
 
 

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Στο Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΡΟΥΣ πραγματοποιούνται μαθήματα 

εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας όλων των επιπέδων και γίνεται προετοιμασία για τη 

συμμετοχή στις εξετάσεις TRKI (Тест по русскому языку как иностранному ή ТРКИ) του 

Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ρωσίας. 

 

2. Πέραν των μαθημάτων εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας, το Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και 

Πολιτισμού ΡΟΥΣ οργανώνει ειδικά μαθήματα, που απευθύνονται στους επαγγελματίες του 

τουρισμού και των επιχειρήσεων, αλλά και σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. 

 

3. Το  Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΡΟΥΣ παρέχει στους σπουδαστές του την 

δυνατότητα παρακολούθησης διαδιακτυακών μαθημάτων. 

 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

1. Το εκπαιδευτικό έτος διαρκεί από 01/09 έως 25/06. 

 

2. Στο Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΡΟΥΣ δεν πραγματοποιούνται μαθήματα 

κατά τις επίσημες ημέρες αργίας των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (28η Οκτωβρίου, Αγ. 

Νικολάου, Διακοπές Χριστουγέννων από 23/12 έως και 7/1, Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, 

Διακοπές Πάσχα, Πρωτομαγιά, Αγίου Πνέυματος). 

 

3. Τα μαθήματα είναι ομαδικά, ενώ παρέχεται η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης. 

 

4. Η διδακτική ώρα διαρκεί 60 λεπτά. 

 

5. Προϋπόθεση για την προβίβαση των σπουδαστών στο επόμενο επίπεδο εκμάθησης της 

ρωσικής γλώσσας, είναι η επιτυχία τους στο τελικό τεστ του κάθε επιπέδου, το οποίο 

διενεργείται στο τέλος του κάθε κύκλου σπουδών. 

 

6. Προϋπόθεση για την εγγραφή κάποιου σπουδαστή σε τμήμα εν μέσω εκπαιδευτικής χρονιάς, 

είναι η κρίση της Διεύθυνσης ότι διαθέτει το επαρκές επίπεδο γνώσης, ώστε να μπορέσει να 

ενταχθεί στο ανάλογο τμήμα χωρίς δυσκολία. 

 

7. Στη γραμματεία του Κέντρου Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΡΟΥΣ τηρείται αρχείο, 

στο οποίο καταγράφονται οι επιδόσεις του κάθε σπουδαστή. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ΙΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 
 

1. Τα δίδακτρα πληρώνονται προκαταβολικά, κατά τις 5 πρώτες ημέρες κάθε μήνα. 

 

2. Η πληρωμή των διδάκτρων δεν επηρεάζεται από τον αριθμό των απουσιών του σπουδαστή. 

 

3. Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής αποφασίσει να διακόψει τα μαθήματα, υποχρεούται 

να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Κέντρου και να πληρώσει τα δίδακτρα του μήνα, ακόμη και 

στην περίπτωση που έχει πραγματοποιήσει μαθήματα λιγότερα από τα προβλεπόμενα (έστω 

κι αν γίνει ένα μάθημα μέσα στο μήνα). 

 

4. Το συνολικό ποσό που υπολογίζεται αφορά 10 μήνες και εξοφλείται σε 10 ισόποσες δόσεις. 

 

5. Τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν είτε μηνιαίως είτε εφάπαξ για όλο το εκπαιδευτικό 

έτος. 

 

6. Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής των ετησίων διδάκτρων, παρέχεται έκπτωση 10%. 

 

7. Έκπτωση 10% παρέχεται, επίσης, στους σπουδαστές πολύτεκνων οικογενειών, που είναι 

άνεργοι. 

 

 

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

 

1. Το  Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΡΟΥΣ παρέχει στους σπουδαστές του την 

δυνατότητα παρακολούθησης διαδικτυακών μαθημάτων. 

 

2. Οι σπουδαστές που επιλέγουν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά μαθήματα, θα μπορούν να 

συνδέονται σε πραγματικό χρόνο με την αίθουσα, μέσω της πλατφόρμας Skype. 

 

3. Στην περίπτωση διαδικτυακών μαθημάτων, οι σπουδαστές καλούνται να είναι συνδεδεμένοι 

στο Skype, πέντε λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα του μαθήματος, ώστε να μην 

υπάρξουν καθυστερήσεις. 

 

4. Σε περίπτωση απουσίας κάποιου σπουδαστή, το διαδικτυακό μάθημα θεωρείται ότι έχει 

πραγματοποιηθεί κανονικά και για αυτόν. 

 

5. Στην περίπτωση που κάποιος σπουδαστής απουσιάσει για οποιονδήποτε λόγο, θα μπορεί να 

έχει άμεση πρόσβαση στο αρχείο του βιντεοσκοπημένου μαθήματος, το οποίο θα αναρτάται 

στην πλατφόρμα, αμέσως μετά την λήξη του. 

 

 

IV. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

1. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών του προγράμματος λειτουργίας των τμημάτων, 

καθόλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους, μετά από συνεννόηση με τους σπουδαστές. 

 

2. Κατά την εγγραφή, κάθε σπουδαστής λαμβάνει ένα αντίγραφο του παρόντος εγγράφου. 



 

3. Με την υπογραφή του ο κάθε σπουδαστής αποδέχεται τους όρους εγγραφής και φοίτησης. 

 

4. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής είναι ανήλικος, το παρόν έγγραφο υπογράφεται από τον 

κηδεμόνα του. 

 

Το παρόν τυπώνεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων το κάθε μέρος θα λαμβάνει 

από ένα (1). 

 

  

Ημερομηνία......................................................... 

 

Υπογραφή............................................................ 

 

Ονοματεπώνυμο.................................................. 

 

 

 

 

 


