Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

WSPC COMBO Μεικτής Παρακολούθησης:
Επίπεδα WSET L1 Δια ζώσης, L2 & L3 Online
COMBO = παρακολουθείτε back to back περισσότερα από ένα Επίπεδα Σπουδών
Και δίνετε εξετάσεις μόνο για την υψηλότερη πιστοποίηση ανά περίπτωση

Τμήμα:

ΠΑΤΡΑ / Φθινοπωρινό Πρόγραμμα 2021

Χώρος διεξαγωγής:

MOXY HOTEL (Ηρώων Πολυτεχνείου 58 & Κύπρου, Πάτρα)

Εγκαταστάσεις/ Video:

WSPC (Γλαύκου 11, 17564 Π. Φάληρο). Δείτε εδώ το virtual tour

Δίδακτρα Combo L1+L2+L3:

COMBO μειωμένα δίδακτρα €2.108 από €2.338 (+ έξοδα αποστολής,
εμφιάλωσης & τυποποίησης 132 δειγμάτων για το L2+L3). Συγκεκριμένα:
+ €333 = €2.441 για την Ηπειρωτική χώρα (συμπερ. και η Αττική)
+ €357 = €2.465 για τη Νησιωτική χώρα
Ώρες προγράμματος: 82 (μαθήματα και εξετάσεις L3 δια ζώσης)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας τηλεφωνικά (210 9882540 & 544) ή μέσω e-mail (education@wspc.gr) .
Η εγγραφή σας ολοκληρώνεται με την προεξόφληση των διδάκτρων με τους παρακάτω τρόπους:
 Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:
Είτε €2.441 για την Ηπειρωτική χώρα (συμπερ. και η Αττική), είτε €2.465 για τη Νησιωτική χώρα.
Alpha Bank, IBAN: GR33 0140 1180 1180 0233 0000 482 (W.S.P.C. Ε.Π.Ε).
Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR73 0171 7270 0067 2711 3141 025 (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών).
Eurobank, IBAN: GR06 0260 0190 0005 4020 1143 015 (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Επαγγ. Κέντρο).
Αιτιολογία Κατάθεσης:
PL123w + το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή ή επωνυμία εταιρίας, σε περίπτωση εταιρικής
δαπάνης).
 Πιστωτική κάρτα: Visa & MasterCard είτε μέσω e-shop: E-shop Combo L1Δ +L2, L3 in Wines - Online

Η εγγραφή αφορά τη συμμετοχή του σπουδαστή στο συγκεκριμένο τμήμα. Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται και
δεν δύναται να ισχύσουν για τη συμμετοχή του σπουδαστή σε επόμενο αντίστοιχο τμήμα.
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 €90 + Φ.Π.Α.

Το WSPC διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης ενός τμήματος εφόσον δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος
ελάχιστος αριθμός σπουδαστών. Σε αυτή την περίπτωση, οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές πιστώνονται το
σύνολο του ποσού που έχουν καταθέσει.
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Φτιάξτε το δικό σας εξατομικευμένο πρόγραμμα COMBO
Προθεσμία εγγραφών/ Κατάθεση διδάκτρων:
έως 11 Οκτωβρίου 2021
Τα τμήματα μπορεί να κλείσουν πριν από την παραπάνω προθεσμία σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός των
περιορισμένων θέσεων.

Επίπεδο 1 Α’ δια ζώσης
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021
&
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

ή

Επίπεδο 1 Β’ δια ζώσης (Μη διαθέσιμο)
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2021
&
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2021

-----------------------------

-----------------------------

Ωράριο: 12:00 – 17:00
&
10:00 – 15:00

Ωράριο: 10:00 – 15:00
&
10:00 – 15:00
Επίπεδο 2 Online

Δευτέρα 1/11/21
Τρίτη 2/11/21
Παρασκευή 5/11/21
Δευτέρα 8/11/21
Τρίτη 9/11/21
Παρασκευή 12/11/21
Δευτέρα 15/11/21
Τρίτη 16/11/21
Παρασκευή 19/11/21
Δευτέρα 22/11/21
Τρίτη 23/11/21
Παρασκευή 26/11/21
Δευτέρα 29/11/21
Τρίτη 30/11/21
Παρασκευή 3/12/21

18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 19:30
18:00 – 19:30
18:00 – 20:00
18:00 – 19:30
18:00 – 19:30
18:00 – 20:00
18:00 – 19:30
18:00 – 19:30
18:00 – 20:00

