
МЕДИАЦЕНТР RUSSIAN WORD

Αγαπητοί υποψήφιοι σπουδαστές του Russian Word!

Στην αφετηρία του νέου εκπαιδευτικού
έτους 2020 – 2021 το «Russian Word»
αναδεικνύεται, για μια ακόμη χρονιά, ο
πρωταγωνιστής της δικής σου τελικής
επιλογής!

Για το λόγο, το Κέντρο μας προχωράει
στην έναρξη εγγραφών για την
εκπαιδευτική χρονιά 2020-2021 και
στην κατάρτιση νέων τμημάτων όλων
των επιπέδων γλωσσομάθειας, τα
οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσουν
τα μαθήματά τους, τόσο σε πρωινές
όσο και σε απογευματινές ώρες, στη
01/10/2020.

Για να προβείτε σε αυτό, συμπληρώστε τη
φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα
μαθήματα με τα στοιχεία Σας από το
www.russianword.gr (Βλ. πεδίο Αίτηση
συμμετοχής στα μαθήματα).

Για τους υποστηρικτές του συνηθισμένου
τρόπου εγγραφής – παρακαλούμε να
απευθυνθείτε στη γραμματεία του Russian
Word από τη 01/09/2020 και ώρες 12.00-
21.00.

Σας ενημερώνουμε πως από τη 01
Σεπτεμβρίου 2020 η Γραμματεία μας θα
λειτουργεί καθημερινά 12.00-21.00 για να
πάρετε οποιεσδήποτε πληροφορίες Σας
χρειάζονται και να ολοκληρώσετε την
εγγραφή σας στα μαθήματα ρωσικής
γλώσσας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής
μας θα μας δηλώσετε και τις μέρες και
ώρες που σας βολεύουν, ώστε να σας
κατατάξουμε στο τμήμα που θα εξυπηρετεί
καλύτερα το πρόγραμμά σας.

Επίσης οι σπουδαστές προηγούμενων ετών
να παραλάβουν τη λίστα των βασικών
εγχειριδίων για τη φετινή χρονιά.

Επισήμανση: Η εγγραφή σας στο τμήμα
επιβεβαιώνεται μετά την κατάθεση των
διδάκτρων ή την αγορά των εγχειριδίων.

Τέλος, εφόσον κάποιος σπουδαστής
ενδιαφέρεται για επικυρωμένη μετάφραση
του πτυχίου του, προκειμένου να την
χρησιμοποιήσει για τη συμμετοχή του σε
οποιονδήποτε διαγωνισμό (πχ. ΑΣΕΠ κλπ),
μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία
μας. Το κόστος της επίσημης επικύρωσης
της μετάφρασης του πτυχίου από δικηγόρο
ανέρχεται στα 35,00 €.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και
την άψογη συνεργασία και σας δίνουμε την
υπόσχεση, ότι η νέα εκπαιδευτική χρονιά
που ανοίγεται μπροστά μας θα είναι τόσο
συναρπαστική που θα Σας μείνει
αλησμόνητη σε όλη σας τη ζωή!
Ανυπομονούμε να σας δούμε από κοντά!

Russian Word: Πάντα δίπλα σου! Πάντα
πιο κοντά σου απ’ όσο εσύ φαντάζεσαι.
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