Αγαπητοί σπουδαστές,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε στο 39ο θερινό πρόγραμμα του Σχολείου
Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ελπίζουμε ότι η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θα είναι μια ευχάριστη και αποδοτική εμπειρία.
Ο σκοπός αυτής της επιστολής είναι να ενημερωθείτε σχετικά με:
Α) το πρόγραμμα (μαθήματα, εκδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις),
Β) τον κανονισμό σπουδών
Γ) την παραμονή σας στη Θεσσαλονίκη
Δ) το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας & το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α.1. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 80 ακαδημαϊκές ώρες μαθημάτων (η ακαδημαϊκή
ώρα είναι 45 λεπτά).
-Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015 (1η μέρα προγράμματος)
9.00 – 9.30: Συγκέντρωση στο Κεντρικό Αμφιθέατρο (ισόγειο παλιού κτιρίου Φιλοσοφικής
Σχολής) και καλωσόρισμα.
9.30 – 14.00: Τεστ κατάταξης (γραπτό και προφορικό). Στα τμήματα των αρχαρίων θα
πραγματοποιηθεί το πρώτο μάθημα (9.30-12.00).
18.00: Ανακοίνωση ωρολόγιου προγράμματος στην ιστοσελίδα (www.smg.auth.gr), στο Facebook
(School Οf Modern Greek Language) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου.
Τις πρώτες μέρες του προγράμματος, παρακαλείσθε να παρουσιαστείτε στη Γραμματεία για την
ολοκλήρωση της εγγραφής σας, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου και της
θεώρησης εισόδου (εάν δεν το έχετε ήδη καταθέσει).
-Τρίτη 18 Αυγούστου 2015
Έναρξη μαθημάτων. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 –
12.00, σε αίθουσες του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Πανεπιστημιούπολη (παλιό και
νέο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής) και στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Λεωφόρος Στρατού 2 Α –
Ναπολέοντος Ζέρβα).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία τμήματος είναι η συγκέντρωση τουλάχιστον δέκα
(10) σπουδαστών του ίδιου επιπέδου.
A.2. ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του
προγράμματος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των διδασκόντων των τμημάτων προέλευσης και
υποδοχής. Σχετικό έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία.
A.3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Το αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus) των μαθημάτων, είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Σχολείου www.smg.auth.gr (στην υποσελίδα «σπουδές»).
A.4. ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους
υπολογιστές του γλωσσικού εργαστηρίου.
A.5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: Μέρος των γλωσσικών μαθημάτων πραγματοποιείται σε
χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
A.6. ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: Τα τέλη εγγραφής και φοίτησης είναι 324 €. Παρακαλείσθε
να καταθέσετε το παραπάνω ποσό στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό και να προσκομίσετε
την απόδειξη στη Γραμματεία του Σχολείου, το αργότερο μέχρι 21 Αυγούστου. Σε διαφορετική
περίπτωση δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση των μαθημάτων. Η αναγραφή του ονόματος του
σπουδαστή και του κωδικού έργου στο παραστατικό της τράπεζας είναι απαραίτητη.
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Τράπεζα Πειραιώς
Αριθμός λογαριασμού: 5202-002079-976
Δικαιούχος: Επιτροπή Ερευνών Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
Κωδικός έργου 81546
ΙΒΑΝ: GR 04 0172 2020 0052 0200 2079 976
SWIFT: PIRBGRAA
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπότροφοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απαλλάσσονται από
την καταβολή του παραπάνω ποσού.
Α.7. ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των εκδρομών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η
συμμετοχή στις εκδρομές είναι προαιρετική. Οι σπουδαστές που επιθυμούν να συμμετέχουν
δηλώνουν το όνομα τους στη Γραμματεία καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό, πριν από τις
αναφερόμενες προθεσμίες. Για τις εκδρομές που θα χρησιμοποιηθεί λεωφορείο, η αναχώρηση
θα γίνεται μπροστά από την κεντρική είσοδο του παλιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.
Παρακαλείσθε να βρίσκεστε στον τόπο συνάντησης, τουλάχιστον 10’ πριν από την αναχώρηση.
Β) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
B.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (τουλάχιστον το
80% των συνολικών ωρών παρακολούθησης). Σε περίπτωση 5 απουσιών και πάνω οι
σπουδαστές δεν δικαιούνται βεβαίωση πλήρους παρακολούθησης. Οι σπουδαστές είναι
υπεύθυνοι για την κάλυψη των κενών που θα έχουν προκύψει στη γλωσσική τους εκπαίδευση
κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από τα μαθήματα.
B.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ: Το δικαιολογητικό κατατίθεται στη Γραμματεία αμέσως μετά την