Θεωρία
Θεωρία
Γευσιγνωσία
Θεωρία
Θεωρία
Γευσιγνωσία
Θεωρία
Θεωρία
Γευσιγνωσία
Θεωρία
Θεωρία
Γευσιγνωσία
Θεωρία
Θεωρία
Γευσιγνωσία

Επίπεδο 3 Online
Δευτέρα 6/12/21
Τρίτη 7/12/21
Παρασκευή 10/12/21
Δευτέρα 13/12/21
Τρίτη 14/12/21
Παρασκευή 17/12/21
Τρίτη 4/1/22
Τετάρτη 5/1/22
Παρασκευή 7/1/22
Δευτέρα 10/1/22
Τρίτη 11/1/22

18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 19:30
18:00 – 19:30
18:00 – 20:00
18:00 – 19:30
18:00 – 19:30
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Θεωρία
Θεωρία
Γευσιγνωσία
Θεωρία
Θεωρία
Γευσιγνωσία
Θεωρία
Θεωρία
Γευσιγνωσία
Θεωρία
Θεωρία

Παρασκευή 14/1/22
Δευτέρα 17/1/22
Τρίτη 18/1/22
Παρασκευή 21/1/22
Δευτέρα 24/1/22
Τρίτη 25/1/22
Παρασκευή 28/1/22
Δευτέρα 31/1/22
Τρίτη 1/2/22
Παρασκευή 4/2/22
Δευτέρα 7/2/22
Τρίτη 7/2/22
Παρασκευή 11/2/22

18:00 – 20:00
18:00 – 19:30
18:00 – 19:30
18:00 – 20:00
18:00 – 19:30
18:00 – 19:30
18:00 – 20:00
18:00 – 19:30
18:00 – 19:30
18:00 – 20:00
18:00 – 19:30
18:00 – 19:30
18:00 – 20:00

Γευσιγνωσία
Θεωρία
Θεωρία
Γευσιγνωσία
Θεωρία
Θεωρία
Γευσιγνωσία
Θεωρία
Θεωρία
Γευσιγνωσία
Θεωρία
Θεωρία
Γευσιγνωσία

