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Διπλωματική εργασία στo  

MONTAZ 

Ακ. Έτος 2022-23 

Περιεχόμενο Διπλωματικής  

Η διπλωματική εργασία στο μοντάζ αφορά στο μοντάζ  ενός οπτικοακουστικού έργου 

μικρού ή μεσαίου μήκους (15-50 λεπτών) το οποίο μπορεί να είναι ένα έργο 

μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ ή πειραματικό. Η εργασία είναι ατομική, αλλά δεν γίνεται 

«κατά μόνας». Καθώς η παραγωγή μιας ταινίας είναι συλλογική υπόθεση, απαιτεί την 

άμεση συνεργασία του μοντέρ ή της μοντέζ με συντελεστές από άλλες ειδικότητες όπως 

κυρίως τη σκηνοθεσία, αλλά ενδεικτικά και την παραγωγή, το σχεδιασμό ήχου, τη 

σύνθεση μουσικής κ.ο.κ.   

 

Το οπτικοακουστικό έργο που αποτελεί το προϊόν της εργασίας, συνήθως αποτελεί 

συγχρόνως διπλωματική εργασία για συνάδελφο φοιτητή/τρια στο πεδίο της 

σκηνοθεσίας. Θα μπορούσε με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα η διπλωματική να 

αφορά σε ταινία που δεν εκπονείται ως διπλωματική στη σκηνοθεσία, αλλά σε άλλη 

ειδικότητα (π.χ. παραγωγή) ή να αφορά στο μοντάζ έργου σκηνοθέτη/τριας που 

σπουδάζει σε μικρότερο έτος ή έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Κινηματογράφου, ή 

ακόμη και να προέρχεται από άλλη κινηματογραφική σχολή. Τέλος κατ’εξαίρεση θα 

μπορούσε η διπλωματική να αφορά σε έργο εξωτερικής δημιουργικής ομάδας, που 

υλοποιείται εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, εφόσον το έργο είναι συμβατό με τη 

μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα και τους μαθησιακούς στόχους της διπλωματικής.  

 

Προϋπόθεση έναρξης της διπλωματικής εργασίας είναι ο ενδιαφερόμενος ή η 

ενδιαφερόμενη να έχει βρει το οπτικοακουστικό έργο το οποίο θα μοντάρει. 

Διευκρινίζεται σαφώς ότι οι επιβλέποντες δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη 

εύρεσης του έργου που θα αποτελέσει το αντικείμενο της διπλωματικής. Για το σκοπό 

αυτό η αναζήτηση συνεργασίας με άλλους/ες φοιτητές/τριες που πρόκειται να κάνουν 

μία ταινία ως διπλωματική εργασία στη σκηνοθεσία ή/και την παραγωγή θα πρέπει να 

ξεκινά αρκετούς μήνες πριν την δήλωση εκπόνησης της διπλωματικής στο μοντάζ, 

ιδανικά από την αρχή του τέταρτου έτους. Μία άλλη προϋπόθεση έναρξης της 

διπλωματικής είναι ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη να έχει παρακολουθήσει με 

επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του πεδίου του μοντάζ και τα περισσότερα 

μαθήματα επιλογής μοντάζ τα οποία προσφέρονταν στα αντίστοιχα έτη των σπουδών 

του/της. 

 

Η εργασία αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται σε χρόνο που αντιστοιχεί σε περίπου εννέα 

μήνες πλήρους απασχόλησης και αντιστοιχεί σε 60 ECTS. Το χρονικό διάστημα του 

μοντάζ μίας ταινίας μικρού ή μεσαίου μήκους συνήθως είναι αρκετά μικρότερο, γι’αυτό 
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και η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει τόσο τη συστηματική προετοιμασία στο 

στάδιο της προπαραγωγής, όσο και ένα σύνολο άλλων εργασιών από το τελικό κατ έως 

την αποπεράτωση του έργου και των συνοδευτικών παραδοτέων του (π.χ. τρέιλερ, 

υποτιτλισμένη κόπια κ.α.). Αν ο χρόνος απασχόλησης και οι απαιτήσεις του μοντάζ ενός 

