
Τίτλος 
Μαθήματος 

Διαθεματικές Προσεγγίσεις στη Σύνθεση 

Κωδικός 
Μαθήματος 

MUC 680 

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 προβολή της δυναμικής σχέσης που 
προκύπτει από συνέργειες μεταξύ της Μουσικής και άλλων μορφών 
Τέχνης.Συγκεκριμένα, το μάθημα στοχεύει να αναδείξει τον ζωτικής 
ζημασίας ρόλο της συγγραφής μουσικής ως ‘Τέχνης εν Χρόνω’ σε 
συνέργειες με ‘Τέχνες εν Χόρω’ (χορού, εικόνας, δρώμενου κ.α.). 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

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

 Αντιλαμβάνονται τη ‘θέση’ της μουσικής όταν αυτή πρόκειται 
να χρησιμοποιηθεί για να αναδείξει ή να επενδύσει μια άλλη 
μορφή Τέχνης 

 Συνθέτουν μουσική για εικόνα, χορό/εικαστικό δρώμενο/ ως 
υπόκρουση σε λόγο 

 Συνθέτουν μουσική για στίχους και ποίηση (μελοποίηση) 
 Κατανοούν τις επαγγελματικές ανάγκες που προκύπτουν από 

διάφορες και συγκεκριμένες διαθεματικές συνέργειες  
 Διαμορφώνουν ορθή στάση ως επαγγελματίες Συνθέτες στις 

περιπτώσεις όπου είναι μέρος ενός διαθεματικού 
καλλιτεχνικού εγχειρήματος 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα δοθεί η ευκαιρία παρακολούθησης 
και ανάλυσης διαφόρων διαθεματικών προσεγγίσεων όπου η μουσική ως 
Τέχνη αξιολογείται ως μέρος ενός μεγαλύτερου καλλιτεχνικού 
παράγωγου. Μέσα από ανάλυση διαφόρων μελετών περίπτωσης 
συνεργειών θα εξαχθούν συμπεράσματα για τις επαγγελματικές ανάγκες, 
στάσεις και πρακτικές που τηρούνται. Το μάθημα θα περιλαμβάνει 
συγραφή μουσικής για τουλάχιστον δύο περιπτώσεις όπου ο Συνθέτης 
οφείλει να συνεργαστεί με κάποιο καλλιτέχνη από άλλη μορφή τέχνης. 
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Αξιολόγηση 
 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες αξιολόγησης  50% 
Τελική Εξέταση 50% 
 100% 
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