
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ  
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

Αγαπητοί φοιτήτριες, φοιτητές, καλώς ήρθατε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Η Γραμματεία του Τμήματος σας εύχεται καλές σπουδές και όμορφα φοιτητικά χρόνια. Για να 
διευκολυνθείτε στα πρώτα βήματά σας στο Πανεπιστήμιο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  για τα 
παρακάτω: 

 Η  έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020.  Σας καλούμε να ξεκινήσετε 
τις παρακολουθήσεις των μαθημάτων, παρά το γεγονός ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή σας 
στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Η Τελετή Υποδοχής των πρωτοετών θα γίνει την Τρίτη 6 
Οκτωβρίου. 

 Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων: Στην ιστοσελίδα του τμήματος στην καρτέλα «Σπουδές», 
μπορείτε να δείτε αναρτημένα το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 
(χειμερινού εξαμήνου) https://www.mus.auth.gr/spoydes/ptyxio-mousikon-spoudon/programma-
mathimaton/ Επίσης από την ηλεκτρονική εφαρμογή Classschedule του ΑΠΘ 
https://classschedule.auth.gr μπορείτε να έχετε πληροφορίες σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα 
μαθημάτων, τις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και τα προγράμματα των εξεταστικών περιόδων.  

         Τα μαθήματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 είναι τα: 

Αρμονία Ι  * 1ου εξαμήνου    Δια ζώσης σε ομάδες 
Πιάνο (Αρμονία, Συνοδεία) Ι * 1ου εξαμήνου    Δια ζώσης σε ομάδες 
Φωνητική και ακουστική καλλιέργεια Ι * 1ου εξαμήνου    Δια ζώσης σε ομάδες 
Χορωδία I 1ου εξαμήνου    Δια ζώσης 
Ιστορία της μουσικής (αρχαιότητα–16ος 
αιώνας) 

1ου εξαμήνου    Εξ αποστάσεως και τρεις δια 
ζώσης συνεδρίες στο εξάμηνο 

Εισαγωγή στη μουσικολογία/μουσικές 
επιστήμες 

1ου εξαμήνου    Εξ αποστάσεως και τέσσερις δια 
ζώσης συνεδρίες στο εξάμηνο 

Εισαγωγή στην ελληνική δημοτική 
μουσική  

1ου εξαμήνου    Εξ αποστάσεως 

Εισαγωγή στη μουσική 
τεχνολογία/πληροφορική (ομάδα Ι) 

1ου εξαμήνου    Εξ αποστάσεως – Πρώτο μάθημα 
δια ζώσης σε  μικρές ομάδες 

Στοιχεία αναγεννησιακής αντίστιξης   3ου εξαμήνου –προαιρετικά  Δια ζώσης 
Ιστορία της μουσικής (20ος αιώνας–
σήμερα)  

3ου εξαμήνου –προαιρετικά  Μικτός τρόπος – βλέπε ωρολόγιο 
πρόγραμμα μαθημάτων 

Θεωρία και πράξη ψαλτικής τέχνης   3ου εξαμήνου –προαιρετικά  Δια ζώσης 

 Δήλωση μαθημάτων: Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο. Ο φοιτητής/τρια 
μπορεί να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε μαθήματα που δήλωσε στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Η 
υποβολή δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του 2020-21, θα γίνει από 12.10.2020 - 
25.10.2020 και μόνον ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΠΘ: 
https://sis.auth.gr/ 

Προσοχή: Κατά το πρώτο έτος φοίτησης υπάρχει αυτόματη δήλωση των παραπάνω μαθημάτων  από 
τη Γραμματεία του Τμήματος για όλους τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες,  με στόχο την εστίαση 
των φοιτητών/τριών στα μαθήματα υποδομής και στα εισαγωγικά μαθήματα.  Κατά το 2ο έτος 
μπορούν να δηλωθούν πέρα από την αυτόματη δήλωση των Υποχρεωτικών και μαθήματα  Επιλογής, 
εφόσον υπάρχει περιθώριο μονάδων ECTS στη δήλωση.  

Για τα μαθήματα που εμφανίζονται με αστερίσκο *, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε διδάσκοντα/σουσα 
και τμήμα μέσα στην προθεσμία των ηλεκτρονικών δηλώσεων. 

