
Ένα πρόγραμμα που 
ισορροπεί αριστοτεχνικά  
τη θεωρία και πράξη  
της μουσικής, προάγοντας 
την επαγγελματική και 
καλλιτεχνική σας ανάπτυξη.



PROGRAM AT A GLANCE
Το προπτυχιακό πρόγραμμα 
στη Μουσική αποτελείται από 
έναν βασικό κορμό μαθημάτων 
μουσικής θεωρίας και πράξης 
προσφέροντας κατευθύνσεις 
εξειδίκευσης στους κυριότερους 
κλάδους της μουσικής. Θα 
εκπαιδευθείτε άρτια ώστε να 
αποκτήσετε τις ερμηνευτικές 
δεξιότητες ενός επαγγελματία 
μουσικού, καθώς και ένα ευρύ 
γνωστικό υπόβαθρο στην ιστορία 
και θεωρία της μουσικής, 
στη σύνθεση και τη μουσική 
ανάλυση. Ολοκληρώνοντας 
το πρόγραμμα, θα διαθέτετε 
τα απαραίτητα εφόδια για 
να σταδιοδρομήσετε ως 
επαγγελματίας στον χώρο της 
μουσικής.



PROGRAM AT A GLANCE
Βασικά Χαρακτηριστικά

του Προγράμματος
Διάρκεια Γλώσσα Μαθήματα Τρόπος παρακολούθησης

4 έτη  
πλήρους φοίτησης

Αγγλικά 39-47 Φυσική παρουσία  
στην τάξη

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος

Πολλές Ερμηνευτικές Επιλογές Στην κατεύθυνση Performance, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ κλασικής ή 

μοντέρνας μουσικής και να εξιδεικευθείτε είτε στο τραγούδι είτε σε κάποιο 

μουσικό όργανο. 

Ενεργή Μουσική Κοινότητα Θα σπουδάσετε με την πολύτιμη καθοδήγηση μουσικών και θεωρητικών με 

διεθνή εκπαίδευση και με αναγνωρισμένη καριέρα στην εγχώρια και διεθνή 

μουσική σκηνή.

Ερμηνευτική Δεινότητα Θα βελτιώσετε τις μουσικές σας δεξιότητες με μαθήματα στην  ανάπτυξη 

ακουστικών ικανοτήτων, τη μουσική θεωρία και ανάλυση, καθώς και στο 

κοινωνικοϊστορικό υπόβαθρο του μουσικού ρεπερτορίου.

Καλλιτεχνική Υποστήριξη Θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε ένα από πολλά μουσικά σύνολα 

και να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας σταδιοδρομία συμμετέχοντας σε 

κοντσέρτα που διοργανώνει το Hellenic American College και το Ωδείο 

Φίλιππος Νάκας. 

Εξατομικευμένη Προσοχή Χάρη στα ολιγομελή τμήματα και στον προσωπικό ακαδημαϊκό σας 

σύμβουλο, απολαμβάνετε εξατομικευμένη προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες 

σας και τις ευκαιρίες να αναπτύξετε τα ταλέντα σας και τα δυνατά σας σημεία, 

ανεξάρτητα από την εξειδίκευσή σας.



Ιωάννης Τσελίκας 

Το πρόγραμμα Bachelor of Music έχει σχεδιαστεί βάσει των υψηλότερων προδιαγραφών της 

αμερικανικής παράδοσης στη μουσική εκπαίδευση. Σε μεγάλο βαθμό χρωστά την ύπαρξή του 

στον Θόδωρο Αντωνίου, μία από τις κορυφαίες μορφές της ελληνικής και διεθνούς μουσικής 

σκηνής, που πρωτοστάτησε στην προσπάθεια δημιουργίας αυτού του προγράμματος. Εμείς 

σήμερα συνεχίζουμε την κληρονομιά του, εκπαιδεύοντας νέους μουσικούς ώστε να αποκτήσουν 

όχι μόνο τις δεξιότητες αλλά και τη νοοτροπία και φιλοσοφία του επαγγελματία μουσικού. 

Οικονομική Βοήθεια 
& Υποτροφίες

Προϋποθέσεις
Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο πρόγραμμα  
Bachelor of Music πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο  

τα ακόλουθα προαπαιτούμενα:   

• Απολυτήριο από αναγνωρισμένο ίδρυμα 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας  

ή του εξωτερικού

• Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης  
της αγγλικής γλώσσας

• Επιτυχή συμμετοχή σε ακρόαση  
στο τραγούδι ή στο όργανο της επιλογής τους  

και επιτυχή συνέντευξη με ένα μέλος 
της Ακαδημαϊκής Επιτροπής.

