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Μεθοδολογια Έρευνας στη Μουσική 
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μαθήματος 

Υποχρεωτικό 
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Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο έτος, 1ο εξάμηνο 

Όνομα 
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Θα ανακοινωθεί 
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εβδομάδα 

Μέχρι 6 
τηλεσυναντήσεις

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Δ/Ι 

Στόχος 
Μαθήματος 

To μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις κυριότερες 
μορφές έρευνας στη μουσική καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ακαδημαϊκού γραψίματος και σχεδιασμού έρευνας. Έμφαση θα δοθεί στην 
μελέτη και ανάλυση δημοσιευμένων μελετών και στην κριτική θεώρηση 
των σημαντικών μεθοδολογικών ζητημάτων μουσικής έρευνας, διαδικασία 
μέσα από την οποία οι φοιτητές θα δομήσουν και θα εκπονήσουν τελικά 
τη δική τους ερευνητική πρόταση.  

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένονται να είναι 
σε θέση να:  

 Επεξηγούν τις κύριες σχολές ερευνητικής σκέψης και τη σημασία 
τους για την εξέλιξη της μουσικής. 

 Περιγράφουν και συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων 
ερευνητικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη μουσική. 

 Αναλύουν κριτικά ένα ευρύ φάσμα δημοσιευμένης έρευνας στη 
μουσική.  

 Χρησιμοποιούν και αξιολογούν έντυπα και ηλεκτρονικά 
ερευνητικά εργαλεία στη μουσική. 

 Αναπτύξουν δεξιότητες στο ακαδημαϊκό γράψιμο.  
 Διενεργούν βιβλιογραφική ανασκόπηση στον τομέα της μουσικής 

ειδικότητας τους. 
 Αναπτύσσουν Ερευνητική Πρόταση επιλέγοντας τις κατάλληλες 

διαδικασίες και προσεγγίσεις ανάλογα με τους ερευνητικούς 
στόχους που έχουν τεθεί. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Μέσα από τη σεμιναριακή μορφή των διαλέξεων οι φοιτητές θα έρθουν σε 
επαφή με τα βασικά είδη έρευνας στη μουσική (φιλοσοφική έρευνα, 
ιστορική έρευνα, συγκριτική έρευνα, εμπειρική έρευνα κτλ) καθώς και τις 
κύριες μεθόδους έρευνας (ποσοτική, ποιοτική, μικτή). Δημοσιευμένες 



έρευνες στη μουσική θα χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα, ώστε να 
αναλυθούν τα χαρακτηριστικά και οι σύγχρονες τάσεις στις ποσοτικές 
μεθόδους έρευνας (περιγραφική έρευνα, πειραματικοί σχεδιασμοί, 
επισκόπηση με ερωτηματολόγιο κτλ.), στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας 
(ατομική και ομαδική συνέντευξη, παρατήρηση, εθνογραφία, μελέτη 
περίπτωσης, έρευνα δράσης κτλ.) καθώς και στα μοντέλα μικτής 
ερευνητικής μεθοδολογίας. 

Στα πλαίσια του μαθήματος θα συζητηθούν ακόμη τα κριτήρια 
αξιολόγησης έρευνας, με ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα εγκυρότητας, 
αξιοπιστίας, γενικευσιμότητας, πνευματικής ιδιοκτησίας και δεοντολογίας. 
Οι φοιτητές θα διεξάγουν κριτική άρθρων στη δική τους μουσική 
ειδικότητα, μέσα από την οποία θα κληθούν να εφαρμόσουν τα κριτήρια 
αξιολόγησης και να αναλύσουν ποικίλες οντολογικές, επιστημολογικές, 
αξιολογικές και μεθοδολογικές παραδοχές σε σχέση με τις διάφορες 
σχολές έρευνας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα προσεγγίσουν τα πέντε 
κεφάλαια της ερευνητικής έκθεσης (το πρόβλημα, ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας, μεθοδολογία, αποτελέσματα, συμπεράσματα). 

Ταυτόχρονα με το θεωρητικό υπόβαθρο που θα οικοδομείται, μέρος κάθε 
διάλεξης θα αφιερώνεται στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ακαδημαϊκής 
γραφής και διερεύνησης. Σημαντικότατη πτυχή του μαθήματος αποτελεί η 
εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση έντυπων και ηλεκτρονικών 
ερευνητικών εργαλείων στη μουσική, όπως βάσεις δεδομένων, κατάλογοι 
βιβλιοθηκών, δισκογραφίες, αρχεία με παρτιτούρες, βιβλιογραφίες και το 
διαδίκτυο. Ως μεταπτυχιακοί σπουδαστές, θα προσεγγίσουν ένα ευρύ 
φάσμα επιστημονικών περιοδικών μουσικής και θα μπορούν να 
πραγματοποιούν βιβλιογραφική έρευνα χρησιμοποιώντας τα ποικίλα 
μέσα της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Επίσης, θα μάθουν να 
χρησιμοποιούν τουλάχιστο ένα σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών 
(APA, Chicago κτλ.).  

Οι εργασίες του μαθήματος έχουν οργανωθεί ώστε σταδιακά οι φοιτητές 
να δομήσουν το τελικό project που είναι η εκπόνηση της Ερευνητικής τους 
Πρότασης. Έχοντας ευκαιρίες στα πλαίσια των διαλέξεων για να 
κριτικάρουν το δικό τους γράψιμο και το γράψιμο των συμφοιτητών τους, 
θα πραγματοποιήσουν βιβλιογραφική ανασκόπηση σε θέμα της επιλογής 
τους, εξασκώντας έτσι τις αρχές ακαδημαϊκής γραφής. Μέσα από αυτή τη 
διαλογική διαδικασία, θα στοχαστούν σε βάθος τα ερευνητικά ερωτήματα 
που έχουν θέσει, προτείνοντας τις  κατάλληλες μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις για να διερευνήσουν το δικό τους ερευνητικό πρόβλημα.  
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Αξιολόγηση 
 
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες αξιολόγησης  50% 
Τελική Εξέταση 50% 
 100% 
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