
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Το Κζντρο Διδαςκαλίασ Ξζνων Γλωςςών ςτο πλαίςιο των δωρεάν μακθμάτων του κα 

προςφζρει για το εαρινό εξάμθνο 2017, ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ/ιτριεσ του Α.Π.Θ., 

διατμθματικά μαθήματα ιταλικήσ γλώςςασ (επίπεδο Β1) -Italian language in B1 level (κωδικόσ: 

ΙΤΑΛ-Β1Β).  

Στόχοσ του προγράμματοσ είναι θ ανάπτυξθ και των 4 γλωςςικών δεξιοτιτων ςτθν 

ιταλικι γλώςςα για το επίπεδο Β1, ζτςι όπωσ ορίηεται από το ΚΕ.ΠΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο 

Αναφοράσ για τισ γλώςςεσ). 

 

Το μάκθμα κα διδάςκεται εβδομαδιαίωσ (3 ακαδθμαϊκζσ ώρεσ) κατά το διάςτθμα 22/2-
2/6/2017, Τετάρτη 14:15-17:00 ςτθν Αίκουςα Γλωςςικό εργαςτιρι του ΚΔΞΓ (ιςόγειο Νομικισ 
Σχολισ) από τθ διδάςκουςα Ελζνθ Παπαδάκθ, ΕΕΠ ΚΔΞΓ. 

Απευκφνεται ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ/ιτριεσ όλων των Τμθμάτων του Αριςτοτελείου 
Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ που ζχουν ιδθ ολοκλθρώςει το επίπεδο Α2, το οποίο 
αποδεικνφεται με πιςτοποίθςθ (ΚΠΓ, CELI, CILS, PLIDA), βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ από το 
ΚΔΞΓ ι με επιτυχι παρακολοφκθςθ 4 εξαμινων ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδών του 
Τμιματοσ φοίτθςθσ. 
 

Η παρακολοφκθςθ των μακθμάτων είναι απαραίτθτθ και ανελλιπισ.  

Στο τζλοσ του προγράμματοσ κα δοκεί βεβαίωςθ πλιρουσ παρακολοφκθςθσ με βακμό επίδοςθσ 

ςτουσ φοιτθτζσ/ιτριεσ που παρακολοφκθςαν τουλάχιςτον το 80% του προγράμματοσ και 

πζτυχαν ςτισ τελικζσ εξετάςεισ (γραπτζσ και προφορικζσ). Θα αποδοκοφν 3 διδακτικζσ μονάδεσ 

και 2 πιςτωτικζσ μονάδεσ  (ECTS).   

 

Όςοι 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). 

 

Προκεςμία υποβολισ αιτιςεων  17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00 μ. 

 
Θα επιλεγοφν 25 φοιτθτζσ/ιτριεσ με ςειρά προτεραιότθτασ.  
ΔΕΝ θα γίνουν δεκτζσ αιτήςεισ που δεν πληροφν τουσ όρουσ τησ ανακοίνωςησ και είναι 
εκπρόθεςμεσ. 
 
Θα ειδοποιθκείτε θλεκτρονικά για τθ ςυμμετοχι ςασ ζωσ τθν Τρίτη 21/2/2017.  

Όςοι/εσ επιλεγοφν κα πρζπει να κατακζςουν ςτθ διδάςκουςα τθν πρώτθ μζρα του 

προγράμματοσ αντίγραφο τθσ αναλυτικισ τουσ βακμολογίασ κακώσ και πιςτοποιθτικό Α2. 

 

Από το Κζντρο Διδαςκαλίασ Ξζνων Γλωςςών 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
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