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Тестовые сессии СПбГУ: оперативно, безупречно, своевременно! 

 

Центр русского языка и культуры Russian 
Word – централизованная площадка 
подготовки к сдаче сертификационного 
экзамена по русскому языку как 
иностранному и официальный партнёр 
Центра языкового тестирования Санкт-
Петербургского государственного 
университета.  

В настоящее время сертификат о владении 
русским языком как иностранным языком 
единого государственного образца признается 
на всей территории Греции. Его форма 
согласована приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 25.04.2014 г. №412 
(http://минобрнауки.рф/документы/4382). 
Другим приказом от 28.10.2014 г №1394 
(http://минобрнауки.рф/документы/4964) 
утвержден перечень организаций, 
проводящих тестирование по русскому языку 
как иностранному языку (ТРКИ). 

Публичная оценка интеллектуальных 
возможностей – процедура и без того 
эмоционально перегруженная, чтобы 
проходить ее в некомфортных условиях. 
Тестовая тревожность, помноженная на ряд 
неизбежных факторов, возникающих в 

нестандартных условиях, мешают «чистоте 
эксперимента», провоцируя неуверенность в 
собственном успехе. Грамотная организация 
процесса ЦЯТ СПбГУ и центром Russian Word 
снимает эмоциональную напряженность, 
обеспечивая максимально беспрепятственный 
результат. 

Уважаемые коллеги! 

Для получения подробной информации о 
подготовительных учебно-методических 
материалах, демонстрационных версиях 
тестов, правильной подаче регистрационных 
документов, стоимости и самой процедуре 
экзамена просим обращаться в секретариат 
центра Russian Word по тел. 2310.220822.   

Обращаем Ваше внимание на то, что тестовые 
сессии СПбГУ проводятся в феврале и июне 
каждого года.  Результаты экзамена можно 
получить в течение 10 дней с даты участия в 
тестировании, а выдача сертификатов о 
прохождении в течение 3 недель с даты 
проведения самого экзамена. 

Будем рады сотрудничеству с Вами! 
Не пропустите свой шанс! 
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Εξεταστικό Κέντρο του SPbU: άμεσα, άψογα και έγκαιρα! 

 

 

 

 

 

 

 

Εξετάσεις πιστοποίησης της ρωσικής ως 
ξένης γλώσσας. 

Το Κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού 
Russian Word είναι χώρος καθολικής 
προετοιμασίας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις 
πιστοποίησης της ρωσικής γλώσσας. Επίσης 
αποτελεί επίσημο συνεργάτη του Εξεταστικού 
Κέντρου, αρμόδιου για τις εξετάσεις στη γλώσσα, 
του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας 
Πετρούπολης. 

Η αξιολόγηση των πνευματικών ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων μας δημόσια, από τρίτα πρόσωπα, είναι αφ’ 
εαυτού της μια διαδικασία με έντονη συναισθηματική 
φόρτιση, ώστε να καλούμαστε να την διαχειριστούμε 
αποτελεσματικά σε συνθήκες που είναι επιπλέον και οι 
ίδιες στρεσογόνες. Το άγχος των εξετάσεων, 
πολλαπλασιαζόμενο με μια σειρά από παράγοντες, τους 
οποίους είναι σχεδόν αναπόφευκτο να αποφύγουμε, 
καθώς προκύπτουν σε καταστάσεις που είναι αδύνατον 
να οριοθετηθούν και να προβλεφθούν εκ των προτέρων 
με απόλυτη ακρίβεια, «σκιάζει» την πολύτιμη εμπειρία 
που μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτές , 
προκαλώντας, συνάμα, αβεβαιότητα για την προσωπική 
μας επιτυχία. Η καθόλα άρτια οργάνωση της 
εξεταστικής διαδικασίας από το Εξεταστικό Κέντρο 
πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Κρατικού 
Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης και το Κέντρο 
«Russian Word» αποβάλλει την περιττή και αχρείαστη 
συναισθηματική ένταση, εξασφαλίζοντας σε μέγιστο 
βαθμό όλους τους θεμελιώδεις όρους για την επίτευξη 
ενός απόλυτα επιτυχούς αποτελέσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι! 

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το υλικό 
εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που συνίσταται για την 
άρτια προετοιμασία του υποψηφίου ενόψει των 
εξετάσεων, για τα τυποποιημένα τεστ – υποδείγματα 
πρακτικής εξάσκησης και εξοικείωσής του με εκείνα της 
εξεταστικής διαδικασίας, για τα δικαιολογητικά που 
συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής στις 
εξετάσεις, για το κόστος το εξέταστρων, καθώς και για 
αυτή καθ’ αυτή την εξεταστική διαδικασία, 
παρακαλείσθε να απευθύνεστε στη γραμματεία του 
«Russian Word», στο τηλέφωνο 231 0220822 (Εθν. 
Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη) 

Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή Σας στο χρόνο 
διενέργειας των εξετάσεων του Κρατικού Πανεπιστημίου 
της Αγίας Πετρούπολης, οι οποίες πραγματοποιούνται 
δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος, κατά τους μήνες 
Φεβρουάριο (χειμερινή εξεταστική περίοδος) και Ιούνιο 
(θερινή εξεταστική περίοδος). Τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων ανακοινώνονται, κατά μέσο όρο, εντός δέκα 
ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής τους ενώ ο 
σχετικός τίτλος – πιστοποιητικό γλωσσομάθειας 
χορηγείται στους επιτυχόντες κατόπιν τριών περίπου 
εβδομάδων από την πραγματοποίησή τους. 

Ευχόμαστε σε όλους τους ενδιαφερόμενους καλή 
επιτυχία! 
Μην χάσετε την ευκαιρία σας!

 

RW-NEWSletter №15 

Ethnikis Aminis 9 & Tsimiski 131 
54622 Thessaloniki, Greece 

T: +30 2310 22.08.22 
www.russianword.gr 


