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ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ
ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΣΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΓΝΩΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΣΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΑΠΟ ΟΡΙΜΕΝΑ ΥΕΔΙΑ
ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
(1) H Δπηηξνπή απνθάζηζε λα αλαζεσξήζεη ηνλ θαηάινγν ησλ απνδεθηώλ ηεθκεξίσλ
γηα άξηζηε θαη πνιύ θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο θαη γηα άξηζηε, πνιύ θαιή
θαη θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο, Γαιιηθήο θαη Γεξκαληθήο γιώζζαο, ιακβάλνληαο
ππόςε ην δηεζλώο απνδεθηό Κνηλό Δπξσπατθό Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο γιώζζεο.
(2) Δθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί πνπ είλαη ππνςήθηνη γηα αλώηεξεο ζέζεηο ζεσξείηαη όηη
θαηέρνπλ ηελ απαηηνύκελε γλώζε ησλ πην πάλσ γισζζώλ, ζην θαζνξηδόκελν από
ην Σρέδην Υπεξεζίαο ησλ ελ ιόγσ ζέζεσλ επίπεδν, εάλ ην Σρέδην Υπεξεζίαο ηεο
ζέζεο ηελ νπνία θαηέρνπλ ή θαηείραλ πξνεγνπκέλσο απαηηεί/απαηηνύζε ην ίδην
επίπεδν γλώζεο ησλ γισζζώλ απηώλ.
(3) Βεβαίσζε επηηπρίαο ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί από ηελ Δπηηξνπή
Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο γηα δηαπίζησζε ηεο θαηνρήο ηεο γλώζεο ηεο Διιεληθήο
ή/θαη Αγγιηθήο Γιώζζαο ζε έλα από ηα επίπεδα γηα ηα νπνία δηεμήρζεζαλ νη ελ ιόγσ
εμεηάζεηο, ζεσξείηαη σο ηεθκήξην θαηνρήο ηεο γλώζεο ησλ γισζζώλ απηώλ ζην
αληίζηνηρν επίπεδν. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα βεβαηώζεηο επηηπρίαο ζε γξαπηέο εμεηάζεηο
γιώζζαο πνπ ρνξεγήζεθαλ κεηά από εμεηάζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ από ηελ Υπεξεζία
Δμεηάζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ.
(4) ημειώνεηαι όηη ε Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο δεν διεξάγει πλέον ηέηοιερ
εξεηάζειρ. Τε δηνξγάλσζε ησλ ελ ιόγσ εμεηάζεσλ αλέιαβε εμ νινθιήξνπ ε
Υπεξεζία Δμεηάζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ. Ωο εθ ηνύηνπ,
ζπκβνπιεύνληαη όινη όζνη επηζπκνύλ λα ηεθκεξηώζνπλ κέζσ γξαπηήο εμέηαζεο ηελ
θαηνρή ησλ γισζζώλ απηώλ ζε επίπεδα ζέζεσλ πνπ πξνηίζεληαη λα δηεθδηθήζνπλ /
ή λα είλαη ππνςήθηνη, λα πξνβαίλνπλ έγθαηξα ζηηο αλαγθαίεο δηεπζεηήζεηο. Σρεηηθέο
πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ,
Υπεξεζία Δμεηάζεσλ www.moec.gov.cy/ypexams (Υπεξεζία Δμεηάζεσλ Δλεκέξσζε). Σύκθσλα κε ζρεηηθή λνκνινγία, όζνη ελδηαθέξνληαη λα δηεθδηθήζνπλ
ζέζεηο πξναγσγήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηεθκεξησκέλε γλώζε ηεο γιώζζαο ζην
απαηηνύκελν από ην νηθείν Σρέδην Υπεξεζίαο επίπεδν, είηε κέζσ απνδεθηώλ
ηεθκεξίσλ, είηε κέζσ εμεηάζεσλ, κέρξη ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο
αηηήζεσλ.
(5) Οη πξνεγνύκελεο ζρεηηθέο αλαθνηλώζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο
αθπξώλνληαη.
(6) Ο αλαζεσξεκέλνο θαηάινγνο ησλ απνδεθηώλ ηεθκεξίσλ γηα γλώζε ηεο Διιεληθήο,
Αγγιηθήο, Γαιιηθήο θαη Γεξκαληθήο Γιώζζαο γηα ηα απαηηνύκελα από νξηζκέλα
ζρέδηα ππεξεζίαο ηεο Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο επίπεδα έρεη σο
αθνινύζσο:
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ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΓΝΩΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΣΗ
ΓΑΛΛΙΚΗ KAI ΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ, ΣΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΑΠΟ ΟΡΙΜΕΝΑ
ΥΕΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
(α)

