СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
ЦЕНТЪР ЗА ГРЪЦКИ ЕЗИК/КЕГ/, СОЛУН, ГЪРЦИЯ
Обявяват изпитна сесия – 2015
за степен на владеене на гръцки език в 6 нива
Изпитни дати:
19.05.2015 / вторник/ – ниво А1 (елементарно) – за деца (8 – 12 год.),
19.05.2015 / вторник / – ниво А1 (елементарно) – за юноши и пълнолетни
19.05.2015 / вторник / – ниво А2 – основно
19.05.2015 / вторник / – ниво А2 – основно – за професионални цели
19.05.2015 /понеделник/ – ниво В1 – добро
20.05.2015 /вторник/ – ниво В2 – много добро
20.05.2015 /вторник/ – ниво Г1 – отлично
21.05.2015 /сряда/ – ниво Г2 – езиково съвършенство
Всяко ниво включва оценяване на четири /пет/ умения на кандидатите:
1.
2.
3.
4.
5.

Слушане и разбиране
Четене и разбиране
Езикови трансформации и редакции
Писмено изложение по дадена тема
Устно интервю, коментар по ежедневни теми, поведение в дадена ситуация - ролеви игри.
Важно! Умение № 3 се отнася само за нива В2, Г1, Г2.

Важно! Кандидатите за ниво А2, които посочат в молбата си – „за професионални цeли”, не полагат
писмен изпит. т.е. умение 3 и 4.
Всички 6 нива са в съответствие с изискванията на Европейското законодателство и Европейската
езикова рамка.
Успешно представилите се получават официална гръцка диплома.
Възможност за консултации за всички нива с преподавателите в ДЕО за характера на нивата, изпитните
теми и новите изисквания. Заявяване на консултациите в Учебния отдел – минимум 2 учебни часа по 19 лв. на
час.
Заплащане на касата на ДЕО по установения ред.
Предлага се общежитие към ДЕО за кандидатите от провинцията.
Справки и регистрация: до 20 март 2015г., стая 133, партер, ДЕО -ИЧС, ул. „Коста Лулчев” 27, тел.
(02) 872 20 41 - /директен/, (02) 872 34 81, 82, 83 - /централа/, вътр. 242 Формулярите се получават в Учебния
отдел, ст. 133

Срок за подаване на документи в ДЕО – до 20 март 2015г.