έργου κριθούν ως εξαιρετικά περιορισμένες (π.χ. ταινία πολύ μικρής διάρκειας, ή ταινία 

που αποτελείται από λίγα μονοπλάνα κ.ο.κ) μπορεί να αναζητηθεί και ένα δεύτερο έργο 

για να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος όγκος της εργασίας. Σε περίπτωση που στην 

παραγωγή δεν εμπλέκονται άλλοι ειδικοί συνεργάτες/τριες στη μετα-παραγωγή η 

διπλωματική περιλαμβάνει και τη χρωματική διόρθωση, το σχεδιασμό και τη μίξη ήχου, 

τα οπτικά εφέ και ο,τι χρειάζεται για την αποπεράτωση ενός οπτικοακουστικού έργου 

επαγγελματικών προδιαγραφών. 

  

Η εργασία αυτή θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας, τεχνικής και 

καλλιτεχνικής, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα τεκμήριο επάρκειας για το 

πέρασμα σας στον κόσμο εκτός πανεπιστημίου (επαγγελματικό και καλλιτεχνικό). Για 

τον ίδιο λόγο η διπλωματική εργασία πραγματοποιείται με ένα από τα παρακάτω 

λογισμικά μοντάζ που κυριαρχούν στο χώρο της εργασίας (τα λεγόμενα industry 

standards): Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Da Vinci Resolve 

ενώ σε ο,τι αφορά σε ειδικά εφέ και 3d modelling προτείνεται αντίστοιχο λογισμικό πχ. 

Adobe After effects, Blender, Maya κ.α. Κατά το τέλος της εργασίας θα πρέπει να μπορείτε 

να επιδείξετε ότι έχετε μία άριστη κατάρτιση στη χρήση του προγράμματος στο οποίο 

εργαστήκατε. 

 

Παράλληλα με την ταινία απαιτείται η συγγραφή ενός κειμένου υποστήριξης του 

καλλιτεχνικού έργου (τουλάχιστον 3000 λέξεων) που παρουσιάζει συνοπτικά την 

έρευνα σχετικά με το μοντάζ ή τις διάφορες τεχνικές και τη μεθοδολογία που 

ακολουθήσατε για την επίτευξη του καλλιτεχνικού στόχου του έργου όπως ορίστηκε 

από το σενάριο και τη σκηνοθετική προσέγγιση.  Αν και δεν πρόκειται για θεωρητικό 

δοκίμιο είναι απαραίτητη η επίδειξη κατανόησης του είδους του έργου και των 

ιδιαίτερων υφολογικών και αφηγηματικών χαρακτηριστικών του μέσα από παράθεση 

κάποιων πηγών βιβλιογραφίας, φιλμογραφίας, άρθρων, μελετών κ.ο.κ. Η εργασία θα 

καταλήγει σε εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων. 

 

Η ταινία παραδίδεται στην οριστική της μορφή (όχι ως έργο σε εξέλιξη) σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές που εξειδικεύονται στον κανονισμό διπλωματικών. Παράλληλα 

παραδίδεται τρέιλερ και μία δεύτερη κόπια με αγγλικούς υπότιτλους. 
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Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Ευρύτερος στόχος της διπλωματικής σας εργασίας στο μοντάζ είναι η απόκτηση 

επαρκούς τόσο τεχνικής, όσο και καλλιτεχνικής εμπειρίας ώστε να μπορείτε να 

διεκδικήσετε την είσοδό σας στον επαγγελματικό χώρο του μοντάζ. 

Ενδεικτικά, στο τέλος της εκπόνησης της διπλωματικής θα πρέπει να μπορείτε: 
 

στο στάδιο προεργασίας 
 

• Να καθορίζετε τον ενδεικνυόμενο εξοπλισμό και λογισμικό συστήματος μοντάζ για 
την εκάστοτε εργασία σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πρωτογενών 
υλικών και των παραδοτέων  

• Να επιλύετε απλά προβλήματα λειτουργίας του συστήματος μοντάζ ανατρέχοντας 
στα εγχειρίδια των κατασκευαστών και σε ειδικές ιστοσελίδες τεχνικής 
υποστήριξης.  

