ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
8ΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2020-2021
(6 ώρες/εβδομάδα)

Διάρκεια σπουδών

5/10/2020 - 14/5/2021

Ώρες διδασκαλίας
& ωράριο
μαθημάτων

Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2: Τρίτη & Πέμπτη 09:00-12:00, Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:00

Α1: Δευτέρα & Τετάρτη 09:00-12:00, Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:00
2 τρίωρα/εβδομάδα
(εξαρτάται από τη ζήτηση που θα υπάρχει, με ελάχιστο αριθμό τα 12 άτομα ανά τμήμα)
Πιστωτικές μονάδες
(ECTS)

Όλοι οι σπουδαστές μπορούν να πάρουν μέρος σε εξέταση προόδου στο τέλος του προγράμματος. Εφόσον
περάσουν την εξέταση, ΜΟΝΟ οι σπουδαστές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% των
μαθημάτων, όπως προκύπτει από το ημερήσιο παρουσιολόγιο, λαμβάνουν πιστωτικές μονάδες
Αριθμός πιστωτικών μονάδων/ECTS: 11

Εγγραφές
Κατατακτήριο
διαγώνισμα

31/8-11/9/2020
7-17/9/2020
(πραγματοποιείται διαδικτυακά και είναι υποχρεωτικό για όλους όσοι έχουν γνώση
της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου Α2-Γ2)
390,00 €

Δίδακτρα

Μειωμένα δίδακτρα: 270,00 € θα πληρώσουν όσοι σπουδαστές είναι Ελληνικής καταγωγής (με
επισύναψη ταυτότητας ή διαβατηρίου)
Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε περίπτωση διακοπής φοίτησης ή μη παρακολούθησης. Καταβάλλονται
με την εγγραφή του σπουδαστή και καλύπτουν όλο το διάστημα σπουδών
1. Αίτηση εγγραφής (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Διδασκαλείου). Υποβάλλεται ΜΟΝΟ
ηλεκτρονικά

Δικαιολογητικά
εγγραφής
(επισυνάπτονται
στην ηλεκτρονική
αίτηση)

2. Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο Πανεπιστημίου επικυρωμένο για τη γνησιότητά του από ελληνική
διπλωματική αρχή του Εξωτερικού ή από την ξένη διπλωματική αρχή στην Ελλάδα ή επικυρωμένο
με τη σφραγίδα Apostille σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης (βλέπε παράρτημα) και επίσημα
μεταφρασμένο στα Ελληνικά από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη
Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος (Αρίωνος 10, τηλ.:
2103285756, 2103285757) ή από δικηγόρο με επικύρωση του Δικηγορικού Συλλόγου. Οι
σπουδαστές, οι οποίοι έχουν υποτροφία/έγκριση για σπουδές από Υπουργεία, Ιδρύματα ή Σχολές του
Δημοσίου θα πρέπει να επισυνάψουν μόνο την αντίστοιχη βεβαίωση
3. Διαβατήριο ή ταυτότητα για όσους προέρχονται από χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον, για σπουδαστές που προέρχονται από χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
άδεια θεώρησης εισόδου εν ισχύ
4. Απόδειξη κατάθεσης των διδάκτρων στην Alpha Bank στον αριθμό λογαριασμού του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Αθηνών 802002001000227 (IBAN: GR0301408020802002001000227)
5. Φωτογραφία
Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου
Ώρες υποδοχής κοινού: Δευτέρα έως Πέμπτη: 11:00 - 13:00
& από 5/10/2020 - 28/5/2021 Δευτέρα & Τρίτη: 16:00 - 18:00
Τηλ.: +30210-7277672, +30210-7277331, +30210-7277971 - Fax: +30210-7277673
www.greekcourses.uoa.gr - email: info@greekcourses.uoa.gr

