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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
Συνήθεις Ερωτήσεις/ Απαντήσεις 
 
1. Για έκδοση Πιστοποιητικού απαιτείται βαθμολογία 7/10 και άνω στο συγκεκριμένο επίπεδο. 

 
2. Η έκδοση θα γίνεται με αυτόματη τροφοδότηση των στοιχείων από το Σύστημα Banner. Το 

σχετικό πρόγραμμα έχει ετοιμαστεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
(http://applications.ucy.ac.cy/pub_ordercertificates/main) 

 

3. Όλα τα ακροατήρια γλωσσών είναι αλυσίδα. Ως εκ τούτου πρέπει να συμπληρώνονται τα 
προαπαιτούμενα για να μπορεί ο/η φοιτητής/τρια να εγγραφεί στο ψηλότερο επίπεδο, ή να 
εξασφαλίσει απαλλαγή (σύμφωνα με τους κανόνες απαλλαγών 
https://newdev.ucy.ac.cy/langce/student_information/excemption-policy/?lang=el).  
Διευκρινίζεται ότι απαλλαγή παραχωρείται μόνο με έγκυρα Πιστοποιητικά για γλώσσα που 
αποτελεί υποχρέωση πτυχίου. 

 

4. ΔΕΝ μπορεί να εκδοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΣ για επίπεδο στο οποίο έχει δοθεί 
απαλλαγή/αναγνώριση.  Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθήσει κανονικά στο 
εξάμηνο το μάθημα και να λάβει βαθμολογία τουλάχιστον  7/10 για να μπορεί το σύστημα να 
εκδώσει το Πιστοποιητικό. 

 

5. Για το ΓΛΩ 100 – Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου, ΔΕΝ θα εκδίδεται 
Πιστοποιητικό,. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να παρακολουθήσουν και το 2ο επίπεδο για να έχουν 
δικαίωμα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ. 

 

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΣ θα εκδίδεται για το ψηλότερο επίπεδο για το οποίο έχει επιτύχει ο/η 
φοιτητής/τρια. 

 

7. Πιστοποιητικό Γλώσσας θα εκδίδεται ΜΟΝΟ για τα επίπεδα Β1 (Β1.1, Β1.2), Β2 (Β2.1, Β2+) και Γ1.  
Για ακροατήρια σε αντιστοιχία Α1 (Α1.1., Α1.2) και Α2 (Α2.1, Α2.2) του CEFR ΔΕ θα εκδίδεται 
Πιστοποιητικό. Πιο κάτω παρατίθενται όλα τα ακροατήρια για τα οποία θα μπορεί το 
σύστημα σταδιακά να εκδίδει τα Πιστοποιητικά. 
 

7.1 Για τα ακόλουθα ακροατήρια θα μπορεί να εκδίδεται ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΣ από το 
Χειμερινό Εξάμηνο 2021 

 

Γαλλικά -     ΓΛΩ 108 – Γαλλικά Μέσο Επίπεδο ΙΙ (Β1.1)  ή 
- ΓΛΩ 118 – Γαλλικά Ανώτερο Επίπεδο (Β2.1) 

 

7.2 Για τα ακόλουθα ακροατήρια θα μπορεί να εκδίδεται ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΣ από το 
Εαρινό Εξάμηνο 2022 

 
Αγγλικά  -  ΓΛΩ 101 – Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (Β2+) 

 - ΓΛΩ 212   - Αγγλικά για τον Εργασιακό χώρο (Γ1) 
 Γαλλικά - ΓΛΩ 117 – Γαλλικά Μέσο Επίπεδο ΙΙΙ  (Β1.2)   

-  ΓΛΩ 223 – Γαλλικά για Νομική Επίπεδο ΙΙ (B1.1) 
Ισπανικά - ΓΛΩ 088 – Ισπανικά Μέσο Επίπεδο ΙΙ (Β1.1) 
Τουρκικά - ΓΛΩ 053 – Τουρκικά Μέσο Επίπεδο ΙΙ (Β1.1) 
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Ιταλικά - ΓΛΩ 078 – Ιταλικά Μέσο Επίπεδο ΙΙ (Β1.1) 
 

7.3 Για τα ακόλουθα ακροατήρια θα μπορεί να εκδίδεται ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΣ από το 

