήµα ως υποψήφιοι
διδάκτορες. Δεν υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας των αποφοίτων του
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μουσικολογία».

3.2.4

Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών;6

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσικολογία» στοχεύει στην παροχή εξειδικευµένων
γνώσεων και στην κατάκτηση ειδικών ερευνητικών δεξιοτήτων στο χώρο της Μουσικολογίας και στις
επιµέρους κατευθύνσεις και ειδικεύσεις που υλοποιεί, και ειδικότερα:
• στην επιστηµονική έρευνα των συγκεκριµένων γνωστικών αντικειµένων και στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων των σπουδαστών, όπως εµφαίνεται από το περιεχόµενο των γνωστικών περιοχών που
απαρτίζουν το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών,
• στην προπαρασκευή στελεχών υψηλού επιπέδου για απασχόληση σε φορείς του δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας και
• στην προπαρασκευή για ανωτέρου επιπέδου επιστηµονικές ή ερευνητικές δραστηριότητες στα
γνωστικά πεδία του ΠΜΣ σε επιστηµονικά/ερευνητικά ιδρύµατα υψηλών απαιτήσεων του
εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η κατοχή
µεταπτυχιακού διπλώµατος εξειδίκευσης επιτρέπει τη συνέχιση των µεταπτυχιακών σπουδών που
οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώµατος. Το ΠΜΣ προβλέπει και χορηγεί ΜΔΕ στις εξής
τέσσερις κατευθύνσεις:
1. Ιστορική και συστηµατική Μουσικολογία, µε τις ακόλουθες τρεις επιµέρους κατευθύνσεις, οι οποίες
υλοποιούνται εκ περιτροπής:
Μουσική θεωρία και ανάλυση,
Ιστορία της Μουσικής,
Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής.
2. Εθνοµουσικολογία και Πολιτισµική Ανθρωπολογία
3. Μουσική Τεχνολογία
4. Βυζαντινή Μουσικολογία
Το πρόγραµµα του Μεταπτυχιακού διαρθρώνεται σε τρία εξάµηνα, τα τελευταίο εκ των οποίων είναι
αφιερωµένο στην εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Στα δύο πρώτα εξάµηνα διδάσκονται έξι
υποχρεωτικά µαθήµατα, συναφή µε την Κατεύθυνση.
Δεν εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτουµένων µαθηµάτων ακριβώς γιατί δεν είναι λειτουργικό.
Η σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων γενικών
γνώσεων και µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων του Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσικολογία» είναι αρµονικά διαµοιρασµένη, σε ποσοστό 30% για τις τρεις
πρώτες επισηµαινόµενες εκδοχές µαθηµάτων και 10% για την τελευταία. Ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής
διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Μουσικολογία» κατανέµεται εν προκειµένω µε βάση µια σαφή προτεραιότητα στη θεωρητική
διδασκαλία (λόγω της γενικότερης θεωρητικής υφής του Προγράµµατος), ενώ κατά περίπτωση και κατά
την κρίση των διδασκόντων προωθείται παράλληλα και όποια πρακτικότερη δραστηριότητα κρίνεται
6

Συµπληρώστε τους Πίνακες 13.1 και 13.2.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Έκδοση 2.0

Δεκέµβριος 2017

11

απαραίτητη και αναγκαία. Η ύλη των µαθηµάτων είναι απολύτως ορθολογική και οργανωµένη µε τέτοιο
τρόπο ώστε να µην δηµιουργείται επικάλυψη αλλά ούτε και κενά. Επανεκτιµάται και επικαιροποιείται ή
και αναπροσαρµόζεται από τους διδάσκοντες κάθε νέο ακαδηµαϊκό έτος.
3.2.5

Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα;

Όλα τα µαθήµατα εξετάζονται µε γραπτές εργασίες τις οποίες συγγράφουν και παρουσιάζουν οι φοιτητές
σε συνεργασία µε τον εκάστοτε διδάσκοντα και µε βάση τις προτεινόµενες θεµατικές του κάθε
µαθήµατος. Ωστόσο, η βαθµολόγηση των φοιτητών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την τελική εργασία
σε κάθε µάθηµα, αλλά και από ενδιάµεσες εργασίες προφορικές ή γραπτές που παρουσιάζουν κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής των µαθηµάτων, ώστε η υποχρεωτική τους παρουσία στα µαθήµατα να έχει
πραγµατικά συµµετοχικό και δηµιουργικό χαρακτήρα. Απώτερος στόχος της εκπαίδευσης και εξάσκησης
των φοιτητών σε αυτόν τον τρόπο εξέτασης είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ώστε να αποδώσουν
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην συγγραφή της διπλωµατικής εργασίας, στην οποία αφιερώνεται και
ένα ολόκληρο εξάµηνο από τα συνολικά τρία εξάµηνα σπουδών. Δεν υπάρχει συγκεκριµένη διαδικασία
αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας, ωστόσο, η διαφάνεια της διαδικασίας εξασφαλίζεται µε την
παρουσίαση εργασιών κατά την διάρκεια των µαθηµάτων. Η µεταπτυχιακή εργασία κρίνεται κυρίως µε
βάση την επιστηµονική και ερευνητική αρτιότητα, την παρακολούθηση της εκάστοτε µεθοδολογίας και
παρουσίασής της σύµφωνα µε τα δεδοµένα του ερευνητικού πεδίου, την επιστηµονική σκέψη του
υποψηφίου και την αρτιότητα λόγου στην συγγραφή.

3.2.6

Πώς κρίνετε τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Η χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών προέρχεται αποκλειστικά από τα
δίδακτρα. Η καταβολή των διδάκτρων εκ µέρους των φοιτητών εξασφαλίζει την βιωσιµότητα του
Προγράµµατος. Στο σύνολό τους, σχεδόν, καλύπτουν τη µισθοδοσία των διδασκόντων στο Πρόγραµµα,
µελών ΔΕΠ και κυρίως άλλων εξωτερικών επιστηµονικών συνεργατών. Μικρό ποσό διατίθεται κάθε
φορά για την προµήθεια αναλωσίµων.
3.2.7

Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών;7

Η διαδικασία είναι πολλαπλή. Οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς βάσει µιας διεπιστηµονικής
βιβλιογραφίας σχετικής µε το γνωστικό αντικείµενο της Κατεύθυνσης την οποία έχουν επιλέξει. Τα
γραπτά βαθµολογούνται από δύο Καθηγητές. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα εφ’ όσον οι υποψήφιοι δεν
έχουν σχετικό δίπλωµα είναι υποχρεωτική. Επίσης, στο πλαίσιο της εξέτασης γίνεται και συνέντευξη των
φοιτητών. Για την τελική επιλογή συνεκτιµάται ο µέσος όρος της γραπτής εξέτασης και η συνολική
προσωπικότητα, το ενδιαφέρον και η σοβαρότητα του υποψηφίου. Το ποσοστό υποδοχής µεταπτυχιακών
φοιτητών εξαρτάται από την επίδοσή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις και την συνέντευξη. Η διαδικασία,
τα κριτήρια και τα αποτελέσµατα της επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών δηµοσιοποιούνται µέσω της
ιστοσελίδας του Τµήµατος. Η αποτελεσµατικότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής των
φοιτητών εξασφαλίζεται µέσω της εξέτασης από περισσότερα µέλη ΔΕΠ, διαδικασία η οποία
ακολοθθείται και κατά την διάρκεια της συνέντευξης.

7

Συµπληρώστε τον Πίνακα 4.
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3.2. B. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Μουσική και Κουλτούρα: Διεπιστηµονικές αναλύσεις
και εφαρµογές »

1.

Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

“Μουσική και Κουλτούρα: Διεπιστηµονικές αναλύσεις και εφαρµογές”
2.

Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τµήµα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, ΕΚΠΑ
3.

Πώς κρίνετε τον βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους
του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας;

Η ανταπόκριση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική και Κουλτούρα: Διεπιστηµονικές
αναλύσεις και εφαρµογές» στις ανάγκες της κοινωνίας είναι ιδιαίτερη, καθώς καλύπτει µια σηµαντική
µορφωτική ανάγκη σε επίπεδο µεταπτυχιακής κατάρτισης αποφοίτων διαφόρων πανεπιστηµιακών τµηµάτων
(Τµήµατα Μουσικών Σπουδών, ΕΜΜΕ, Ανθρωπολογίας, Επικοινωνίας- Δηµοσιογραφίας).
Το παραπάνω πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδηµαϊκό έτος 20152016, υπό αυτή τη µορφή, ως εκ τούτου ο κανονισµός του και το Πρόγραµµα Σπουδών είναι πολύ πρόσφατα
και δεν χρειάζονται αναθεώρηση. Το Πρόγραµµα Σπουδών δηµοσιοποιείται µέσω της ιστοσελίδας του
Τµήµατος. Δεδοµένου ότι το συγκεκριµένο ΠΜΣ λειτούργησε πρώτη φορά το 2015-2016 οι πρώτοι απόφοιτοι
και κάτοχοι του Μεταπτυχιακού τίτλου ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών µόλις τον Φεβρουάριο του 2017.
Αρκετοί εξ αυτών εργάζονται και κάποιοι εξ αυτών θα συνεχίσουν τις σπουδές του σε επίπεδο διδακτορικού
σε διάφορα τµήµατα.
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4.

Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Το Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική και Κουλτούρα: Διεπιστηµονικές
αναλύσεις και εφαρµογές» στοχεύει στην παροχή εξειδικευµένων γνώσεων και στην κατάκτηση ειδικών
ερευνητικών δεξιοτήτων στο χώρο της Ανθρωπολογίας και της Επικοινωνίας και στις επιµέρους
κατευθύνσεις και ειδικεύσεις που υλοποιεί, και ειδικότερα:
• στην επιστηµονική έρευνα των συγκεκριµένων γνωστικών αντικειµένων και στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων των σπουδαστών, όπως φαίνεται από το περιεχόµενο των µαθηµάτων που απαρτίζουν
το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών,
• στην προπαρασκευή στελεχών υψηλού επιπέδου για απασχόληση σε φορείς του δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας και
• στην προπαρασκευή για ανωτέρου επιπέδου επιστηµονικές ή ερευνητικές δραστηριότητες στα
γνωστικά πεδία του ΠΜΣ σε επιστηµονικά/ερευνητικά ιδρύµατα υψηλών απαιτήσεων του
εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Το Διατµηµατικό ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η κατοχή
µεταπτυχιακού διπλώµατος εξειδίκευσης επιτρέπει τη συνέχιση των µεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν
στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώµατος.
Το πρόγραµµα του Μεταπτυχιακού διαρθρώνεται σε τρία εξάµηνα, τα τελευταίο εκ των οποίων είναι
αφιερωµένο στην εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Στα δύο πρώτα εξάµηνα διδάσκονται έξι
υποχρεωτικά µαθήµατα. Το τρίτο εξάµηνο αφορά την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας.
Στο συγκεκριµένο Διατµηµατικό ΠΜΣ, δεν εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτουµένων µαθηµάτων .

5.

Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα;

Όλα τα µαθήµατα εξετάζονται µε γραπτές εργασίες τις οποίες συγγράφουν και παρουσιάζουν οι φοιτητές
σε συνεργασία µε τον εκάστοτε διδάσκοντα και µε βάση τις προτεινόµενες θεµατικές του κάθε
µαθήµατος. Ωστόσο, η βαθµολόγηση των φοιτητών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την τελική εργασία
σε κάθε µάθηµα, αλλά και από ενδιάµεσες εργασίες προφορικές ή γραπτές που παρουσιάζουν κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής των µαθηµάτων, ώστε η υποχρεωτική τους παρουσία στα µαθήµατα να έχει
πραγµατικά συµµετοχικό και δηµιουργικό χαρακτήρα. Απώτερος στόχος της εκπαίδευσης και εξάσκησης
των φοιτητών σε αυτόν τον τρόπο εξέτασης είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ώστε να αποδώσουν µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην συγγραφή της διπλωµατικής εργασίας, στην οποία αφιερώνεται και ένα
ολόκληρο εξάµηνο από τα συνολικά τρία εξάµηνα σπουδών. Επίσης, µε αυτόν τον τρόπο αξιολόγησης
αποφεύγεται η στείρα αποµνηµόνευση γνώσεων και ενισχύεται η κριτική άποψη των φοιτητών.