Άπιζηη γνώζη (επίπεδο Γ2 ζηο Κοινό Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ)

(i)

Πηζηνπνηεηηθό επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηεμάγεη ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνύ γηα δηαπίζησζε ηεο άξηζηεο γλώζεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο,

(ii)

Πηπρίν ή κεηαπηπρηαθόο ηίηινο αλαγλσξηζκέλνπ παλεπηζηεκηαθνύ ηδξύκαηνο ζε
νπνηαδήπνηε ρώξα, ζε πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ νπνίνπ ε γιώζζα δηδαζθαιίαο
είλαη ε ειιεληθή, λννπκέλνπ όηη νη ζπνπδέο έγηλαλ κε ζπλερή εζσηεξηθή θνίηεζε
ζηε ρώξα όπνπ βξίζθεηαη ην ίδξπκα.

(iii)

Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο ηεο Κύπξνπ ή Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο ηεο
Διιάδαο.

(iv)

Πηζηνπνηεηηθό επηηπρίαο ζην επίπεδν Γ2 (ή ζην πξνεγνύκελν «Αλώηαην
Δπίπεδν») ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ηνπ Σρνιείνπ Διιεληθήο Γιώζζαο (ΣΔΓ) ηεο
Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.

(v)

Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο ζην επίπεδν Γ2 ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο
ηεο Διιάδαο.

(β)

Πολύ καλή γνώζη (επίπεδο Γ1 ζηο Κοινό Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ)

(i)

Απνιπηήξην αλαγλσξηζκέλεο εμαηάμηαο ζρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο
ή ηεο Κύπξνπ ή ιπθείνπ πνπ έρεη σο βαζηθή γιώζζα δηδαζθαιίαο ηελ ειιεληθή.

(ii)

Πηζηνπνηεηηθό επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο (γξαπηή θαη πξνθνξηθή) πνπ δηεμάγεη ην
Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ γηα δηαπίζησζε ηεο πνιύ θαιήο γλώζεο ηεο
ειιεληθήο γιώζζαο.

(iii)

GCE Μodern Greek A-level κε βαζκό C θαη άλσ. ημειώνεηαι όηι ηο πποζόν
αςηό δεν θα θεωπείηαι ηεκμήπιο πολύ καλήρ γνώζηρ ηηρ ελληνικήρ
γλώζζαρ εάν αποκηήθηκε μεηά ηην 31.12.2009.

(iv)

Πηζηνπνηεηηθό επηηπρίαο ζηα επίπεδα Β2 ή/θαη Γ1 (ή ζην πξνεγνύκελν
«Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν» ή/θαη «Αλώηεξν Δπίπεδν») ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ηνπ
Σρνιείνπ Διιεληθήο Γιώζζαο (ΣΔΓ) ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κύπξνπ. ημειώνεηαι όηι ηο πποζόν αςηό θα θεωπείηαι ηεκμήπιο πολύ
καλήρ γνώζηρ ηηρ ελληνικήρ γλώζζαρ εάν αποκηήθηκε ππιν ηην 12.9.2018.
Από ηην 12.9.2018 μόνο ηο Πιζηοποιηηικό επιηςσίαρ ζηο επίπεδο Γ1 θα
θεωπείηαι ηεκμήπιο πολύ καλήρ γνώζηρ ηηρ ελληνικήρ γλώζζαρ.
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(v)

Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο ζηα επίπεδα Β2 ή/θαη Γ1 ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο
Γιώζζαο ηεο Διιάδαο. ημειώνεηαι όηι ηο πποζόν αςηό θα θεωπείηαι
ηεκμήπιο πολύ καλήρ γνώζηρ ηηρ ελληνικήρ γλώζζαρ εάν αποκηήθηκε
ππιν ηην 12.9.2018. Από ηην 12.9.2018 μόνο ηο Πιζηοποιηηικό
Ελληνομάθειαρ ζηο επίπεδο Γ1 θα θεωπείηαι ηεκμήπιο πολύ καλήρ γνώζηρ
ηηρ ελληνικήρ γλώζζαρ.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ
(α)

Άπιζηη γνώζη (επίπεδο Γ2 ζηο Κοινό Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ)

(i)

Πηπρίν ή κεηαπηπρηαθόο ηίηινο αλαγλσξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο
παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ, ζε νπνηαδήπνηε ρώξα, ζε πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ
νπνίνπ ε γιώζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε Αγγιηθή, λννπκέλνπ όηη νη ζπνπδέο έγηλαλ
κε ζπλερή εζσηεξηθή θνίηεζε ζηε ρώξα όπνπ βξίζθεηαη ην ίδξπκα.