Θερινό Εξάμηνο 2022 

Ισπανικά - ΓΛΩ 187 – Ισπανικά – Εντατικό Μέσο Επίπεδο Ι & ΙΙ (Β1.1)  
      (προσφέρεται μόνο σε Θερινά εξάμηνα) 

 
7.4 Για τα ακόλουθα ακροατήρια θα μπορεί να εκδίδεται ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΣ από το  

Χειμερινό Εξάμηνο 2022: 

 
Αγγλικά -  ΓΛΩ 200 – Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς προχωρημένου 

Επίπεδου (Β2+/Γ1) 
Γερμανικά -  ΓΛΩ 073 – Γερμανικά Μέσο Επίπεδο ΙΙ (Β1.1) 
Ρωσικά  ΓΛΩ 093 – Ρωσικά Μέσο Επίπεδο ΙΙ (Β1.1) 

 
7.5 Τα ακόλουθα ακροατήρια θα ενσωματωθούν από το Εαρινό Εξάμηνο 2023: 

 
 Αγγλικά - ΓΛΩ 102 – Αγγλικά για Αρχιτεκτονική (Β2+) 
 - ΓΛΩ 103 – Αγγλικά για Βιοϊατρική (Β2+) 
 - ΓΛΩ 104 – Αγγλικά για Τεχνικά Θέματα (Β2+) 
 - ΓΛΩ 111 – Αγγλικά για Πληροφορική (Β2+) 
 - ΓΛΩ 112 – Αγγλικά για Φυσική (Β2+) 
 - ΓΛΩ 209 – Αγγλικά Προχωρημένου Επιπέδου για Διεθνή Επικοινωνία 
 

8 Τα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΔΕΝ εκδίδονται αναδρομικά γιατί αλλάζει ο τύπος εξέτασης και 
ο τρόπος αξιολόγησης των ακροατηρίων. 
 

9 Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες ΔΕΝ καταβάλλουν οποιαδήποτε τέλη για την εξέταση. Αυτή 
αποτελεί μέρος του μαθήματος για το οποίο έχουν εγγραφεί κανονικά μέσα από το 
Πρόγραμμα Σπουδών τους στο αντίστοιχο Τμήμα που ανήκουν. 

 

10 Οι μεταπτυχιακοί/μεταδιδακτορικοί φοιτητές/τριες  που επιθυμούν να εγγραφούν σε γλώσσα 
με σκοπό την απόκτηση του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ πρέπει να εγγραφούν και να 
παρακολουθήσουν τουλάχιστον 2 επίπεδα της γλώσσας του αντίστοιχου επιπέδου για να 
δικαιούνται την έκδοση Πιστοποιητικού (π.χ. ΓΛΩ 100 και ΓΛΩ 101 ή ΓΛΩ 107 και ΓΛΩ 108).   
 

11 Οι φοιτητές που ήδη έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους σε γλώσσες μπορούν:  
 

11.1 στο  αντίστοιχο εξάμηνο που θα ενταχθεί το ανώτερο επίπεδο να το παρακολουθήσουν 
ως επιπλέον μάθημα  (π.χ. ΓΛΩ 200, ΓΛΩ 117, ΓΛΩ 088 κτλ) 

11.2 αν στο ενδιάμεσο αποφοιτούν μπορούν να  κάνουν χρήση της μέχρι σήμερα πρακτικής 
που είναι η παρουσίαση για υποβολή αιτήσεων για μεταπτυχιακά/εργοδότηση  της 
αναλυτικής τους βαθμολογίας (transcript), στην οποία αναγράφονται όλα τα ακροατήρια 
που έχουν παρακολουθήσει με την αντίστοιχη βαθμολογία που έχουν λάβει.  Περιγραφή 
των ακροατηρίων στα αγγλικά/ελληνικά προσφέρονται στην ιστοσελίδα του Κέντρο 
https://newdev.ucy.ac.cy/langce/languages/language-section/?lang=el . 

 
12 Τα Πιστοποιητικά για σκοπούς ένταξης στο Πρόγραμμα κινητικότητας Εράσμους, θα 

εξακολουθούν να εκδίδονται από το Κέντρο Γλωσσών κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι και 
την ενσωμάτωση όλων των προβλεπόμενων ακροατηρίων στο σύστημα έκδοσης αυτόματης 
Πιστοποίησης. 
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