6.

Πώς κρίνετε τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Η χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών προέρχεται αποκλειστικά από τα
δίδακτρα. Η καταβολή των διδάκτρων εκ µέρους των φοιτητών εξασφαλίζει την βιωσιµότητα του
Προγράµµατος.
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7.

Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών;

Η διαδικασία είναι πολλαπλή. Αρχικά ελέγχονται από την Ειδική Διατµηµατική Επιτροπή οι φάκελοι των
φοιτητών που έχουν δηλώσει συµµετοχή στο ΠΜΣ. Έπειτα, οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς βάσει µιας
διεπιστηµονικής βιβλιογραφίας σχετικής µε το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ. Τα γραπτά
βαθµολογούνται από δύο Καθηγητές. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα εφ’ όσον οι υποψήφιοι δεν έχουν
σχετικό δίπλωµα είναι υποχρεωτική. Επίσης, στο πλαίσιο της εξέτασης γίνεται και συνέντευξη/ προφορική
εξέταση των φοιτητών. Για την τελική επιλογή συνεκτιµάται ο µέσος όρος της γραπτής εξέτασης και η
συνολική προσωπικότητα, το ενδιαφέρον και η σοβαρότητα του υποψηφίου.

3.3. Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών
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3.3.1.

Πώς κρίνετε τον βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών στους στόχους
του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας;
Ο βαθµός ανταπόκρισης του Προγράµµατος διδακτορικών σπουδών είναι ικανοποιητικός, καθώς το
πρόγραµµα είναι προσανατολισµένο σε θέµατα εγχωρίου και διεθνούς ενδιαφέροντος. Τα
θέµατα των διδακτορικών διατριβών είναι συναφή µε τα γνωστικά αντικείµενα και τα
ζητήµατα των επιµέρους επιστηµονικών πεδίων. Προτείνονται από τους καθηγητές και
επιλέγονται ανάλογα µε τα γνωστικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων διδακτόρων. Το
Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών δηµοσιοποιείται µέσω της ιστοσελίδας του Τµήµατος.
Δεν υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας των Διδακτόρων του
Τµήµατος, εκτός εάν συνεργάζονται µε το Τµήµα στο πλαίσιο διδασκαλίας ή ερευνητικών
προγραµµάτων.

3.3.2. Πώς κρίνετε τη δοµή του Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών;
Ακολουθείται ο Κανονισµός Διδακτορικών Σπουδών του Τµήµατος, που είναι αναρτηµένος στην
ιστοσελίδα του. Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών δεν προσφέρονται
µαθήµατα διδακτορικού κύκλου. Μαθήµατα ερευνητικής µεθοδολογίας προσφέρονται στο
πλαίσιο των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών.

3.3.3.
Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα;
Όσον αφορά στην εξέταση των διδακτορικών διατριβών ακολουθείται πιστά η σχετική νοµοθεσία,
σύµφωνα και µε τον κανονισµό διδακτορικών διατριβών του Τµήµατος (σε ισχύ από τον
Ιανουάριο του 2011, διαθέσιµος στην ιστοσελίδα του Τµήµατος). Η επίδοση και η πρόοδος
των υποψηφίων διδακτόρων παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής
κυρίως από τον επιβλέποντα καθηγητή αλλά και από τα λοιπά δύο µέλη της Τριµελούς
Συµβουλευτικής Επιτροπής. Η διαφάνεια και η αξιοπιστία της διαδικασίας αξιολόγησης των
υποψήφιων διδακτόρων διασφαλίζεται από το σύνολο της Επταµελούς Επιτροπής, η οποία
συγκροτείται για την εξέταση της διατριβής. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων
διδακτόρων είναι πάντα κοινή για όλα τα γνωστικά αντικείµενα, τα οποία υπηρετούνται στο
Τµήµα. Η διαδικασία ανάθεσης της διδακτορικής διατριβής είναι πάντα διαφανής και
ελέγχεται πρώτα από τον αντίστοιχο Τοµέα, στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση και στην
συνέχεια από την ΓΣΕΣ του Τµήµατος. Σε όλες σχεδόν τις διατριβές που έχουν υποστηριχθεί
στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών στις επταµελείς Επιτροπές συµµετείχουν µέλη ΔΕΠ από άλλα
Τµήµατα του ΕΚΠΑ, αλλά και αρκετά συχνά από άλλα Ιδρύµατα της χώρας. Το ίδιο
συµβαίνει και στις Τριµελείς Συµβουλευτικές Επιτροπές, οι οποίες συντίθενται µε βάση το
γνωστικό αντικείµενο της διατριβής. Οι διδακτορικές διατριβές θα πρέπει να πληρούν τις
ακαδηµαϊκές προϋποθέσεις, οι οποίες εκτίθενται στον οικείο Κανονισµό.
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3.3.4.
Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων;8
Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων γίνεται µε βάση τον σχετικό Κανονισµό του Τµήµατος
(διαθέσιµος στην ιστοσελίδα του Τµήµατος). Η επιλογή γίνεται µετά από αίτηση του
υποψηφίου στο Τµήµα και σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα καθηγητή. Η υποψηφιότητα
κρίνεται από τις γενικές συνελεύσεις του οικείου Τοµέα και του Τµήµατος και αν πληροί τις
προϋποθέσεις γίνεται δεκτή. Οι αιτούντες θα πρέπει σύµφωνα µε τον Κανονισµό να έχουν
βαθµό πτυχίου 7,5 και µεταπτυχιακό Δίπλωµα σε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το
επιστηµονικό πεδίο του διδακτορικού. Δεν γίνονται δεκτοί αιτούντες, οι οποίοι δεν πληρούν
τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
διασφαλίζεται µέσω της κρίσης της υποψηφιότητας από το σύνολο των µελών της Γενικής
Συνέλευσης του Τµήµατος.

3.3.5. Πώς κρίνετε την οργάνωση σεµιναρίων και οµιλιών;
Σεµινάριο σε τακτή χρονική βάση (εβδοµαδιαίο, µηνιαίο) όπου καθηγητές και ερευνητές στο Τµήµα
παρουσιάζουν την δουλειά τους για ενηµέρωση των συναδέλφων τους και των φοιτητών δεν
οργανώνονται από το Τµήµα. Μόνον εκτάκτως προσκαλούνται οµιλητές από άλλα παν/µια
και ερευνητικά κέντρα για να δώσουν οµιλίες και να ενηµερώσουν για το έργο τους.

8

Συµπληρώστε τον Πίνακα 5.
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4. Διδακτικό έργο

4.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού;
Η αποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού κρίνεται ιδιαιτέρως ικανοποιητική λόγω
της υψηλής αίσθησης καθήκοντος και της συνεχούς συµµετοχής τους στη διεθνή και
εγχώρια διαδικασία παραγωγής επιστηµονικής γνώσης (ηµερίδες, συνέδρια, δηµοσιεύσεις,
ερευνητικά προγράµµατα) και διάδοσής της στην κοινωνία.
Η διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές γίνεται µέσω της
συµπλήρωσης σχετικών ερωτηµατολογίων. Τα µέλη ΔΕΠ λαµβάνουν υπόψιν την
αξιολόγηση των φοιτητών, καθ’ όσον αυτή συµβάλει στην πρόοδο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Ο µέσος εβδοµαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των µελών του ακαδηµαϊκού
προσωπικού του Τµήµατος είναι 3 µαθήµατα, δηλαδή 9 διδακτικές ώρες. Τα περισσότερα
µέλη ΔΕΠ ανάλογα µε τα γνωστικά αντικείµενα και το εκάστοτε πρόγραµµα συµµετέχουν
στα µαθήµατα του µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι
υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος δεν συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο. Δεν υπάρχουν
θεσµοθετηµένες υποτροφίες και βραβεία διδασκαλίας από το Τµήµα.
4.2. Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας;9
Εκτός από τις κλασσικές µεθόδους διδασκαλίας, χρησιµοποιούνται και συµµετοχικές
µέθοδοι, σύµφωνα µε τις οποίες οι φοιτητές καλούνται να δραστηριοποιηθούν εντός και
εκτός της τάξης. Ο κάθε διδάσκων λαµβάνοντας υπόψιν και την αξιολόγηση των φοιτητών
και την τρέχουσα ερευνητική παραγωγή επικαιροποιεί το περιεχόµενο των µαθηµάτων του
και των διδακτικών µεθόδων του. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ενεργών φοιτητών
συµµετέχουν στις εξετάσεις. Η µεγαλύτερη αποχή παρατηρείται σε µαθήµατα κορµού. Το
ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών είναι ανάλογο µε το είδος του µαθήµατος (κορµού ή
ειδίκευσης). Ο µέσος βαθµός πτυχίου είναι λίαν καλώς. Η µέση διάρκεια σπουδών 6 έτη.
Βλ. και πίνακες 6 και 7.
4.3. Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρµογή του διδακτικού έργου;
Η οργάνωση και εφαρµογή του διδακτικού έργου κρίνεται πολύ ικανοποιητική δεδοµένης
της οργάνωσης και του συνεχούς εµπλουτισµού της διδακτέας ύλης από την τρέχουσα
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Οι µαθησιακοί στόχοι των µαθηµάτων και τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατα κοινοποιούνται στα πρώτα εισαγωγικά µαθήµατα. Η επίτευξη
των µαθησιακών στόχων των µαθηµάτων, που προϋποθέτουν την ενεργή συµµετοχή των
φοιτητών στη διαδικασία του µαθήµατος στην τάξη, πιστοποιείται από την ανταπόκριση
στις γραπτές εργασίες στη διάρκεια του εξαµήνου, κυρίως όµως από την επίδοσή τους στις
γραπτές εξετάσεις στο τέλος των εξαµήνων. Οι διδάσκοντες είναι συνεπείς στην τήρηση των
ωραρίων των µαθηµάτων τους. Η καταχώρηση εκπαιδευτικού υλικού στην υπηρεσία e-class,
µέσω της οποίας και γνωστοποιείται η ύλη στους φοιτητές, βοηθά αποφασιστικά στην
προσπάθεια των διδασκόντων για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η οργάνωση και
δοµή του ωρολογίου προγράµµατος µαθηµάτων ακολουθεί το παραδοσιακό σχήµα των
τρίωρων παραδόσεων, το οποίο ενίοτε εκτιµάται από τους φοιτητές ως επιφορτισµένο, ιδίως
στις περιπτώσεις που το ένα µάθηµα διαδέχεται το άλλο χωρίς ενδιάµεσα κενά. Οι
διδάσκοντες ανεξαρτήτως βαθµίδας επιφορτίζονται άλλοτε µε δύο και άλλοτε µε τρία
µαθήµατα εβδοµαδιαίως, ανάλογα µε την δύναµη του κάθε Τοµέα. Όλοι οι διδάσκοντες
διδάσκουν µαθήµατα που εµπίπτουν απολύτως στο γνωστικό αντικείµενό τους.

