
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το Κζντρο Διδαςκαλίασ Ξζνων Γλωςςών ςτο πλαίςιο των δωρεάν μακθμάτων του κα προςφζρει για το εαρινό 
εξάμθνο 2017, ςε φοιτθτζσ-ιτριεσ του Α.Ρ.Θ. που ενδιαφζρονται να φοιτιςουν ςε γερμανόφωνα 
πανεπιςτιμια, το μάθημα «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργαςιών ςτη γερμανική γλώςςα» -Academic Writing in 
the German language (κωδικόσ: ΓΕΜ-ΑΚΑΔ). 

Περιγραφή μαθήματοσ και ςτόχοι 

Στο μάκθμα διδάςκονται οι βαςικοί κανόνεσ, οι τεχνικζσ γραφισ και τα γλωςςικά μζςα που απαιτοφνται με 
ςτόχο τθ ςυγγραφι ακαδθμαϊκών εργαςιών ςτθ γερμανικι γλώςςα. Ραρουςιάηονται ο ςτόχοσ, οι  αρχζσ τθσ 
επιςτθμονικισ γραφισ, τα είδθ κειμζνων και θ χριςθ παρακεμάτων και βιβλιογραφικών παραπομπών. Επίςθσ 
παρουςιάηονται και επεξθγοφνται τα ςτάδια οργάνωςθσ, ςχεδιαςμοφ και δομισ τθσ εργαςίασ ωσ προσ το 
περιεχόμενο, τθ μορφι και το φφοσ. Θα γίνονται πρακτικζσ αςκιςεισ. 

 Οι  ςτόχοι του μακιματοσ  είναι: 
 θ εξοικείωςθ με  μεκόδουσ και τεχνικζσ γραφισ  ακαδθμαϊκών εργαςιών ανά επιςτθμονικό πεδίο και 
 θ ανάπτυξθ τθσ δεξιότθτασ παραγωγισ γραπτοφ επιςτθμονικοφ λόγου ςτθ γερμανικι γλώςςα. 

 
Πληροφορίεσ για το μάθημα 

 Απευκφνεται ςε προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ όλων των Τμθμάτων του 
Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. 

 Ρροςφζρεται το εαρινό εξάμθνο 2017 και κα διδάςκεται εβδομαδιαίωσ (3 ακαδθμαϊκζσ 
διδακτικζσ ώρεσ) κατά το διάςτθμα 22/2 - 2/6/2017, Τετάρτη 17:00-19:00 ςτθν αίκουςα Ε11 
(1οσ όροφοσ τθσ Σχολισ Θετικών Επιςτθμών) από τθ διδάςκουςα Δρ. Αγνι Δάφφα, ΕΕΡ ΚΔΞΓ. 

 Σθμειώνεται ότι ςτο μάκθμα δεν κα διδαχκεί θ γερμανικι ειδικι ορολογία των διαφόρων 
επιςτθμονικών πεδίων.   

 Θα διατίκεται επιπρόςκετο διδακτικό υλικό ςε θλεκτρονικι μορφι με τθ μζκοδο τθσ Ανοικτισ και εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ ςτο https://elearning.auth.gr. 

 Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτο μάκθμα είναι θ γνώςθ τθσ γερμανικισ γλώςςασ 

τουλάχιςτον ςε επίπεδο Β1.  

 Η παρακολοφκθςθ των μακθμάτων είναι απαραίτθτθ και ανελλιπισ (τουλάχιςτον το 80% των 

ςυνολικών ωρών παρακολοφκθςθσ). Θα αποδοκοφν 3 διδακτικζσ μονάδεσ και 2 πιςτωτικζσ μονάδεσ  

(ECTS).   

 Η αξιολόγθςθ επίδοςθσ του μακιματοσ κα γίνεται με γραπτζσ εργαςίεσ κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθ 

διδάςκουςα κακ’ όλθ τθ διάρκεια του εξαμινου. 

 Στο τζλοσ του προγράμματοσ κα δοκεί βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ. 

 

Πςοι φοιτθτζσ/ιτριεσ ενδιαφζρονται, καλοφνται να δθλώςουν ςυμμετοχι ςυμπλθρώνοντασ τθ ςχετικι online 

αίτθςθ, θ οποία βρίςκεται ςτον ιςτότοπο του ΚΔΞΓ http://www.lance.auth.gr (ςτισ ανακοινώςεισ). 

Θα επιλεγοφν 35 φοιτθτζσ/ιτριεσ με ςειρά προτεραιότθτασ. 

 Ρροκεςμία υποβολισ αιτιςεων  16 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00 μ. 

ΔΕΝ θα γίνοσν δεκηές αιηήζεις ποσ δεν πληρούν ηοσς όροσς ηης ανακοίνωζης και είναι 
εκπρόθεζμες.  

Θα ειδοποιθκείτε θλεκτρονικά για τθ ςυμμετοχι ςασ τθ Δευτζρα 20/2/2017.  

Πςοι/εσ επιλεγοφν κα πρζπει να κατακζςουν ςτθ διδάςκουςα τθν πρώτθ θμζρα του προγράμματοσ αντίγραφο 

τθσ αναλυτικισ τουσ βακμολογίασ. 

                                                                                                                 Από το Κζντρο Διδαςκαλίασ Ξζνων Γλωςςών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     

 

 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
Γραμμαηεία 

 

 Θεζζαλονίκη, 3/2/2017 
  

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ  

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 Τηλ. :    2310 995165      Fax:    2310 99 5165    
.  e-mail:  info@lance.auth.gr  

Ιζηοζελίδα: http://www.lance.auth.gr 
Κτίριο :    Διοίκηζης (Κ. Καραθεοδωρή) 
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