
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ανακοινώνεται ότι ςτο πλαίςιο ςυνεργαςίασ του Κζντρου Διδαςκαλίασ Ξζνων 

Γλωςςών με το Ρρόγραμμα «ΙΑΣΩΝ» προςφζρονται δωρεάν διατμηματικά μαθήματα 

ρωςικήσ γλώςςασ και πολιτιςμοφ (επίπεδο αρχαρίων) –Russian language and culture 

(level A1), κωδικόσ: ΩΣ-Α1Α, ςτουσ προπτυχιακοφσ φοιτητζσ/ήτριεσ του Α.Ρ.Θ. κατά το 

χρονικό διάςτημα από 21 Φεβρουαρίου ζωσ 2 Ιουνίου 2017.  

Στόχοσ του προγράμματοσ είναι η ανάπτυξη βαςικών γλωςςικών δεξιοτήτων ςτη 

ρωςική γλώςςα (επίπεδο Α1). 

Τα μαθήματα θα γίνονται Τρίτη και Ραραςκευή, κατά τισ ώρεσ 11:30-13:00 π.μ. 

ςτην αίθουςα «Γλωςςικό Εργαςτήρι» του ΚΔΞΓ, ιςόγειο κτιρίου Νομικήσ Σχολήσ.  

Διδάςκων θα είναι ο  Δρ. ωςικήσ Φιλολογίασ κ. Φωτιάδησ Δημήτριοσ. 

Η παρακολοφθηςη των μαθημάτων είναι απαραίτητη και ανελλιπήσ.  

Στο τζλοσ του προγράμματοσ θα δοθεί βεβαίωςη πλήρουσ παρακολοφθηςησ με 

βαθμό επίδοςησ ςτουσ φοιτητζσ/ήτριεσ που παρακολοφθηςαν τουλάχιςτον το 80% του 

προγράμματοσ και πζτυχαν ςτισ τελικζσ εξετάςεισ. Θα αποδοθοφν 4 διδακτικζσ μονάδεσ 

και 2 πιςτωτικζσ μονάδεσ  (ECTS)/εξάμηνο. 

 

Πςοι φοιτητζσ και όςεσ φοιτήτριεσ ενδιαφζρονται, καλοφνται να δηλώςουν 

ςυμμετοχή ςυμπληρώνοντασ τη ςχετική online αίτηςη, η οποία βρίςκεται ςτον ιςτότοπο 

του ΚΔΞΓ http://www.lance.auth.gr (ςτισ ανακοινώςεισ).  

Ρροθεςμία υποβολήσ αιτήςεων  15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00 μ. 

 
ΔΕΝ θα γίνουν δεκτζσ αιτήςεισ που δεν πληροφν τισ προχποθζςεισ τησ παροφςασ 
ανακοίνωςησ και όςεσ είναι εκπρόθεςμεσ. 
 

Θα επιλεγοφν ςυνολικά 25 φοιτητζσ/ήτριεσ με ςειρά προτεραιότητασ. Οι 

φοιτητζσ/ήτριεσ θα επιλεγοφν με βάςη τα παρακάτω κριτήρια:  

 φοίτηςη ςτα  Δ΄ & Στ΄ εξάμηνα ςπουδών. 

 τη μζχρι ςήμερα επίδοςή τουσ ςτο Τμήμα που φοιτοφν (Μζςοσ Όροσ 

βαθμολογίασ). 

Ο ανώτεροσ αριθμόσ ςυμμετεχόντων ανά Τμήμα δεν θα ξεπεράςει τουσ 2 φοιτητζσ/τριεσ. 

 

Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη ςυμμετοχή ςασ την Δευτζρα 20/2/2017. 

Πςοι/εσ επιλεγοφν θα πρζπει να καταθζςουν ςτον διδάςκοντα την πρώτη μζρα του 

προγράμματοσ αντίγραφο τησ αναλυτικήσ τουσ βαθμολογίασ. 

 

Από το Κζντρο Διδαςκαλίασ Ξζνων Γλωςςών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
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