επάνοδο του σπουδαστή (π.χ. ιατρικές βεβαιώσεις από δημόσια Νοσοκομειακά Ιδρύματα ή/και
ιδιώτες γιατρούς). Καθυστερημένη υποβολή δικαιολογητικών δε θα γίνεται δεκτή.
B.3. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:
 Το κάπνισμα απαγορεύεται στις αίθουσες διδασκαλίας και σε όλους τους κοινόχρηστους
χώρους του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
 Δεν επιτρέπεται η είσοδος με φαγητό και ποτό στις αίθουσες διδασκαλίας.
 Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα κατά τη διάρκεια του
μαθήματος.
 Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή βίας, σωματική ή λεκτική καθώς επίσης και
οποιαδήποτε προσβολή ή απειλή σε βάρος των υπόλοιπων μελών της τάξης.
 Ο διδάσκων έχει το δικαίωμα να μη δεχθεί κάποιον σπουδαστή ο οποίος ζητά να ενταχθεί
στο τμήμα του με καθυστέρηση πέραν της μίας εβδομάδας από την έναρξη του
προγράμματος.
B.4. ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 Αξιολόγηση διδακτικού και διοικητικού έργου και υποδομών: Την τελευταία εβδομάδα
του προγράμματος οι σπουδαστές καλούνται να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια
αξιολόγησης του διδακτικού και διοικητικού έργου και υποδομών, σύμφωνα με όσα
ορίζονται από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι ανώνυμη και αποσκοπεί στη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της
αξιολόγησης έχουν μόνον οι σπουδαστές που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% του
προγράμματος.
 Εξετάσεις: στο τέλος του προγράμματος διενεργούνται γραπτές εξετάσεις. Ο τελικός
βαθμός υπολογίζεται κατά 60% από την επίδοση του σπουδαστή στην τάξη καθ’ όλη τη
διάρκεια του προγράμματος και 40% από την επίδοσή του στις γραπτές εξετάσεις.
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B.5. ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή μη πλήρους
παρακολούθησης των μαθημάτων από υπαιτιότητα του σπουδαστή, τα δίδακτρα δεν
επιστρέφονται.
B.6. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Χορηγούνται το συντομότερο δυνατό μετά τη λήξη του
προγράμματος. Βεβαίωση παραλαμβάνεται μόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από επίσημα
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, με την επίδειξη της ταυτότητάς του. Ο σπουδαστής που
επιθυμεί να παραλάβει τη βεβαίωση με το ταχυδρομείο παρακαλείται να αφήσει στη
Γραμματεία φάκελο με τη διεύθυνσή του και το σχετικό ταχυδρομικό τέλος. Σπουδαστές που δεν
έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους δε θα παραλαμβάνουν τη βεβαίωση παρακολούθησης
μέχρι να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους. Η βεβαίωση παρακολούθησης δεν αντιστοιχεί σε
πιστοποίηση ελληνομάθειας.
Γ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γ.1. ΔΙΑΜΟΝΗ: Στην παρακάτω ιστοσελίδα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για ξενοδοχεία στην
πόλη: www.all-hotels.gr
Στην ιστοσελίδα του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για
ιδιώτες που νοικιάζουν δωμάτια ή διαμερίσματα σε σπουδαστές ή φοιτητές: www.smg.auth.gr
(στην υποσελίδα «η πόλη»).
Γ.2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Το Πανεπιστημιακό εστιατόριο παραμένει κλειστό κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες. Ωστόσο, υπάρχουν σε όλη την πόλη πολλά εστιατόρια, όπου μπορείτε να βρείτε μεγάλη
ποικιλία φαγητών.
Γ.3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ: Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, λόγω θερινών
διακοπών, θα είναι ανοιχτό μόνο για τα μαθήματα ελληνικών παραδοσιακών χορών, τα οποία θα
πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη (20/8, 27/8, 3/9 & 10/9), σε δύο ομάδες: 1η ομάδα 18.00 –
19.00 & 2η ομάδα 19.00 – 20.00.
Για όσους ενδιαφέρονται για κολύμβηση, υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες:
 Δημοτικό Κολυμβητήριο Άνω Τούμπας (Γρ. Λαμπράκη & Κλεάνθους 57, τηλ.: 2310907711,
www.thessaloniki.gr).
 Δημοτικό Κολυμβητήριο Συκεών (Λεχόβου 7, Συκιές, τηλ.: 2310200327, www.sykies.gr).
 ΧΑΝΘ (πλατεία ΧΑΝΘ, τηλ. 2316001000, www.ymca.gr).
Για τη χρησιμοποίηση πισίνας είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικών βεβαιώσεων και
κατάλληλος κολυμβητικός εξοπλισμός.
Γ.4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Οι Ευρωπαίοι πολίτες καλούνται να έχουν μαζί τους την Ευρωπαϊκή κάρτα
ασφάλισης.
Γ.5. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Το Πανεπιστήμιο παρέχει στους σπουδαστές πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (http://noc.auth.gr/)
που βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον, κοντά στο Πανεπιστήμιο μπορείτε να βρείτε πολλά internet cafes.
Γ.6. ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τη μέση τιμή κάποιων βασικών αγαθών που
καθορίζουν το κόστος ζωής:
Είδος
Μπουκάλι νερό (0.50 λίτρα)
Μπουκάλι νερό (1,5 λίτρα)
Γάλα (1 λίτρο)
Αναψυκτικά
Καφές (σε καφετέρια)
Μπύρα (σε μπαρ)
Εισιτήριο κινηματογράφου
Εισιτήριο συναυλίας

