Καλώς ήρθατε στο Γραφείο Ξένων Γλωσσών του ΓΠΑ!

Τα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας στο ΓΠΑ (Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς (ESP) – επεξεργασία
υλικού γεωπονικής κατεύθυνσης - και για ακαδημαϊκούς σκοπούς (EAP) - απόκτηση
ακαδημαϊκών δεξιοτήτων) σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών διδάσκονται στα έξι πρώτα
εξάμηνα φοίτησης ως υποχρεωτικό μάθημα με δυνατότητα απαλλαγής από τις εξετάσεις
των μαθημάτων για φοιτητές που κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου
τουλάχιστον Β2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τις Γλώσσες.

Αν επιλέξετε να πάρετε απαλλαγή από τις εξετάσεις του μαθήματος, ως πρωτοετείς
φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσετε στο Γραφείο Ξένων Γλωσσών το πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας κατά το διάστημα

3 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2019

Πέμπτη 11.00 – 13.30 και
Παρασκευή 10.00 – 11.30
Θα πρέπει να έχετε μαζί σας:
1)το πρωτότυπο πιστοποιητικό (το οποίο θα σας επιστραφεί αμέσως!)
2) μία ΑΠΛΗ φωτοτυπία του πιστοποιητικού (όχι επικυρωμένη)στην οποία πρέπει να
έχετε σημειώσει δεξιά επάνω:
ΤΜΗΜΑ:
ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ:
ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

Σημείωση: Αν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν προσκομίσετε πιστοποιητικό θα έχετε επίσης τη
δυνατότητα να το κάνετε κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2020 , Ιουνίου 2020 και
Σεπτεμβρίου 2020 (σε μέρες και ώρες που ανακοινώνονται αντίστοιχα την κάθε περίοδο) KAI ΜΕΧΡΙ την
έναρξη του 3ου εξαμήνου των σπουδών σας.

Αν μέχρι την έναρξη του 3ου εξαμήνου των σπουδών σας* δεν έχετε προσκομίσει
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για απαλλαγή τότε το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας και για τα
έξι εξάμηνα είναι υποχρεωτικό. * απόφαση Συγκλήτου για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και εντεύθεν.
Γενικές πληροφορίες για
τα μαθήματα, τις
δυνατότητες & επιλογές
καθώς και αναλυτική λίστα
των πιστοποιητικών
γλωσσομάθειας που
γίνονται δεκτά για
απαλλαγή από το μάθημα
ξένης γλώσσας υπάρχουν

αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του ΓΠΑ >
Σπουδές Φοίτηση &
Εκπαίδευση > Υπηρεσίες
προς φοιτητές > Γραφείο
Ξένων Γλωσσών

http://www2.aua.gr/el/info/grafeio-xenon-glosson

Σας περιμένουμε στο γραφείο για οποιαδήποτε ερώτηση ή συμβουλή που αφορά τη
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο ΓΠΑ και σας ευχόμαστε
ΚΚΑΑΛΛΗ
Η ΑΑΚΚΑΑΔΔΗ
ΗΜ
ΜΑΑΪΪΚΚΗ
Η ΧΧΡΡΟ
ΟΝ
ΝΙΙΑΑ 22001199--22002200!!
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