DEUTSCHE SCHULE THESSALONIKI
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2019
Αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί γονείς,
το TMS – Τεστ για τις Ιατρικές Σχολές – αφορά τους μαθητές της 11ης και 12ης τάξης που
επιθυμούν να σπουδάσουν Ιατρική ή Οδοντιατρική στη Γερμανία.
Το TMS είναι ένα εξειδικευμένο τεστ αξιολόγησης που εξετάζει την ικανότητα διαχείρισης
θεμάτων που άπτονται των φυσικών επιστημών και της ιατρικής. Μέσω του τεστ και των
διαφορετικών τμημάτων από τα οποία αποτελείται, εξετάζεται το κατά πόσο δύναται ο εξεταζόμενος
να καταλάβει και να ερμηνεύσει σωστά σύνθετες πληροφορίες μέσα από μακροσκελή κείμενα,
πίνακες ή γραφήματα, όπως επίσης και πόσο εξοικειωμένος είναι με την αντίληψη μεγεθών και
μονάδων μέτρησης.
Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο τεστ για την πρόσβαση στις αναφερθείσες σχολές είναι
προαιρετική, ωστόσο συστήνεται στους υποψηφίους να συμμετάσχουν σε αυτό δεδομένου ότι η
αξία του σταδιακά αυξάνεται και σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια το λαμβάνουν πλέον υπόψη. Στο
πλαίσιο της «Διαδικασίας Επιλογής» των πανεπιστημιακών σχολών και πάντα με διαφορετική
βαρύτητα σε κάθε πανεπιστήμιο το αποτέλεσμα του τεστ μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες
επιλογής ενός υποψηφίου. Σε καμία περίπτωση δεν μειώνονται οι πιθανότητες σε σχέση με κάποιον
υποψήφιο που δεν έλαβε μέρος στο τεστ, ακόμη και αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό.
Χαρακτηριστικά ωστόσο αναφέρεται πως υποψήφιος ο οποίος έχει υψηλή επίδοση στο τεστ αυτό
μπορεί να προτιμηθεί από υποψήφιο με μεγαλύτερο βαθμό Abitur, ο οποίος όμως δεν έχει δώσει το
συγκεκριμένο τεστ.
Το τεστ μπορεί να δοθεί μόνο μία φορά, ως εκ τούτου συστήνεται να γίνει μια καλή
προετοιμασία. Η εξέταση διεξάγεται σε συγκεκριμένες πόλεις της Γερμανίας, οι οποίες είναι
αναρτημένες στην ιστοσελίδα. Κάθε μαθητής οφείλει να δηλώσει ΕΓΚΑΙΡΑ την πόλη της προτίμησής
του. Για τους ανήλικους μαθητές απαιτείται η προσκόμιση εγκριτικού σημειώματος από γονέα ή
κηδεμόνα την ημέρα της εξέτασης (η σχετική φόρμα υπάρχει στην ιστοσελίδα).
Σημαντικές ημερομηνίες
1/12/19- 15/01/20
21/01/20 (24:00)
23/01/20 (24:00)
09/05/20

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων (για την εγγραφή θα πρέπει να
δημιουργήσετε λογαριασμό μέσω της ιστοσελίδας)
Λήξη προθεσμίας καταβολής του ποσού των 83€
Λήξη της προθεσμίας επιλογής πόλης προτίμησης
Διεξαγωγή της εξέτασης

Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τακτικά τον ειδικό λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει κατά
την εγγραφή σας, καθώς εκεί θα λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και την
πρόσκληση για τη συμμετοχή στο τεστ.
Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες
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www.tms-info.org und www.hochschulstart.de
Romy Koenig και Daniela Karlsleder
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