Τιμή (σε Ευρώ)
0,50 €
1,00 €
1,00-1,50 €
1,00-2,00 €
3,00-5,00 €
4,00-8,00 €
7,00-10,00 €
20,00 €
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Γ.7. Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Ελλάδας
με περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους και πρωτεύουσα της Μακεδονίας, της μεγαλύτερης
περιοχής της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 315 π.Χ από το βασιλιά Κάσσανδρο και πήρε το όνομά της
από τη σύζυγο του και ετεροθαλή αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η πόλη είναι σήμερα
μεγάλο οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο της Ελλάδας. Ελκύει εκατοντάδες χιλιάδες
επισκεπτών κάθε χρόνο αφού είναι διάσημη για τα αρχαιοελληνικά και Βυζαντινά μνημεία της,
το εμπορικό λιμάνι, τα Πανεπιστήμια, τη Διεθνή Έκθεση, η οποία γίνεται κάθε Σεπτέμβριο, το
Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Η Θεσσαλονίκη είναι επίσης γνωστή για τους φιλόξενους
ανθρώπους, τη νόστιμη κουζίνα και την κοινωνική ζωή. Λόγω της μοναδικής της θέσης, η
Θεσσαλονίκη είχε πάντα στρατηγική σημασία και υπήρξε σημείο συνάντησης διαφορετικών
ανθρώπων, γλωσσών και πολιτισμών από την Ανατολή και τη Δύση. Περισσότερες πληροφορίες
για τη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες: www.thessalonikicity.gr,
www.thessaloniki360.com, www.gnto.gr
Γ.8. ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Στη Θεσσαλονίκη, όπως στις περισσότερες σύγχρονες
πόλεις φτάνει κανείς με αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο ή πλοίο.
Με αεροπλάνο
Ο ευκολότερος τρόπος να φτάσει κανείς στη Θεσσαλονίκη είναι με απευθείας πτήση στο διεθνές
αεροδρόμιο «Μακεδονία» (www.thessalonikiairport.gr/), που εξυπηρετεί διεθνείς και τοπικές
πτήσεις. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρίες έχουν απευθείας πτήσεις στη Θεσσαλονίκη ή
πτήσεις μέσω Αθήνας. Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» είναι το δεύτερο σε μέγεθος αεροδρόμιο
στην Ελλάδα και βρίσκεται 14 χλμ ανατολικά του κέντρου της πόλης.
Με τρένο
Ο διεθνής σιδηροδρομικός σταθμός ονομάζεται «ΟΣΕ» (www.ose.gr) και βρίσκεται στο κέντρο
της πόλης (Mοναστηρίου 28). Συνδέεται με την υπόλοιπη πόλη με συχνή αστική συγκοινωνία. Αν
έρθετε από Αθήνα, προτείνονται τα τρένα “Express” ή “Intercity” προκειμένου να ταξιδέψετε
γρηγορότερα.
Με λεωφορείο
Ο υπεραστικός σταθμός λεωφορείων ονομάζεται «ΚΤΕΛ» (www.ktel.gr). Αν έρχεστε στη
Θεσσαλονίκη από Αθήνα, η απόσταση είναι 511 χλμ (περίπου 6 ώρες) ταξίδι.
Προκειμένου να ταξιδέψετε με λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη για οποιοδήποτε προορισμό
στην Ελλάδα, θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες επικοινωνώντας με τον υπεραστικό σταθμό
λεωφορείων «Μακεδονία» (http://ktelmacedonia.gr) ή τον υπεραστικό σταθμό λεωφορείων για
Χαλκιδική (www.ktel-chalkidikis.gr/).
Με πλοίο
Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης συνδέεται ακτοπλοϊκώς με πολλά άλλα λιμάνια και νησιά
