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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ IΟΥΝΙΟΥ 2018
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με την κα Βασιλική Λαιζηνού στο
ilme-ecl@ilme.gr ή καλέστε στο 210-6747361.

Τόπος Διεξαγωγής Εξετάσεων
Οι εξετάσεις διεξάγονται και τις δυο ημέρες στo Cincinnati Hall της “Αμερικανικής Γεωργικής
Σχολής”:
Μαρίνου Αντύπα 54 [έναντι PRAKTIKER]
55 102, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 492700
Fax
2310 492710
Email info@afs.edu.gr
www.afs.edu.gr
Οδηγίες μετάβασης:




Από το Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκης, με αυτοκίνητο [απόσταση ~10km]
οδηγείστε στην οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών [Α25] με κατεύθυνση προς
Χαλκιδική. Βγείτε δεξιά στην έξοδο προς Φοίνικα και στο πρώτο φανάρι στρίψτε δεξιά
και αμέσως δεξιά θα βρείτε τη Σχολή.
Από το Κέντρο Θεσσαλονίκης [με αφετηρία τον σιδηροδρομικό σταθμό] επιβιβαστείτε
στο λεωφορείο #10#. Στο τέρμα της γραμμής υπάρχει ανταπόκριση με το λεωφορείο
#66# [αφετηρία από Χαριλάου].
Επιβιβαστείτε στο λεωφορείο #66# και
αποβιβαστείτε στην στάση Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
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Γενικές Πληροφορίες για τις εξετάσεις
 Στις γραπτές εξετάσεις κάθε φύλλο εξετάσεων περιλαμβάνει δυο μέρη:
o 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Πρέπει να απαντηθούν και οι 20. Σε κάθε
ερώτηση αντιστοιχεί μία μοναδική σωστή απάντηση. Εάν δοθούν περισσότερες από
μια απαντήσεις σε μια ερώτηση, η ερώτηση μηδενίζεται. Δεν εφαρμόζεται αρνητική
βαθμολογία.
o 4 ερωτήσεις με σύντομη απάντηση. Η απάντηση πρέπει να ολοκληρωθεί στον
διαθέσιμο χώρο του εντύπου των εξετάσεων [το πολύ μια σελίδα].
Οι υποψήφιοι έχουν στην διάθεσή τους 90min για να ολοκληρώσουν και τα δυο μέρη
κάθε φύλλου εξετάσεων. Ο χρόνος ξεκινά μόλις το ορίσει ο επιτηρητής.
 Οι ερωτήσεις στο επίπεδο EJLog στο πρωτότυπο κείμενο είναι στην αγγλική γλώσσα,
ωστόσο θα διανεμηθούν μεταφρασμένες και στην ελληνική γλώσσα προς διευκόλυνση
των υποψηφίων. Οι απαντήσεις μπορούν να δίνονται στα ελληνικά [τόσο στα γραπτά
όσο και στα προφορικά]. Με το πέρας των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να
παραδώσουν στους επιτηρητές και τα δυο σετ ερωτήσεων [ελληνικό και αγγλικό].
 Οι προφορικές εξετάσεις εστιάζουν σε δυο τουλάχιστον θεματικές ενότητες, εκ των
οποίων η μια είναι υποχρεωτικά οι “Βασικές δεξιότητες διοίκησης” ή “Core Management
Skills”.
 Οι προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν με συνεντεύξεις οι οποίες βασίζονται σε μελέτη
περίπτωσης (case study).
 Τα κριτήρια για την πιστοποίηση είναι τα εξής:
o Βαθμολογία τουλάχιστον 50% για κάθε τύπο ερωτήσεων [πολλαπλής επιλογής ή
σύντομες ερωτήσεις]
o Βαθμολογία τουλάχιστον 60% για κάθε φύλλο εξετάσεων (μέσος όρος των δυο
μερών)
o Βαθμολογία τουλάχιστον 60% στην συνέντευξη
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Οδηγίες για τις γραπτές εξετάσεις
 Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προσέλθουν και τις δυο ημέρες στις εξετάσεις με
ταυτότητα ή διαβατήριο και τον προσωπικό τους κωδικό [ID]. Στα φύλλα εξετάσεων οι
υποψήφιοι σημειώνουν μόνο τον προσωπικό τους κωδικό.
 Οι εξετάσεις διεξάγονται με κλειστές σημειώσεις.
 Στις γραπτές εξετάσεις θα χρειαστεί να γίνουν υπολογισμοί.
υποψήφιοι να διαθέτουν αριθμομηχανή [calculator].

Παρακαλούνται οι

 Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ως αριθμομηχανές.
 Στις γραπτές εξετάσεις χρησιμοποιείται στυλό.
 Δεν επιτρέπεται η χρήση μολυβιού.
 Μετά την έναρξη των εξετάσεων απαγορεύεται οποιαδήποτε επικοινωνία ή συνεργασία
με συνυποψήφιους.
 Στο τέλος των εξετάσεων, θα πρέπει να παραδοθούν στους επιτηρητές όλες οι
σημειώσεις από κάθε υποψήφιο.

Οδηγίες για τις προφορικές εξετάσεις
 Αντίγραφο του Case Study θα παραλάβουν οι υποψήφιοι που θα εξεταστούν με
συνέντευξη, το Σάββατο 23/6 μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων.
 Πριν από την συνέντευξη θα δοθούν στους υποψηφίους οι ερωτήσεις προς επεξεργασία
ατομικά για 60min.
 Μετά την παρέλευση των 60min θα γίνουν ατομικές παρουσιάσεις των απαντήσεων /
προτάσεων διάρκειας +-15min για κάθε υποψήφιο σε 2μελή ή 3μελή επιτροπή.
 Οι υποψήφιοι θα καλούνται από την επιτροπή για την παρουσίασή τους με τυχαία σειρά.
 Στο τέλος της συνέντευξης, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να παραδόσει στην επιτροπή
όλες οι σημειώσεις του.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!