9

Συµπληρώστε τους Πίνακες 6 και 7.
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4.4. Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα;
Τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ικανοποιητικά. Σε
αρκετές, ωστόσο, περιπτώσεις, εξ αιτίας της έλλειψης σχετικών συγγραµµάτων στην
ελληνική γλώσσα, λόγω του νεαρού της εµφάνισης των µουσικολογικών σπουδών στη χώρα
µας και της πενίας της σχετικής βιβλιογραφίας σε επίπεδο συγγραµµάτων-εγχειριδίων για
φοιτητές, υπάρχουν κενά, τα οποία οι διδάσκοντες καλύπτουν µε την παροχή γενικών
συγγραµµάτων και σηµειώσεων (έντυπων ή ηλεκτρονικών ή και τα δύο), τις οποίες
συντάσσουν οι ίδιοι. Οι διδάσκοντες οι οποίοι συντάσσουν σηµειώσεις τις επικαιροποιούν
κατά διαστήµατα κατά την κρίση τους. Πέραν των σηµειώσεων, οι οποίες συνήθως
διατίθενται µέσω της υπηρεσίας e-class, τα συγγράµµατα παρέχονται µέσω της υπηρεσίας
«Εύδοξος». Η διδασκόµενη ύλη καλύπτεται συνήθως από τα συγγράµµατα και
συµπληρώνεται από τις σηµειώσεις. Απαραιτήτως παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη
πέραν των διανεµοµένων συγγραµµάτων.

4.5.Πώς κρίνετε τα διαθέσιµα µέσα και υποδοµές;
Τα διαθέσιµα µέσα και οι υποδοµές του Τµήµατος, παρά τις προσπάθειες των µελών ΔΕΠ,
κρίνονται ανεπαρκή. Συγκεκριµένα:
•

Αίθουσες διδασκαλίας:

Το Τµήµα περιορίζεται σε τρεις αίθουσες διδασκαλίες µικρής χωρητικότητας.
Ενίοτε ο αριθµός των φοιτητών υπερβαίνει τις δυνατότητες των αιθουσών µας. Δεν
υπάρχει επάρκεια. Από άλλης απόψεως ευχάριστες και εξοπλισµένες µε σύγχρονα
εποπτικά εργαλεία. Λόγω του περιορισµένου αριθµού αιθουσών η χρήση τους είναι
συνεχής.
•

Εκπαιδευτικά εργαστήρια:

•

Το Τµήµα διαθέτει ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο Πληροφορικής το οποίο αν και
εξοπλισµένο δεν επαρκεί για τον αριθµό των φοιτητών. Χρησιµοποιείται συνεχώς
για όλα τα σχετικά µαθήµατα. Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού κύκλου. Δεν
χρησιµοποιείται εκτός των προγραµµατισµένων ωρών. Δεν διαθέτουµε αποθήκες.
Σπουδαστήρια:

Το Τµήµα διαθέτει ένα σπουδαστήριο περιορισµένου χώρου, ως εκ τούτου
µεγάλος αριθµός βιβλίων φυλλάσσεται σε κούτες. Χρησιµοποιείται συνεχώς, µάλιστα δε
και για τις γενικές συνελεύσεις του Τµήµατος, ορκωµοσίες διδακτόρων, υποστηρίξεις
διατριβών. Αυτό σηµαίνει ότι συχνά το Σπουδαστήριο δεν λειτουργεί ως Αναγνωστήριο.
§ Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης
Το Τµήµα διαθέτει δύο υπαλλήλους στην Βιβλιοθήκη, τρεις υπαλλήλους στη
Γραµµατεία. Δεν διαθέτουµε Τεχνική ή Ερευνητική υποστήριξη.

4.6. Πώς κρίνετε τον βαθµό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και

επικοινωνιών;
Στο Τµήµα χρησιµοποιούνται ΤΠΕ ανάλογα µε τις ανάγκες των διδασκόντων στην
παρουσίαση των µαθηµάτων και στην διδασκαλία. ΤΠΕ χρησιµοποιούνται επίσης στο
εκπαιδευτικό εργαστήριο για τα µαθήµατα της Μουσικής Ακουστικής (συστήµατα ήχου,
τηλεόραση, υπολογιστές-προβολείς-οθόνη). Υπάρχει η δυνατότητα διδάσκοντες και
φοιτητές να επικοινωνούν µέσω της πλατφόρµας e-class. Ο εξοπλισµός που διαθέτει το
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Τµήµα απορρόφησε µεγάλο µέρος του προϋπολογισµού του. Υπολογίζεται, κατά

προσέγγιση, σε 15.000 ευρώ.
4.7. Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων και τη µεταξύ τους

συνεργασία;
Ικανοποιητική, εφ’ όσον κάθε χρόνο εισάγονται περίπου 70 φοιτητές, αν και οι φοιτητές που
πρέπει να επανεξετασθούν στα υποχρεωτικά µαθήµατα επιβαρύνουν την αναλογία. Η
συνεργασία µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων κρίνεται ως ιδιαίτερα παραγωγική. Η
συνεργασία µεταξύ διδασκόντων αναπτύσσεται σε πνεύµα οµόνοιας που χαρακτηρίζει το
Τµήµα µας και στο πλαίσιο της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας, η οποία επιβάλλει τη
συνεργασία µεταξύ των διδασκόντων προς όφελος της ποιότητας της παρεχόµενης γνώσης.
Οι διδάσκοντες έχουν ανακοινωµένες ώρες γραφείου για επαφή µε τους φοιτητές, τις οποίες
τηρούν κατά το δυνατόν, αν και αξιοποιούνται ελάχιστα από τους φοιτητές.
4.8. Πώς κρίνετε τον βαθµό σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα;
Η σύνδεση της διδασκαλίας µε την έρευνα είναι απόλυτη στο πλαίσιο του προπτυχιακού
προγράµµατος σπουδών αλλά κυρίως των µεταπτυχιακών προγραµµάτων. Όσον αφορά στο
προπτυχιακό πρόγραµµα, οι φοιτητές εµπλέκονται ενεργά στην έρευνα, κυρίως στο πλαίσιο
των σεµιναριακών µαθηµάτων και της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας. Παρέχεται
δυνατότητα συµµετοχής των φοιτητών προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σε ερευνητικά
έργα, όπου αυτό είναι δυνατόν.
4.9. Πώς κρίνετε τις συνεργασίες µε εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του
εξωτερικού και µε το κοινωνικό σύνολο;
Το Τµήµα συνεργάζεται πρωτίστως µε όλα τα Τµήµατα Μουσικών Σπουδών της χώρας
(Αριστοτέλειο, Ιόνιο, Μακεδονίας, Ελεύθερο), αλλά και µε ορισµένα της αλλοδαπής
(Κύπρου, ευρωπαϊκά, αµερικανικά). Η συνεργασία αφορά σε συνδιοργάνωση συνεδρίων και
οµιλιών και άλλων ανάλογων επιστηµονικών δράσεων και συναντήσεων, είτε συµµετοχικές
ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο σχετικών ερευνητικών προγραµµάτων, είτε τέλος
ποικίλες (διδακτικές και ερευνητικές) συνεργασίες στο πλαίσιο των προπτυχιακών,
µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του Τµήµατος. Συνεργάζεται πρωτίστως µε
οµόλογα τµήµατα των πανεπιστηµίων του εξωτερικού, αλλ’ επίσης και µε ικανό αριθµό
λοιπών τµηµάτων άλλων πανεπιστηµίων του εξωτερικού. Έχει συνεργασθεί επίσης µε το
Ωδείο Αθηνών και το Μέγαρο Μουσικής (εκπαιδευτικά σεµινάρια για το ευρύ κοινό).
Παράλληλα το Τµήµα αναπτύσσει συνεργασίες µε Μουσεία (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων), προσφέρει
εκπαιδευτικά προγράµµατα στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (επισκέψεις
µελών ΔΕΠ στα σχολεία). Η µουσικολογική γνώση που καλλιεργείται στο Τµήµα διαχέεται
στην κοινωνία µέσω τηλεοπτικών εκποµπών και ραδιοφωνικών εκποµπών, διαλέξεων για το
ευρύ κοινό, δηµιουργία ντοκυµαντέρ και δίσκων ακτίνας, συµµετοχή µε άρθρα σε ένθετα
αφιερώµατα εφηµερίδων και περιοδικών ευρείας κυκλοφορίας. Αναπτύσσονται ανάλογες
συνεργασίες µε τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς, ως βασικότερες από τις
οποίες µνηµονεύονται αφενός η εκπαιδευτική συνεργασία του Τµήµατος µε τα (µουσικά και
µη) σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και η αξιόλογη
κοινωνική δράση φοιτητών του Τµήµατος µε οµάδες προσφύγων.
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4.10.

Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των
φοιτητών;10

Το Τµήµα στο πλαίσιο του προγράµµατος ERASMUS έχει συνάψει συµφωνίες ανταλλαγής
διδασκόντων και φοιτητών µε Πανεπιστήµια του εξωτερικού. Την τελευταία πενταετία
µετακινήθηκαν 10 διδάσκοντες και 50 φοιτητές προς Ιδρύµατα του εξωτερικού. Το Τµήµα
δέχθηκε 8 καθηγητές και 15 φοιτητές από Ιδρύµατα του εξωτερικού. Η λειτουργία και η
στελέχωση του κεντρικού Γραφείου Διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των
συνδέσµων τους κρίνεται ικανοποιητική. Δεν οργανώνονται εκδηλώσεις ιδιαιτέρως για τους
εισερχόµενους φοιτητές από άλλα Ιδρύµατα. Δεν υπάρχει πρόσθετη (από το Τµήµα ή/και το
Ίδρυµα) οικονοµική ενίσχυση των φοιτητών και των µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού
που λαµβάνουν µέρος στα προγράµµατα κινητικότητας. Λόγω του περιορισµένου αριθµού
µελών ΔΕΠ δεν προωθείται από το Τµήµα η ιδέα της κινητικότητας µελών του ακαδηµαϊκού
προσωπικού. Οι φοιτητές ενηµερώνονται µέσω της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα
τουΤµήµατος. Η ποιότητα της κινητικότητας του ακαδηµαϊκού προσωπικού ελέχγεται µέσω
της επιλογής καταξιωµένων Πανεπιστηµίων του εξωτερικού.
Ανταλλαγές τόσο σε επίπεδο µελών ΔΕΠ όσο και φοιτητών που γίνονται στο πλαίσιο του
προγράµµατος ERASMUS λαµβάνουν χώρα ετησίως µε τα ακόλουθα Ιδρύµατα:
• Ludwig-Maxmillan Universitaet Μονάχου – Τµήµα Μουσικολογίας
• Humboldt Universitaet Βερολίνου – Τµήµα Μουσικολογίας
• Munster Universitaet – Τµήµα Μουσικολογίας
• National University of Music Bucharest – Τµήµα Μουσικολογίας
• Academia de Muzica «Gheorge Dima» – Τµήµα Μουσικολογίας
• Istanbul Teknik Universitesi – Τµήµα Μουσικολογίας
• Charles University in Prague – Τµήµα Μουσικολογίας
• City University London – Τµήµα Μουσικολογίας

10

Συµπληρώστε τον Πίνακα 9.
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5. Ερευνητικό έργο

5.1. Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τµήµατος;
Η έρευνα προάγεται σε ικανοποιητικό βαθµό στο Τµήµα και συντελείται µέσω της συµµετοχής των
µελών ΔΕΠ σε ερευνητικά προγράµµατα και της επίβλεψης των διδακτορικών διατριβών που
εκπονούνται. Τα πορίσµατα των ερευνών κοινοποιούνται σε Συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
δηµοσιεύονται σε Πρακτικά συνεδρίων και σε επιστηµονικά περιοδικά. Περαιτέρω τα πορίσµατα της
έρευνας γνωστοποιούνται στο ευρύ κοινό µέσω διαλέξεων και ειδικών σεµιναρίων. Θεσµοθετηµένες
υποτροφίες δεν υπάρχουν, υπάρχουν όµως περιορισµένα κονδύλια για την βασική έρευνα των µελών
ΔΕΠ. Τα ερευνητικά προγράµµατα κοινοποιούνται στα µέλη ΔΕΠ µέσω του ΕΛΚΕ ή µέσω
προκηρύξεων σε σχετικές ιστοσελίδες. Οικονοµικά κίνητρα για την διεξαγωγή της έρευνας δεν
υπάρχουν.