(www.thpa.gr).
Γ.9. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Με λεωφορείο
Η συγκοινωνία μέσα στην πόλη γίνεται με αστικά λεωφορεία «Ο.Α.Σ.Θ.» Περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.oasth.gr.
Το εισιτήριο απλής μετάβασης κοστίζει 1 ή 1,20 € αν το προμηθευτείτε από τα σχετικά εκδοτήρια
του ΟΑΣΘ ή από περίπτερα και 1,10 ή 1,30 € στα ειδικά μηχανήματα που υπάρχουν μέσα στα
αστικά λεωφορεία.
Με ταξί
Τα ταξί στη Θεσσαλονίκη είναι χρώματος μπλε - άσπρο και μπορούν να σας μεταφέρουν
οπουδήποτε μέσα και έξω από τη Θεσσαλονίκη. Η μικρότερη διαδρομή κοστίζει 3,20 €. Το
κόμιστρο διαφέρει μετά τις 12.00 τα μεσάνυχτα καθώς και για τις διαδρομές από και προς
αεροδρόμιο, σταθμό και ΚΤΕΛ. Επίσης διαφέρει για προορισμούς εκτός Θεσσαλονίκης.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η διαδρομή από το Αεροδρόμιο προς το Πανεπιστήμιο μπορεί να
κοστίσει από 20,00 έως 25,00 € και η διαδρομή από το σιδηροδρομικό σταθμό προς το
Πανεπιστήμιο μπορεί να κοστίσει από 5,00 έως 7,00 €.
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Για εξυπηρέτησή σας, αναφέρουμε τα τηλέφωνα κάποιων εταιρειών ραδιοταξί της
Θεσσαλονίκης: 2310 550500, 2310 866866, 2310 525000.
Γ.10. ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Από το αεροδρόμιο: με το λεωφορείο Ν. 78
Από το σιδηροδρομικό σταθμό: με τα λεωφορεία Ν. 2, 10, 11, 14, 17, 37 (στάση «Καμάρα»)
Από τις Φοιτητικές Εστίες: με το λεωφορείο Ν. 15.
Δ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΤΟ Σ.Ν.Ε.Γ.
Δ.1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Η
Πανεπιστημιούπολη καλύπτει 23 εκτάρια στο κέντρο της πόλης. Περιλαμβάνει 11 Σχολές που
χωρίζονται σε 41 τμήματα.
Περισσότεροι από 95.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές σπουδάζουν στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 86.000 σε προπτυχιακά προγράμματα και 9.000 σε μεταπτυχιακά.
Περισσότερες πληροφορίες για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα www.auth.gr.
Δ.2. ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ιδρύθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το 1970 και από
τότε λειτουργεί υπό την Εποπτεία της Φιλοσοφικής Σχολής. Το Σχολείο προσφέρει μαθήματα
Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε αλλοδαπούς και σε ομογενείς σπουδαστές που πρόκειται
να σπουδάσουν σε Ελληνικά Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή επιθυμούν να
γνωρίσουν μέσω της γλώσσας την Ελλάδα και τον πολιτισμό της (αρχαίο, βυζαντινό και
σύγχρονο).
Κάθε χρόνο διοργανώνονται ποικίλα προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες των σπουδαστών.
Η Γραμματεία δέχεται το κοινό Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις ώρες 12.00-14.00 μ.μ. Το
προσωπικό της Γραμματείας θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή
διευκρίνιση:
ΟΝΟΜΑ
Κουτούση Έλενα
(Προϊσταμένη Γραμματείας)
Κωνσταντίνου Γεωργία
Κουτσιλιέρη Νάσια
Δουλιάκα Ιωάννα
Γιωβανίτσα Αθηνά
Βασιλειάδης Ανδρέας