Το Hellenic American University κάνει δεκτούς 
φοιτητές με βάση την προοπτική  

της καλής ακαδημαϊκής τους επίδοσης  
και όχι την ικανότητά τους να καταβάλλουν  

τα δίδακτρα. Παρέχουμε εγγυημένα οικονομικά 
βοηθήματα και υποτροφίες σε φοιτητές  

με αποδεδειγμένη οικονομική στενότητα.  
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20,  

περισσότερο από το 90% των φοιτητών μας 
έλαβε κάποιας μορφής οικονομική βοήθεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  
με το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας, 
μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα 

Εγγραφών του Κολεγίου. 

Λίγα λόγια από τον Διευθυντή
του Προγράμματος

Συνοπτική Παρουσίαση  
του Προπτυχιακού στη Μουσική



Κατευθύνσεις

Music Theory and Composition

Music Performance in Classical  
and Modern fields

Music History and Literature

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού  

Music Theory

Ear Training

Music History

Group Piano

Music Ensemble

Conducting

Voice

Piano

Guitar

Woodwind and Brass Instruments 

String Instruments

Percussion Instruments

OVERVIEW

Ειδικότητες κατεύθυνσης 
Music Performance

Για πλήρη κατάλογο όλων των 
μαθημάτων που προσφέρονται για κάθε 
ειδίκευση, επικοινωνήστε με το Τμήμα 
Εγγραφών ή συμβουλευθείτε τον οδηγό 
σπουδών στη διαδικτυακή διεύθυνση 
https://hauniv.edu/bachelor-in-music 

Συνοπτική Παρουσίαση  
του Προπτυχιακού στη Μουσική

Επιπλέον των μαθημάτων γενικής παιδείας, παρακολουθείτε μια σειρά από υποχρεωτικά 
μαθήματα κορμού στη μουσική, μαθήματα της κατεύθυνσης και εξειδίκευσής σας και μαθήματα 
επιλογής στον τομέα της αρεσκείας σας. 
Προς το τέλος του προγράμματος, θα υλοποιήσετε και την τελική συναυλία σας, στην οποία 
μπορείτε είτε να παρουσιάσετε έργα που έχετε συνθέσει εσείς είτε να ερμηνεύσετε ζωντανά 
προϋπάρχοντα έργα.



CAREER PATHS

Ξεκίνησα τη μουσική μου εκπαίδευση 

όταν ήμουν 12 ετών, όμως όταν 

ήρθα στο HAEC άλλαξε η ζωή μου. 

Αυτός ο νέος κόσμος της μουσικής 

στον οποίο ζω τα τελευταία 2 χρόνια 

είναι ανεκτίμητος. Οι καθηγητές εδώ 

δεν είναι μόνο εκπαιδευτικοί αλλά 

και πολύτιμοι σύμβουλοι. Ένιωσα 

ευπρόσδεκτος ευθύς εξαρχής και 

απόλαυσα την καθοδήγηση που 

χρειαζόμουν για να αναπτύξω τη 

δημιουργικότητά μου αλλά και 

για να βελτιώσω τον γραπτό και 

προφορικό μου λόγο και άλλα “soft 

skills”. Αισθάνομαι προνομιούχος που 

σπούδαζω στο HAEC, καθώς έχω 

μάθει και βιώσει τόσα πολλά καινούρια 

πράγματα μέσα σε τόσο σύντομο 

χρονικό διάστημα. 

Δημήτριος-Κωνσταντίνος Ρίζος, BM ’21

Ως φοιτητής Μουσικής Σύνθεσης 

(Bachelor of Music) στο Hellenic 

American College, είχα την τιμή να 

εργαστώ μέσα σε μια ολοζώντανη και 

αξιοκρατική ακαδημαϊκή κοινότητα, 

όπου η καλλιτεχνική δημιουργία 

μου έτυχε θερμής υποδοχής και 

αναγνώρισης. Είχα τη δυνατότητα 

να αποκτήσω εξαιρετικής ποιότητας 

γνώσεις και να επαναπροσδιορίσω την 

αίσθηση ευθύνης μου ως καλλιτέχνης. 

Το Hellenic American College είναι 

ένα υποδειγματικό ίδρυμα ως προς τον 

επαγγελματισμό του και τον σεβασμό 

προς τους φοιτητές του. Είμαι ιδιαίτερα 

ευτυχής που υπήρξα μέλος της 

οικογένειάς του.

