Συχνές Ερωτήσεις

Γενικές Πληροφορίες

Πόσες φορές την εβδομάδα γίνονται μαθήματα;
Το πιο συνηθισμένο πρόγραμμα είναι για δύο (2) φορές την εβδομάδα απογευματινές ώρες,
πρωινές ή μεσημεριανές. Υπάρχουν όμως και υπερεντατικά τμήματα όπου τα μαθήματα
γίνονται τρείς (3) φορές την εβδομάδα.

end faq

{loadposition accordionfaq4}

Ιταλικά-Ισπανικά

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μία ενότητα των εξετάσεων (γραπτά ή
προφορικά), τι γίνεται;
Εάν ο σπουδαστής αποτύχει σε μια ενότητα από τις δύο μπορεί να επανεξεταστεί μόνο
στην ενότητα που απέτυχε, την επόμενη εξεταστική περίοδο, χωρίς να επαναλάβει την
εξέταση της ενότητας που επέτυχε (ισχύει για τα πτυχία των ιταλικών).

Κάθε πότε διεξάγονται εξετάσεις για τα πτυχία ιταλικών και για τα
πτυχία ισπανικών;
Οι εξετάσεις των ιταλικών και ισπανικών πτυχίων διεξάγονται 2 φορές τον χρόνο συνήθως
την περίοδο Οκτώβριο - Νοέμβριο και Μάιο – Ιούνιο.
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Ποια είναι τα πτυχία ιταλικών και τα πτυχία ισπανικών;
Πτυχία Ιταλικών

Πτυχία Ισπανικών

Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για το πτυχίο επιπέδου Β2; – Καλή
γνώση (αντίστοιχο του Lower στα αγγλικά)
Χρειάζονται δύο (2) ακαδημαϊκά έτη τα οποία μπορούν να παρακολουθηθούν ως εξής:
- Κλασσικό. Δύο (2) φορές Οκτώβριο – Μάιο και εξετάσεις τον Μάιο
- Δωδεκάμηνο. Μία (1) φορά Οκτώβριο Μάιο και μετά στο θερινό τμήμα Ιουλίου –
Νοεμβρίου. Εξετάσεις τον Νοέμβριο. Ουσιαστικά σε ένα (1) έτος ο σπουδαστής
παρακολουθεί δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.
- Εννεάμηνο. Μια (1) φορά Φεβρουάριο – Ιούλιο και μετά στο θερινό τμήμα Ιουλίου –
Νοεμβρίου. Εξετάσεις τον Νοέμβριο. Είναι από τα πίο σύντομα προγράμματα του
Ινστιτούτου Galileo Galilei διότι σε μικρό χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών ο σπουδαστής
παρακολουθεί δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.
- Υπερεντατικό. Μια φορά Οκτώβριο – Μαιο αλλά με περισσότερες ώρες την εβδομάδα.
Ουσιαστικά σε οκτώ (8) μήνες ο σπουδαστής παρακολουθεί δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Υπάρχουν τμήματα ορολογίας και ιταλικής γλώσσας;
Η προετοιμασία του υποψηφίου φοιτητή για την εισαγωγή του σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
της Ιταλίας (ΑΕΙ) γίνεται σε ειδικά τμήματα γλώσσας και ορολογίας στο Galileo Galilei. Τα
συγκεκριμένα τμήματα γίνονται κατά την διάρκεια της χειμερινής ακαδημαϊκής περιόδου ή
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της θερινής ακαδημαϊκής περιόδου. Συνδυαστικά γίνεται προετοιμασία των υπ. φοιτητών
στην Ιταλία, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση τους στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα την
ευκολότερη εισαγωγή τους στην σχολή που επιθυμούν. Οι έμπειροι ιταλοί καθηγητές, του
Ιταλικού Κέντρου Προετοιμασίας προτείνουν και καθοδηγούν τους υπ. φοιτητές με άμεση
επικοινωνία με τους γονείς, για την καλύτερη επιλογή Πανεπιστημίου και πόλης διαμονής.