(ii)

Γίπισκα (Diploma) αγγιόθσλσλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηεξεο/αλώηαηεο
εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνύ, δηεηνύο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο, λννπκέλνπ όηη νη
ζπνπδέο έγηλαλ κε ζπλερή εζσηεξηθή θνίηεζε ζηε ρώξα όπνπ βξίζθεηαη ην
ίδξπκα.

(iii)

Cambridge Certificate of Proficiency in English

(iv)

Michigan Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)
(επηηπρία θαη ζηα ηέζζεξα κέξε)

(v)

Anglia Examinations-Masters

(β)

Πολύ καλή γνώζη (επίπεδο Γ1 ζηο Κοινό Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ)

(vi)

Πηζηνπνηεηηθό επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηεμάγεη ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνύ γηα δηαπίζησζε ηεο πνιύ θαιήο γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο.

(vii)

Πηπρίν ή κεηαπηπρηαθόο ηίηινο αλαγλσξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο
παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ ζε νπνηαδήπνηε ρώξα ζε πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ
νπνίνπ ε γιώζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε Αγγιηθή.

(i)

Γίπισκα (Diploma) αγγιόθσλσλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηεξεο/αλώηαηεο
εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνύ, δηεηνύο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο.

(ii)

GCE Ο-level ζηελ αγγιηθή γιώζζα κε βαζκό C θαη άλσ.

(iii)

ΙGCSE ζηελ αγγιηθή γιώζζα κε βαζκό C θαη άλσ.

(iv)

Cambridge Advanced Certificate in English κε βαζκό C θαη άλσ.

(v)

The Michigan English Test (MET)-επηηπρία θαη ζηα 2 ππνρξεσηηθά κέξεListening/ Reading and Grammar κε βαζκό 64 θαη άλσ.
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(vi)

Anglia Examinations-Proficiency.

(vii)

ELTS/IELTS κε βαζκό 6 θαη άλσ. ημειώνεηαι όηι, εάν ηο πποζόν αςηό
αποκηηθεί μεηά ηην 1.1.2010, θα θεωπείηαι ηεκμήπιο πολύ καλήρ γνώζηρ
ηηρ αγγλικήρ γλώζζαρ μόνο με βαθμό 6,5 και άνω.

(viii)

ΤOEFL κε βαζκό 550 θαη άλσ (paper-based) ή TOEFL κε βαζκό 213 θαη άλσ
(computer-based) ή TOEFL (internet based) κε βαζκό 92 θαη άλσ. ημειώνεηαι
όηι, εάν ηο πποζόν αςηό αποκηηθεί μεηά ηην 1.1.2010, θα θεωπείηαι
ηεκμήπιο πολύ καλήρ γνώζηρ ηηρ αγγλικήρ γλώζζαρ μόνο με βαθμό 580
και άνω για paper-based και 237 και άνω για computer-based.

(ix)

Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ κε θνίηεζε ζε αγγιόθσλα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ
εμσηεξηθνύ, δηάξθεηαο ελόο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνύ έηνπο, ζπλνδεπόκελα από
πηζηνπνηεηηθά επηηπρίαο ζε ζρεηηθέο εμεηάζεηο. ημειώνεηαι όηι ηο πποζόν
αςηό δεν θα θεωπείηαι ηεκμήπιο πολύ καλήρ γνώζηρ ηηρ αγγλικήρ
γλώζζαρ, εάν αποκηηθεί μεηά ηην 1.1.2010.

(x)

Πηζηνπνηεηηθό επηηπρίαο ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο,
ηνπιάρηζηνλ ηνπ έθηνπ έηνπο, ησλ Κξαηηθώλ Ιλζηηηνύησλ Δπηκόξθσζεο.

(xi)

Πηπρίν Αλώηεξνπ Τερλνινγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ (ΑΤΙ).

(xii)

Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα ηνπ Μεζνγεηαθνύ Ιλζηηηνύηνπ Γηεύζπλζεο (Mediterranean
Institute of Management), ηνπ νπνίνπ ε γιώζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε αγγιηθή.

