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ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Στο Ινστιτούτο  Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού MIR λειτουργούν  προγράμματα εκμάθησης της 

ρωσικής γλώσσας και γίνεται  προετοιμασία για τη συμμετοχή στις εξετάσεις TRKI (Тест по русскому языку 

как иностранному ή ТРКИ) του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ρωσίας σε συνεργασία με το 

Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας.   Το Ινστιτούτο χορηγεί Βεβαιώσεις Παρακολούθησης 

Μαθημάτων με την ολοκλήρωση κάθε έτους/κύκλου σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο. 

2. Πέραν των μαθημάτων εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας το Ινστιτούτο οργανώνει ειδικά 

μαθήματα κατευθύνσεων/ορολογιών για τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις, μαθήματα ανάπτυξης 

προφορικού λόγου, θερινά μαθήματα, καθώς και μαθήματα ρωσικής και ελληνικής γλώσσας για 

ρωσόφωνους.  

3. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία των προγραμμάτων  είναι   η Διοίκηση του 

Ινστιτούτου MIR και η διευθύντρια σπουδών κ.  Ελισάβετ Γιάνοβα.  

 

ΙΙ.  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

1. Σε όλα τα μαθήματα του Ινστιτούτου μπορούν να εγγραφούν ενήλικα άτομα τα οποία έχουν 

συμπληρώσει το 17 o έτος της ηλικίας τους. 

2. Τα μαθήματα διεξάγονται σε δύο περιόδους κατά έτος, τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο. Η 

χειμερινή σπουδαστική περίοδος αποτελείται από ένα κύκλο και διαρκεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου και 

ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου κάθε χρόνου. Η ημερομηνία έναρξης της κάθε περιόδου καθώς και οι  

τιμοκατάλογοι δημοσιοποιούνται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του  Ινστιτούτου:  www.mir.gr 

3. Οι ημέρες αργίας καθορίζονται από τις σχετικές εγκυκλίους του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. 

4. Εγγραφή σε τμήμα που ήδη λειτουργεί επιτρέπεται μόνο εφόσον η ενδιαφερόμενη/ος  έχει κατά 

την κρίση της διεύθυνσης τις απαραίτητες γνώσεις για να παρακολουθήσει χωρίς δυσκολία τα μαθήματα. 

5. Τα  μαθήματα οργανώνονται σε τμήματα ομαδικά, ατομικά και από απόσταση. Η διδακτική ώρα 

διαρκεί 60 λεπτά. 

6. Σε περίπτωση  διακοπής της φοίτησης εκ μέρους των σπουδαστών/στριών και ανεξάρτητα από το 

λόγο για τον οποίο γίνεται πρέπει σε κάθε περίπτωση να ανακοινώνεται γραπτώς στη γραμματεία του 

Ινστιτούτου ή στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο.  

7. Τα μαθήματα διεξάγονται στo Ινστιτούτο ομαδικά και ατομικά ή από απόσταση/διαδικτυακά (web) 

ατομικά και ομαδικά.  

 

II1. Ομαδικά  μαθήματα 

1. Τα ομαδικά μαθήματα διακρίνονται στα τμήματα i) μηνιαίας καταβολής των διδάκτρων, ii) 

οικονομικά εφάπαξ καταβολής ετήσιων διδάκτρων  και iii)  σε προσφορά μηνιαίας καταβολής διδάκτρων. Η 

διδακτέα ύλη των τμημάτων δεν διαφέρει εξ αιτίας αυτής της διάκρισης. 

2. Για να λειτουργήσει ένα  ομαδικό μάθημα απαιτούνται τουλάχιστον έξι (6) σπουδάστριες/στές, με 

εξαίρεση τα τμήματα τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς προσφοράς όπου ο ελάχιστος αριθμός 

σπουδαστριών/στών είναι οκτώ (8) και τα οικονομικά εφάπαξ  στα οποία ο ελάχιστος αριθμός 

σπουδαστριών/στών είναι εννέα (9).   Ο μέγιστος αριθμός  σπουδαστών/στριών σε όλα τα ομαδικά τμήματα 

είναι δέκα (10), με εξαίρεση τα τμήματα οικονομικά  εφάπαξ  όπου ο μέγιστος αριθμός είναι δώδεκα (12). 

http://www.mir.gr/
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3. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του  απαιτούμενου ελάχιστου  αριθμού  για τη δημιουργία  

τμήματος, όπως παραπάνω, ή σε περίπτωση μείωσης του αριθμού κατά τη λειτουργία του τμήματος κάτω 

από τον ελάχιστο αριθμό  ατόμων, τα μαθήματα μπορεί να διεξάγονται σε  μικρά  τμήματα τεσσάρων (4) 

ατόμων, ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των σπουδαστριών/στών του τμήματος  και ύστερα από τη 

μετατροπή του ωραρίου όπως αναφέρεται  παρακάτω (υπό 4). 

