ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
Επίσημες αργίες
 Εθνική εορτή
 Πολυτεχνείο
 Διακοπές Χριστουγέννων
 Καθαρά Δευτέρα
 Εθνική εορτή
 Διακοπές Πάσχα
 Αγίου Πνεύματος

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021
Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021
από Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 έως και Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022
7 Μαρτίου 2022
Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022
από Δευτέρα 18 ως και Παρασκευή 29 Απριλίου 2022
Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022

Εξετάσεις ελληνομάθειας Μαΐου 2022: Προφορικά 16-20 Μαΐου 2022. Γραπτά 21 Μαΐου 2022
Εξετάσεις ελληνομάθειας Σεπτεμβρίου 2022: Προφορικά 5-9 Σεπτεμβρίου 2022. Γραπτά 10 Σεπτεμβρίου 2022
Γενικές πληροφορίες
 Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη για την εκμάθηση της γλώσσας. Όλοι οι σπουδαστές μπορούν
να πάρουν μέρος σε εξέταση προόδου στο τέλος των μαθημάτων. 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 (ECTS) αντίστοιχες με τη διάρκεια του προγράμματός τους.
 Η τακτική παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για τους πάσης φύσεως υποτρόφους.
 Σε όσους σπουδαστές το επιθυμούν χορηγούνται βεβαίωση εγγραφής, βεβαίωση παρακολούθησης και βεβαίωση
πιστωτικών μονάδων (ECTS).
 Η αλλαγή τμήματος ή και ωραρίου διδασκαλίας θα επιτρέπεται μόνο εάν υπάρχει διαθέσιμη θέση στο νέο τμήμα
που επιθυμεί να πάει ο σπουδαστής, αφού πρώτα ενημερωθεί η γραμματεία παρουσία του καθηγητή του τμήματος
που είχε αρχικά εισαχθεί όχι αργότερα από την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων.
 Όσοι σπουδαστές επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ελληνομάθειας Μαΐου 2022 πρέπει να εγγραφούν από
18 Απριλίου έως και 6 Μαΐου 2022 και για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2022 πρέπει να εγγραφούν από 4 έως και 22
Ιουλίου 2022 (θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις). Εξέταστρα 70,00 € θα πληρώσουν όσοι πάρουν μέρος για πρώτη
φορά στις εξετάσεις του Μαΐου ή του Σεπτεμβρίου. 50,00 € θα πληρώσουν όσοι αποτύχουν στις εξετάσεις Μαΐου
και επιθυμούν να επανεξεταστούν το Σεπτέμβριο. Σπουδαστές που δεν θα δηλώσουν συμμετοχή ΔΕΝ θα πάρουν
μέρος στις εξετάσεις.
 Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή μη παρακολούθησης των μαθημάτων.
 Η σπουδαστική κάρτα του Διδασκαλείου ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορά μειωμένων εισιτηρίων στα μέσα
μαζικής μεταφοράς. Γίνεται δεκτή, κατά περίπτωση, σε ορισμένα μουσεία, σινεμά και θέατρα. Επιπλέον με την
επίδειξη της κάρτας οι σπουδαστές μπορούν να γευματίζουν στο εστιατόριο της Φιλοσοφικής Σχολής με κόστος 4,00
€ (μεσημεριανό και βραδυνό).
 Στους σπουδαστές του Διδασκαλείου ΔΕΝ χορηγείται βιβλιάριο ασθενείας, όμως λειτουργεί ιατρείο σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης στη Φιλοσοφική Σχολή (50 μ. από το κτήριο του Διδασκαλείου). Επίσης στη Φιλοσοφική Σχολή
λειτουργούν: φωτοτυπείο, εστιατόριο και 3 κυλικεία.
 Στους εσωτερικούς χώρους του Διδασκαλείου ΔΕΝ επιτρέπεται το κάπνισμα καθώς και η κατανάλωση φαγητού,
αναψυκτικών, καφέ κ.λπ. Επιπλέον στις αίθουσες διδασκαλίας ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου, η
ηχογράφηση και η βιντεοσκόπηση του μαθήματος καθώς και η φωτογράφιση του πίνακα.
 Όλοι οι σπουδαστές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ανακοινώσεις τις σχετικές με τον Covid-19.
Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου
Ώρες υποδοχής κοινού: Δευτέρα έως Πέμπτη: 11:00 - 13:00
& από 4/10/2021 - 27/5/2022 Δευτέρα & Τρίτη: 16:00 - 18:00
Τηλ.: +30210-7277672, +30210-7277331, +30210-7277971
www.greekcourses.uoa.gr - email: info@greekcourses.uoa.gr

