
МЕДИАЦЕНТР RUSSIAN WORD

Αγαπητοί σπουδαστές του Russian Word!

Το Κέντρο ρωσικής γλώσσας και
πολιτισμού Russian Word, με αφορμή την
ολοκλήρωση και της θερινής εξεταστικής
περιόδου Ιουνίου 2020, η οποία έλαβε
χώρα σε ιδιαίτερες συνθήκες εξαιτίας της
γενικότερης κατάστασης, εκφράζει τα
θερμά του συγχαρητήρια σε όλους
ανεξαιρέτως τους συντελεστές που
συμμετείχαν. Ευχαριστούμε όλους τους
σπουδαστές για την υποδειγματική τους
συμμετοχή, όπως και τους αξιότιμους
συναδέλφους-καθηγητές ρωσικής
γλώσσας για την επιτυχημένη και
εποικοδομητική πολυετή συνεργασία μας.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι η
επίσημη απονομή των πιστοποιητικών
γλωσσομάθειας στους επιτυχόντες τόσο
της εξεταστικής του Ιουνίου, αλλά και
εκείνης του Φεβρουαρίου 2020, η οποία
δεν πραγματοποιήθηκε λόγω καραντίνας,
είναι προγραμματισμένες να λάβουν χώρα
στις 29-30 Αυγούστου 2020. Για ακόμη μια
φορά, η τελετή θα φιλοξενηθεί στην
αίθουσα δεξιώσεων του The MET Hotel
Thessaloniki.

Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά
και να μοιραστούμε ακόμη μια φορά
τη χαρά της επιτυχίας!

Για πληροφορίες σχετικά με την
εκδήλωση, αλλά και σε περίπτωση που η

κατάσταση με τον κορωναϊό επιφέρει
αλλαγές στις συνθήκες διεξαγωγής της
απονομής, θα σας ενημερώσουμε
έγκαιρα με νέες ανακοινώσεις.

Για την παραλαβή του πιστοποιητικού
απαιτείται είτε η επίδειξη του
Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητάς του
επιτυχόντα, αν αυτός προσέλθει να
παραλάβει το πιστοποιητικό
αυτοπροσώπως, είτε, σε περίπτωση μη
αυτοπρόσωπης εμφάνισής του, η
προσκόμιση από το τρίτο πρόσωπο που θα
παραλάβει το πιστοποιητικό για
λογαριασμό του, σχετικής εξουσιοδότησης,
θεωρημένης ως προς το γνήσιο της
υπογραφής του επιτυχόντος. Ενόψει της
μεγάλης προσέλευσης σπουδαστών από
τη Θεσσαλονίκη και τις άλλες πόλεις της
Βόρειας Ελλάδας, παρακαλείσθε να
ακολουθήσετε το χρονοδιάγραμμα
διεξαγωγής της εκδήλωσης, το οποίο θα
σας σταλεί αρχές Αυγούστου 2020.

Εκφράζουμε για μια ακόμη φορά τα
συγχαρητήρια μας στους επιτυχόντες αλλά
και τη στήριξή μας σε όλους τους
υπολοίπους, που ελάχιστα υστέρησαν αυτή
τη φορά, προτρέποντας τους να συνεχίσουν
και να επιμείνουν για να ολοκληρώσουν κι
εκείνοι επιτυχώς τη μεγάλη και κοπιαστική
προσπάθειά τους, με την απόκτηση του
εξαιρετικά αξιόλογου και διεθνώς
αναγνωρισμένου αυτού πτυχίου.

Ευχαριστούμε πολύ!
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