4. Σε περίπτωση μετατροπής ομαδικών τμημάτων σε μικρά τμήματα ή δημιουργίας εξ αρχής μικρών 

τμημάτων των τεσσάρων (4) τα αρχικά δίδακτρα  παραμένουν αλλά  ο αριθμός των ωρών  διδασκαλίας 

διαμορφώνεται  ως εξής:  

 

Τμήμα 6-9 ατόμων  Τμήμα 4 ατόμων  

12 ώρες/ μήνα  10 ώρες/ μήνα 

16 ώρες/ μήνα 14 ώρες/ μήνα 

20 ώρες/ μήνα 18 ώρες/ μήνα 

 

5. Σε περίπτωση μη ύπαρξης συμφωνίας για δημιουργία μικρού τμήματος, το τμήμα είτε διαλύεται 

είτε οι συμμετέχοντες σε αυτό μπορούν να επιλέξουν άλλο ομαδικό τμήμα ίδιου επιπέδου εφόσον υπάρχει 

διαθεσιμότητα έως τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού του τμήματος, ή να επιλέξουν ατομικά 

μαθήματα. Στην περίπτωση διάλυσης του τμήματος οι σπουδάστριες/στές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν 

επιστροφή των τυχόν εφάπαξ καταβληθέντων υπολειπομένων μηνιαίων διδάκτρων της περίπτωσης ΙΙ2 i.6 

παρακάτω.  

6. Τα μαθήματα και οι ώρες διδασκαλίας διακρίνονται  σε πέντε Επίπεδα ανάλογα με το επίπεδο 

διδασκαλίας της γλώσσας ως εξής:  

Α1-ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТЭУ): 100-120 ώρες 

Α2 - ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТБУ): 100-120 ώρες  

Β1 1ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ1): 180-200 ώρες  

Β2 2ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ2): 320-360 ώρες  

С1 3ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ3): 380-450 ώρες 

С2 4ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 4); 380-400 ώρες 

7. Για να περάσουν οι μαθητές στο επόμενο επίπεδο  εκμάθησης της γλώσσας πρέπει να έχουν 

αποδώσει θετικά στο τελικό τεστ  του κάθε Επιπέδου, το οποίο διενεργείται στο τέλος κάθε σπουδαστικού 

κύκλου. 

8. Στη γραμματεία του Ινστιτούτου τηρείται αρχείο με την ατομική μερίδα κάθε σπουδάστριας/στή  

όπου καταγράφονται τα μαθήματα που παρακολουθούν και οι βαθμολογίες τους, καθώς και κάθε άλλο 

στοιχείο σχετικό με την πορεία των σπουδών τους. Η γραμματεία ενημερώνει τη διευθύντρια σπουδών και 

το Ινστιτούτο  για την πρόοδο των σπουδαστριών/στών. 

 

II2. Δίδακτρα Ομαδικών 

1. Ο αριθμός των απουσιών των σπουδαστών δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση των 

διδάκτρων.  

2. Τα δίδακτρα των ομαδικών τμημάτων i) μηνιαίας καταβολής των διδάκτρων, ii) οικονομικά εφάπαξ 

καταβολής ετήσιων διδάκτρων  και iii)  τμήματα σε προσφορά μηνιαίας καταβολής, καταβάλλονται ως 

εξής:   

i)  Μηνιαίας καταβολής  και  τμήματα σε  προσφορά μηνιαίας καταβολής (i και iii) 

i.1. Καταβάλλονται στην αρχή κάθε ημερολογιακού μήνα με το πρώτο μάθημα  -το αργότερο στο τέλος της 
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κάθε εβδομάδας κάθε μήνα. Σε περίπτωση που η έναρξη ολόκληρου του  τμήματος   δεν συμπίπτει με 

ημερολογιακό μήνα, υπολογίζεται για το τμήμα αυτό ο διδακτικός μήνας και τα δίδακτρα 

προκαταβάλλονται κατά το πρώτο  μάθημα ή το αργότερο στο τέλος της πρώτης εβδομάδας του 

