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• Η Παλεπηζηεκηάδα είλαη κηα δηεζλήο 
αζιεηηθή δηνξγάλσζε πνιιώλ αζιεκάησλ,
ζηελ νπνία κεηέρνπλ αζιεηέο πνπ είλαη 
θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο αλσηάησλ 
ζρνιώλ. Υπάξρεη ζεξηλή θαη ρεηκεξηλή 
δηνξγάλσζε γηα ηα αληίζηνηρα αζιήκαηα.



Οη αγώλεο δηνξγαλώλνληαη από ηε Διεθνή 
Πανεπιζηημιακή Ομοζπονδία Αθληηιζμού. Η 
νλνκαζία ηνπο πξνήιζε από ζπλδπαζκό ησλ 

ιέμεσλ Παλεπηζηήκην θαη Οιπκπηάδα . Οξηζκέλεο 
θνξέο από ηα κέζα ελεκέξσζεο αλαθέξνληαη σο 
«Παγθόζκηνη Φνηηεηηθνί Αγώλεο» ή «Παγθόζκηνη 

Παλεπηζηεκηαθνί Αγώλεο» αιιά απηέο δελ είλαη νη 
επίζεκεο νλνκαζίεο.

Οη ζεξηλέο παλεπηζηεκηάδεο μεθίλεζαλ ην 1959 
ζην Τνξίλν ηεο Ιηαιίαο θαη νη ρεηκεξηλέο ην επόκελν 
έηνο ζην Σακνλί ηεο Γαιιίαο. Γηεμάγνληαη θάζε δύν 
ρξόληα. Αξρηθά, ηηο κνλέο ρξνληέο γηλόηαλ ε ζεξηλή 

θαη ηηο άξηηεο ε ρεηκεξηλή παλεπηζηεκηάδα. Μόλν από 
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 ππήξμε κηα 

αλαθνινπζία, αθνύ θάπνηεο δηνξγαλώζεηο έγηλαλ 
αλά ηξηεηία (νη ζεξηλέο: 1967, 1970, 1973 θαη νη 

ρεηκεξηλέο: 1972, 1975, 1978, 1981). Από ην 1981 
θαη νη δύν παλεπηζηεκηάδεο γίλνληαη ηηο κνλέο 

ρξνληέο.

Έρνπλ δηεμαρζεί 24 ζεξηλέο (ε ηειεπηαία ην 2007 
ζηε Μπαλγθόθ ηεο Τατιάλδεο) θαη 23 ρεηκεξηλέο (ε 

ηειεπηαία ην 2007 ζην Τνξίλν, πνπ είλαη ε κόλε πόιε 
πνπ έρεη δηνξγαλώζεη θαη ρεηκεξηλή θαη ζεξηλή 

παλεπηζηεκηάδα).



• Από ηα αζιήκαηα ηα δέθα 
ζεσξνύληαη βαζηθά, δηόηη 
ππάξρνπλ ζρεδόλ ζε όιεο 
ηηο δηνξγαλώζεηο. Δίλαη: 
ν ζηίβνο, ε θνιύκβεζε, 
νη θαηαδύζεηο,ε ελόξγαλε 
γπκλαζηηθή, ε μηθαζθία, 
ε θαιαζνζθαίξεζε, 
ε πεηνζθαίξεζε, ην ηέληο, 
ε πδαηνζθαίξεζε θαη 
ην πνδόζθαηξν.

• Πεξηζηαζηαθά έρνπλ 
δηεμαρζεί πνιιά άιια 
αζιήκαηα, νιπκπηαθά θαη 
κε, όπσο: πάιε,πηλγθ
πνλγθ, θσπειαζία, ζθνπν-

βνιή, ηδνύλην, γθνιθ, ηάε 
θβνλ λην, 
ηνμνβνιία,ηζηηνπιντα,κπέηδ

κπνι,ρόθετ.,

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA


ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ

ΛΔΣΦΗ



• Η Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε έρεη ζθνπό ηε 

βειηίσζε ησλ βηνηηθώλ ζπλζεθώλ ησλ 

θνηηεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ηελ 

ςπραγσγία θαη ηελ πξναγσγή ηεο 

θνηλσληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηνπο 

κόξθσζεο, κε δηαδηθαζίεο θαη 

πξσηνβνπιίεο ζπκκεηνρήο, 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη απηνδηαρείξηζεο. 



ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΔΣΦΗ

•Αλαδήηεζε

•Αλαθνηλώζεηο θαη Δθδειώζεηο

•Φάξηεο ηζηνηόπνπ

•Δπηθνηλσλία

•Όξγαλα Γηνίθεζεο

•Τκήκαηα θαη αξκνδηόηεηεο

•Φνηηεηηθή Μέξηκλα

•Πξνθεξύμεηο



Φνηηεηηθά αλαγλσζηήξηα θαη Βηβιηνζήθε

Τκήκα Σίηηζεο Φνηηεηώλ

Τκήκα Γεκνζίσλ Σρέζεσλ θαη Δπξέζεσο 

Δξγαζίαο

Πνιηηηζηηθόο Όκηινο Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ (Π.Ο.Φ.Π.Α.)

Μνπζηθό Τκήκα

Παλεπηζηεκηαθό γπκλαζηήξην

Παλεπηζηεκηαθό θνιπκβεηήξην –

γπκλαζηήξην 

Υγεηνλνκηθή Υπεξεζία

Δξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο

Τακείν Αξσγήο Φνηηεηώλ

Τι περιέχει η Πανεπιζηημιούπολη; 



http://www.didaskaleio.uoa.gr/
http://www.facebook.com/didaskaleioekpa
http://www.didaskaleio.uoa.gr/rss.xml


Σο Διδαςκαλείο Ξένων Γλωςςών σοτ Εθνικού και 

Καποδιςσπιακού Πανεπιςσημίοτ Αθηνών είναι μια 

ανεξάπσηση και ατσοσελήρ ακαδημαϊκή μονάδα, η 

οποία παπέχει ανωσέποτ επιπέδοτ διδαςκαλία ξένων 

γλωςςών.

