
Τίτλος 
Μαθήματος 

Μορφολογία και Δομή 

Κωδικός 
Μαθήματος 

MUC 670 

Τύπος 
μαθήματος 

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο έτος, 1ο ή 2ο εξάμηνο 

Όνομα 
Διδάσκοντα 

Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι 6 
τηλεσυναντήσεις 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Δ/Ι 

Στόχος 
Μαθήματος 

Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικίωση με διάφορες σύγχρονες 
μορφολογικές και δομικές προσεγγίσεις σε έργα ορόσημα των 20ου /21ου 
αιώνα και η καταγραφή συγκεκριμένων μεθόδων ταξινόμησης και 
ιεράρχησης δομικών και μορφολογικών στοιχείων 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες  θα 
είναι σε θέση να: 

 Αξιολογούν και αναλύουν τις κύριες παραμέτρους που 
επηρεάζουν την μορφολογία και δομή ενός μουσικού έργου 

 Συσχετίζουν τις δομές έργων από άλλες μορφές Τέχνης με 
δομικά στοιχεία του Μουσικού Έργου 

 Ταξινομούν μουσικά ‘δομικά υλικά’ ως μέρος της Συνθετικής 
Διαδικασίας 

 Αναγνωρίζουν δομικά στοιχεία μουσικών έργων από ποικίλα 
ρεύματα της Μουσικής του 20ου και 21ου αιώνα 

 Προσχεδιάζουν τη μορφολογία ενός έργου του οποίου η 
δημιουργία του βρίσκεται εν εξελίξει 

 Αντιλαμβάνονται τις σχέσεις Δομικής Φόρμας και 
Μορφολογικής Φόρμας με την Ανάπτυξη και Συνοχή ενός 
Έργου κατά τη διάρκεια της Συνθετικής Διαδικασίας 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα δοθεί η ευκαιρία παρατήρησης, 
καταγραφής και συζήτησης των τρόπων με τους οποίους οι συνθέτες 
στον 20ο και 21ο αιώνα προσέγγισαν τις έννοιες Δομή και Μορφολογία. 
Συγκεκριμένα, θα γίνουν αναλύσεις έργων που αντιπροσωπεύουν τα 
κύρια σύγχρονα μουσικά ρεύματα (20ου και 21ου αιώνα) στον χώρο της 
έντεχνης δυτικής μουσική με σκοπό να προβληθεί η αξία και η σημαντική 
επίδραση που έχει στην συνθετική διαδικασία η ταξινόμηση και 
ιεράρχηση του μουσικού/δομικού υλικού. Αναμένεται στο τέλος του 



μαθήματος, μέσα από συγκεκριμένες και κατευθυνόμενες ασκήσεις 
Σύνθεσης, οι φοιτητές να αξιοποιήσουν τις έννοιες Δομή – Υλικό – Μορφή 
στην προσωπική τους εργογραφία. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 
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Αξιολόγηση 
 
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες αξιολόγησης  50% 
Τελική Εξέταση 50% 
 100% 
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