
 TMHMA:  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 

 ΜΑΘΗΜΑ:  ΑΓΓΛΙΚΑ 

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

 ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΕΣΑΙΟ ( A2  - Β1) 

 Προαπαιτούμενα και τρόπος κατάταξης στο τμήμα: 

 Οι  φοιτητές  που  θα  παρακολουθήσουν  το  μάθημα  χρειάζεται  να  έχουν  γνώσεις  γενικών 
 Αγγλικών τουλάχιστον τεσσάρων χρόνων  . 

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

 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)  και  πρέπει  να  προσκομίσουν  τα 
 πτυχία των Αγγλικών (B2 ή / και Γ1 μαζί με την αίτηση κατάταξής τους  . 

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

 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 και για τα δύο εξάμηνα 

 Ημερομηνία: _______/____/______ 

 Ονοματεπώνυμο: 

 Υπογραφή: 



 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ  : Δρ Α. Ζησιμοπούλου 

 ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 - Α2 

 Προαπαιτούμενα και τρόπος κατάταξης στο τμήμα 

 ●  Στο  τμήμα  μπορούν  να  ενταχθούν  φοιτητές/τριες  που  έχουν  διδαχθεί  τη 
 γλώσσα στο σχολείο (5 έτη)  καθώς και όσοι διαθέτουν  πτυχίο DelfA1-A2. 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

 1.  Η  τελική  διαμόρφωση  των  Τμημάτων  για  όλες  τις  Ξένες  Γλώσσες  πρόκειται 
 να  γίνει   από  τις  Διδάσκουσες  λαμβάνοντας  υπόψη  και  τον  αριθμό  των 
 φοιτητών. 

 2.  Η  επιλογή  της  Ξένης  Γλώσσας  παραμένει  ίδια  για  όλα  τα  εξάμηνα  στα  οποία 
 διδάσκεται η Ξένη Γλώσσα ως υποχρεωτικό μάθημα. 



	ΤΜΗΜΑ	ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ	
	ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ	ΓΛΩΣΣΑ	

 ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ: Δρ Ε. Ζενάκου, Κα Ε. Μαναήλογλου (Ε.Ε.Π. Γερμανικής Γλώσσας) 

 Για  το  ακαδημαϊκο�   ε�τος  2022-23  προσφε�ρονται  στους  Φοιτητε�ς  &  τις  Φοιτη� τριες  του 

 Τμη� ματος 	Γεωγραφίας	  του  Χαροκοπει�ου  Πανεπιστημι�ου  Μαθη� ματα 	Γερμανικής	

	Γλώσσας	 στα ακο� λουθα επι�πεδα: 

 ●  Επι�πεδο Α1 

 ●  Επι�πεδο Α2 

 ●  Επι�πεδο  Β1 

	ΕΠΙΠΕΔΟ	Α1	

 Στο Τμη� μα Α1 διδα� σκεται η Γερμανικη�  Γλω� σσα σε επι�πεδο Αρχαρι�ων. 

	ΕΠΙΠΕΔΟ	Α2	

	Απαραίτητη		προϋπόθεση	  για  την  ε�νταξη  των  Φοιτητω� ν  &  των  Φοιτητριω� ν  στο  Τμη� μα 

 Α2  ει�ναι  η 	γνώση	 	της	 	Γερμανικής	 	Γλώσσας					σε	 	επίπεδο		ίσο		ή		ανώτερο		του		Α1		 που 

 αποδεικνυ� εται με πιστοποιητικο�  γλωσσομα� θειας Α1 η�  με κατατακτη� ριες εξετα� σεις. 

	ΕΠΙΠΕΔΟ	Β1	

	Απαραίτητη		προϋπόθεση	  για  την  ε�νταξη  των  Φοιτητω� ν  &  των  Φοιτητριω� ν  στο  Τμη� μα 

 Β1  ει�ναι  η 	γνώση		της		Γερμανικής		Γλώσσας					σε		επίπεδο		ίσο		ή		ανώτερο	 	του		Α2				 που 

 αποδεικνυ� εται με πιστοποιητικο�  γλωσσομα� θειας Α2 η�  Β1 η�  με κατατακτη� ριες εξετα� σεις. 

	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	

 ● 	Για		την		τελική		κατάταξη		των		Φοιτητών		&		των		Φοιτητριών		σε		τμήμα		διδασκαλίας	

	της	 	Γερμανικής	 	Γλώσσας	 	ενδέχεται	 	να	 	είναι	 	απαραίτητη	 	η	 	συμμετοχή	 	τους	 	σε	

	κατατακτήριες	εξετάσεις.	

 ● 	Η	 	τελική	 	διαμόρφωση	 	των	 	Τμημάτων	 	της	 	Γερμανικής	 	Γλώσσας	 	πρόκειται	 	να	

	γίνει	από	τις	Διδάσκουσες.	

 ● 	Η	 	επιλογή	 	της	 	Ξένης	 	Γλώσσας	 	παραμένει	 	ίδια	 	και	 	για	 	τα	 	2	 	εξάμηνα	 	Α	 	&		Β,		στα	

	οποία	διδάσκεται	η	Ξένη	Γλώσσα	ως	Μάθημα.	


