ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
Απαλλαγές,
παραχωρούνται,
ΜΟΝΟ
για
υποχρεωτικά μαθήματα γλώσσας. Διευκρινίζεται
ότι απαλλαγές δεν παραχωρούνται για επιλεγόμενα
μαθήματα.
Επιπλέον απαλλαγές παραχωρούνται συνήθως μόνο
για επίπεδα γενικής μορφής και όχι για
εξειδικευμένα προγράμματα ξένων γλωσσών. Το
Κέντρο Γλωσσών μπορεί να εισηγηθεί την
παραχώρηση απαλλαγής για ένα συγκεκριμένο
μάθημα γλώσσας, βασιζόμενο στην παρουσίαση
ικανότητας στο επίπεδο της διδασκόμενης γλώσσας.
Η τεκμηρίωση της γνώσης του συγκεκριμένου
επιπέδου πρέπει να αναφέρεται στο επίπεδο
ικανότητας σε όρους του "Κοινού Ευρωπαϊκού
Πλαισίου" και μπορεί να γίνει με:

Μαθήματα Ξένων
Γλωσσών
Το Κέντρο Γλωσσών επικεντρώνεται
κυρίως στην προσφορά μαθημάτων
ξένης γλώσσας στους προπτυχιακούς
φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου,
ως μάθημα υποχρεωτικό ή/και
επιλογής, μέσα από τα προγράμματα
σπουδών τους. Το Κέντρο Γλωσσών
υποστηρίζει την εκμάθηση ξένων
γλωσσών σε μία πολυγλωσσική Ευρώπη.
Όλα τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί
ώστε να εναρμονίζονται με το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις
Γλώσσες. Ταυτόχρονα έχουν υιοθετηθεί
μέθοδοι εκπαιδευτικής τεχνολογίας,
μικτής μάθησης καθώς και ευρεία χρήση
οπτικοακουστικών μέσων που στηρίζουν
την διδασκαλία και εκμάθηση ξένων
γλωσσών.



Παρουσίαση

Πιστοποιητικού

επιτυχούς

ολοκλήρωσης αντίστοιχου κύκλου μαθημάτων
Πανεπιστημιακού επιπέδου.


Προσκόμιση Πιστοποιητικού
εξεταστικού σώματος .



Σε ειδικές περιπτώσεις ο φοιτητής καλείται να

εγκεκριμένου

παρακαθίσει σε ειδική εξέταση που ετοιμάζεται
και ελέγχεται από το Κέντρο Γλωσσών.


Τα αιτήματα για απαλλαγή θα πρέπει να
υποβάλλονται στο Κέντρο όχι αργότερα από το
τέλος της πρώτης εβδομάδας του ακαδημαϊκού
εξαμήνου υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο .
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής του αιτήματός
τους από την έναρξη των σπουδών τους μέχρι
και το δεύτερο έτος σπουδών τους (τέταρτο
εξάμηνο). Το Κέντρο Γλωσσών δεν έχει υποχρέωση
να παραχωρεί απαλλαγές για αιτήματα που
υποβάλλονται μετά το πιο πάνω χρονικό πλαίσιο.
Ένα Πιστοποιητικό για να μπορεί να εξασφαλίσει
στο φοιτητή απαλλαγή από το μάθημα γλώσσας που
αιτείται, πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης όχι
μεγαλύτερη των τριών ετών, πριν την έναρξη του
προγράμματος για το οποίο αιτείται απαλλαγή.
Το Κέντρο αποστέλλει την εισήγηση για δικαίωμα
παραχώρησης απαλλαγής στα αρμόδια Τμήματα, τα
οποία σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας αποδέχονται ή όχι την
παραχώρηση της απαλλαγής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Τα Αιτήματα για απαλλαγές θα πρέπει να υποβληθούν
στο Έντυπο Απαλλαγών επισυνάπτοντας αντίγραφο
του Πιστοποιητικού (το πρωτότυπο Πιστοποιητικό
δυνατό να ζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο).
Τα στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση lcentre@ucy.ac.cy , το
αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα εγγραφών
και οπωσδήποτε ΠΡΙΝ τις προσθαφαιρέσεις.

Mόνο το Κέντρο Γλωσσών, έχει τη δυνατότητα
καθορισμού απαλλαγών από μαθήματα ξένων
γλωσσών που διδάσκει.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Επιπρόσθετα της επιλογής της γλώσσας σε 2 ή 3
επίπεδα όπως καθορίζεται από το κάθε Πρόγραμμα
σπουδών, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να
λάβουν το επόμενο επίπεδο της ίδιας γλώσσας 30 ή/
και 40 επίπεδο ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
Μπορούν να λάβουν μέχρι και 2 επίπεδα γλώσσας ως
ελεύθερης επιλογής.
Διευκρινίζεται ότι ο κανόνας που απαγορεύει τη
λήψη 2 γλωσσών στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής,
εστιάζεται όταν επιλέγονται 2 πρώτα επίπεδα
γλώσσας (σε 2 διαφορετικές γλώσσες) ως μαθήματα
ελεύθερης επιλογής και αυτό γιατί δεν δίνει την
δυνατότητα στο φοιτητή να μάθει να επικοινωνεί με
κάποια από τις δύο γλώσσες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Το Πρόγραμμα Ενηλίκων επαναλειτούργησε το
2020 και έχει ως κύριο στόχο την προσφορά
προς το ευρύ κοινό και τη δημιουργία γέφυρας
επικοινωνίας με την κυπριακή κοινωνία, προωθεί
την πολυγλωσσία και τη διαπολιτισμική
μαθησιακή εμπειρία για όλους.
Τα προγράμματα για ενήλικες προσφέρονται
αποκλειστικά τις απογευματινές προς βραδινές
ώρες. Επικεντρώνονται στη διαδραστική μάθηση
με γνώμονα την ενδυνάμωση της επικοινωνίας
και κατανόησης όπου απαιτείται.
Δυνατό να σχεδιαστούν για να καλύψουν
συγκεκριμένες ανάγκες που θα υποβληθούν από
Οργανισμούς/ Εταιρείες (tailor made).
Τα προγράμματα που προσφέρονται κάθε χρόνο
εμφανίζονται
στο
σύνδεσμο
https://
newdev.ucy.ac.cy/langce/languages/adulteducation-programme/ και οι εγγραφές γίνονται
ηλεκτρονικά.
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Από το 2021, το Κέντρο Γλωσσών δίνει τη
δυνατότητα απόκτησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ στους φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα
απαιτούμενα μαθήματα γλώσσας στα
επίπεδα Β1.1 μέχρι και Γ1 με βάση το
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών
(ΚΕΠΑ).
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