ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης ιδιαιτέρων
μαθημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στο πρόγραμμα των σπουδαστών της.
Τα μαθήματα προσφέρονται στον χώρο της ΕΑΕ ή διαδυκτιακά σε ωράριο ειδικά
διαμορφωμένο για τις ανάγκες των σπουδαστών, το οποίο ορίζεται με σαφήνεια πριν
την έναρξη των μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα:
•

Το ωρολόγιο πρόγραμμα παραδίδεται στον γονέα/κηδεμόνα/σπουδαστή κατά
την εγγραφή και το σύνολο των ωρών καθορίζεται ύστερα από συνεννόηση με
την Ακαδημαϊκή Ομάδα σε συνάρτηση με τους στόχους του ενδιαφερομένου, το
επίπεδο γνώσης στα Αγγλικά καθώς και τη διαθεσιμότητα καθηγητή.

•

Το σύνολο των ωρών που έχει καθοριστεί μπορεί μόνο να αυξηθεί, αν κριθεί
απαραίτητο σε συνεννόηση με τον γονέα/κηδεμόνα/σπουδαστή, αλλά δεν
μπορεί να μειωθεί.

•

Η διδακτική ώρα ορίζεται ως 60 λεπτά. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής
επιθυμεί τη χρήση διαλείμματος τότε αυτό θα αφαιρείται από την ώρα
μαθήματος με ευθύνη του σπουδαστή.

•

Ο σπουδαστής οφείλει να προσέρχεται έγκαιρα στο μάθημα καθώς η διάρκεια
του μαθήματος είναι προκαθορισμένη και δεν μεταφέρεται, δεν αναπληρώνεται
και δεν αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση αργοπορίας.

•

Σε περίπτωση ακύρωσης μαθήματος για οποιαδήποτε λόγο, θα πρέπει να
υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση της ΕΑΕ (24 ώρες πριν το μάθημα), διαφορετικά οι
ώρες του μαθήματος που δεν πραγματοποιήθηκαν θα υπολογίζονται κανονικά
στο σύνολο των ωρών που είχαν αρχικά συμφωνηθεί.

•

Σε περίπτωση ακύρωσης μαθήματος, την ευθύνη της οποίας φέρει η ΕΑΕ, το
μάθημα θα επαναπρογραμματίζεται με βάση τη διαθεσιμότητα του
διδάσκοντος και του σπουδαστή, αλλά σε καμία περίπτωση δε θα χάνεται.

•

Σε καμία περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/σπουδαστές δεν μπορούν να
προβαίνουν σε προσωπικές συνεννοήσεις με τους καθηγητές της ΕΑΕ για
παράδοση μαθημάτων κατ’οίκον ή σε άλλους χώρους εκτός ΕΑΕ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται ή ρυθμίζονται με διακανονισμό. Σε περίπτωση
διακοπής της ολοκλήρωσης του προγράμματος, την ευθύνη της οποίας δεν φέρει η
ΕΑΕ, ο γονέας/κηδεμόνας/σπουδαστής οφείλει να καταβάλει τα συνολικά, αρχικά
συμφωνηθέντα δίδακτρα και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιστροφής διδάκτρων.

