GRE
Το Graduate Record Examination - General Test είναι ζνα τεςτ που δίνει ςτα Πανεπιςτιμια τθ
δυνατότθτα να αξιολογιςουν τα προςόντα των υποψιφιων φοιτθτϊν και το δυναμικό τουσ για
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ.
Οι βακμοί ςτο GRE αντιπροςωπεφουν ζνα κοινό μζτρο με το οποίο ςυγκρίνονται φοιτθτζσ που κατά τα
άλλα ζχουν αρκετά διαφορετικό υπόβακρο (γνωςτικό αντικείμενο ςπουδϊν, Πανεπιςτιμιο
προπτυχιακϊν ςπουδϊν, χϊρα, μθτρικι γλϊςςα κ.α.).
Ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ ςτισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ και θ επίδοςθ ςτο GRE αποτελοφν τουσ δφο
ςθμαντικότερουσ δείκτεσ που εξετάηουν τα Πανεπιςτιμια για τθν επιλογι των φοιτθτϊν που κα
αποδεχτοφν.
Το GRE δθμιουργικθκε και διεξάγεται από τον αμερικανικό οργανιςμό Educational Testing Service (ETS).

Τι εξετάηει
Οι εξεταηόμενοι αξιολογοφνται ςε τρεισ τομείσ: Αναλυτικι Ικανότθτα, Λεκτικι Ικανότθτα και Ποςοτικι
Ικανότθτα. Η εξζταςθ γίνεται ςτθν αγγλικι γλϊςςα.

Δομι του Τεστ
Η εξζταςθ ςτο GRE γίνεται μζςω υπολογιςτι, διαρκεί περίπου 3 ϊρεσ και 45 λεπτά και περιλαμβάνει:

Analytical Writing Section (Χρόνοσ: 75 λεπτά)
Μορφι

Διάρκεια

Τομζας εξζτασθς

Έκκεςθ

45 λεπτά

Analysis of an Issue

Έκκεςθ

30 λεπτά

Analysis of an Argument

Quantitative Section (Χρόνοσ: 70 λεπτά).
Περιλαμβάνει δφο τμιματα των 35 λεπτϊν το κακζνα.
Μορφι του κάκε τμιματος

Είδος Ερωτισεων
Quantitative Comparison
Questions

20 ερωτιςεισ πολλαπλισ
επιλογισ

Multiple Choice - Select One
Answer
Multiple Choice - Select One or
More Answers
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Numeric Entry Questions
Verbal Reasoning Section (Χρόνοσ: 60 λεπτά)
Περιλαμβάνει 2 τμιματα των 30 λεπτϊν το κακζνα .
Μορφι του κάκε τμιματος

Είδος Ερωτισεων
Reading Comprehension

20 ερωτιςεισ πολλαπλισ
επιλογισ

Text Completion
Sentence Equivalence

Analytical Writing Section
Εξετάηει τθν ικανότθτα των υποψθφίων να παρουςιάηουν γραπτϊσ τισ απόψεισ τουσ. Αξιολογοφνται οι
ικανότθτεσ λογικισ ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ με δφο είδθ ζκκεςθσ:
Analysis of an Issue: Ζθτείται από τον εξεταηόμενο να τοποκετθκεί αναφορικά με ζνα κζμα γενικοφ
ενδιαφζροντοσ, με ανάπτυξθ λογικϊν επιχειρθμάτων.
Analysis of an Argument: Ζθτείται από τον εξεταηόμενο να ςχολιάςει επιχειριματα ι ςυμπεράςματα
άλλων όςον αφορά τθν επάρκειά τουσ από ςυλλογιςτικι άποψθ.