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
+30 2310 997571

E-MAIL
elen@smg.auth.gr

+30 2310 997923
+30 2310 997475
+30 2310 997572
+30 2310 997576
+30 2310 997475

sneg@smg.auth.gr
school-mg@smg.auth.gr
idouliak@smg.auth.gr
agiovani@smg.auth.gr
avasili@smg.auth.gr

Fax: +30 2310 997573
Website: www.smg.auth.gr
Facebook: «School Οf Modern Greek Language»

Σας ευχόμαστε καλή πρόοδο!
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Dear students,
We are happy to welcome you to the 39th summer course of the School of Modern Greek
Language of the Aristotle University of Thessaloniki. We wish your participation in the course to
be pleasant and productive.
The purpose of this letter is to inform you about:
A) the program (course, trips, cultural activities),
B) studies’ regulation,
C) your stay in Thessaloniki,
D) School of Modern Greek Language & Aristotle University of Thessaloniki.
Α) INFORMATION ABOUT THE PROGRAMME
Α.1. The program includes in total 80 academic hours (an academic hour lasts 45 minutes).
Monday 17th August 2015 (1st day of the program)
9.00 – 9.30: Welcoming reception at the Central Amphitheatre (ground floor of the old building of
Philosophy Faculty).
9.30 – 14.00: Placement test (written and oral). Beginners’ groups will take their first lesson (9.3012.00).
18.00: Announcement of the courses’ timetable on the website (www.smg.auth.gr), on Facebook
(School Οf Modern Greek Language) and the announcement board.
During the first days of the course, you are kindly requested to bring to the Secretariat a copy of
your passport and visa (in case you haven’t sent it prior to the beginning of the course).
Tuesday 18th August 2015
Beginning of the course. The lessons will be held from Monday to Friday between 8.30-12.00 at
the University Campus (old and new building of Philosophy Faculty) and also at the French
Institute (Leoforos Stratou Street 2A & Napoleontos Zerva).
Necessary prerequisite for the formation of a group is a minimum of 10 students per group.
A.2. CHANGING GROUP: Is allowed only during the first week of the course, after the approval of
both teachers. Relevant document is provided by the Secretariat.
A.3. SYLLABUS: The courses’ syllabus is on the website of the School www.smg.auth.gr (under the
link “studies”).
A.4. LANGUAGE LABORATORY: Students may use the PCs of the language lab.
A.5. EDUCATIONAL VISITS: Part of the language lessons are held in areas of cultural interest.
A.6. TUITION FEE: The tuition fee is 324€. You are kindly requested to deposit the amount at the
following bank account and hand in the receipt at the Secretariat of the School by 21st August.
Otherwise it will not be possible to attend the course. Please make sure that your name and the
project number are mentioned on the bank receipt.
Piraeus Bank
Bank account: 5202-002079-976
Research Committee of Aristotle University of Thessaloniki
Project number: 81546
ΙΒΑΝ: GR 04 0172 2020 0052 0200 2079 976
SWIFT: PIRBGRAA
NOTE: Scholarship holders of Aristotle University of Thessaloniki do not deposit the tuition fees.
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Α.7. TRIPS AND CULTURAL ACTIVITIES: The schedule of the trips and cultural activities of the
course is attached. The participation in the trips is optional. The students who wish to take part in
the trips are kindly requested to inform the Secretariat, before the deadline of registrations, by
depositing the relevant amount. The departure of the buses will be in front of the main entrance
of the old building of Philosophy Faculty. Participants are requested to be there at least 10’ before
the departure.
Β) STUDIES’ REGULATION
B.1. ATTENDANCE OF LESSONS: is obligatory (at least the 80% of the total hours). In case of 5
absences or more students are not entitled to a certificate of full-time attendance. Students are
responsible for covering the lessons they missed.