διδακτικού μήνα. Σε περίπτωση που ένας σπουδαστής ή σπουδάστρια ενταχθεί σε τμήμα που λειτουργεί 

ήδη σε ημερολογιακό μήνα τότε για αυτόν/ην υπολογίζεται ο διδακτικός μήνας  με αρχή την ημερομηνία 

ένταξής του στο τμήμα. 

i.2. Για την  εγγραφή στα τμήματα μηνιαίας καταβολής  προκαταβάλλεται ένα ποσό ως προκαταβολή 

σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους του Ινστιτούτου. Το ποσό  της προκαταβολής  συμψηφίζεται με τα 

δίδακτρα του πρώτου μήνα.  

i.3.   Σε περίπτωση υπαναχώρησης μετά την εγγραφή, αυτή (η υπαναχώρηση) δηλώνεται γραπτώς στη 

γραμματεία του Ινστιτούτου, ή στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο το αργότερο μια ημέρα πριν από την 

έναρξη των μαθημάτων το δε ποσό της προκαταβολής παρακρατείται για την κάλυψη των διοικητικών 

εξόδων.  

i.4. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των μηνιαίων διδάκτρων, το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα να 

διακόψει τη φοίτηση των σπουδαστών που δεν έχουν πληρώσει με μόνη σχετική ειδοποίηση στο 

ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο  και χωρίς καμιά άλλη υποχρέωση από τη πλευρά του Ινστιτούτου. 

i.5. Σε περίπτωση  διακοπής της φοίτησης εκ μέρους των σπουδαστριών/στών και ανεξάρτητα από το λόγο 

για τον οποίο γίνεται πρέπει σε κάθε περίπτωση να ανακοινώνεται γραπτώς στη γραμματεία του 

Ινστιτούτου ή στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο. Η σπουδάστρια/στής που διακόπτει οφείλει σε περίπτωση 

που καταβάλλει τα δίδακτρά του σε μηνιαίες δόσεις να καταβάλλει τα δίδακτρα που αναλογούν στη 

φοίτησή του μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης διακοπής των σπουδών του.  

i.6 Παρέχεται η δυνατότητα  προπληρωμής των μηναίων διδάκτρων όλου του  έτους με εφάπαξ καταβολή.  

Στην περίπτωση αυτή παρέχεται έκπτωση σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους του Ινστιτούτου. Η 

δυνατότητα προπληρωμής όλων των μηνιαίων διδάκτρων σε μια δόση μπορεί να γίνει είτε στην αρχή είτε 

οποτεδήποτε  στη διάρκεια του έτους η δε έκπτωση υπολογίζεται για το υπόλοιπο των διδάκτρων.  

ii) Οικονομικά εφάπαξ καταβολής   ετήσιων διδάκτρων 

ii.1 Τα τμήματα αυτά δημιουργούνται εξ αρχής, δηλαδή με την έναρξη του διδακτικού έτους, με εξόφληση 

όλου του ποσού των διδάκτρων με την εγγραφή στο τμήμα.   

ii.2 Σε περίπτωση υπαναχώρησης μια ημέρα πριν από την έναρξη των εφάπαξ μαθημάτων, το Ινστιτούτο 

παρακρατεί ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)  των διδάκτρων για την κάλυψη των διοικητικών εξόδων.  

ii.3 Σε περίπτωση  διακοπής της φοίτησης εκ μέρους των σπουδαστριών/στών στη διάρκεια του κύκλου 

σπουδών ενώ έχουν προπληρωθεί τα δίδακτρα με εφάπαξ καταβολή  το υπόλοιπο των διδάκτρων δεν 

επιστρέφεται.  

 

II.3. Ατομικά μαθήματα 

1.  Τα ατομικά ή ιδιαίτερα μαθήματα κανονίζονται ύστερα από συνεννόηση με τη γραμματεία του 

Ινστιτούτου όπου λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα των σπουδαστριών/στών σε συνδυασμό  με   

διαθεσιμότητα  των καθηγητριών/τών του Ινστιτούτου. Οι συχνότητα και ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας 

καθορίζεται σύμφωνα με τους στόχους των σπουδαστριών/στών.  Το  απαιτούμενο  σύνολο  διδακτικών 

ωρών των ατομικών μαθημάτων για την ολοκλήρωση κάθε επιπέδου ανέρχεται στο 60% των διδακτικών 

ωρών των ομαδικών μαθημάτων. 