5.2. Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εκτελούνται στο Τµήµα;
Η προαγωγή της έρευνας εκ µέρους των µελών ΔΕΠ κρίνεται ικανοποιητική και συντελείται µέσω
ερευνητικών προγραµµάτων και Συνεδρίων, δηµοσιεύσεων καθώς και µέσω της επίβλεψης
διδακτορικών διατριβών.
Τα ερευνητικά προγράµµατα του Τµήµατος την τελευταία πενταετία είναι τα ακόλουθα:
Παύλος Κάβουρας Καθηγητής
• «Μουσείο Μουσικών Κρήτης» Διάρκεια: 2011-σήµερα Χρηµατοδότηση: Δήµος Κισάµου Περιφέρεια Κρήτης
• «Σεµινάρια Εργαστηρίου Εθνοµουσικολογίας και Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας» Διάρκεια:
2010-σήµερα Χρηµατοδότηση: Δίδακτρα
• «Ελληνικός Μουσικός Πολιτισµός και Εκπαίδευση» Διάρκεια: 2009-σήµερα Χρηµατοδότηση:
Δίδακτρα
• «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών» Διάρκεια: 2009-σήµερα
Χρηµατοδότηση: ΕΣΠΑ
• «Performigrations: People Are the Territory» Διάρκεια: 2014-2016 Χρηµατοδότηση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
• «Η Έντεχνη Δυτική Μουσική στην Περίοδο της Κρίσης: Μία Διεπιστηµονική Μελέτη του
Σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισµού και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» (Αριστεία ΙΙ) Διάρκεια:
2014-2015 Χρηµατοδότηση: ΕΣΠΑ
• «Μουσική και Μειονότητες: Μία Εθνοµουσικολογική Προσέγγιση της Ινδικής Μειονότητας
στην Ελλάδα» Διάρκεια: 2010-2015 Χρηµατοδότηση: ΕΣΠΑ
• «Βιντεο-ιστορίες Ζωής Μεταναστών» Διάρκεια: 2012-2013 Χρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκό
Ταµείο Ένταξης
• «Στήριξη και Ανάπτυξη του Επιστηµονικού και Ερευνητικού Έργου του Εργαστηρίου
Εθνοµουσικολογίας και Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας» Διάρκεια: 2009-2014 Χρηµατοδότηση:
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Σ. Ψαρουδάκης Επίκουρος Καθηγητής
• Μελέτη και ανακατασκευή των τριών µουσικών οργάνων (λύρα, αυλός, άρπα) που βρέθηκαν
«Τάφο του ποιητή» στη Δάφνη Αττικής - Κοινωφελές Ίδρυµα Ι. Λάτση, 2013
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Σ. Χρυσοστόµου Καθηγήτρια
• 2012-2014. Ερευνητικό project για την καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών και των
µαθητών κατά τη χρήση των νέων ψηφιακά εµπλουτισµένων βιβλίων Μουσικής και Εικαστικών
σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εθελοντική
συµµετοχή -µετά από ανοιχτή πρόσκληση- προς εκπαιδευτικούς των δύο ειδικοτήτων.
• 2012. Ερευνητική δραστηριότητα στο πλαίσιο της συγγραφής των νέων Αναλυτικών
Προγραµµάτων Μουσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Βιβλιογραφικη ανασκόπηση,
καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών, µελέτη υπαρχόντων διδακτικών εγχειριδίων, σχεδιασµός
και συγγραφή νέου προγράµµατος σπουδών Μουσικής, πιλοτική εφαρµογή διάρκειας ενός
έτους και αξιολόγηση.
• 2011. Στο πλαίσιο post-doc της Αγγελικής Τριανταφυλλάκη έρευνα µε θέµα «Η Συνεχιζόµενη
Επαγγελµατική Εξέλιξη του Καθηγητή Μουσικής: Εστιάζοντας στην καταλληλότητα για
απασχόληση και τη δηµιουργική µεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.
Β. Λαλιώτη Επίκουρη Καθηγήτρια
• 2013-2015: Ερευνητικό Πρόγραµµα µε τίτλο «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΔΙΕΣΗ:
Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός και Υλοποίηση Συστήµατος Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης»
(Comprehensive Design and Implementation of a Networked Music Performance System
MusiNet). Συµµετέχοντες: Πανεπιστήµιο Κρήτης-Συντονιστής, ΕΚΠΑ, ΑΣΟΕ και ΤΕΙ Κρήτης.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Παναγιώτης Τσακαλίδης.
Φ. Κρητικού Επίκουρη Καθηγήτρια – Δ. Μπαλαγεώργος Αναπληρωτής Καθηγητής
• «Αναλυτική καταλογογράφηση των µουσικών χειρογράφων της Βιβλιοθήκης της Μονής Σινά»
2003-σήµερα χρηµατοδότηση: Κοινωφελές Ίδρυµα Α. Σ. Ωνάσης 2005-2007
Δ. Μπαλαγεώργος Αναπληρωτής Καθηγητής - Φ. Κρητικού Επίκουρη Καθηγήτρια
• «Αναλυτική καταλογογράφηση των µουσικών χειρογράφων της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης
Ιεροσολύµων» 2010- σήµερα χρηµατοδότηση: 2011-2013 Τµήµα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ,
2014-2015 Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας Αριστεία ΙΙ, Τµήµα Μουσικών
Σπουδών ΕΚΠΑ 2016-2017
Αν. Γεωργάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
• Eπιστηµονική υπεύθυνη του προγράµµατος eLearning “Sound Engineering”
• Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Leonardo DO.RE.MAT.“Analysis of the institutional
national (GR) curriculum of mathematics involving young aged 15-16 years old, highlightning
the specific learning segments and competences analysed through the OCSE PISA test
• Eπιστηµονική υπεύθυνη του προγράµµατος ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ “Μουσικότητα του τραγικού
λόγου” 2012
• Συµµετοχή στο Πρόγραµµα ΕΡΜΗΣ (Τµήµα Πληροφορικής/Ιδρυµα Νιάρχος)2016-18
Χρ. Αναγνωστοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
• MusiNet: Comprehensive design and implementation of a networked music performance
system Co-financed by the European Union (European Social Fund - ESF) and Greek national
funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National
Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: THALIS (2012-2015)
• MIROR: Musical Interaction Relying on Reflexion European Union, FP7 ICT - 5-4.2
Technology Enhanced Learning http://www.mirorproject.eu. Scientific coordinator of the
NKUA Team. (2010-2013)
• Computational Comparative Analysis of the Folk Songs of Crete One-year project funded by the
John
S.
Latsis
Public
Foundation,
Greece.
http://www.latsisfoundation.org/pbf/en/initiatives/research/projects.html Principal Investigator (2009)
Γιάννης Παπαθανασίου Αναπληρωτής Καθηγητής
• «Ειδική βάση δεδοµένων µουσικών βυζαντινών χειρογράφων» Τµήµα Μουσικών Σπουδών /
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Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής του Τοµέα Ιστορικής & Συστηµατικής Μουσικολογίας
Η δραστηριοποίηση αρκετών µελών ΔΕΠ στον τοµέα των ερευνητικών προγραµµάτων κρίνεται
ικανοποιητική. Αρνητικό στοιχείο παραµένει η χαµηλή χρηµατοδότηση της έρευνας. Εξωτερικοί
συνεργάτες και µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές συµµετέχουν συχνά στα ερευνητικά
προγράµµατα.
5.3. Πώς κρίνετε τις διαθέσιµες ερευνητικές υποδοµές;
Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών διαθέτει πέντε ερευνητικά εργαστήρια:
1. Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας
Διαθέτει επαρκή χωρητικότητα, καταλληλότητα και ποιότητα του χώρου ως ερευνητικού εργαστηρίου.
Ο εργαστηριακός εξοπλισµός είναι ελλιπής και δεν καλύπτει την ερευνητική διαδικασία. Συγκεκριµένα
δεν καλύπτονται τα ακόλουθα πεδία: Ηλεκτρακουστική µουσική, Ψυχοακουστική, Ανάλυση
τραγουδιστής φωνής. Οι ερευνητικές υποδοµές χρησιµοποιούνται συχνά, ενώ ανανεώνονται σπάνια. Η
ηλικία του υπάρχοντος εξοπλισµού είναι 12 ετών. Η προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των
ερευνητικών υποδοµών χρηµατοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισµό, ΕΣΠΑ και ερευνητικά
προγράµµατα.
2. Εργαστήριο Εθνοµουσικολογίας και Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας
• Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων.
o 1 εργαστήριο (Εργαστήριο Εθνοµουσικολογίας και Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας)
o 10 θέσεις εργασίας
• Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων.
o Οι χώροι του ερευνητικού εργαστηρίου είναι επαρκείς, κατάλληλοι και ποιοτικοί.
• Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
o Ο εργαστηριακός εξοπλισµός, µολονότι είναι κατάλληλος και ποιοτικός, ωστόσο
χρειάζεται ενίσχυση, ανανέωση/αναβάθµιση και συντήρηση.
• Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
o Οι διαθέσιµες υποδοµές είναι ανεπαρκείς όσον αφορά στις ανάγκες της ερευνητικής
διαδικασίας, καθώς λείπει απαραίτητο προσωπικό (γραµµατεία και συνεργαζόµενοι
ερευνητές).
• Ποιά ερευνητικά αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
o Καλύπτονται όλα τα ερευνητικά αντικείµενα που είναι σχετικά µε τον Τοµέα
Εθνοµουσικολογίας και Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας.
• Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδοµών;
o Γίνεται ήπια χρήση των ερευνητικών υποδοµών λόγω έλλειψης προσωπικού και
κονδυλίων για την έρευνα (ανάγκη για επιτόπια έρευνα που προϋποθέτει επιπλέον
χρηµατοδότηση).
• Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Ποια είναι η ηλικία του υπάρχοντος
εξοπλισµού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν ανάγκες
ανανέωσης/επικαιροποίησης;
o Οι ερευνητικές υποδοµές δεν έχουν ανανεωθεί από τη σύσταση του Εργαστηρίου. Η
ηλικία του υπάρχοντος εξοπλισµού είναι περίπου 8-9 έτη. Ο εξοπλισµός αυτός, µολονότι
είναι κατάλληλος και ποιοτικός, ωστόσο χρειάζεται ενίσχυση, ανανέωση/αναβάθµιση
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και συντήρηση.
• Πώς χρηµατοδοτείται η προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών υποδοµών;
o Σχετικά µε την προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών υποδοµών, θα
πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν καλύπτονται παρά µόνο οι έκτακτες ανάγκες.
3. Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής
• Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων.
Ο Τοµέας Ιστορικής και Συστηµατικής Μουσικολογίας διαθέτει ένα Εργαστήριο, µε την επωνυµία
«Εργαστήριο µελέτης της Νεοελληνικής µουσικής», το οποίο χρησιµοποιεί ένα χώρο-γραφείο εµβαδού
περίπου 12 τετρ. µέτρων.
• Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων.
Στο εργαστήριο µελέτης της Ελληνικής µουσικής έχει παραχωρηθεί από το Τµήµα µόνο ένας µικρός
χώρος, γραφείο, στον οποίο πρέπει να στεγαστεί όλος ο τεχνολογικός εξοπλισµός και ταυτόχρονα να
λειτουργήσουν δύο θέσεις εργασίας του προσωπικού που απασχολείται µόνιµα ή περιστασιακά στο
εργαστήριο και επιπλέον µια ή δύο θέσεις εργασίας για φοιτητές ή ερευνητές που θέλουν να
χρησιµοποιήσουν το υλικό και τον εξοπλισµό του. Ο χώρος αυτός κρίνεται ανεπαρκής και θα ήταν
ευχής έργον να παραχωρηθεί από τη Φιλοσοφική Σχολή ένας χώρος τουλάχιστον διπλάσιος σε εµβαδόν,
ώστε να µπορούν να γίνονται εκεί και τα σεµινάρια που σχετίζονται µε το Εργαστήριο
• Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Ο εργαστηριακός εξοπλισµός είναι καλής ποιότητας και ανανεώθηκε εν µέρει πρόσφατα. Η επάρκειά
του, ωστόσο, κρίνεται ελλιπής, µε δεδοµένες τις ανάγκες απασχόλησης προσωπικού και εργασίας των
φοιτητών που περιγράφονται πιο πάνω. Επίσης απολύτως απαραίτητη είναι η προµήθεια του
κατάλληλου εξοπλισµού υπολογιστών server, οι οποίοι θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες
αναβίβασης του πολύτιµου ψηφιοποιηµένου υλικού που διαθέτει το εργαστήριο στο διαδίκτυο.
Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί προς τούτο η κεντρική πλατφόρµα του ΕΚΠΑ, υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής χωρητικότητα, ευελιξία συνεργασίας µε τους υπευθύνους και
ταχύτητα προσβασης.
• Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Τη στιγµή αυτή οι τεχνολογικές υποδοµές καλύπτουν µε σχετική επάρκεια τις ανάγκες, όµως ο χώρος
που έχει διατεθεί δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί πλήρως και διότι δεν έχει ακόµη παραχωρηθεί το
προβλεπόµενο προσωπικό. Αυτό ωστόσο επιλύεται ήδη εν µέρει µε την τοποθέτηση ενός µέλους ΕΔΙΠ
που προέρχεται από την δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ενώ ευχής έργο θα ήταν η πλήρης διάθεση ενός
διοικητικού υπαλλήλου µε γνώσεις µουσικής και ψηφιακής τεχνολογίας στο Εργαστήριο. Ο υπάλληλος
αυτός υπάρχει στο Τµήµα, απασχολείται όµως κατά τα 3/5 του χρόνου του σε διοικητικές υπηρεσίες
άσχετες µε το εργαστήριο
• Ποιά ερευνητικά αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Λόγω των ελλείψεων που περιγράφονται πιο πάνω, έρευνα που έχει σχέση µε το Εργαστήριο δεν
καλύπτεται, παρά µόνο στο σκέλος που έχει να κάνει µε την εκπόνηση σεµιναριακών, πτυχιακών και
µεταπτυχιακών εργασιών εκ µέρους των φοιτητών, και αυτό εν µέρει, διότι δεν διατίθενται υπολογιστές
για να µπορούν οι φοιτητές να εργάζονται µέσα στο εργαστήριο, ούτε και επαρκής χώρος. Επίσης
καλύπτονται οι ανάγκες ψηφιακής αρχειοθέτησης, αλλά καθυστερεί ακόµη η δυνατότητα ανάρτησης
του υλικού του Εργαστηρίου στο διαδίκτυο, και εποµένως το υλικό του δεν είναι προσβάσιµο ούτε στην
ακαδηµαϊκή κοινότητα ούτε στο ευρύτερο ερευνητικό ή φιλόµουσο κοινό.
• Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδοµών;
Η χρήση των ερευνητικών υποδοµών, παρόλες τις ελλείψεις και τις δυσκολίες, είναι καθηµερινή και το
Εργαστήριο έχει ήδη παραγάγει στο σύντοµο διάστηµα της λειτουργίας του σηµαντικό ερευνητικό και
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εκδοτικό έργο, αλλά και έργο υποδοµής για την καλλιτεχνική έκφραση του Τµήµατος και των φοιτητών
του αναφορικά µε το αντικείµενό του, που είναι η ελληνική έντεχνη µουσική, ενώ το έργο του έχει
αξιοποιηθεί και από εκτός πανεπιστηµίου κρατικούς και ιδιωτικούς καλλιτεχνικούς φορείς.
• Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Ποια είναι η ηλικία του υπάρχοντος
εξοπλισµού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν ανάγκες
ανανέωσης/επικαιροποίησης;
Η ανανέωση των ερευνητικών υποδοµών είναι, δυστυχώς, ανεπαρκής. Το έτος 2017 στο Εργαστήριο
παραχωρήθηκε από τις προµήθειες του Τµήµατος ένας φορητός και ένας σταθερός ηλεκτρονικός
υπολογιστής σύγχρονης τεχνολογίας, ωστόσο ο λοιπός τεχνολογικός εξοπλισµός έχει ηλικία πενταετίας.
Παρόλο που η κατάσταση λειτουργίας είναι καλή, ωστόσο χρειάζεται επικαιροποίηση και προµήθεια
περισσότερων µηχανηµάτων εξελιγµένης τεχνολογίας και αυξηµένων δυνατοτήτων. Ενώ, όπως
προαναφέρθηκε, είναι αναγκαία η προµήθεια σέρβερ.
• Πώς χρηµατοδοτείται η προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών υποδοµών;
Χρηµατοδοτείται προς το παρόν από τις προµήθειες του Τµήµατος.
4. Εργαστήριο Βυζαντινής Μουσικολογίας
• Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων.
Στοιχειωδώς επαρκείς.
• Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων.
Ικανοποιητική η καταλληλότητα και ποιότητα του χώρου, όχι όµως επαρκής για τις συνολικές
ανάγκες των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου.
• Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Στοιχειωδώς επαρκής. Απαιτείται ανανέωσή του.
• Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Επαρκούν µόνον για µιαν αξιοπρεπή διατήρηση της σχετικής ερευνητικής διαδικασίας. Για ανάλογες
µελλοντικές δράσεις απαιτείται περαιτέρω καθοριστική υποστήριξη σε επίπεδο υλικοτεχνικών
υποδοµών.
• Ποιά ερευνητικά αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Δεν καλύπτεται η δυνατότητα καθηµερινής απασχόλησης διευρυµένης ερευνητικής οµάδας,
υποστηρίζουσας (φυσικώς και τεχνικώς) τα συνολικά ερευνητικά ζητούµενα του εργαστηρίου.
• Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδοµών;
Χρησιµοποιούνται σε καθηµερινή βάση.
• Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Ποια είναι η ηλικία του υπάρχοντος
εξοπλισµού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν ανάγκες
ανανέωσης/επικαιροποίησης;
Το εργαστήριο έχει εξοπλιστεί άπαξ προ 2 ετών και έκτοτε δεν έχει υπάρξει ανανέωση του
υπάρχοντος εξοπλισµού.
• Πώς χρηµατοδοτείται η προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών υποδοµών;
Οίκοθεν, µε φροντίδα του Τµήµατος.
5. Εργαστήριο Μουσικής Παιδαγωγικής
• Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων.
Προσωρινή φιλοξενία του εργαστηρίου σε µικρό γραφείο. Δεν διαθέτει τους απαραίτητους χώρους για
τη λειτουργία του
• Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Δεν υπάρχει εργαστηριακός εξοπλισµός. Βασική υποδοµή µόνο: ένας υπολογιστής, ένας εκτυπωτής,
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ένας scanner.
• Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Δυστυχώς όχι.
• Ποιά ερευνητικά αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Κανένα ερευνητικό αντικείµενο δεν µπορεί να καλυφθεί µε µηδέν υποδοµές.
• Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Ποια είναι η ηλικία του υπάρχοντος
εξοπλισµού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν ανάγκες
ανανέωσης/επικαιροποίησης;
Το εργαστήριο είναι νέο. Δεν έχει εξοπλισµό.
5.4. Πώς κρίνετε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών του διδακτικού προσωπικού του
Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία;11
Βλ. πίνακα 15.
Το εν γένει ερευνητικό, επιστηµονικό και συγγραφικό έργο των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος είναι
απόλυτα ικανοποιητικό δεδοµένης µάλιστα της χαµηλής χρηµατόδητης της έρευνας και των
προβληµάτων στις ερευνητικές υποδοµές.