ήμεπα ςσο Διδαςκαλείο διδάςκονσαι 23 γλώςςερ 

όλων σων επιπέδων: Αγγλική, Αλβανική, Απαβική, 

Βοτλγαπική, Γαλλική, Γεπμανική, Δανική, Ιαπωνική, 

Ινδική (Hindi – ανςκπισική), Ιςπανική, Ισαλική, 

Κινεζική, Κοπεασική, Νοπβηγική, Ολλανδική, Πεπςική, 

Ποπσογαλική, Ρωςική, επβική, οτηδική, Σοτπκική, 

Σςεχική και Φινλανδική.



Εργαςτήριο Γραπτού 
και Προφορικού 

Λόγου ςτην Αγγλική 
επιπέδου B1,B2

Εργαςτήριο Γραπτού 
και Προφορικού 

Λόγου ςτην Αγγλική 
επιπέδου C1,C2

Εργαςτήριο 
Ακαδημαΰκού Γραπτού 

Λόγου ςτην Αγγλική 
επιπέδου C1,C2

Εργαςτήριο Γραπτού 
και Προφορικού Λόγου 
ςτην Ιταλική Επιπέδου 

B2-C1

Εργαςτήριο Γραπτού 
και Προφορικού 

Λόγου ςτην Ιςπανική 
Επιπέδου Β2-C1

Θεςμοί, Ορολογία & 
Μετάφραςη 

εγγράφων τησ 
Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ 

ςτη Γαλλική

Επιπλέον, προςφέρονται ειδικά προγράμματα για όποιον επιθυμεί να εξειδικευτεί ςτη 
γλώςςα, τη μετάφραςη, τη νομική ή την ιατρική επιςτήμη. Τα προγράμματα αυτά 

είναι τα ακόλουθα :



Τα καζήκαηα, πνπ γίλνληαη είηε ζην θέληξν 

ηεο  Αζήλαο είηε ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε, 

κπνξνύλ λα ηα 

παξαθνινπζήζνπλ θοηηεηές ότη κόλο ηοσ 

ΔΚΠΑ, αιιά θαη άιιωλ ειιεληθώλ ΑΔΙ 

θαη ΣΔΙ, θαζώς θαη εργαδόκελοη ή άιιοη 

ελδηαθερόκελοη, ελώ ηα δίδαθηξα 

είλαη ηδηαίηερα τακειά, θαη μεθηλνύλ από 

200,00 επξώ ην ρξόλν .

Σο Γηδαζθαιείο Ξέλωλ Γιωζζώλ 

τορεγεί Βεβαίωζε Παραθοιούζεζες & 

Βεβαίωζε ποσδώλ ζε όζοσς 

οιοθιερώλοσλ επηηστώς ηελ 

παραθοιούζεζε ηοσ ηκήκαηος ζηο 

οποίο έτοσλ εγγραθεί.



Αγγιηθά

Αραβηθά

Γαιιηθά

Γερκαληθά

Ιαπωληθά

Ιλδηθά

Ιζπαληθά

Ιηαιηθά

Κηλέδηθα

Κορεάηηθα

Νορβεγηθά

Οιιαλδηθά

Περζηθά

Πορηογαιηθά

Ρωζηθά

έρβηθα

οσεδηθά

Σούρθηθα



Δίδακτρα

Τν Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζην πιαίζην ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ θαη επηκνξθσηηθνύ έξγνπ 

ηνπ δηαηεξεί ηδηαίηεξα ρακειά εηήζηα 

δίδαθηξα, ηα νπνία δηακνξθώλνληαη σο 

αθνινύζσο:

Γηα ην έηνο 2015-2016 ηα δίδαθηξα γηα ηα 

γισζζηθά καζήκαηα (2 ηξίσξα/εβδνκάδα) 

δηακνξθώλνληαη σο εμήο:

Φνηηεηέο Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ: €300,00 αλά γιώζζα

Φνηηεηέο άιισλ ειιεληθώλ Α.Δ.Ι. & 

Τ.Δ.Ι.: €330,00 αλά γιώζζα

Δξγαδόκελνη θαη άιινη 

ελδηαθεξόκελνη: €450,00 αλά γιώζζα



Έθπηωζε 20% ζηης επηπιέολ γιώζζες 

γηα όζοσς εγγραθούλ ζε περηζζόηερες 

από κία.

Φνηηεηέο 
Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ: €450,00 αλά 
γιώζζα

Φνηηεηέο άιισλ ειιεληθώλ Α.Δ.Ι. & 
Τ.Δ.Ι.: €530,00 αλά γιώζζα

Δξγαδόκελνη θαη άιινη 
ελδηαθεξόκελνη: €650,00 α

λά γιώζζα

Δηδηθά γηα ηηο ηάμεηο πνπ 

νδεγνύλ ζηε ιήςε 

δηπιώκαηνο (3 

ηξίσξα/εβδνκάδα) ζηηο 

γιώζζεο

Αγγιηθή: FCE Lower B2, 

Advanced C1, 

Proficiency Β C2

Γαιιηθή: Dalf C1, Dalf C2, 

Sorbonne C1 , Sorbonne C2

Γερκαληθή: Zertifikat B2, 

Zertifikat C1, Zertifikat C2

ηα δίδαθηξα δηακνξθώλνληαη σο 

εμήο:




