
Νέα διαδικασία εισαγωγής φοιτητών στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (τΜΕΤ). 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και της σχετικής Φ.253/23170/Α5/14-2-2019 (ΦΕΚ 504 

Β΄) Υ.Α.( https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5421/2328-arthro19.pdf ) καθορίζονται οι 

ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής φοιτητών, τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα και οι 

συντελεστές βαρύτητας βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθμολογία του υποψηφίου, τα 

εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, ο τρόπος εξέτασης των μουσικών 

μαθημάτων και οι διαδικασίες συμμετοχής.  

Από τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 (δηλαδή για την εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 

2019-2020) και εφεξής, η εισαγωγή στο (τΜΕΤ) για μαθητές και απoφοίτους Λυκείου, γίνεται ΜΟΝΟ 

µέσω κοινών εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου. Για απoφοίτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ισχύουν 

οι κατατακτήριες εξετάσεις https://www.uom.gr/msa/katatakthries-eksetaseis . 

Δικαίωμα συμμετοχής στις κοινές εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών έχουν οι 

κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

εσωτερικού ή εξωτερικού και οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος 

έτους των Γενικών ή των Επαγγελματικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο 

μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων ή Νέα Ελληνικά των Επαγγελματικών Λυκείων 

αντίστοιχα. 

Οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο (τΜΕΤ) εξετάζονται 

μέσω κοινών εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου στα εξής δύο (2) μουσικά µαθήµατα: α) 

Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. 

Ως µουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη. β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση, με το οποίο 

αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών και ακουστικών μουσικών γνώσεων. Επιπλέον οι υποψήφιοι, 

µαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών ή των 

Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα στο μάθημα α) Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων ή β) Νέα 

Ελληνικά των Επαγγελματικών Λυκείων.  

Για την εξαγωγή της συνολικής βαθµολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθµός 

Απολυτηρίου Λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθµός που έλαβε στις πανελλαδικές εξετάσεις στο µάθηµα 

«Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων και ο  

βαθµός στα µαθήµατα «Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» µε τους 

εξής συντελεστές: α) ο βαθµός στο µάθηµα «Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία» αντιστοιχεί στο τριάντα 

τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθµολογίας, β) ο βαθµός στο µάθηµα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» 

αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθµολογίας, γ) ο βαθµός στο µάθηµα 

«Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων 

αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθµολογίας, δ) ο βαθµός του Απολυτηρίου 

Λυκείου αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής βαθµολογίας.  

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή του υποψηφίου στο τΜΕΤ είναι α) ο υποψήφιος να 

επιτύχει σε καθένα μουσικό μάθημα βαθμό τουλάχιστον ίσο με το 30% του άριστα, β) ο μέσος όρος των 

βαθμών των δύο μουσικών μαθημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 50% του άριστα και γ) ο 

υποψήφιος να έχει προσέλθει στην εξέταση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών 

Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων.  

Περαιτέρω λεπτομέρειες στα αναρτημένα αρχεία https://www.uom.gr/msa/eisagogikes-eksetaseis-

panelladikoy-epipedoy  
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