11

Συµπληρώστε τον Πίνακα 15.
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5.5. Πώς κρίνετε τον βαθµό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από τρίτους;12
Βλ. πίνακα 16
Τα κριτήρια τα οποία τίθενται σχετικά µε την αναγνώριση του ερευνητικού έργου από άλλους ερευνητές
συνήθως βασίζονται στα θέσµια των θετικών επιστηµών και ως εκ τούτου δεν έχουν απόλυτη εφαρµογή
στις Ανθρωπιστικές Επιστήµες. Παρ’όλα αυτά και µε δεδοµένο ότι η Μουσικολογία στην Ελλάδα είναι µια
σχετικώς νέα επιστήµη, η αναγνώριση του ερευνητικού έργου των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος, αλλά και των
λοιπών ερευνητών και των υποψηφίων διδακτόρων, είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

5.6. Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τµήµατος;
Οι συνεργασίες του Τµήµατος µε άλλα πανεπιστηµιακά και ερευνητικά Ιδρύµατα της χώρας και του
εξωτερικού προάγουν σηµαντικά την έρευνα. Ενδεικτικά, τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος συνεργάζονται:
(α) Με άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
1. Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ
2. Τµήµα Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ
3. Θεολογική Σχολή
4. ΚΕΚ ΕΚΠΑ
5. (β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
6. Πάντειο Πανεπιστήµιο
7. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
8. Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά
9. Ινστιτούτο Γκαίτε
10. Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδηµίας Αθηνών
11. Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων
12. Σύλλογος Μανώλης Καλοµοίρης
13. Κέντρο Ελληνικής Μουσικής
14. Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής
15. Μάριος Νικολαΐδης - Edition Orpheus
16. Δίφωνο Ραδιοφωνικές Εκµεταλλεύσεις
17. Αρχείο Λεωνίδα Ζώρα
18. ΣΑΕ Ελλάδος ΜΕΠΕ Εκπαιδευτικός Φορέας
19. Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Εθνικής Μουσικής
20. Εθνικό Ωδείο
21. Εθνική Λυρική Σκηνή
22. Ωδείο Αθηνών
23. Σχολή Μωραΐτη
24. ΚΡΗΤΗ TV
25. (γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
26. King’s College London
27. University of California, Los Angeles
28. Harvard University
29. University of Illinois
30. Stanford University
31. Michigan State University
32. American University of Cairo
33. Cairo University

12

Συµπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 16.
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5.7.

Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεµηθεί σε µέλη του
Τµήµατος;

Μέσα στην τελευταία πενταετία δεν έχουν απονεµηθεί βραβεία ή διακρίσεις ή τιµητικοί τίτλοι σε
υπηρετούντα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος ούτε εντός του Πανεπιστηµίου ούτε σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

5.8.

Πώς κρίνετε τον βαθµό συµµετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα;

Μεγάλο µέρος των φοιτητών, προπτυχιακών, µεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων, συµµετέχει στις
ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος, είτε σε άµεση συνεργασία µε µεµονωµένα µέλη ΔΕΠ είτε στο
πλαίσιο των εργαστηρίων.
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6. Σχέσεις µε κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς
o

Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς;

•

Συνεργασία µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα (δηµόσια και ιδιωτικά) της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καλλιεργείται συστηµατικά από το 2003 µέχρι σήµερα.
Συγκεκριµένα στο πλαίσιο της παιδαγωγικής κατάρτισης των φοιτητών του ΤΜΣ, µε επίβλεψη της
Σ. Χρυσοστόµου, πραγµατοποιούνται οµαδικές επισκέψεις σε σχολεία της Αττικής,
παρακολούθηση µαθηµάτων, πρακτική διδασκαλία και άσκηση των φοιτητών (διάρκειας 30
ωρών), ατοµικές διδασκαλίες φοιτητών, µικροδιδασκαλίες, καθώς και δειγµατικές διδασκαλίες.
Με πολλά από τα πειραµατικά και πιλοτικά σχολεία της Αττικής έχει υπογραφεί σύµφωνο
συνεργασίας. Έχει υπογραφεί επίσης σύµφωνο συνεργασίας µε την ΕΛΕΠΑΠ (από το 2015) για
την πρακτική άσκηση των φοιτητών και την εφαρµογή ερευνητικών προγραµµάτων.Υπάρχει
συστηµατική συνεργασία µε τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη ‘Λίλιαν Βουδούρη’ η οποία
περιλαµβάνει επισκέψεις και θεµατικές ξεναγήσεις των φοιτητών στο υλικό της Βιβλιοθήκης
καθώς και σεµινάρια τα οποία πραγµατοποιούνται στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Το Συνέδριο
της Μουσικής Παιδαγωγικής (Μάιος 2016) πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία του ΤΜΣ και της
Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης ‘Λίλιαν Βουδούρη’. Συνεργασία επίσης υπήρξε µε την
Καλλιτεχνική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας καθώς και τους Συµβούλους Μουσικής της
Αττικής και τα Μουσικά Σχολεία Παλλήνης και Αλίµου, στο πλαίσιο του Συνεδρίου Μουσικής
Παιδαγωγικής.