Τι πληροφορίες χρειάζομαι για τις Σπουδές στην Ιταλία;
Σπουδές στην Ιταλία

end faq

{loadposition accordionfaq3}

Αγγλικά

Οι γνώσεις των αγγλικών μου είναι μεσαίου επιπέδου ( intermediate)
μπορώ να δώσω το Lower; Σε πόσο καιρό;
- Μπορείτε να δώσετε το Lower σε 5 - 8 μήνες .
- Εξετάσεις : Δεκέμβριος , Μάιος.
- Έναρξη τμημάτων : Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Ιούνιος
- Διδασκαλία : 2 φορές την εβδομάδα , 5 διδακτικές ώρες.

Έχω διδαχθεί την τάξη του Lower αλλά δεν είχα τα επιθυμητά
αποτελέσματα στις εξετάσεις. Σε πόσο καιρό μπορώ να ξαναδώσω;
- Μπορείτε να δώσετε το Lower σε 2 - 4 μήνες.
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- Εξετάσεις : Δεκέμβριος, Μάιος.
- Έναρξη τμημάτων : Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Ιούνιος
- Διδασκαλία : 2 φορές την εβδομάδα , 5 διδακτικές ώρες.

Έχω πάρει το Lower πριν αρκετό καιρό. Σε πόσο καιρό μπορώ να
δώσω το Proficiency;
-

Μπορείτε να δώσετε το Proficiency σε 7 - 8 μήνες .
Εξετάσεις : Νοέμβριος, Μάιος.
Έναρξη τμημάτων : Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Ιούνιος
Διδασκαλία : 2 φορές την εβδομάδα , 4- 6 διδακτικές ώρες ( ανάλογα το τμήμα ).

Έχω διδαχθεί το πρώτο έτος του Proficiency ( επίπεδο advanced ). Σε
πόσο καιρό μπορώ να δώσω το Proficiency;
-

Μπορείτε να δώσετε το Proficiency σε 4 – 6 μήνες.
Εξετάσεις : Νοέμβριος, Μάιος.
Έναρξη τμημάτων : Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Ιούνιος,
Διδασκαλία : 2 φορές την εβδομάδα , 4 - 6 διδακτικές ώρες ( ανάλογα το τμήμα ).

Έχω διδαχθεί όλη την τάξη του Proficiency αλλά δεν είχα τα επιθυμητά
αποτελέσματα στις εξετάσεις. Σε πόσο καιρό μπορώ να ξαναδώσω;
-

Μπορείτε να δώσετε το Proficiency σε 2 – 4 μήνες.
Εξετάσεις : Νοέμβριος, Μάιος.
Έναρξη τμημάτων : Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Ιούνιος,
Διδασκαλία : 2 φορές την εβδομάδα , 4 - 6 διδακτικές ώρες ( ανάλογα το τμήμα ).

Έχω γνώσεις επιπέδου Lower. Σε πόσο καιρό μπορώ να δώσω ένα
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από τα ακόλουθα πτυχία : IELTS, TOEIC, TOEFL, GRE, GMAT;
-

Μπορείτε να δώσετε ένα από τα προαναφερθέντα πτυχία σε 1 – 3 μήνες.
Εξετάσεις: 2 φορές το μήνα.
Έναρξη τμημάτων : Όλο το χρόνο.
Διδασκαλία : 2 φορές την εβδομάδα , 4 – 6 διδακτικές ώρες ( ανάλογα το τμήμα ).