(xiii)

Γίπισκα Αλώηεξνπ Ξελνδνρεηαθνύ Ιλζηηηνύηνπ Κύπξνπ (ηξηεηή πξνγξάκκαηα
ζπνπδώλ ησλ νπνίσλ ε γιώζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε αγγιηθή).

(xiv)

Πξνγξάκκαηα πηπρηαθνύ ή κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ ζε ηδησηηθά ηδξύκαηα
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αμηνινγεκέλα από ην ΣΔΚΑΠ, ησλ νπνίσλ ε γιώζζα
δηδαζθαιίαο είλαη ε αγγιηθή.

(γ) Καλή γνώζη (επίπεδο B2 ζηο Κοινό Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ)
(i)

Απνιπηήξην αλαγλσξηζκέλεο εμαηάμηαο ζρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ή ιπθείνπ
ηεο Κύπξνπ ή ηνπ εμσηεξηθνύ, πνπ πεξηιακβάλεη ην κάζεκα ηεο αγγιηθήο
γιώζζαο.

(ii)

Πηζηνπνηεηηθό επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηεμάγεη ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνύ γηα δηαπίζησζε ηεο θαιήο γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο.

(iii)

Πηζηνπνηεηηθό επηηπρίαο ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο,
ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηεηάξηνπ έηνπο, ησλ Κξαηηθώλ Ιλζηηηνύησλ Δπηκόξθσζεο.

(iv)

Cambridge First Certificate in English κε βαζκό C θαη άλσ.
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(v)

Michigan Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE)
(επηηπρία θαη ζηα ηέζζεξα κέξε)

(vi)

The Michigan English Test (MET)-επηηπρία θαη ζηα 2 ππνρξεσηηθά κέξεListening/ Reading and Grammar κε βαζκό 53-63

(vii)

Anglia Examinations-Advanced

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ
(α)

Άπιζηη γνώζη (επίπεδο Γ2 ζηο Κοινό Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ)

(i)

Πηπρίν ή κεηαπηπρηαθόο ηίηινο αλαγλσξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ
ηδξύκαηνο
παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ, ζε νπνηαδήπνηε ρώξα, ζε πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ
νπνίνπ ε γιώζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε Γαιιηθή, λννπκέλνπ όηη νη ζπνπδέο έγηλαλ κε
ζπλερή εζσηεξηθή θνίηεζε ζηε ρώξα όπνπ βξίζθεηαη ην ίδξπκα.

(ii)

Γίπισκα (diplôme national) γαιιόθσλσλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο
εθπαίδεπζεο, ηνπ εμσηεξηθνύ, δηεηνύο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο, λννπκέλνπ όηη νη
ζπνπδέο έγηλαλ κε ζπλερή εζσηεξηθή θνίηεζε ζηε ρώξα όπνπ βξίζθεηαη ην ίδξπκα.

(iii) DALF (Diplôme Approfondi en Langue Française) ή DALF C2 ή TCF6.
(β)
(i)

Πολύ καλή γνώζη (επίπεδο Γ1 ζηο Κοινό Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ)
Πηπρίν ή κεηαπηπρηαθόο ηίηινο αλαγλσξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο
παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ, ζε νπνηαδήπνηε ρώξα, ζε πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ
νπνίνπ ε γιώζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε Γαιιηθή.

(ii) Γίπισκα (diplôme national) γαιιόθσλσλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο
εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνύ, δηεηνύο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο.
(iii) DALF (Diplôme Approfondi en Langue Française) ή DALF C1 ή TCF5.
(iv) Diplôme Supérieur, Sorbonne, 3ν επίπεδν.
(v)

DΔLF (Diplôme d΄ Etudes en Langue Française) 2ν επίπεδν (Α5, Α6) ή Β2 ή TCF4.