Quantitative Reasoning Section
Στο τμιμα αυτό αξιολογείται θ επάρκεια ςτθ γνϊςθ και χριςθ βαςικϊν μακθματικϊν εννοιϊν.
Περιλαμβάνονται 4 είδθ ερωτιςεων:
Quantitative Comparisons: Στισ ερωτιςεισ αυτζσ ηθτείται να ςυγκρίνει ο εξεταηόμενοσ δφο ποςότθτεσ και
να ςυμπεράνει αν είναι μεγαλφτερεσ ι μικρότερεσ ι αν αυτό δεν μπορεί να κακοριςτεί με τισ διακζςιμεσ
πλθροφορίεσ.
Multiple Choice - Select One Answer Choice: Στισ ερωτιςεισ αυτζσ πολλαπλϊν επιλογϊν, ο εξεταηόμενοσ
κα πρζπει να επιλζξει τθ ςωςτι απάντθςθ από 5 επιλογζσ που του δίνονται.
Multiple Choice - Select One or More Answers Choices: Στισ ερωτιςεισ αυτζσ πολλαπλϊν επιλογϊν, ο
εξεταηόμενοσ κα πρζπει να επιλζξει μία ι περιςςότερεσ ςωςτζσ απαντιςεισ από μία λίςτα επιλογϊν που
του δίνονται.
Numeric Entry Questions: Οι ερωτιςεισ αυτζσ δεν είναι πολλαπλϊν επιλογϊν, και ο εξεταηόμενοσ κα
πρζπει να υπολογίςει τθν απάντθςθ και να τθν ςυμπλθρϊςει ςτο χϊρο που του δίνεται ςτθν οκόνθ.
Verbal Reasoning Section
Σε αυτό το τμιμα εξετάηεται θ κατανόθςθ γραπτοφ λόγου κακϊσ και θ γνϊςθ γραμματικισ και
λεξιλογίου τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, με 3 είδθ ερωτιςεων:
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Reading
Comprehension:
Εξετάηεται με
ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ θ κατανόθςθ γραπτοφ κειμζνου και θ εξαγωγι ςωςτϊν ςυμπεραςμάτων
από τισ πλθροφορίεσ του. Τα κείμενα προζρχονται από τα πεδία των κοινωνικϊν, ανκρωπιςτικϊν ι
φυςικϊν επιςτθμϊν.
Text Completion Questions: Οι ερωτιςεισ αυτζσ εξετάςουν τθν ικανότθτα του εξεταηόμενου να
ερμθνεφει και να αξιολογεί ςωςτά τα κείμενα που διαβάηει. Οι ερωτιςεισ περιλαμβάνουν κενά
ςθμαντικϊν λζξεων τα οποία ο εξεταηόμενοσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει βαςιηόμενοσ ςτισ υπόλοιπεσ
πλθροφορίεσ του κειμζνου.
Sentence Equivalence Questions: Οι ερωτιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν μία πρόταςθ ςτθν οποία υπάρχει
ζνα κενό, για το οποίο ο εξεταηόμενοσ κα πρζπει να επιλζξει δφο λζξεισ οι οποίεσ ςυμπλθρϊνουν ςωςτά
τθν πρόταςθ, αλλά και δθμιουργοφν δφο προτάςεισ με το ίδιο νόθμα.
Παρατθρισεις
Ένα επιπλζον Pretest Section (Verbal or Quantitative) μπορεί να ηθτθκεί να απαντθκεί από τον
εξεταηόμενο ςε οποιαδιποτε ςειρά μετά το Analytical Writing Section. Οι απαντιςεισ ςτο section αυτό
δεν βακμολογοφνται αλλά αξιολογοφνται για πικανι χριςθ των ερωτιςεων αυτϊν ςε επόμενα τεςτ. Ο
εξεταηόμενοσ δεν γνωρίηει ποιο από τα sections δεν βακμολογείται και κα πρζπει να απαντιςει κανονικά
ςε όλα.
Επίςθσ, ςτο τζλοσ του τεςτ μπορεί να ηθτθκεί από τον εξεταηόμενο να απαντιςει ςε ζνα Research
Section. Ο εξεταηόμενοσ γνωρίηει ότι το τμιμα αυτό δεν βακμολογείται και θ ςυμπλιρωςι του είναι
προαιρετικι.
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