Πιστοποίηση WSET® Επιπέδου
3 στο Κρασί

Απευθυνόμενος σε άτομα τα οποία επιθυμούν να
εντρυφήσουν στον κόσμο του κρασιού, αυτός ο
τίτλος σπουδών παρέχει σε βάθος κατανόηση της
καλλιέργειας σταφυλιών και της οινοποίησης. Μετά
την ολοκλήρωση, θα είστε σε θέση να αξιολογείτε
τα κρασιά με ακρίβεια και να χρησιμοποιείτε τις
γνώσεις σας για να αναλύετε με σιγουριά το στυλ
και την ποιότητα του κρασιού.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, θα λάβετε ένα
πιστοποιητικό WSET και μια κονκάρδα και θα
μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σχετικό λογότυπο
πιστοποίησης WSET.

wsetglobal.com

Τι θα μάθετε:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
■■

■■

Οι βασικοί παράγοντες στην
παραγωγή κρασιού: τοποθεσία,
καλλιέργεια σταφυλιών, οινοποίηση,
ωρίμανση και εμφιάλωση
Πώς αυτοί οι βασικοί παράγοντες
επηρεάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά
των γενικών κατηγοριών:
– Μη αφρώδη κρασιά του κόσμου
– Αφρώδη κρασιά του κόσμου
– Ενισχυμένα κρασιά του κόσμου

Διεξαγωγή του προγράμματος
σπουδών
Αυτός ο τίτλος σπουδών προϋποθέτει
τουλάχιστον 84 ώρες μελέτης, με 30 ώρες
παράδοσης σε αίθουσα ή online από έναν
πάροχο προγραμμάτων σπουδών WSET.*

Αξιολόγηση
Η Ενότητα 1 αξιολογείται με βάση μια εξέταση
50 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με
κλειστά βιβλία και ένα τεστ με ερωτήσεις
σύντομης απάντησης. Η Ενότητα 2 αξιολογείται
με βάση την τυφλή δοκιμή δύο κρασιών.

Τρόπος εγγραφής
Οι τίτλοι σπουδών WSET διατίθενται μέσω ενός
παγκόσμιου δικτύου που περιλαμβάνει πάνω
από 600 παρόχους προγραμμάτων σπουδών.
Το πιο κοντινό σας Εγκεκριμένο Κέντρο
Παροχής του Προγράμματος WSET®:

■■

Πώς να αξιοποιήσετε τις γνώσεις
σας για να αναλύσετε το στυλ και
την ποιότητα του κρασιού

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
■■

Πώς να δοκιμάζετε κρασιά και
να αξιολογείτε την ποιότητα,
την ταυτότητα και την τιμή τους
σύμφωνα με τη μέθοδο WSET
Επίπεδο 3 Συστηματική Προσέγγιση
στη Γευσιγνωσία Κρασιού® (SAT)

Ο οργανισμός μας
Ο Wine & Spirit Education Trust είναι ο
κορυφαίος πάροχος τίτλων σπουδών στον
τομέα του κρασιού και των αποσταγμάτων
στον κόσμο. Ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο
το 1969 και, σήμερα, οι τίτλοι σπουδών του
WSET αναγνωρίζονται ως διεθνές πρότυπο
τόσο από τον κλάδο όσο και από τους
ενθουσιώδεις ερασιτέχνες. Από το 1969
πάνω από μισό εκατομμύριο σπουδαστές
έχουν επιλέξει τους τίτλους σπουδών WSET.

Άλλοι τίτλοι σπουδών WSET**
Πιστοποίηση WSET Επιπέδου 1 στο Κρασί
Πιστοποίηση WSET Επιπέδου 1 στο Σερβίρισμα
του Κρασιού
Πιστοποίηση WSET Επιπέδου 1 στα Αποστάγματα
Πιστοποίηση WSET Επιπέδου 2 στο Κρασί και
στα Αποστάγματα
Πιστοποίηση WSET Επιπέδου 2 στα Αποστάγματα
Πιστοποίηση WSET Επιπέδου 3 στο Σάκε
WSET Diploma Επιπέδου 4 στο Κρασί και
στα Αποστάγματα

010816

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τον WSET και τους τίτλους σπουδών μας,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση wsetglobal.com

*Η διεξαγωγή του προγράμματος διαφέρει ανάλογα με τον
πάροχο, αλλά πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις.
Αυτός ο τίτλος σπουδών διέπεται από τον οργανισμό Ofqual.

**Στα Ελληνικά δεν διατίθενται όλα
τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