• Να χειρίζεστε άριστα τουλάχιστον ένα λογισμικό μοντάζ (industry standard) 

• Να φορτώνετε στον Η/Υ κάθε είδους αρχεία (βίντεο, εικόνας και ήχου), τα οποία θα 
αποτελέσουν την πιθανή πρώτη ύλη για τη σύνθεση του οπτικοακουστικού έργου, 
κάνοντας τις ενδεδειγμένες μετατροπές. 

• Να ταυτοποιείτε τα οπτικοακουστικά υλικά αρχείου, που ενδεχομένως 
αξιοποιηθούν στη σύνθεση του έργου, και να αναγνωρίζετε τους πνευματικούς τους 
δικαιούχους.  

• Να αποθηκεύετε αντίγραφα ασφαλείας σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
● Να αρχειοθετείτε αποτελεσματικά το πρωτογενές υλικό σε σκηνές ή ενότητες, 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία σύνθεσης και το λογισμικό μοντάζ. 
● Να εντοπίζετε προβλήματα στην ποιότητα του ήχου και της εικόνας σε 

συγκεκριμένες λήψεις και αρχεία και να εκτιμάτε τη δυνατότητα αντιμετώπισής 
τους.  

● Να κατανοείτε τις προθέσεις του σεναρίου και της σκηνοθετικής προσέγγισης. 

● Να αξιολογείτε το δυναμικό και τη συνολική αξία κάθε επιμέρους λήψης και 
αρχείου στην κατεύθυνση της σύνθεσης του έργου. 

● Να καθορίζετε σε συνεργασία με άλλους συντελεστές την ενδεικνυόμενη 
δημιουργική μεθοδολογία και διάρκεια της εργασίας του μοντάζ 
 

 
στο στάδιο του μοντάζ μέχρι το rough cut 

 

● Να επιλέγετε σε συνεργασία με τον/την σκηνοθέτη/τρια τις λήψεις και γενικότερα 
το μέρος του πρωτογενούς υλικού κινούμενων εικόνων και ήχων, που είναι 
καταλληλότερο για να ενταχθεί στην ταινία, σύμφωνα με τη λειτουργία και το ύφος 
της. 

● Να επικοινωνείτε δημιουργικά με τον/την σκηνοθέτη/τρια στο πλαίσιο μιας μη-
ανταγωνιστικής, επαγγελματικής συμπεριφοράς. 

● Να δομείτε σκηνές του εκάστοτε είδους οπτικοακουστικού έργου σύμφωνα με το 
σχεδιασμό του σεναρίου, τους «κανόνες» και τις συνήθεις πρακτικές του κάθε 
είδους. 
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● Να ενώνετε σε σειρά́ τις σκηνές σε μεγαλύτερες ενότητες χρόνου και να 
διαμορφώνετε την πρώτη σύνθεση του έργου (rough cut). 

● Να οργανώνετε τη ροή της πληροφορίας και των γεγονότων της πλοκής ώστε να 
επιτυγχάνονται οι προθέσεις της αφήγησης. 

● Να διαμορφώνετε τις ερμηνείες και τη διάδραση των χαρακτήρων ώστε να 
επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη συναισθηματική ανταπόκριση. 

● Να διαμορφώνετε το ρυθμό της εξιστόρησης προσφέροντας μία εμπειρία που 
εμπλέκει τους θεατές. 

● Να αξιολογείτε την επίδραση του rough cut σε θεατές δοκιμαστικών προβολών και 
να εισηγείστε διορθώσεις για τη βελτίωσή του. 

● Να συμμετέχετε με προτάσεις στον καθορισμό/αναδιάταξη της τελικής δομής του 
σεναρίου. 

● Να επινοείτε και να περιγράφετε με σαφήνεια τυχόν συμπληρωματικό υλικό που 
απαιτείται για τη βελτίωση της πρώτης σύνθεσης.  

