
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ σε ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΛΩΣΣΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ____________________________________________

Α.Μ. : ________________

Ημ/νια : ______/______/2021

Email : ____________________________________________

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1. Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας;         ΝΑΙ        ΟΧΙ

(Αν ναι, σημειώστε τη διάρκεια και τον τόπο φοίτησης, π.χ. 3 έτη Γυμνάσιο και 1

έτος Λύκειο)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Είστε κάτοχος πτυχίου γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας;         ΝΑΙ        ΟΧΙ

(Αν ναι, σημειώστε το πτυχίο και το έτος απόκτησης του)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1. Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα Γαλλικής Γλώσσας;         ΝΑΙ        ΟΧΙ

(Αν ναι, σημειώστε τη διάρκεια και τον τόπο φοίτησης, π.χ. 3 έτη Γυμνάσιο και 1

έτος Λύκειο)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Είστε κάτοχος πτυχίου γλωσσομάθειας Γαλλικής Γλώσσας;         ΝΑΙ        ΟΧΙ

(Αν ναι, σημειώστε το πτυχίο και το έτος απόκτησης του)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1. Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας;         ΝΑΙ        ΟΧΙ

(Αν ναι, σημειώστε τη διάρκεια και τον τόπο φοίτησης, π.χ. 3 έτη Γυμνάσιο και 1

έτος Λύκειο)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Είστε κάτοχος πτυχίου γλωσσομάθειας Γερμανικής Γλώσσας;         ΝΑΙ        ΟΧΙ

(Αν ναι, σημειώστε το πτυχίο και το έτος απόκτησης του)

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

(Σημειώστε 2 από τις Ξένες Γλώσσες με σειρά ενδιαφέροντος παρακολούθησης)

1. ______________________

2. ______________________

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

1. Οι Φοιτητές & οι Φοιτήτριες θα πρέπει να αποστείλουν υποχρεωτικά διαδικτυακά

(σκαναρισμένο) και  αντίγραφο  του  πτυχίου  ή  των  πτυχίων  τους  για  όλες  τις

διδασκόμενες  Ξένες  Γλώσσες,  ανεξάρτητα  από  τη  δήλωση  προτίμησης

παρακολούθησης. 

2. Οι Φοιτητές και οι Φοιτήτριες προκειμένου να δηλώσουν την προτίμησή τους για το

τμήμα Ξένης Γλώσσας στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν, θα πρέπει να έχουν πρώτα

ενημερωθεί για τα προαπαιτούμενα ένταξης, το γλωσσικό επίπεδο των Τμημάτων και

τον τρόπο κατάταξης & ένταξής τους στην αντίστοιχη Ξένη Γλώσσα (βλ. συνημμένο).

3. Η τελική διαμόρφωση των Τμημάτων για όλες τις Ξένες Γλώσσες πρόκειται να γίνει

από τις Διδάσκουσες. 

4. Η παρούσα αίτηση, καθώς  και το/τα αντίγραφο/αντίγραφα του/των πτυχίου/πτυχίων

να αποσταλούν στο   email  : eep  @  hua  .  gr   

Υπογραφή