Έχω γνώσεις επιπέδου Proficiency. Σε πόσο καιρό μπορώ να δώσω
ένα από τα ακόλουθα πτυχία : IELTS, TOEIC, TOEFL, GRE, GMAT;
-

Μπορείτε να δώσετε ένα από τα προαναφερθέντα πτυχία σε 1-2 μήνες.
Εξετάσεις: 2 φορές το μήνα.
Έναρξη τμημάτων όλο το χρόνο.
Διδασκαλία : 2 φορές την εβδομάδα , 4 – 6 διδακτικές ώρες ( ανάλογα το τμήμα ).

end faq

{loadposition accordionfaq2}

Γερμανικά

Κάθε πότε διεξάγονται εξέτασεις για τα πτυχία του Goethe?
Για τα επίπεδα Α τον Μάιο και τον Νοέμβριο,για τα επίπεδα Β1,Β2,C1 τον ΜάιοΙούνιο τον
Σεπτέμβριο και τον ΙανουάριοΦεβρουάριο,για το επίπεδο C2 τον Ιούνιο και τον Φεβρουάριο.

Κάθε πότε διεξάγονται εξέτασεις για τα πτυχία του Κ.Π.Γ?
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Οι εξετάσεις διενεργούνται το πρώτο εικοσαήμερο του Μαΐου και του Νοεμβρίου, κάθε
έτους.

Τι επίπεδο γλώσσας απαιτείται για να σπουδάσω στην Γερμανία?
Επίπεδο C2. Το επίπεδο C1 επαρκεί αφού πιστοποιηθεί από την εξέταση TestDaF.

Τι επίπεδο γλώσσας απαιτείται για να συμμετέχω στην εξέταση
TestDaF?
Επίπεδο Β2 C1

Κάθε πότε διεξάγονται εξέτασεις για το TestDaF;
6 φορές το χρόνο(κάθε 2 μήνες).

Δεν εχω ξανακάνει Γερμανικά. Σε πόσο καιρό μπορώ να φτάσω στο
Β1 πτυχίο?
Σε 8 με 10 μήνες(ισως και γρηγορότερα ανάλογα με το τμήμα,κανονικό,εντατικό και
υπέρεντατικό).
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Δεν εχω ξανακάνει Γερμανικά. Σε πόσο καιρό μπορώ να φτάσω στο
Β2 πτυχίο?
Σε 14 με 18 μήνες(ισως και γρηγορότερα ανάλογα με το τμήμα,κανονικό,εντατικό και
υπέρεντατικό).

Εχω πάρει το Β1 πτυχίο. Σε πόσο καιρό μπορώ να φτάσω στο Β2
πτυχίο?
Σε 8 με 10 μήνες(ισως και γρηγορότερα ανάλογα με το τμήμα,κανονικό,εντατικό και
υπέρεντατικό).

Δεν εχω ξανακάνει Γερμανικά. Σε πόσο καιρό μπορώ να φτάσω στο
C1 πτυχίο?
Περίπου σε 2 χρόνια. (ισως και γρηγορότερα ανάλογα με το τμήμα,κανονικό,εντατικό και
υπέρεντατικό).

Εχω πάρει το Β2 πτυχίο. Σε πόσο καιρό μπορώ να φτάσω στο C1
πτυχίο?
Σε 8 με 10 μήνες(ισως και γρηγορότερα ανάλογα με το τμήμα,κανονικό,εντατικό και
υπέρεντατικό).
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Εχω φτάσει στο επίπεδο Α2 και θέλω να δώσω το Β1. Πόσο διάστημα
απαιτείται?
4 με 6 μήνες ανάλογα με το τμήμα.

Είχα κάνει πριν αρκετά χρόνια Γερμανικά και έφτασα στο Β1 επίπεδο
χωρίς να δώσω για το πτυχίο. Πόσο διάστημα απαιτείται για να δώσω
το Β1 πτυχίο?
Εξαρτάται από τις γνώσεις.Συνήθως αρκεί ένα διάστημα από 4 με 6 μήνες,ισως και
λιγότερο.

Δεν είχα τα επιθυμητά αποτελέσματα στις εξετάσεις του Β1. Σε πόσο
καιρό μπορώ να ξαναδώσω?
Εξαρτάται από τις γνώσεις.Συνήθως αρκεί ένα διάστημα από 2 με 4 μήνες,ισως και
λιγότερο.

end faq

{loadposition accordionfaq5}
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