(vi) Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ κε θνίηεζε ζε γαιιόθσλα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ
εμσηεξηθνύ, δηάξθεηαο ελόο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνύ έηνπο, ζπλνδεπόκελα από
πηζηνπνηεηηθά επηηπρίαο ζε ζρεηηθέο εμεηάζεηο. ημειώνεηαι όηι ηο πποζόν αςηό
δεν θα θεωπείηαι ηεκμήπιο πολύ καλήρ γνώζηρ ηηρ γαλλικήρ γλώζζαρ, εάν
αποκηηθεί μεηά ηην 1.1.2010.
(vii) Πηζηνπνηεηηθό επηηπρίαο ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ηεο γαιιηθήο γιώζζαο, ηνπιάρηζηνλ
ηνπ έθηνπ έηνπο, ησλ Κξαηηθώλ Ιλζηηηνύησλ Δπηκόξθσζεο.
(viii) GCE A-level ζηε γαιιηθή γιώζζα κε βαζκό C θαη άλσ.
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(γ)

Kαλή γνώζη (επίπεδο B2 ζηο Κοινό Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ)

(i)

DELF 1ν επίπεδν (Α1, Α2, Α3, Α4) ή DELF B1 ή TCF3.

(ii)

Diplôme d΄ Etudes Françaises, Sorbonne, 2ν επίπεδν.

(iii)

Alliance Française (ηνπηθέο εμεηάζεηο) (Certificat d΄ Etudes Françaises).

(iv) GCE Ο-level ζηε γαιιηθή γιώζζα κε βαζκό C θαη άλσ.
(iii)

Απνιπηήξην αλαγλσξηζκέλεο εμαηάμηαο ζρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ή ιπθείνπ ηεο
Κύπξνπ ή ηνπ εμσηεξηθνύ, πνπ πεξηιακβάλεη ην κάζεκα ηεο γαιιηθήο γιώζζαο.

(iv)

Πηζηνπνηεηηθό επηηπρίαο ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ηεο γαιιηθήο γιώζζαο, ηνπιάρηζηνλ
ηνπ ηεηάξηνπ έηνπο, ησλ Κξαηηθώλ Ιλζηηηνύησλ Δπηκόξθσζεο.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
(α)

Άπιζηη γνώζη (επίπεδο Γ2 ζηο Κοινό Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ)

(i)

Πηπρίν ή κεηαπηπρηαθόο ηίηινο αλαγλσξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ
ηδξύκαηνο
παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ, ζε νπνηαδήπνηε ρώξα, ζε πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ
νπνίνπ ε γιώζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε Γεξκαληθή, λννπκέλνπ όηη νη ζπνπδέο
έγηλαλ κε ζπλερή εζσηεξηθή θνίηεζε ζηε ρώξα όπνπ βξίζθεηαη ην ίδξπκα.

(ii)

Diplom – Vorpũfung (Γηπισκαηηθή – Πξνεμέηαζε) γεξκαλόθσλσλ εθπαηδεπηηθώλ
ηδξπκάησλ αλσηάηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ εμσηεξηθνύ, δηεηνύο ηνπιάρηζηνλ
δηάξθεηαο, λννπκέλνπ όηη νη ζπνπδέο έγηλαλ κε ζπλερή εζσηεξηθή θνίηεζε ζηε
ρώξα όπνπ βξίζθεηαη ην ίδξπκα.

(iii)

Γίπισκα γεξκαλόθσλσλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηεξεο/αλώηαηεο
εθπαίδεπζεο, ηνπ εμσηεξηθνύ, δηεηνύο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο, λννπκέλνπ όηη νη
ζπνπδέο έγηλαλ κε ζπλερή εζσηεξηθή θνίηεζε ζηε ρώξα όπνπ βξίζθεηαη ην
ίδξπκα.

(iv)

Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) – Goethe Institut ζε ζπλεξγαζία κε ην
Παλεπηζηήκην ηνπ Μνλάρνπ (Ludwig Maximilians Universität München).

(β)

Πολύ καλή γνώζη (επίπεδο Γ1 ζηο Κοινό Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ)

(i)

Πηπρίν ή κεηαπηπρηαθόο ηίηινο αλαγλσξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο
παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ, ζε νπνηαδήπνηε ρώξα, ζε πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ
νπνίνπ ε γιώζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε Γεξκαληθή.

(ii)

Diplom – Vorpũfung (Γηπισκαηηθή – Πξνεμέηαζε) γεξκαλόθσλσλ εθπαηδεπηηθώλ
ηδξπκάησλ αλσηάηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ εμσηεξηθνύ, δηεηνύο ηνπιάρηζηνλ
δηάξθεηαο.
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(iii)

Γίπισκα γεξκαλόθσλσλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηεξεο/αλώηαηεο
εθπαίδεπζεο, ηνπ εμσηεξηθνύ, δηεηνύο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο.

(iv)

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) – Goethe Institut ζε ζπλεξγαζία κε ην
Παλεπηζηήκην ηνπ Μνλάρνπ (Ludwig Maximilians Universität München).