 Δήλωση εξαμήνου: Η δήλωση εξαμήνου καθώς και η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε 
εξάμηνο και γίνεται μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://sis.auth.gr. Για το πρώτο εξάμηνο δεν 

https://www.mus.auth.gr/spoydes/ptyxio-mousikon-spoudon/programma-mathimaton/
https://www.mus.auth.gr/spoydes/ptyxio-mousikon-spoudon/programma-mathimaton/
https://classschedule.auth.gr/
https://sis.auth.gr/
https://sis.auth.gr/


είναι απαιτείται δήλωση εξαμήνου καθώς γίνεται αυτόματα με την εγγραφή. Για τα επόμενα εξάμηνα 
θα πρέπει να γίνεται από εσάς. 

 

 Ιστοσελίδα Τμήματος – Ανακοινώσεις: Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που θα χρειαστείτε για 
τις σπουδές σας στο Τμήμα είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών:  
http://www.mus.auth.gr 
Σας συστήνουμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Τμήματος: 
https://www.mus.auth.gr/tmima/anakoinoseis/ 
Επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε και από την επίσημη σελίδα του Τμήματος στο Facebook, κάνοντας 
like στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.facebook.com/mousikonspoudon 

 Οδηγός Σπουδών: Όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών του 
Τμήματος βρίσκονται στον Οδηγό Σπουδών που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο 
παρακάτω σύνδεσμο: https://www.mus.auth.gr/spoydes/ptyxio-mousikon-spoudon/odigos-
spoudon/ 

 Ιδρυματικός Λογαριασμός: Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο Τμήμα (ταυτοπροσωπία στη 
Γραμματεία του Τμήματος), θα πρέπει να δημιουργήσετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας, με τον οποίο 
θα μπορείτε να συνδέεστε σε όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΑΠΘ. Υπεύθυνο για τους 
ιδρυματικούς λογαριασμούς και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι το ΚΗΔ (Κέντρο Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου:  http://it.auth.gr   (τηλ. 2310999000) 

 Ακαδημαϊκή  ταυτότητα (Πάσο): Για την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας που έχει και χρήση 
δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο), οι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην 
ιστοσελίδα https://register.auth.gr/, μετά τη δημιουργία του ιδρυματικού τους λογαριασμού. 

 Διανομή συγγραμμάτων:  Η επιλογή και διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό 
και εαρινό εξάμηνο, σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας,  γίνεται μέσω της διαδικτυακής 
υπηρεσίας ΕΥ∆ΟΞΟΣ http://eudoxus.gr. Η προθεσμία δήλωσης διδακτικών συγγραμμάτων θα 
ανακοινωθεί.   

 Σημειώσεις και υλικό μαθημάτων (E-learning): Στο δικτυακό τόπο https://elearning.auth.gr/ 
φιλοξενείται  το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων  του Α.Π.Θ., το οποίο απευθύνεται 
στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.  Μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-learning, μπορείτε 
να εγγράφεστε στα μαθήματα σας για να έχετε επικοινωνία με τους διδάσκοντες σας και να 
ενημερώνεστε για το περιεχόμενο των μαθημάτων. 

 Σίτιση στη Φοιτητική Λέσχη: Στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης Θέρμης λειτουργεί παράρτημα 
της φοιτητικής λέσχης, στον οποίο μπορείτε να σιτίζεστε τις καθημερινές ημέρες και μόνο για 
το μεσημεριανό γεύμα. 
Ο κεντρικός χώρος της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης (Εγνατίας & 3ης Σεπτεμβρίου) λειτουργεί 
όλες τις μέρες της εβδομάδας και για όλα τα γεύματα. 
Πληροφορίες για τη σίτιση: http://dps.auth.gr/el/feeding 
Μέχρι να εκδοθούν οι κάρτες σίτισης, για τους πρωτοετείς φοιτητές, η σίτιση θα παρέχεται με την 
επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής. 

  Πληροφορίες για τη στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες: http://dps.auth.gr/el/housing 

 Οδηγός Επιβίωσης: http://www.dps.auth.gr/el/info/main 

 Εισαγωγή στην Κατεύθυνση Σύνθεσης: Όσοι ενδιαφέρονται να εισαχθούν στην Κατεύθυνση 
Σύνθεσης θα πρέπει να παρακολουθήσουν και τα παρακάτω μαθήματα κατά τη φετινή ακαδημαϊκή 
χρονιά: 

1. Ιστορία της μουσικής (20ος αιώνας–σήμερα) (Χειμερινού εξαμήνου) 
2. Εισαγωγή στη σύνθεση (Εαρινού εξαμήνου) 

 
           
                Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά  
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     Από τη Γραμματεία  
  του  

        Τμήματος Μουσικών Σπουδών 