Χαράλαμπος Ρισβάς, Αριστούχος ΒΜ ’19

Τι Λένε για το Πρόγραμμα
Φοιτητές και Απόφοιτοι



CAREER PATHS

 

Διαπίστευση
Το Hellenic American University είναι 
διαπιστευμένο από την Επιτροπή Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Νέας Αγγλίας (New England 
Commission of Higher Education – NECHE), 
που το αμερικανικό Υπουργείο Παιδείας 
αναγνωρίζει ως «αξιόπιστο φορέα ως προς 
την ποιότητα της εκπαίδευσης και των 
ιδρυμάτων που αναγνωρίζει». 

Επαγγελματική Ισοδυναμία
Aπόφοιτοι του Hellenic American University 
που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στο 
Hellenic American College, έχουν λάβει 
αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας 
του πτυχίου τους, από τον αρμόδιο φορέα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όλοι οι πτυχιούχοι του προγράμματος 
Bachelor of Music εργάζονται σήμερα ως 
μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή 
παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές στο 
εξωτερικό. Οι απόφοιτοι του προγράμματος 
έχουν βρει εργασία ως συνθέτες, ερμηνευτές 
ή δάσκαλοι μουσικής. 

Αναγνώριση Σπουδών 
& Πτυχίου 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

Συνεργασία με το Ωδείο 
Φίλιππος Νάκας

Χάρη στη συνεργασία μας με το Ωδείο Φίλιππος 
Νάκας, απολαμβάνετε τη δυνατότητα να 
αποκτήσετε, εκτός από το πτυχίο Bachelor of 
Music, και δίπλωμα ωδείου (αναγνωρισμένου 
από το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού). 
Επίσης, η συνεργασία μας με το Ωδείο έχει 
εμπλουτίσει τις ειδικότητες που προσφέρουμε 
στις σπουδές κλασικής και σύγχρονης 
μουσικής, ενισχύοντας σημαντικά τις 
δυνατότητές σας να εμβαθύνετε στα ιδιαίτερα 
μουσικά ενδιαφέροντά σας και να διαγράψετε 
μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

«Από την ίδρυση του Ωδείου Φίλιππος Νάκας 
το 1989 αναζητούμε διαρκώς τρόπους εξέλιξης 
και διαβάθμισης των μουσικών σπουδών στη 
χώρα μας. Η συνεργασία μας με το Berklee 
College of Music το 1991 είναι ένα παράδειγμα. 
Η στρατηγική συνεργασία μας με το Hellenic 
American College που εγκαινιάστηκε το 2016, 
είναι ένα άλλο. 

Για την ανάπτυξη αυτού του κοινού 
προγράμματος επιδιώξαμε να προσφέρουμε 
όλα τα εφόδια σε όσους επιθυμούν να 
αποκτήσουν στέρεες θεωρητικές γνώσεις, 
ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και ταυτόχρονα 
τις δεξιότητες, τη γνώση και την πρακτική που 
είναι απαραίτητη στον επαγγελματία μουσικό.

Οι σπουδαστές που παρακολουθούν το κοινό 
πρόγραμμα μουσικής επωφελούνται από μια 
ολοκληρωμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
στη μουσική που εμπλουτίζεται με τους 
εξαιρετικούς πόρους διδασκαλίας και την 
τεχνογνωσία που προσφέρει το Ωδείο μας 
στο πρόγραμμα-και με κόστος σημαντικά 
χαμηλότερο από αυτό που θα χρειαζόταν 
κάποιος για να σπουδάσει στις Ηνωμένες 
Πολιτείες».

Λεωνίδας Αρνιακός

Διοικητικός Διευθυντής Ωδείου Φίλιππος Νάκας  



Μασσαλίας 22
10680 Αθήνα,

Tηλ: 210 3680950
info@haec.gr
www.haec.gr

 www.facebook.com/HellenicAmericanCollege 

Το Hellenic American College και το Hellenic American University κάνουν δεκτούς 
σπουδαστές ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής και εθνοτικής καταγωγής, 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκεύματος, φυσικής αναπηρίας, 
ή της ιδιότητας του βετεράνου σε όλα τα δικαιώματα, προνόμια, προγράμματα και 
δραστηριότητες που παρέχονται ή είναι διαθέσιμα στους σπουδαστές.

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Hellenic American University 
ελέγχονται θεσμικά, εγκρίνονται και τελούν υπό τη διαρκή αξιολόγηση 
της Αρχής Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Πολιτείας του Νιου 
Χαμσάιρ που πλέον ονομάζεται Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

To Hellenic American University είναι πιστοποιημένο 
από την Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης της Νέας 
Αγγλίας των ΗΠΑ (NECHE).

Το Hellenic American College προσφέρει αποκλειστικά τα ακαδημαϊκά 
προγράμματα του Hellenic American University (New Hampshire, USA). Με 
την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές λαμβάνουν 
το πτυχίο τους απευθείας από το Hellenic American University.