 
 

στο τελικό στάδιο του μοντάζ ως το final cut και την αποπεράτωση 
 

● Να εκτελείτε μόνοι/ες με επάρκεια τις τεχνικές εργασίες μετα-παραγωγής για τις 
οποίες ΔΕΝ μπορείτε να εξασφαλίσετε συνεργασίες  

● Να δημιουργείτε βασικά εφέ εικόνας και τίτλους.  
●  Να εκτελείτε βασική επεξεργασία χρωματικής διόρθωσης, ώστε να  υπάρχει 

ομοιογένεια των εικόνων και να  υπηρετείται το αισθητικό όραμα της Διεύθυνσης 
Φωτογραφίας. 

● Να προτείνετε σημεία του έργου, όπου κρίνεται αναγκαία η μουσική επένδυση και 
να κάνετε προτάσεις σε ό,τι αφορά στο είδος της μουσικής.  

●  Να βρίσκετε τα ηχητικά εφέ και τις ηχητικές ατμόσφαιρες, που χρειάζονται για την 
επένδυση της ταινίας, αναζητώντας σε αρχεία και ηχητικές βιβλιοθήκες. 

● Να οργανώνετε το σύνολο του ηχητικού́ υλικού́ σε ξεχωριστά κανάλια με πρόζα, 
ηχητικά εφέ, ηχητικές ατμόσφαιρες και μουσική́, προετοιμάζοντας έτσι τη μίξη του 
ήχου.  

● Να εκτελείτε βασική επεξεργασία μίξης του ήχου, παράγοντας ένα ισορροπημένο 
και άρτιο συνολικό́ ηχητικό́ αποτέλεσμα.  

● Να διοχετεύετε υλικό σε εξειδικευμένα εργαστήρια εικόνας και ήχου για περαιτέρω 
επεξεργασία, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες προδιαγραφές. 

● Να συνεργάζεστε με το αντίστοιχο προσωπικό καλλιτεχνικών συντελεστών των 
εργαστηρίων ήχου και εικόνας, ώστε να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 

● Να κάνετε ένα τρέιλερ αποτελεσματικής προώθησης του έργου 

● Να τοποθετείτε υπότιτλους σύμφωνα με τους ενδεδειγμένους κανόνες και 
περιορισμούς 

● Να εξάγετε το τελικό οπτικοακουστικό έργο προς παράδοση σε μια ποικιλία 
μορφών (format), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε μέσου 
προβολής και τις σχετικές συμβάσεις παραγωγής. 

● Να υποστηρίζετε προφορικά και γραπτά το έργο σας χρησιμοποιώντας αναφορές 

σε αισθητικές ιδέες και έννοιες, καθώς και σε επιρροές από ιστορικά ρεύματα και 
δημιουργούς. 
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Προγραμματισμός  

Ο προγραμματισμός εκπόνησης διπλωματικής στο μοντάζ έχει ως εξής: 

 

Καταρχήν έρχεστε σε επαφή με τον επιβλέποντα αποστέλλοντας ο,τι πληροφορίες 

διαθέτετε για το έργο που πρόκειται να μοντάρετε (treatment, σενάριο κ.λπ), ώστε να 

προγραμματιστεί η προκαταρκτική συνάντηση (#1). 

 

Αν τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις (έχετε συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό 

ECTS και έχετε περάσει τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα περισσότερα μαθήματα 

επιλογής του πεδίου του μοντάζ τα οποία προσφέρονταν στα αντίστοιχα έτη των 

σπουδών σας) και εφόσον ο επιβλέποντας αποδεχτεί την πρόταση επίβλεψης, 

συνυπογράφεται η «αίτηση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας» και κατατίθεται στη 

γραμματεία. Παράλληλα σας δίνονται κατευθύνσεις για την προεργασία σας σε τεχνικό 

και καλλιτεχνικό επίπεδο ώστε να βρίσκεστε σε ετοιμότητα όταν παραλάβετε τα υλικά 

των γυρισμάτων. Από τεχνικής άποψης θα χρειαστεί να επιλέξετε τον εξοπλισμό, τη 

μεθοδολογία και να καθορίσετε το χρονοδιάγραμμα της εργασίας σας. Παράλληλα θα 

πρέπει να αναζητήσετε τις καλλιτεχνικές σας αναφορές. 

