
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :___________________________________________ 

Α.Μ.    : ________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  : _____/ ____/ 201__ 

 

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ:  

(Να υποβάλλεται αντίγραφο, όπου υπάρχει βεβαίωση πιστοποίησης) 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

Διάρκεια Σπουδών (έτη)   : ________________________________ 

Τίτλος Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας : ________________________________ 

  ________________________________ 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ 

Διάρκεια Σπουδών (έτη)   : ________________________________ 

Τίτλος Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας : ________________________________ 

  ________________________________ 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Διάρκεια Σπουδών (έτη)   : ________________________________ 

Τίτλος Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας : ________________________________ 

  ________________________________ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Οι φοιτητές/-τριες δηλώνουν την προτίμησή τους για το τμήμα Ξένης Γλώσσας στο οποίο επιθυμούν να 

ενταχθούν εφόσον ενημερωθούν για τα προαπαιτούμενα και τον τρόπο κατάταξής τους στην εκάστοτε 

ξένη γλώσσα (βλ. συνημμένο). 

Υπογραφή 

 

 



TMHMA:  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ  

 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΑΓΓΛΙΚΑ  

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ: Δρ Β. Αιγινίτου, Κα Ν. Βλαχογιάννη (Ε.Ε.Π. Αγγλικής Γλώσσας) 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ( Β2 – Γ1) 

Προαπαιτούμενα και τρόπος κατάταξης στο τμήμα:  

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα χρειάζεται να έχουν γνώσεις γενικών Αγγλικών 

τουλάχιστον πέντε - έξι χρόνων (επιπέδα B2 – Γ1). Όσοι όμως από αυτούς δεν έχουν αποκτήσει κάποιο 

πτυχίο στα Αγγλικά ή το πτυχίο τους είναι παλαιότερο του 2014 και επιθυμούν να παρακολουθήσουν 

την συγκεκριμένη γλώσσα πρέπει να εξεταστούν στα Αγγλικά (Placement test) την ημέρα έναρξης του 

μαθήματος.    

Σε περίπτωση μη προσέλευσης των φοιτητών ή φοιτητριών η εγγραφή στα Αγγλικά παραμένει 

εκκρεμής. 

 
ΕΠΙΠΕΔΟ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ( Γ2) 

Προαπαιτούμενα και τρόπος κατάταξης στο τμήμα:  

Οι φοιτητές χρειάζεται να έχουν πρόσφατο πτυχίο επιπέδου Γ2 (2016 και μετά). 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η τελική διαμόρφωση των τμημάτων για την Αγγλική γλώσσα θα γίνει από τις διδάσκουσες, 

λαμβάνοντας υπ’όψη  και τον αριθμό των φοιτητών.  

Η επιλογή της ξένης γλώσσας παραμένει ίδια για όλα τα εξάμηνα. 

 

    Ημερομηνία: _______/____/______ 

Ονοματεπώνυμο: 

Υπογραφή:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΑΛΛΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ 



ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Δρ Α. Ζησιμοπούλου 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΕΣΑΙΟ  (Α2+) 

 

Προαπαιτούμενα και τρόπος κατάταξης στο τμήμα 

 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των φοιτητών στο ΜΕΣΑΙΟ τμήμα των Γαλλικών 

είναι η γνώση της Γαλλικής Γλώσσας σε επίπεδο ίσο ή ανώτερο του Α1.  

Οι κάτοχοι πιστοποιητικών γλωσσομάθειας υποχρεούνται να προσκομίσουν ακριβές αντίγραφο των 

πιστοποιητικών τους μαζί με την αίτηση κατάταξής τους στη Διδάσκουσα. 

 Στο συγκεκριμένο τμήμα μπορούν να ενταχθούν και οι φοιτητές που έχουν διδαχθεί τη γαλλική 

γλώσσα στο σχολείο (5 χρόνια). 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 Η τελική διαμόρφωση των τμημάτων για την Γαλλική γλώσσα θα γίνει λαμβάνοντας υπ’όψη  

και τον αριθμό των φοιτητών.  

 Η επιλογή της Ξένης Γλώσσας παραμένει ίδια για όλα τα εξάμηνα στα οποία διδάσκεται η Ξένη 

Γλώσσα (εκτός από το μάθημα Ξένη Γλώσσα Επιλογής Ι & ΙΙ του τμήματος Γεωγραφίας). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 



 

ΕΠΙΠΕΔΟ: ΑΡΧΑΡΙΟ (Α1) 

Προαπαιτούμενα και τρόπος κατάταξης στο τμήμα 

Η γνώση της γερμανικής γλώσσας δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των φοιτητών 

στο μάθημα Γερμανικών στο επίπεδο Αρχαρίων. Στο αρχάριο τμήμα Γερμανικών προτείνεται να 

εντάσσονται φοιτητές που δεν έχουν διδαχθεί τη γλώσσα.  

Στο τμήμα δεν μπορούν να ενταχθούν κάτοχοι πιστοποιητικών γλωσσομάθειας επιπέδου Α2 ή 

ανώτερων. 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΕΣΑΙΟ (Α2-Β1) 

Προαπαιτούμενα και τρόπος κατάταξης στο τμήμα 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των φοιτητών στο μεσαίο τμήμα Γερμανικών είναι η γνώση 

της Γερμανικής Γλώσσας σε επίπεδο ίσο ή ανώτερο του Α1+.  

Οι κάτοχοι πιστοποιητικών γλωσσομάθειας υποχρεούνται να προσκομίσουν ακριβές αντίγραφο των 

πιστοποιητικών τους μαζί με την αίτηση κατάταξής τους στη γραμματεία του τμήματός τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 Η τελική διαμόρφωση των τμημάτων για την Γερμανική γλώσσα θα γίνει λαμβάνοντας υπ’όψη  

και τον αριθμό των φοιτητών.  

 Η επιλογή της Ξένης Γλώσσας παραμένει ίδια για όλα τα εξάμηνα στα οποία διδάσκεται η Ξένη 

Γλώσσα (εκτός από το μάθημα Ξένη Γλώσσα Επιλογής Ι & ΙΙ του τμήματος Γεωγραφίας). 

 

 