(v)

Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) Goethe-Zertifikat (2) – Goethe Institut.

(vi)

Zentrale Mittlesfufenprüfung (ZMP) – Goethe Institut/Humboldt Institut.

(vii)

Test DaF (βαζκίδα 4 θαη 5: TDN 4, TDN5) – Test DaF – Institut.

(viii)

GCE A-level ζηε γεξκαληθή γιώζζα κε βαζκό C θαη άλσ.

(ix)

Goethe-Zertifikat C1 – Goethe-Institut.

(x)

Prufung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) C1 – Goethe-Institut / Deutscher
Industrie – und Handelskammertag (DIHK) / Carl-Duisberg – Centren (CDC).

(xi)

Goethe-Zertifikat B2 – Goethe-Institut.

(xii)

Zertifikat Deutsch fur den Beruf (ZDfB) B2 – Goethe Institut.

(xiii)

Deutsche
Sprachprufung
fur
den
Hochschulzugang
auslandischer
Studienbewerber (DSH) – Hochschul-Rektoren-Konferenz (HRK) / γεξκαληθά
ηδξύκαηα αλώηεξεο/αλώηαηεο εθπαίδεπζεο.

(xiv)

Deutsches Sprachdiplom Stufe 2 (DSD II) / DSD der KMK Niveaustufe C1 –
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz.

(xv)

telc Deutsch C1 – The European Language Certificates (telc GmbH).

(xvi)

telc Deutch B2 – The European Language Certificates (telc GmbH).

(xvii)

telc Deutsch B2 Beruf – The European Language Certificates (telc GmbH).

(xviii)

telc Deutsch B2 Beruf – The European Language Certificates (telc GmbH).

(xix)

Wirtschaftssprache Deutsch (WD) – Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch
(OSD).

(xx)

Mittelstufe Deutsch – Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch (OSD).

(xxi)

C1 Oberstufe Deutsch – Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch (OSD).

(xxii)

B2 Mittelstufe Deutsch 0 Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch (OSD).

(xxiii)

Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ κε θνίηεζε ζε γεξκαλόθσλα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ
εμσηεξηθνύ, δηάξθεηαο ελόο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνύ έηνπο, ζπλνδεπόκελα από
πηζηνπνηεηηθά επηηπρίαο ζε ζρεηηθέο εμεηάζεηο. ημειώνεηαι όηι ηο πποζόν
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αςηό δεν θα θεωπείηαι ηεκμήπιο πολύ καλήρ γνώζηρ ηηρ γεπμανικήρ
γλώζζαρ, εάν αποκηηθεί μεηά ηην 1.1.2010.
(xxiv) Πηζηνπνηεηηθό επηηπρίαο ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ηεο γεξκαληθήο γιώζζαο,
ηνπιάρηζηνλ ηνπ έθηνπ έηνπο, ησλ Κξαηηθώλ Ιλζηηηνύησλ Δπηκόξθσζεο.
(γ)

Kαλή γνώζη (επίπεδο B2 ζηο Κοινό Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ)

(i)

Zertifikat Deutsch (ZD) – Goethe – Zertifikat B1 – Goethe – Institut.

(ii)

Test DaF (ηνπιάρηζηνλ βαζκίδα 3: TDN3) – Test DaF – Institut.

(iii)

Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B1 – The European Language Certificates (telc
GmbH).

(iv)

Zertifikat Deutsch – Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch (OSD).

(v)

Deutsches Sprachdiplom Stufe 1 (DSD I) / DSD der KMK Niveaustufe B1 –
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz.

(vi)

IGCSE ζηε γεξκαληθή γιώζζα κε βαζκό C θαη άλσ.

(vii)

GCE Ο-level ζηε γεξκαληθή γιώζζα κε βαζκό C θαη άλσ.

(viii)

Πηζηνπνηεηηθό επηηπρίαο ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ηεο γεξκαληθήο γιώζζαο ηνπ
ηεηάξηνπ έηνπο ησλ Κξαηηθώλ Ιλζηηηνύησλ Δπηκόξθσζεο.

(ix)

Απνιπηήξην αλαγλσξηζκέλεο εμαηάμηαο ζρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ή ιπθείνπ
ηεο Κύπξνπ ή ηνπ εμσηεξηθνύ, πνπ πεξηιακβάλεη ην κάζεκα ηεο γεξκαληθήο
γιώζζαο.