 

Στη συνέχεια η συνεργασία γίνεται με ιδιωτικές συναντήσεις (από κοντά ή διαδικτυακά) 

σε κομβικές στιγμές/ στάδια του μοντάζ. Συνολικά ο αριθμός των συναντήσεων θα είναι 

περίπου 5, όχι όμως αναγκαστικά σε τακτικό ρυθμό καθώς οι συναντήσεις καθορίζονται 

από το χρόνο επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων. 

 

Απαιτείται έτσι μία συνάντηση όταν θα παραλάβετε το υλικό και το εισάγετε στο 

σύστημα του μοντάζ  (#2). Εκεί θα δούμε τον τρόπο αρχειοθέτησης και αξιολόγησης του 

υλικού. 

Η επόμενη συνάντηση γίνεται με την ολοκλήρωση του rough cut (#3) όπου κατά κανόνα 

θα υπάρχει ανάγκη για σημαντικές διορθώσεις. Ακολουθούν άλλες δύο συναντήσεις (#4, 

#5) όπου αξιολογούνται τα διαδοχικά κατ που οδηγούν στο τελικό μοντάζ.  

Το κείμενο της τεκμηρίωσης της έρευνάς σας και γενικότερα αποτύπωσης της 

δημιουργικής σας σκέψης και μεθοδολογίας θα αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της 

εργασίας (θα κρατάτε σημειώσεις) ενώ θα παίρνει την τελική μορφή του μετά την 

ολοκλήρωση του μοντάζ.  

Τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την παρουσίαση, η εργασία (η ταινία και το 

υποστηρικτικό κείμενο) θα πρέπει να αποστέλλονται στην υπόλοιπη ομάδα 

αξιολόγησης.  
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Σε κάποιες συναντήσεις μπορούν να συμμετάσχουν και άλλα μέλη της δημιουργικής 

ομάδας, ιδιαίτερα ο/η σκηνοθέτης/τρια, ή επιβλέποντες του ίδιου έργου από άλλη 

ειδικότητα εφόσον κριθεί σκόπιμο.  

Αξιολόγηση εργασίας 

Η διπλωματική εργασία αξιολογείται από τριμελή επιτροπή (με συναφή αντικείμενα) 

που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

Η διπλωματική εργασία παρουσιάζεται δημόσια σε μέρα και ώρα που ορίζονται από τη 

Συνέλευση. Η διάρκεια της προφορικής παρουσίασης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20’. Η 

παρουσίαση μπορεί να συνοδεύεται από power point ή/και συμπληρωματικό 

οπτικοακουστικό υλικό. 

 

 

Σημαντικές πληροφορίες 

Για τις διπλωματικές στο μοντάζ ισχύουν όλοι οι όροι του κανονισμού εκπόνησης 

διπλωματικών εργασιών του Τμήματος Κινηματογράφου. Ενδεικτικά: 

• Βασική προϋπόθεση παρουσίασης διπλωματικής εργασίας είναι να μην υπάρχουν 

υπόλοιπα υποχρεωτικών μαθημάτων και να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 231 

μονάδες ECTS. 

• Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών έπονται των εξεταστικών περιόδων 

Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. 

• Οι διπλωματικές εργασίες αποστέλλονται στους/στις βαθμολογητές/τριες 

τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την ημερομηνία τελικής παρουσίασης.  

• Οι διπλωματικές εργασίες παραδίδονται ψηφιακά στη γραμματεία και τη 

βιβλιοθήκη του Τμήματος πριν από την ορκωμοσία.  

• Το λογότυπο του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ θα πρέπει να εμφανίζεται 

στους τίτλους της ταινίας και στο εξώφυλλο/πρώτη σελίδα του κειμένου 

υποστήριξης. 
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