2. Τα ατομικά μαθήματα διεξάγονται στο Ινστιτούτο κατά τις ώρες  λειτουργίας του.  Σε περίπτωση που 

τα μαθήματα διεξάγονται εκτός του Ινστιτούτου και σε χώρους επιλογής των σπουδαστριών/ών οι τιμές τους 

αυξάνονται κατά 30% . 
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3. Η διδακτέα ύλη των ατομικών μαθημάτων δεν διαφέρει από αυτήν των ομαδικών. 

Σπουδαστές/στριες των τμημάτων αυτών λαμβάνουν βεβαιώσεις παρακολούθησης και είναι δυνατό να 

ετοιμαστούν για τις εξετάσεις TRKI. 

4. Τα ατομικά μαθήματα ακυρώνονται το αργότερο 3 ώρες πριν από την ώρα έναρξής τους.  

5. Οι πληρωμές των ατομικών μαθημάτων γίνονται είτε  με μετρητά ή  κάρτα στη γραμματεία του 

Ινστιτούτου είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου πριν από το μάθημα. Αν δεν έχει 

προκαταβληθεί η πληρωμή του  προγραμματισμένου μαθήματος, τότε αυτό ακυρώνεται.  

6. Σε  περίπτωση προπληρωμής είκοσι ωρών των ατομικών μαθημάτων υπάρχει δυνατότητα 

έκπτωσης στα δίδακτρα  σύμφωνα με τους  τιμοκαταλόγους του Ινστιτούτου.  

 

II. 4  Μαθήματα από απόσταση / διαδικτυακά  (Web)  

1. Τα μαθήματα από απόσταση είναι ομαδικά ή ατομικά. 

2. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω πλατφόρμας Skype ή Webex. Οι σπουδαστές πρέπει να 

είναι συνδεδεμένοι στο  σύστημα  πέντε λεπτά πριν από την καθορισμένη έναρξη του μαθήματος, 

ώστε να λυθούν τα πιθανά τεχνικά προβλήματα. 

3. Αν το μάθημα είναι ομαδικό και υπάρχουν για οποιονδήποτε λόγο απούσες/όντες θεωρείται ότι το 

μάθημα έχει πραγματοποιηθεί και για αυτούς/ές.   Στους απόντες/ούσες στέλνεται  η καταγραφή 

του μαθήματος σε MP3 φόρμα. 

4. Τα ατομικά μαθήματα ακυρώνονται το αργότερο 24 ώρες πριν από την ώρα έναρξής τους.  

5. Σε περίπτωση απουσίας της σπουδάστριας/στή στα ατομικά μαθήματα χωρίς προηγούμενη 

ειδοποίηση ακύρωσης ή  μεταφοράς, θεωρείται ότι το μάθημα πραγματοποιήθηκε.  

6. Τα  δίδακτρα των μαθημάτων από απόσταση προκαταβάλλονται με χρηματική κατάθεση στον 

τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου. Αν δεν έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή του  

προγραμματισμένου μαθήματος το αργότερο 12 ώρες πριν από το μάθημα, τότε αυτό ακυρώνεται. 

 

ΙΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

1. Για κάθε τμήμα τηρούνται αρχεία βαθμολογίας των εργασιών και των εξετάσεων των 

σπουδαστριών / σπουδαστών., καθώς και των απουσιών τους. 

2. Κατά τη διάρκεια του σπουδαστικού έτους εκδίδονται, όποτε κρίνεται σκόπιμο από τη διεύθυνση ή 

όποτε ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο ενημερωτικά δελτία  σχετικά με τη βαθμολογία τον αριθμό των 

απουσιών και τα καταβληθέντα δίδακτρα. 

 

ΙV. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

1.  Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα λειτουργίας  των τμημάτων καθόλη 

τη διάρκεια του σπουδαστικού έτους .  

2. Οι διατάξεις του παρόντος είναι δεσμευτικές για όλους τους σπουδαστές  και σπουδάστριες. 

3. Κατά την εγγραφή κάθε σπουδαστής/ σπουδάστρια λαμβάνει ένα αντίγραφο του παρόντος. Με την 

υπογραφή του αποδέχεται τους όρους εγγραφής και φοίτησης. 

Το παρόν  τυπώνεται σε  δυο (2)  όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων το κάθε μέρος θα λαμβάνει από ένα (1) 

 

Ημερομηνία                                                                                            Υπογραφή                                                                        

 

 

Ονοματεπώνυμο                                                         