•

Στις παραπάνω δράσεις συµµετείχαν [5] µέλη ΔΕΠ (εκτός από τη Σ. Χρυσοστόµου) οι Ν.
Μαλιάρας, Α. Χαλδαιάκης, Χ. Αναγνωστοπούλου, Α. Γεωργάκη (στο συνέδριο).
Στις επισκέψεις στα σχολεία και στην πρακτική διδασκαλία και άσκηση συµµετέχουν κάθε χρόνο
30-40 φοιτητές.
Στο Συνέδριο Μουσικής Παιδαγωγικής συµµετείχαν 10 προπτυχιακοί φοιτητές ως εθελοντές στη
διοργάνωση και διδακτορικοί φοιτητές στις παρουσιάσεις του συνεδρίου.
Το Τµήµα συνεργάζεται επίσης µε τα ακόλουθα Ιδρύµατα και φορείς της χώρας (Πάντειο
Πανεπιστήµιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», Ινστιτούτο Γκαίτε, Κέντρον Ερεύνης
Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδηµίας Αθηνών, Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων,
Σύλλογος Μανώλης Καλοµοίρης, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, Σύλλογος Οι Φίλοι της
Μουσικής, Μάριος Νικολαΐδης - Edition Orpheus, Δίφωνο Ραδιοφωνικές Εκµεταλλεύσεις, Αρχείο
Λεωνίδα Ζώρα, ΣΑΕ Ελλάδος ΜΕΠΕ Εκπαιδευτικός Φορέας, Κέντρο Έρευνας και Προβολής της
Εθνικής Μουσικής, Εθνικό Ωδείο, Εθνική Λυρική Σκηνή, Κρατική Ορχήστρα, Ωδείο Αθηνών,
Σχολή Μωραΐτη, ΕΡΤ, ΚΡΗΤΗ TV, Μουσικά Σύνολα Δήµου Αθηναίων, ΑΣΟΝ, Τελλόγλειο
Ίδρυµα ΑΠΘ) αλλά και του εξωτερικού (Κρατικούς φορείς της Κύπρου, King’s College London,
University of California - Los Angeles, Harvard University, University of Illinois, Stanford
University, Michigan State University, American University of Cairo, Cairo University).

•
•

•

Η επιστηµονική συνεργασία του Τµήµατος µε άλλους φορείς αναγνωρίζεται και προβάλλεται µε
υπογραφή συµφώνων συνεργασίας, µε ανακοινώσεις σε συνέδρια, µε διοργάνωση επισκέψεων και
σεµιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων, µε εφαρµογή ερευνητικών προγραµµάτων/διδακτορικών
ερευνών.

6.1. Πώς κρίνετε τη δυναµική του Τµήµατος για ανάπτυξη συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς;
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• Πόσο αποτελεσµατικοί είναι κατά την κρίση σας;
Δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι µηχανισµοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασίων. Οι συνεργασίες
αναπτύσσονται µε βάση προσωπικές πρωτοβουλίες των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος ή των φορέων ΚΠΠ. Τα
µέλη ΔΕΠ αντιµετωπίζουν θετικά την ανάπτυξη συνεργασιών όπως επίσης και οι φορείς.
Τα εργαστήρια Μουσικής Παιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας δεν διαθέτουν υλικοτεχνικές
υποδοµές καθώς είναι νέα εργαστήρια. Το Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας είναι ανοιχτό
στους επαγγελµατίες µουσικούς για ηχογραφήσεις µε χαµηλό τίµηµα.
Μέχρι στιγµής δεν αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδοµές του Τµήµατος στις συνεργασίες µε ΚΠΠ
φορείς.
6.3. Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τµήµατος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης
συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς;
Ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα των έργων συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά ή στον τύπο;
Τα αποτελέσµατα των έργων συνεργασίας µε φορείς ΚΠΠ ανακοινώνονται στις περιπτώσεις που το Τµήµα
θεωρεί ότι είναι σηµαντικό να γίνει. Το Τµήµα δεν οργανώνει ειδικές εκδηλώσεις µε σκοπό την ενηµέρωση
ΚΠΠ φορέων σχετικά µε τους σκοπούς, το αντικείµενο και το παραγόµενο έργο του Τµήµατος. Σε επίπεδο
ερευνητικό δεν υπάρχει συνεργασία µε αποφοίτους του Τµήµατος που είναι στελέχη ΚΠΠ φορέων.

Πώς κρίνετε τον βαθµό σύνδεσης της συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς µε την εκπαιδευτική
διαδικασία;

6.4.

Οργανώνονται εκ µέρους του Τµήµατος σε ΚΠΠ χώρους, όπως: Μουσικά Σχολεία, Αρχαιολογικά Μουσεία,
Λυρική Σκηνή, Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βιβλιοθήκη Λ. Βουδούρη, Κρατική
Ορχήστρα Αθηνών, Μουσείο Λαϊκών Παραδοσιακών Οργάνων. Στους χώρους του Τµήµατος προσκαλούνται
στελέχη φορέων ΚΠΠ προκειµένου να παρουσιάσουν το αντικείµενό τους. Δεν απασχολούνται στελέχη
φορέων ΚΠΠ ως διδάσκοντες.
6.5.

Πώς κρίνετε τη συµβολή του Τµήµατος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη;

Η φύση του Τµήµατος, όπως και των υπολοίπων Τµηµάτων που ανήκουν στις Ανθρωπιστικές επιστήµες, είναι
τέτοια που δεν µπορεί να προσµετρηθεί στην άµεση συµµετοχή στην τοπική, περιφερειακή και εθνική
οικονοµική ανάπτυξη. Ωστόσο, καθώς ο όρος ανάπτυξη είναι ευρύτερος -περιλαµβάνοντας και τα πολιτιστικά
προϊόντα του τόπου µας συνδεδεµένα µε τον πολιτισµό µας αλλά και εκείνον της υπόλοιπης Ευρώπης – η
συµβολή του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών είναι σηµαντική και πρωτοπόρα ως προς αυτό, ενισχύοντας και
αµιγώς οικονοµικές δραστηριότητες που συνδέονται µε τοµείς του πολιτισµού µας.
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7. Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης
7.1 Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος;
Η στραγητική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος διαµορφώνεται συµµετοχικά από τα µέλη ΔΕΠ
του Τµήµατος και προβάλλεται κυρίως µέσω της ιστοσελίδας του Τµήµατος, της Κοσµητείας και του
Πανεπιστηµίου. Στο πλαίσιο της ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος:
• Ιδρύθηκαν και άλλα ερευνητικά εργαστήρια (Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής, Εργαστήριο
Βυζαντινής Μουσικολογίας και Εργαστήριο Μουσικής Παιδαγωγικής) για την προώθηση της
έρευνας.
• Προβλήθηκαν οι ποικίλες επιστηµονικές επιδόσεις αλλά και οι εκπαιδευτικές και άλλες
δραστηριότητες του Τµήµατος (Συνέδρια, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, Εργαστήρια, Εκδόσεις
κ.λπ.), ώστε να εκτιµηθεί η προσφορά του τόσο από την επιστηµονική κοινότητα όσο και από
την κοινωνία γενικότερα.
Το Τµήµα προκειµένου να προσελκύει µέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου αξιοποιεί:
• Το ήδη υπάρχον υψηλό επίπεδο των µελών ΔΕΠ,
• Τη συνύπαρξη όλων των κλάδων της Μουσικολογίας,
• Την παροχή έρευνας στα εργαστήρια που διαθέτει,
• Την διεπιστηµονικότητα στην έρευνα µεταξύ των γνωστικών αντικειµένων που θεραπεύονται
στο Τµήµα.
Το Τµήµα ζητάει ανά έτος 70 φοιτητές. Το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 εισήχθησαν 54 φοιτητές και 4
φοιτητές από άλλες κατηγορίες και 8 αλλοδαποί. Το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 εισήχθησαν 70
φοιτητές, 4 από άλλες κατηγορίες και 5 αλλοδαποί.
Το Τµήµα, προκειµένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου:
• Αναδιαµόρφωσε από το 2009-2010 το Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών, στο οποίο
συµπεριλαµβάνονται ειδικές κατευθύνσεις πτυχίου που σχετίζονται µε τις επαγγελµατικές
ανάγκες των πτυχιούχων.
• Έδωσε έµφαση στην πρακτική άσκηση των φοιτητών έτσι ώστε να αποκτούν περισσότερα
επαγγελµατικά εφόδια εν όψει της απασχόλησής τους στην εκπαίδευση.
• Ίδρυσε Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών για όλα τα επιστηµονικά αντικείµενα που
θεραπεύονται στο Τµήµα, ώστε να δίνεται διέξοδος στην ερευνητική επιθυµία των πτυχιούχων
και να αποσυµφορηθεί η ανάγκη τους για διδακτορικές διατριβές.

7.2. Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαµόρφωσης στρατηγικής ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του
Τµήµατος;
Λόγω της πρόσφατης αναδιαµόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών και της ίδρυσης
των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων δεν προβλέπεται βραχυ-µεσοπρόθεσµη αλλαγή της
αναπτυξιακής πορείας του Τµήµατος. Η λειτουργία των Προγραµµάτων Σπουδών παρακολουθείται
από το σύνολο των µελών ΔΕΠ και εκτιµάται. Η ίδρυση των νέων εργαστηρίων του Τµήµατος
αναµένεται ότι θα προσελκύσει νέα ερευνητικά προγράµµατα των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος, τα
οποία θα δηµοσιοποιηθούν µέσω της ιστοσελίδας.
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8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές

8.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών;
Η Γραµµατεία του Τµήµατος υπήρξε επί σειρά ετών υποστελεχωµένη. Κατά τα έτη 2014-2015 και
2015-2016 η Γραµµατεία συνίστατο από τον Γραµµατέα και ένα διοικητικό υπάλληλο. Οι γραµµατείες
των Τοµέων δεν είναι επισήµως στελεχωµένες, χρέη γραµµατέως εκτελούν µέλη ΔΕΠ.
Η υποστελέχωση της Γραµµατείας του Τµήµατος δυσχεραίνει σε µεγάλο βαθµό την εξυπηρέτηση των
αναγκών τόσο του διδακτικού προσωπικού όσο και των φοιτητών.
Η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τµήµατος µε εκείνες της κεντρικής διοίκησης του
Ιδρύµατος κρίνεται αρµονική.
Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης θα µπορούσε να επεκταθεί εάν υπήρχε δυνατότητα στελέχωσής
της µε ένα ακόµα άτοµο. Όσον αφορά στην Υπηρεσία Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ)
εκτιµούµε ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι πλήρως ικανοποιητικές.
Το εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας διαθέτει διευθυντή και ένα µέλος ΕΤΕΠ. Το ίδιο
ισχύει και για το εργαστήριο Εθνοµουσικολογίας και Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας. Τα εργαστήρια
Ελληνικής Μουσικής, Βυζαντινής Μουσικολογίας και Μουσικής Παιδαγωγικής διαθέτουν µόνο
διευθυντή. Η λειτουργία των δύο πρώτων εργαστηρίων, τα οποία είναι και παλαιότερα, λειτουργούν
πολύ αποτελεσµατικά. Τα τρία επόµενα, ως νεοσύστατα και υποστελεχωµένα, δεν έχουν ακόµη
αναπτύξει την επιθυµητή δυναµική. Οι υποδοµές και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του
Τµήµατος υποστηρίζονται αποτελεσµατικά από τις αντίστοχες υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου
(Κ.ΛΕΙ.ΔΙ).