B.2. JUSTIFICATION OF ABSENCES: As soon as the student returns to class he/she must submit to
the Secretariat documentation explaining about his/her absences (i.e. medical certificates by
public hospital or/and private doctors). Late deposit of documentation will not be examined.
B.3. DURING THE COURSE:
 Smoking is not allowed.
 No food or beverage is allowed in the classrooms.
 Mobile phones need to be deactivated during lessons.
 Any form of violence, corporal or verbal, is forbidden and also any offence or threat at the
expense of the rest of the students.
 The teacher has the right not to accept a student asking being placed in his group with a
delay of more than a week after the beginning of the course.
B.4. AT THE END OF THE COURSE
 Evaluation of the teaching and administrative work and facilities: the last week of the
program students fill in e-questionnaires for the evaluation of the teaching and
administrative work and facilities according to the regulations of ADIP for the third degree
education. The e-filling in is anonymous and optional and aims to the improvement of
services provided. Only the students who attended the 80% of the course may take part in
the evaluation.
 Exams: written exams are held at the end of the course. The final grade is a result of the
60% of the attendance of the class and of the 40% of the mark of the written exams.
B.5. LESSONS DROP OUT: Tuition fee is not refundable in case of drop out or partial attendance of
the lessons.
B.6. CERTIFICATES OF ATTENDANCE: Are issued the soonest possible after the end of the course
and can be received either by the participants or by any officially authorized person. Students with
early departure may receive their certificates via post by leaving to the Secretariat their postal
address and stamp. Students who have not completed their registration will not receive their
certificates, until they do so. The certificate of attendance is not equivalent with the certificate of
attainment in Greek language.
C) INFORMATION ABOUT YOUR STAY IN THESSALONIKI
C.1. ACCOMMODATION: Information about hotels in the city you may find on the website:
www.all-hotels.gr
Information about renting a studio or apartment you may also find on the website of the School
www.smg.auth.gr (under the link “the city”).
C.2. BOARD: The University Restaurant is closed during summer vacations. However, there are a
lot of restaurants in the city where you may find a variety of meals.
C.3. UNIVERSITY GYM: The University Gym is closed during summer vacations. However, it will
open only for the traditional Greek dance lessons. The dance lessons will be held every Thursday
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(20/8, 27/8, 3/9 & 10/9), divided into two groups: 1st group 18.00 – 19.00 & 2nd group 19.00 –
20.00.
Those who are interested in swimming there are the following possibilities:
 The Municipal swimming pool of Ano Toumpa (Lampraki & 57 Kleanthous str., tel.:
2310907711, www.thessaloniki.gr).
 The Municipal swimming pool of Sykies (7 Lechovou str., Sykies, tel.: 2310200327,
www.sykies.gr).
 YMCA (YMCA square, tel. 2316001000, www.ymca.gr).
For the use of the swimming pool is necessary to submit health certificates and swimming
equipment.
C.4. INSURANCE: European citizens are requested to have the European insurance card with them.
C.5. INTERNET: The University provides Internet access for students. Those who are interested
need to visit the helpdesk of AUTH Network Operation Center, which is situated at the central
Library of the University (http://noc.auth.gr/). Moreover, there are many internet cafes near
University Campus.
C.6. COST OF LIVING: The following list includes the average prices of some basic goods that
determine the cost of living:
Item
Bottle of water (0.50 lt)
Bottle of water (1,5 lt)
Milk (1 lt)
Refreshments
Coffee (at a cafeteria)
Beer (at a bar)
Cinema ticket
Concert ticket

