ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Το Κέντρο Γλωσσών επιθυμεί να σας υπενθυμίσει, ότι με βάση την Πολιτική Παραχώρησης
Απαλλαγών από ξένες γλώσσες θα πρέπει να ακολουθηθούν οι πιο κάτω διαδικασίες:
1.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγνωστική εξέταση έχουν οι φοιτητές που έχουν ήδη
αποκτήσει Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό από Διεθνές Σώμα (με βάση τους κανόνες
απαλλαγής) αλλά το πιστοποιητικό τους έχει ημερομηνία παλαιότερη των 3 ετών.
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.

2.

Τα Αιτήματα για απαλλαγές θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο Απαλλαγών
επισυνάπτοντας αντίγραφο του Πιστοποιητικού (το πρωτότυπο Πιστοποιητικό θα
ζητηθεί κατά την εξέταση). Τα στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση Language.Centre@ucy.ac.cy, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή
15.01.2021 η ώρα 13.00.

3.

Η διαγνωστική Εξέταση για όσους εγκριθούν θα πραγματοποιηθεί για όλες τις γλώσσες
το πρωί της Τετάρτης 20.01.2021. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν άλλες διαγνωστικές εξετάσεις για το Εαρινό
2021.
▪ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι απαλλαγές παραχωρούνται MONO για υποχρεωτικά μαθήματα
γλώσσας.
▪ Απαλλαγές ΔΕΝ παραχωρούνται για τα μαθήματα εξειδίκευσης γλώσσας (π.χ. ΓΛΩ
102, ΓΛΩ 103, ΓΛΩ 104, ΓΛΩ 109 κλπ)

4.

Η ίδια διαδικασία θα τηρηθεί και για την αναγνώριση μαθημάτων από ΜΕΤΕΓΡΑΦΕΣ.

Οι κανόνες για απαλλαγές/αναγνωρίσεις και το σχετικό έντυπο που πρέπει να υποβληθεί
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου http://langce.ucy.ac.cy/el/exception-policy/

1 Λεωφ. Πανεπιστημίου,
Συμπληρωματικά Γραφεία Παν/πολης 01
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
τηλ.: +357 22892901, Φαξ.: +357 22894439
http://langce.ucy.ac.cy/el/

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ/ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΑΡ. ΤΑΥΤ.

ΚΙΝΗΤΟ

ΤΜΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗ/ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ*
ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Κωδικός/
Πιστοποιητ.

Τίτλος Μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΑΙΤΗΣΤΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Κωδικός
ΓΛΩ

Τίτλος Μαθήματος

* Απαλλαγές, παραχωρούνται, μόνο για υποχρεωτικά μαθήματα γλώσσας. Απαλλαγές δεν παραχωρούνται για επιλεγόμενα μαθήματα.
Επιπλέον απαλλαγές παραχωρούνται 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 το επίπεδο
ικανότητας σε όρους του “Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου” και μπορεί να γίνει με:
1. Παρουσίαση Πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης αντίστοιχου κύκλου μαθημάτων Πανεπιστημιακού επιπέδου.
2. Προσκόμιση Πιστοποιητικού εγκεκριμένου εξεταστικού σώματος.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις παρακάθιση σε ειδική εξέταση που ετοιμάζεται και ελέγχεται από το Κέντρο Γλωσσών.
Περισσότερες λεπτομέρειες για απαλλαγές ανά γλώσσα, υπάρχουν
στην ιστοσελίδα του Κέντρου Γλωσσών

http://langce.ucy.ac.cy/el/exception-policy/

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ
ΓΛΩΣΣΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Το έντυπο να υποβληθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση lcentre@ucy.ac.cy