8.2. Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας;
Ειδικός Σύµβουλος Καθηγητής ορίζεται κάθε φορά από τη Συνέλευση του Τµήµατος, µε ευθύνη να
µεριµνά για τις ανάγκες εύρυθµης παρακολούθησης, προγραµµατισµού, στόχευσης και ολοκλήρωσης
του προγράµµατος σπουδών των φοιτητών, ασχολούµενος παράλληλα (και όπου αυτό χρειαστεί) και µε
την ηθική ακόµη και την ψυχολογική υποστήριξή τους. Το ίδιο µέληµα βέβαια διέπει το φρόνηµα του
συνόλου των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος, που κάθε φορά ασχολούνται µε ξεχωριστό ενδιαφέρον και
στοργική φροντίδα για τους φοιτητές τους.
Η πρόσβαση των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών υποστηρίζεται αποτελεσµατικά από την σχετική υπηρεσία του Πανεπιστηµίου
(Κ.ΛΕΙ.ΔΙ)
Δεν υπάρχει η δυνατότητα να αναπτύξει το Τµήµα υπηρεσία υποστήριξης των εργαζοµένων φοιτητών.
Δεν υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των αδύναµων φοιτητών και εκείνων που δεν ολοκληρώνουν
εµπρόθεσµα τις σπουδές τους. Στο παρελθόν υπήρξε µέριµνα εκ µέρους των καθηγητών του Τµήµατος
σε ορισµένα µαθήµατα απογευµατινών φροντιστηριακών µαθηµάτων, στην οποία ωστόσο δεν υπήρξε
ανταπόκριση από τους φοιτητές. Κατόπιν τούτου καταργήθηκαν. Παρέχεται κατ’ έτος χρηµατικό
έπαθλο των 800ε από το κληροδότηµα του Ιδρύµατος Παντιά-Ράλλη µε κριτήριο την αριστεία και το
ήθος σε έναν άριστο φοιτητή.
Πραγµατοποιείται επίσηµη υποδοχή των νέων φοιτητών και ενηµέρωση σχετικά µε το πρόγραµµα
σπουδών και την λειτουργία του Τµήµατος από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Τµήµατος και τους
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αρµοδίους καθηγητές.
Οι φοιτητές συµµετέχουν στην ζωή του Τµήµατος πρωτίστως µέσω της παρακολούθησης των
µαθηµάτων και σεµιναρίων. Συµµετέχουν επίσης σε µουσικά σχήµατα του Τµήµατος, όπως η
ευρωπαϊκή και βυζαντινή χορωδία, σχήµατα κλασσικής µουσικής, παραδοσιακής µουσικής, έντεχνης
νεοελληνικής µουσικής. Κάθε Μάιο διοργανώνεται από το Τµήµα, συγκεκριµένα από τον αρµόδιο
καθηγητή σε συνεργασία µε το εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας, ο τριήµερος
«Μουσικός Μάης» στο πλαίσιο του οποίου εκτελούνται µουσικές συνθέσεις των φοιτητών. Συχνά οι
φοιτητές µετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος.
8.3. Πώς κρίνετε τις υποδοµές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το Τµήµα;
Η ενηµέρωση της Βιβλιοθήκης µε σχετικά µε τα αντικείµενα του Τµήµατος δηµοσιεύµατα καθυστερεί.
Η χρονική απόσταση µεταξύ της παραγγελίας των τεκµηρίων και της αγοράς τους είναι ιδιαίτερα
µεγάλη. Ο κοινόχρηστος τεχνικός εξοπλισµός είναι επαρκής και ικανοποιητικός, όµως η αγορά του
καθυστερεί χρονικά. Δεν υπάρχει επάρκεια αιθουσών διδασκαλίας, εφ’ όσον το Τµήµα εξυπηρετείται µε
τρεις αίθουσες µικρής χωρητικότητας για τον αριθµό των φοιτητών του Τµήµατος. Δεν υπάρχει
επάρκεια γραφείων διδασκόντων: τα µέλη ΔΕΠ στεγάζονται ανά τρεις ή τέσσερεις σε ένα γραφείο. Τα
γραφεία δεν καθαρίζονται επαρκώς, τα δε κλιµατιστικά σώµατα δεν συντηρούνται. Ο χώρος της
Γραµµατείας του Τµήµατος διαθέτει ικανοποιητικό χώρο και εξοπλισµό. Δεν υπάρχουν χώροι για
Γραµµατείες Τοµέων ούτε χώρος συνεδριάσεων. Για τις συνεδριάσεις ο περιορισµένος χώρος της
Βιβλιοθήκης µετατρέπεται σε χώρο συνεδρίασης. Κατά την συγκεκριµένη διετία ένας καθηγητής του
Τµήµατος ορίσθηκε ως σύµβουλος των φοιτητών µε ΑΜΕΑ. Ειδικότερη υποστήριξη παρέχεται στους
φοιτητές µε ΑΜΕΑ από το Πανεπιστήµιο µέσω του συµβούλου καθηγητού. Για τις ανάγκες των
Συνεδρίων του Τµήµατος παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των αµφιθεάτρων του κεντρικού κτηρίου. Για
τιµητικές εκδηλώσεις παραχωρείται η Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστηµίου. Για µικρότερες
εκδηλώσεις καλλιτεχνικής φύσεως διατίθενται οι χώροι του Παλαιού Πανεπιστηµίου στην Πλάκα.
Μέλη ΔΕΠ του Τµήµατος κάνουν χρήση του πανεπιστηµιακού γυµναστηρίου στην Πανεπιστηµιούπολη
(Ζωγράφου).
8.4. Πώς κρίνετε τον βαθµό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του
Τµήµατος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου);
Το Τµήµα διαθέτει την δική του ιστοσελίδα µέσω της οποίας τα µέλη ΔΕΠ επικοινωνούν µε τους
φοιτητές (e-class) και την γραµµατεία (ηλεκτρονική γραµµατεία). Το διδακτικό έργο των µελών ΔΕΠ
υποστηρίζεται από δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου. Η Γραµµατεία υποστηρίζεται επίσης
αποτελεσµατικά από τις διαθέσιµες υπηρεσίες ΤΠΕ. Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο διαθέτει ποσοστό 70%
του συνόλου των µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος. Η ιστοσελίδα του Τµήµατος
ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, όχι µεγαλύτερα των 2 ή 3 µηνών.
8.5. Πώς κρίνετε τον βαθµό διαφάνειας και την αποτελεσµατικότητα στη χρήση υποδοµών και
εξοπλισµού;
Ο βαθµός διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας της χρήσης των υποδοµών και του εξοπλισµού του
Τµήµατος κρίνεται ικανοποιητικός. Διασφαλίζεται µε τη σύµφωνη γνώµη όλου του προσωπικού του
Τµήµατος.
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8.6. Πώς κρίνετε τον βαθµό διαφάνειας και την αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση οικονοµικών
πόρων;
Βάσει της σχετικής νοµοθεσίας για την λειτουργία των Πανεπιστηµίων το Τµήµα ακολούθησε την
σχετική διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισµού και κατανοµής πόρων βάσει των αναγκών
του και των επιλέξιµων δαπανών. Διαδικασία απολογισµού πραγµατοποιείται κατ’ έτος, ως εκ των
σχετικών θεσµίων του ΕΚΠΑ απαιτείται. Εφαρµόζεται µε πλήρη αποτελεσµατικότητα, καθώς η
επιτυχής ολοκλήρωσή του συναρτάται µε τη συνέχιση χρηµατοδότησης του Τµήµατος.

9. Συµπεράσµατα
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9.1. Ποια, κατά την γνώµη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σηµεία του Τµήµατος,
όπως αυτά προκύπτουν µέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης;
Θετικά σηµεία κρίνονται τα εξής:
• Η ευρύτητα της δραστηριοποίησης των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος σε ποικίλες ερευνητικές
περιοχές και σχετικά γνωστικά αντικείµενα η οποία προσδίδει στο Τµήµα διεπιστηµονικό
χαρακτήρα.
• Η ιδιαίτερη έµφαση που δίδεται στη σύνδεση των ερευνητικών ενδιαφερόντων των µελών
ΔΕΠ µε τη διδασκαλία, ούτως ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να
εκτιµήσουν τα κύρια ερευνητικά ερωτήµατα και τις µεθοδολογίες των επιµέρους πεδίων.
• Η ιδιαίτερη έµφαση στη διάσωση και προβολή της εθνικής µουσικής κληρονοµιάς, της
διάσωση και προβολή αρχαίας, βυζαντινής, δηµοτικής και έντεχνης µουσικής δηµιουργίας.
• Η ιδιαίτερη, επίσης, έµφαση στην αυτόνοµη και συγκριτική µελέτη της µουσικής σε
παγκόσµια και διαχρονική προοπτική: οι µουσικές των διαφόρων πολιτισµών και η λεγόµενη
«µουσική του κόσµου».
• Η εστίαση στην διεπιστηµονική προσέγγιση της µουσικής και η ανάπτυξη της σχετικής
µεθοδολογίας και επιστηµολογίας.
• Το πλήθος των προσφερόµενων µαθηµάτων, που υπερτερεί έναντι των αντίστοιχων
προγραµµάτων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής λόγω του πλήθους των γνωστικών αντικειµένων.
• Η ποικιλία του εξεταστικού συστήµατος που συµπεριλαµβάνει σεµιναριακές εργασίες και
εργαστηριακές ασκήσεις (στα πλαίσια µαθηµάτων και σεµιναρίων), στη διεύθυνση µουσικών
συνόλων (χορωδία και συµφωνική ορχήστρα) και στην Πληροφορική.
• Το νέο πρόγραµµα σπουδών που περιλαµβάνει τόσο κατευθύνσεις όσο και την υποχρεωτική
πτυχιακή εργασία (εφαρµοζόµενο ήδη από το έτος 2010-2011).
• Οι µεταπτυχιακές και ιδίως οι διδακτορικές σπουδές, τα ερευνητικά προγράµµατα και τα
εργαστήρια, που προάγουν σε πολύ µεγάλο βαθµό την πρωτότυπη έρευνα µε αντικείµενο τη
µουσική.
• Η καταχώρηση εκπαιδευτικού υλικού στην υπηρεσία e-class, που βοηθά αποφασιστικά στην
προσπάθεια των διδασκόντων.
• Η θεσµική απορρόφηση των αποφοίτων του Τµήµατος στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση µέσω των διαγωνισµών του ΑΣΕΠ.
• Το πνεύµα σύµπνοιας και συνεργασίας µεταξύ διδασκόντων που χαρακτηρίζει το Τµήµα, που
διαφέρει αισθητά από άλλα Τµήµατα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις συνδιδασκαλίας
µαθηµάτων.
• Το απόλυτα ικανοποιητικό ερευνητικό, επιστηµονικό και συγγραφικό έργο των µελών ΔΕΠ
του Τµήµατος (δεδοµένων των γενικότερων προβληµάτων ερευνητικών υποδοµών στην
Ελλάδα), το οποίο υπερτερεί των αντίστοιχων µελών ΔΕΠ άλλων τµηµάτων µουσικών
σπουδών στην ηµεδαπή. Επίσης, η πολύ σηµαντική αναγνώριση του ερευνητικού έργου των
µελών ΔΕΠ, των διδακτόρων και των λοιπών ερευνητών, αλλά και η συνολική τους
προσφορά στην επιστήµη.
• Η διοργάνωση σηµαντικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων µε πανελλήνια και διεθνή
προβολή από το Τµήµα (σε απόλυτα εθελοντική βάση), στις οποίες και το ίδιο ενεργά
συµµετέχει.
•
•
•

