
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙI 
 
Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 θα γίνει το πρώτο μάθημα "Μουσική Ανάλυση ΙΙ" σε δύο τμήματα 
από τους διδάσκοντες Κώστα Τσούγκρα (12:00-15:00) και Κώστα Χάρδα (15:00-18:00). Κάθε τμήμα θα 
έχει 35-45 περίπου ενεργούς φοιτητές (κυρίως δευτεροετείς). Οι φοιτητές που σκοπεύουν να 
παρακολουθήσουν το μάθημα σε αυτό το εξάμηνο καλούνται να δηλώσουν την συμμετοχή τους σε ένα 
από τα δύο τμήματα προσθέτοντας το όνομά τους και τα στοιχεία που ζητούνται στο παρακάτω online 
Google document το συντομότερο δυνατό (για την καλύτερη διαχείριση των τμημάτων, μέχρι την 
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου): 
 
https://docs.google.com/document/d/10xggW67eE8igpy5xlmFRjjGby6V1KOWvwS6dtDP2fOg/edit?us
p=sharing 
 
Οι φοιτητές που έχουν ξαναπαρακολουθήσει το μάθημα και δεν χρειάζονται παρουσίες γιατί έχουν 
συμπληρώσει το παρουσιολόγιό τους σε προηγούμενο έτος, θα πρέπει επίσης να δηλώσουν διδάσκοντα 
μπαίνοντας σε ένα από τα δύο τμήματα. 
 
Τα μαθήματα θα γίνονται, για όσο διάστημα χρειαστεί, αποκλειστικά με τηλεκπαίδευση. Αν οι συνθήκες 
αλλάξουν, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. 
 
H online παρακολούθηση του μαθήματος μπορεί να γίνει μέσω των εξής συνδέσεων στο zoom (προσοχή: 
για την είσοδο στο μάθημα απαιτείται ο φοιτητής να κάνει login στο zoom μέσω του ιδρυματικού 
λογαριασμού του, βλ. οδηγίες παρακάτω): 
 
Για το τμήμα του Κώστα Τσούγκρα (12:00-15:00) 
https://authgr.zoom.us/j/98214170144?pwd=UG1QQWI2NGlYYUNkcnR0SVRwR3NsUT09 
 
Για το τμήμα του Κώστα Χάρδα (15:00-18:00) 
https://authgr.zoom.us/j/98841450695?pwd=NnRjMGlWVkNGbkpIVm1jZFV5ODdWQT09 
 
Οι φοιτητές θα μπορούν κατά την διάρκεια του εξαμήνου να κατεβάζουν υλικό από το elearning και να 
στέλνουν τις εργασίες τους στα emails των διδασκόντων (tsougras@mus.auth.gr και 
kchardas@mus.auth.gr), χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το ιδρυματικό τους email και 
ενσωματώνοντας στο σώμα του κειμένου το όνομά τους και τον ΑΕΜ τους. 
 
Η παρουσία όλων των φοιτητών που θα δηλώσουν/παρακολουθήσουν στο εαρινό εξάμηνο 2020-2021 
το μάθημα ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ κρίνεται απαραίτητη σε ένα από τα τμήματα του μαθήματος την 
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου. 
 
 
Οδηγίες για σύνδεση στο zoom μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού: 
- Ανοίγουμε το zoom στον υπολογιστή μας και αν χρειαστεί κάνουμε log out από κάποιο άλλο 
λογαριασμό για να βγούμε στην αρχική οθόνη 
- Στην αρχική οθόνη επιλέγουμε Sign In 
- Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε Sign In with SSO 
- Στην επόμενη οθόνη γράφουμε authgr στο πεδίο "your company domain" και πατάμε Continue 
- Το πρόγραμμα θα μας βγάλει στην σελίδα του ΑΠΘ, όπου θα κάνουμε είσοδο χρησιμοποιώντας το 
ιδρυματικό email μας και τον αντίστοιχο κωδικό, επιτρέποντας κατόπιν το άνοιγμα του zoom 
- Όταν ανοίξει ξανά το zoom είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε το zoom link που έχει δοθεί παραπάνω για 
να συνδεθούμε στο μάθημα 
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