Price (in Euros)
0,50 €
1,00 €
1,00-1,50 €
1,00-2,00 €
3,00-5,00 €
4,00-8,00 €
7,00-10,00€
20,00 €

C.7. THE CITY OF THESSALONIKI: Thessaloniki is the second largest city of Greece with
approximately 1,5 million inhabitants and the capital of Macedonia, the largest region of Greece.
Founded in 315 b.C. by King Kassander and named after his wife, who was Alexander the Great’s
half-sister. Today, the city is a major economic, political and cultural centre of Greece. It attracts
hundreds of thousands of visitors every year since it is famous for its ancient Greek and Byzantine
monuments, its commercial port, the Universities, the International Trade Fair held annually in
September, its International Film Festival. Thessaloniki is also known for its hospitable people,
tasteful cuisine and social life. Due to its unique location Thessaloniki has always been of strategic
importance throughout its long history and a meeting point of different people, languages and
cultures of the East and the West. More information about Thessaloniki, you may find on the
following
websites:
www.thessalonikicity.gr,
www.meteo.gr,
www.gnto.gr,
www.thessaloniki360.com
C.8. ARRIVING TO THESSALONIKI: Thessaloniki, as most modern cities today, may be reached by
plane, train, bus and ship.
By plane
The easiest way to reach Thessaloniki is by a direct fly to the city’s airport called «Macedonia»
(www.thessalonikiairport.gr/), serving both international and domestic flights. Most major
airplane companies have direct flights to Thessaloniki or flights via Athens. Thessaloniki’s airport
(SKG) is the second biggest airport in Greece, located 14 km east of the city center.
By train
The national Railway Station is called “OSE” (www.ose.gr) and it is centrally located (28,
Monastiriou Street). It is conveniently connected with the rest of the city via public transportation.
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If you are coming to Thessaloniki via Athens the “Express” or “Intercity” trains are suggested in
order to travel quicker.
By bus
The national bus company is called “KTEL” (www.ktel.gr). If you are coming to Thessaloniki via
Athens, it is a 511 km (apprx. 6 hours) journey.
In order to travel by bus to Thessaloniki or from Thessaloniki to any destination in Greece you may
find all the necessary information by contacting the “Macedonia” intercity bus station (KTEL) of
Thessaloniki (http://ktelmacedonia.gr) or intercity bus station for Chalkidiki (www.ktelchalkidikis.gr)
By ship
Thessaloniki’s port is connected by sea with other major ports and islands (www.thpa.gr).
C.9. TRANSPORTATION IN TOWN
By bus
In the city there are public buses (“OASTH”) in order to facilitate the transportation. More
information you may find on the website: www.oasth.gr
You may buy bus tickets at “OASTH” ticket houses or at the kiosks on the streets (one ticket costs
1,00 or 1,20 €) or at the automatic machines in the buses (one ticket costs 1,10 or 1,30 €).
By taxi
TAXI cars in Thessaloniki are colored blue – white and may be stopped in the street in order to get
you anywhere in or out of Thessaloniki. The minimum fee for any destination into the city is 3,20
€, while the fee differs after 12.00 o’ clock at night or for destinations such as the airport, the train
and the bus stations. It also differs for destinations outside Thessaloniki.
A taxi fee from the Airport and Macedonia Bus station to the University may vary from 20,00 to
25,00 €. A taxi fee from the Railway station to the University may vary from 5,00 to 7,00 €.
For your convenience we give you some phone numbers of taxi companies in Thessaloniki: +30
2310550500, +302310866866, +302310525000.
C.10. GETTING TO THE UNIVERSITY
From the airport: by bus n. 78
From the Railway Station: by buses’ n. 2, 10, 11, 14, 17, 37 (bus stop «Kamara»)
From the Dormitories: by bus n. 15
D) INFORMATION ABOUT AUTH AND SMGL
D.1. ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
The Aristotle University of Thessaloniki is the largest University in Greece. The University Campus
covers some 23 hectares close to the center of Thessaloniki. It comprises 11 Faculties organized
into 41 Schools.
More than 95.000 undergraduate and postgraduate students study at the Aristotle University,
86.000 in undergraduate programmes and 9.000 in postgraduate programmes. More information
about Aristotle University of Thessaloniki you may find on the website: www.auth.gr.
D.2. SCHOOL OF MODERN GREEK LANGUAGE
The School of Modern Greek Language was founded at the Aristotle University in 1970 and has
been operating ever since under the supervision of the Faculty of Philosophy. The School offers
courses in Greek language and culture to foreign students and also to students of Greek origin,
who intend to study in Greek Educational Institutions, or wish, through the Greek language, to
familiarize with Greece and its culture (ancient, byzantine and modern). Every year, a number of
language courses, relative to the various needs of the students, are offered.
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The Secretariat is open every working day (Monday – Friday) from 12.00 till 14.00 p.m. The
administrative staff will be at your disposal for any information or question:
NAME
Koutousi Elena
(Head Administrator)
Konstantinou Georgia
Koutsilieri Nasia
Douliaka Ioanna
Giovanitsa Athina
Vasiliadis Andreas

PHONE
+30 2310 997571

E-MAIL
elen@smg.auth.gr

+30 2310 997923
+30 2310 997475
+30 2310 997572
+30 2310 997576
+30 2310 997475

sneg@smg.auth.gr
school-mg@smg.auth.gr
idouliak@smg.auth.gr
agiovani@smg.auth.gr
avasili@smg.auth.gr

Fax: +30 2310 997573
Website: www.smg.auth.gr
Facebook: «School Οf Modern Greek Language»

We wish you to enjoy the course!

10