•

Αρνητικό στοιχείο είναι η µη ικανοποιητική αναλογία µεταξύ αριθµού διδασκόντων και
αριθµού φοιτητών λόγω της υποστελέχωσης του Τµήµατος.
Η έλλειψη ειδικών πρακτικών µαθηµάτων µουσικών οργάνων, θέµα το οποίο απασχολεί
αρκετό καιρό το Τµήµα.
Η περιορισµένη πρακτική – παιδαγωγική άσκηση των φοιτητών µας στα µουσικά σχολεία της
χώρας, αλλά και σε άλλους χώρους, όπως πολιτιστικοί φορείς (µουσεία, αίθουσες
συναυλιών), µέσα µαζικής ενηµέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση), επιστηµονικά και
εκπαιδευτικά ιδρύµατα κ.λπ.
Η ισχνή σχετική βιβλιογραφία (σε επίπεδο συγγραµµάτων – εγχειριδίων κατάλληλων για
φοιτητές), η οποία δηµιουργεί κενά, τα οποία καλούνται να καλύπτουν οι διδάσκοντες µε την
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•
•

•

παροχή γενικών συγγραµµάτων ή και σηµειώσεων των οποίων η σύνταξη καταναλίσκει
πολύτιµο χρόνο.
Η απουσία θεσµικής µέριµνας για την οργάνωση σεµιναρίων και οµιλιών, τα οποία γίνονται
µόνον ευκαιριακά.
Η έλλειψη χώρων και υποδοµών περιγράφει µια κατάσταση που ταλανίζει πολλά από τα ΑΕΙ
στην Ελλάδα και η πραγµατικότητα δεν είναι διαφορετική για το Τµήµα µας. Μέριµνα λοιπόν
πρέπει να ληφθεί για:
(α) εξεύρεση επαρκών ειδικά εξοπλισµένων χώρων διδασκαλίας, ώστε να µην δηµιουργείται
συνωστισµός φοιτητών, τουλάχιστον στα υποχρεωτικά µαθήµατα· (β) γραφεία για τους
διδάσκοντες· (γ) επαύξηση της χωρητικότητας και του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, που ήδη
καθίσταται δυσλειτουργική, λόγω και του γεγονότος ότι έχει µόνο ένα συµβασιούχο
βιβλιοθηκόνοµο και έναν υπάλληλο – Μέριµνα πρέπει να ληφθεί και για την βελτίωση της
Βιβλιοθήκης σε υλικό, τεκµήρια (π. χ. περιοδικά) και τεχνολογικές υποδοµές· (δ) βελτίωση
των τεχνολογικών υποδοµών ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούνται εύκολα και να είναι
λειτουργικές για όλους τους διδάσκοντες.

9.2. Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων και ενδεχόµενους κινδύνους από
τα αρνητικά σηµεία;
Ασφαλώς όλα τα θετικά σηµεία τα οποία θεωρήθηκαν στόχοι από το Τµήµα και επετεύχθησαν
µπορούν να αξιοποηθούν περαιτέρω για την ανάπτυξη του Τµήµατος τόσο στο πλαίσιο της
διδασκαλίας όσο και στο πλαίσιο της έρευνας αλλά και συνεργασίας του Τµήµατος µε εξωτερικούς
φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µουσικής.
Η χαµηλή αναλογία µεταξύ διδασκόντων και φοιτητών είναι ένα σοβαρό πρόβληµα στην πραγµάτωση
του υπάρχοντος προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών. Η συστηµατική κατ’ έτος µείωση του
αριθµού των διδασκόντων υποστελεχώνει επικίνδυνα το Τµήµα, το οποίο θα οδηγηθεί προοδευτικά σε
µη επιθυµητή συρρίκνωση του εν λόγω προγράµµατος. Παρ’ όλο που το Τµήµα διαθέτει εξοπλισµό
µουσικών οργάνων όλων των ειδών, η υποστελέχωση δεν επιτρέπει την διδασκαλία των σχετικών
µαθηµάτων µουσικών οργάνων, µια κατεύθυνση την οποία εδώ και χρόνια το Τµήµα επιθυµεί να
καλλιεργήσει, κάτι που µάλιστα επίµονα ζητείται από τους φοιτητές. Η έλλειψη θέσεων ασκουµένων
στα Μουσικά Σχολεία της χώρας και σε άλλους πολιτιστικούς φορείς στερεί από τους φοιτητές µας
την απαραίτητη πρακτική – παιδαγωγική άσκηση. Η οικονοµική αδυναµία για την οργάνωση
σεµιναρίων ή οµιλιών µε προσκεκληµένους ερευνητές από άλλα Ιδρύµατα της χώρας ή του
εξωτερικού στερεί από τα µέλη ΔΕΠ σηµαντικές ερευνητικές συνεργασίες και από τους φοιτητές την
επαφή µε επιστήµονες και την έρευνά τους. Οι καθυστερήσεις στην αγορά βιβλιογραφικού υλικού για
την Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, που µπορεί να ξεπεράσει και το έτος, αλλά και ο µικρός αριθµός των
τίτλων που εντέλει φθάνουν στη Βιβλιοθήκη αποβαίνει εις βαρος τόσο της έρευνας των µελών ΔΕΠ
όσο και της µελέτης των φοιτητών.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Έκδοση 2.0

Δεκέµβριος 2017

37

10. Σχέδια βελτίωσης
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10.1. Περιγράψτε το βραχυπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των
αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων.
Η βελτίωση της συνεργασίας µε εκπαιδευτικούς φορείς για την παιδαγωγική άσκηση των φοιτητών
θα αποτελέσει βασικό στόχο του Τµήµατος.
Η άρση των αρνητικών σηµείων (αδυναµία πρόσκλησης ερευνητών και οµιλητών, οργάνωσης
Συνεδρίων, ερευνητικών προγραµµάτων, πρόσληψη διδασκόντων µουσικών οργάνων, έλλειψη
επαρκών χώρων κ.λπ.) απαιτεί χρηµατοδότηση του Τµήµατος. Κανείς από τους στόχους του
Τµήµατος δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς πόρους.

10.2. Περιγράψτε το µεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των αρνητικών
και την ενίσχυση των θετικών σηµείων.
Εφ’ όσον δηµιουργηθούν οι κατάλληλες οικονοµικές συνθήκες για την άρση των ανωτέρω
αναφεροµένων αρνητικών σηµείων, το Τµήµα θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες (πρόσκληση
ερευνητών και οµιλητών, οργάνωση Συνεδρίων, ενίσχυση και υλοποίηση ερευνητικών
προγραµµάτων των µελών ΔΕΠ, διδασκαλία µουσικών οργάνων κ.λπ.) προκειµένου να
πραγµατώσει τον σχεδιασµό του (ίδρυση µουσικού-ερευνητικού αρχείου, προώθηση των
υπαρχουσών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ενεργή παρέµβαση στη µουσική εκπαίδευση και στην
εν γένει µουσική ζωή της χώρας, µεταστέγαση του Τµήµατος σε χώρους µε κατάλληλες υποδοµές
και εξοπλισµό, εισαγωγή µαθηµάτων µουσικών οργάνων και σύνθεσης).

10.3. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύµατος.
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Να διευκολυνθούν οι διαδικασίες προκήρυξης και επιλογής νέων µελών ΔΕΠ, τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού.
Να υποστηριχούν οικονοµικά τα ερευνητικά προγράµµατα των µελών ΔΕΠ.
Να διατεθούν περισσότερες αποκλειστικές για το Τµήµα αίθουσες διδασκαλίας µε τον
κατάλληλο οπτικοακουστικό εξοπλισµό (ηχητικά και οπτικά συστήµατα), δεδοµένης
µάλιστα της λειτουργίας µεταπτυχιακών προγραµµάτων.
Να διατεθούν γραφεία στους διδάσκοντες, οι οποίοι συστεγάζονται ανά τρεις ή ανά
τέσσερις ή δεν έχουν καθόλου γραφεία.
Να διατεθεί περισσότερος χώρος στη Βιβλιοθήκη και στα εργαστήρια.
Να διατεθεί µια αίθουσα εξοπλισµένη ειδικά για το µάθηµα της Μουσικής Πληροφορικής.
Να διατεθεί αίθουσα συνδριάσεων για τις γενικές συνελεύσεις, τις συναντήσεις των τοµέων
και άλλες διοικητικές και επιστηµονικές δραστηριότητες ή τα σεµινάρια, ώστε να
αποσυµφορηθεί η Βιβλιοθήκη και οι λιγοστές αίθουσες διδασκαλίας του Τµήµατος.
Να ενισχυθεί η Γραµµατεία και να προβλεφθούν Γραµµατείες τοµέων και εργαστηρίων.
Να διατεθούν κατάλληλοι χώροι για τις δοκιµές των καλλιτεχνικών σχηµάτων.
Να υποστηριχθούν οικονοµικά τα καλλιτεχνικά σχήµατα, τα οποία συντελούν στη
γενικότερη προβολή του Πανεπιστηµίου (π.χ. διευκόλυνση εξορµήσεων στο εσωτερικό και
το εξωτερικό).
Να εξασφαλισθεί κονδύλιο για την καθαριότητα των χώρων του Τµήµατος. Διδάσκοντες
και φοιτητές ζουν καθηµερινά σε έναν υγιεινοµικά επικίνδυνο περιβάλλον, δεδοµένου ότι
το κτήριο δεν καθαρίζεται ενίοτε για εβδοµάδες, δεν γίνεται αποκοµιδή των απορριµάτων
ούτε από τους κάδους των διαδρόµων, ούτε από τα γραφεία των καθηγητών, ούτε από τις
αίθουσες διδασκαλίας, ούτε καν από τις τουαλέτες.
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10.4. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία.
•
•
•
•
•

Να επανεξετασθεί το σύστηµα εισαγωγής φοιτητών στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών, ώστε
να επιλέγονται οι κατάλληλοι για επιστηµονικές και καλλιτεχνικές µουσικές σπουδές.
Να διευκολυνθεί η πρόσληψη καθηγητών µουσικών οργάνων (καθορισµός νοµικού
πλαισίου), τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών.
Να αυξηθούν τα κονδύλια που διατίθενται στην παιδεία και την έρευνα.
Να περιορισθούν οι παρεµβάσεις του Κράτους στη ζωή των Πανεπιστηµίων, προς την
κατεύθυνση της ανεξαρτητοποίησής τους.
Να εξασφαλισθεί κονδύλιο για την καθαριότητα των χώρων του Τµήµατος.
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11. Πίνακες
Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας.
(Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεµµένα κενό)
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ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αριθµός προσφερόµενων κατευθύνσεων: 4
Αριθµός µεταπτυχιακών προγραµµάτων: 2
Ακαδηµαϊκά έτη 2014-2015 / 2015-2016 (το τρέχον έτος είναι το 2015-16)
Σχετικ
ός
πίνακ
ας

Ακαδηµαϊκό έτος

Τρέχον
έτος
(Τ)*

Τ-1

#1

Συνολικός αριθµός µελών ΔΕΠ

21

22

#1

Λοιπό προσωπικό

6

6

#2

Συνολικός αριθµός προπτυχιακών φοιτητών σε
κανονικά έτη φοίτησης (ν Χ 2)

742

803

#3

Προσφερόµενες από το Τµήµα θέσεις στις
πανελλαδικές

60

60

#3

Συνολικός αριθµός νεοεισερχοµένων φοιτητών

83

66

#7

Αριθµός αποφοίτων

60

40

#6

Μ.Ο. βαθµού πτυχίου

7,5

7,5

#4

Προσφερόµενες από το Τµήµα Θέσεις ΠΜΣ

64

-

#4

Αριθµός αιτήσεων για ΠΜΣ

67

-

Συνολικός αριθµός µαθηµάτων για την
απόκτηση πτυχίου

52

52

# 12.1 Σύνολο υποχρεωτικών µαθηµάτων (Υ)

23

23

# 12.1 Συνολικός αριθµός προσφερόµενων µαθηµάτων
επιλογής

;;

;;

68

215

175

374

0

0

# 12.1

# 15

Συνολικός αριθµός δηµοσιεύσεων ΔΕΠ

# 16

Αναγνώριση ερευνητικού έργου (σύνολο)

# 17

Διεθνείς συµµετοχές

Τ-2

Τ-3

Τ-4

Τ-5

* Πρόκειται για το ακαδηµαϊκό έτος (δύο συνεχόµενα ακαδηµαϊκά εξάµηνα), στο οποίο αναφέρεται η
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.
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