ΕΠΙΠΕΔΟ 1/ WSET Level 1 Award in Wines
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2017
Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 θα ξεκινήσουν δύο νέα τμήματα του Επιπέδου 1/
WSET Level 1 Award in Wines με τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες διδασκαλίας.
Ο κάθε υποψήφιος επιλέγει το τμήμα που θα ενταχθεί, ανάλογα με το ωράριο διδασκαλίας
στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί. Η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων θα ανακοινωθεί με την
έναρξη των μαθημάτων.
Τα μαθήματα του πρώτου τμήματος απαιτούν δυομισάωρη παρακολούθηση ανά
εβδομάδα (κάθε Παρασκευή). Οι ώρες διδασκαλίας θα είναι 15:00 – 17:30, κατάλληλες
και για τους επαγγελματίες του χώρου της εστίασης.
Εισηγητής Μεσημεριανού Τμήματος: κος. Ευάγγελος Ψωφίδης Advanced CMS
Τα μαθήματα του δεύτερου τμήματος απαιτούν δυομισάωρη παρακολούθηση ανά
εβδομάδα (κάθε Παρασκευή). Οι ώρες διδασκαλίας θα είναι 19:00 – 21:30, κατάλληλες
για τους λοιπούς επαγγελματίες και τους ιδιώτες.
Εισηγητής Βραδινού Τμήματος: κος. Ευστάθιος Σάλτας DipWSET
Συνολική Διάρκεια εβδομάδων ανά τμήμα/ Total number of weekly sessions: 5 (4 tutorials
+ exams). Σύνολο Ωρών/ Total number of teaching hours: 13 ώρες.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές. Εάν κάποιος δεν εξεταστεί στην καθορισμένη ημερομηνία και
ώρα θα μπορεί, εφόσον ο ίδιος το δηλώσει, να επανεξεταστεί στην επόμενη δυνατή εξέταση
του Επιπέδου 1 με κόστος επανεξέτασης (non-show re-sit exam): €49,00.
Εάν κάποιος αποτύχει στις εξετάσεις του θα μπορεί, εφόσον ο ίδιος το δηλώσει, να
επανεξεταστεί στην επόμενη δυνατή εξέταση του Επιπέδου 1 με κόστος επανεξέτασης (re-sit
exam): €95,00.
Εάν κάποιος δεν εξεταστεί ή αποτύχει στις εξετάσεις του δεν μπορεί να παρακολουθήσει το
WSET Επίπεδο 2 κρασιών ή το WSET Επίπεδο 1 Οινοχοϊας.
ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ WSET LEVEL 1 AWARD ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ:
Το W.S.P.C., αμέσως μετά την παραλαβή των Awards των σπουδαστών από τη μητρική
εταιρία της Αγγλίας (WSET London), τα αποστέλλει αμέσως στους επιτυχόντες του Επιπέδου 1
πάντα με χρέωση παραλήπτη. Προσοχή: Οι «χρεώσεις παραλήπτη» στην αποστολή των
πρωτότυπων Πτυχίων εφαρμόζονται, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα επίσημα έγγραφα
θα φτάσουν στα χέρια των δικαιούχων τους, μιας και οι ίδιοι θα είναι υπεύθυνοι για την
παραλαβή τους.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ημερομηνίες Εγγραφών: 28 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου 2017
Το W.S.P.C. διατηρεί το δικαίωμα να «κλείσει» το τμήμα πριν τη λήξη εγγραφών σε
περίπτωση πληρότητας του τμήματος.
Οι εγγραφές γίνονται τηλεφωνικά (210 98 82 540 & 544), μέσω φαξ (210 98 82 482), ή/ και
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail: education@wspc.gr ). Τα δίδακτρα, ανά επίπεδο
σπουδών, προκαταβάλλονται κατά την διαδικασία της εγγραφής προκειμένου να διασφαλιστεί
η εγκυρότητα αυτής.
Σε περίπτωση συμμετοχής στο τμήμα, τα δίδακτρα ισχύουν για την εγγραφή του υποψήφιου
σπουδαστή ΜΟΝΟ για το εκάστοτε τμήμα. Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται και δεν δύναται να
ισχύσουν για τη συμμετοχή του υποψήφιου σπουδαστή σε επόμενα αντίστοιχα τμήματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά το πέρας της προθεσμίας εγγραφών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία
άλλη εγγραφή (no late registration). Σε περίπτωση που προκύψει καθυστερημένη εγγραφή, ο
σπουδαστής θα πρέπει να γνωρίζει πως θα επιβαρυνθεί με χρέωση €50,00 + Φ.Π.Α.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Τελική Αξία Διδάκτρων WSET Level 1 Award in Wines: €369,00
Στις χρεώσεις μας δεν υπάρχει ΦΠΑ διότι το W.S.P.C. είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός
Φορέας από το Υπουργείο Παιδείας. Στα δίδακτρα του κάθε επιπέδου περιλαμβάνονται: η
διδασκαλία, η εγγραφή με το WSET London, τα βιβλία και τα εξέταστρα.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ


Μετρητά στην έδρα του οργανισμού μας,



Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:
1) Απευθείας στην Alpha Bank, αρ. Λογ.:1180 0233 0000 482 (W.S.P.C. Ε.Π.Ε).
2) Απευθείας στην Τράπεζα Πειραιώς, αρ. Λογ.: 6727-11 3141-025.
(W.S Επαγγελματικοί Σύμβουλοι Οίνου).



Μέσω Web – Banking:
1) Alpha Bank, IBAN: GR33 0140 1180 1180 0233 0000 482 (W.S.P.C. Ε.Π.Ε).
2) Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR73 0171 7270 0067 2711 3141 025
(W.S Επαγγελματικοί Σύμβουλοι Οίνου).



Πιστωτική κάρτα: Visa & MasterCard μέσω e-shop: http://wspc.gr/eshop/lessons

Στις καταθέσεις είναι απαραίτητη η αναγραφή του ονόματος του σπουδαστή. Εάν πρόκειται
για εταιρική δαπάνη είναι απαραίτητη η αναγραφή της επωνυμίας της εταιρίας.
Οι εταιρίες που επιθυμούν την ομαδική κατάρτιση στελεχών τους παρακαλούνται
να επικοινωνήσουν εγκαίρως με την κα. Χρυσαφίνα Σιδέρη.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών του WSET LONDON μπορείτε
να επισκεφτείτε το site της σχολής μας www.wspc.gr.
Με εκτίμηση,
Κυριαζή Αντωνία MA
General Manager W.S.P.C. The Place to Study Wine
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