Οι Εξετάσεις του άνωθεν τμήματος COMBO L1+L2+L3 θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.
Ο κάθε σπουδαστής εξετάζεται δια ζώσης σ’ ένα από τα παρακάτω εξεταστικά κέντρα με βάση
την πόλη κατοικίας του: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης & Πάτρα.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 Πού γίνονται τα δια ζώσης μαθήματα;
Στα εκτός Αθηνών προγράμματα, τα μαθήματα φιλοξενούνται σε αίθουσες ξενοδοχείων. Επιλέγουμε με
προσοχή τους συνεργάτες μας ώστε να πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής που
απαιτούνται, σε όλα τα επίπεδα.
 Υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγγραφή μου στα δια ζώσης μαθήματα, συνεπώς και για την
είσοδό μου στον οργανισμό;
Η εγγραφή σε όλα τα δια ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεπώς και η είσοδος στις
εγκαταστάσεις του WSPC, επιτρέπεται μόνο στους σπουδαστές που διαθέτουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού κατά της COVID-19 ή Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό νόσησης (6μηνης διάρκειας) και με
ισχύ από την έναρξη μέχρι και τη λήξη του εκάστοτε δια ζώσης εκπαιδευτικού προγράμματος, ενώ
όσοι δεν έχουν προλάβει να εμβολιαστούν υπάρχουν τα online μαθήματα.
 Υπάρχουν προϋποθέσεις εγγραφής στα online μαθήματα;
Το υλικό του προγράμματος αποστέλλεται μέσω μεταφορικής εταιρίας στη δηλωθείσα από εσάς
διεύθυνση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των online τμημάτων είναι η
συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία: α) να εξυπηρετεί παραδόσεις στον τόπο διαμονής σας, και β) να
εξυπηρετεί παραδόσεις στον χρόνο που απαιτείται.
Για να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα συμμετοχής σας, παρακαλώ ενημερώστε μας για την ακριβή σας
διεύθυνση.
 Μέσω ποιας πλατφόρμας διεξάγονται τα online μαθήματα;
Η online πλατφόρμα που φιλοξενεί τα διαδικτυακά μαθήματα του WSPC είναι η Cisco Webex
Meetings.
 Τι κερδίζω επιλέγοντας COMBO τμήμα;
Μειωμένα Δίδακτρα. Λόγω ταυτόχρονης εγγραφής σε περισσότερα από ένα προγράμματα, έχει
υπολογιστεί επιπλέον ποσοστό έκπτωσης.
Χρόνο. Ολοκληρώνετε σε καθορισμένο, σύντομο χρονικό διάστημα δύο ή και περισσότερα Επίπεδα
Σπουδών. Γνωρίζοντας ότι δίνετε εξετάσεις μόνο για την υψηλότερη πιστοποίηση ανά
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περίπτωση, μπορείτε να προγραμματίσετε καλύτερα τον χρόνο και τη μελέτη σας.
 Πώς μπορώ να προετοιμαστώ καλύτερα για το μάθημα;
Συστήνουμε να μελετήσετε με προσοχή τις «Προδιαγραφές» των Επιπέδων Σπουδών που θα
παρακολουθήσετε. Θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τις απαιτήσεις των προγραμμάτων,
να οργανώσετε τη μελέτη σας και να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εξετάσεις.
WSET Επίπεδο 1 στο Κρασί / WSET Επίπεδο 2 στο Κρασί / WSET Επίπεδο 3 στο Κρασί
 Τα δίδακτρα επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.;
Όχι, γιατί το WSPC είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας από το Υπουργείο Παιδείας.
 Τι περιλαμβάνουν τα δίδακτρα;
Τα πάντα. Την ελληνική έκδοση των βιβλίων του προγράμματος (η αγγλική έκδοση πωλείται on
demand), την εγγραφή στο WSET Λονδίνου, το κόστος εξέτασης για την υψηλότερη πιστοποίηση ανά
περίπτωση, το αντίστοιχο exam paper και την έκδοση του Τίτλου Σπουδών σας από το WSET
Λονδίνου, τις ώρες διδασκαλίας από πιστοποιημένο εισηγητή, τα κρασιά της γευσιγνωσίας που
αγοράζονται (δεν δεχόμαστε δωρεάν δείγματα), καθώς και όλα τα απαραίτητα logistics για τη
διεξαγωγή, τόσο της ενότητας «Συνδυασμός Φαγητού & Κρασιού» που επιλέγουμε να κάνουμε σε
βάθος, όσο και του συνόλου των μαθημάτων με άρτιο τρόπο.
Στα δίδακτρα δεν περιλαμβάνονται μόνο τα έξοδα αποστολής των δειγμάτων γευσιγνωσίας.
 Μπορώ να απουσιάζω από το μάθημα;
Δεν επιτρέπεται καμία απουσία στα μαθήματα του Επιπέδου 1.
Η παρουσία σας στα online μαθήματα του Επιπέδου 2 και 3 είναι υποχρεωτική καθώς και στις
εξετάσεις. Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να συνδεθείτε την ώρα που έχει ορισθεί η ζωντανή
συνάντηση, θα λαμβάνετε σύνδεσμο με το μαγνητοσκοπημένο e-μάθημα όταν αυτό είναι διαθέσιμο
και δυνατόν.
 Τι γίνεται αν δεν έρθω να γράψω εξετάσεις;
Έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή στην επόμενη προγραμματισμένη εξέταση του
προγράμματος, είτε στην ίδια πόλη είτε σε άλλη που αυτή θα διεξαχθεί, και να καταβάλλετε το ποσό
επανεξέτασης (non-show resit examination) που ανέρχεται στα €155.
 Τι γίνεται αν δεν περάσω στις εξετάσεις;
Έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή στην επόμενη προγραμματισμένη εξέταση του
προγράμματος, είτε στην ίδια πόλη είτε σε άλλη που αυτή θα διεξαχθεί, και να καταβάλλετε το ποσό
επανεξέτασης (resit examination) που ανέρχεται κατά περίπτωση:
Θεωρία & Tasting : €245, Θεωρία : €175, Tasting: €80
 Σε πόσο καιρό ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων;
Σε έντεκα (11) εργάσιμες εβδομάδες από την ημερομηνία κατά την οποία δώσετε εξετάσεις.
 Πώς ενημερώνομαι για τα αποτελέσματα;
Μέσω e-mail από την ομάδα Admissions & Awards του WSPC.
 Τι σημαίνει η επιτυχία μου στις εξετάσεις;
Γίνεστε κάτοχος της διεθνώς αναγνωρισμένης Πιστοποίησης WSET Level 3 Award in Wines που σας
απονέμεται από το WSET (Wine & Spirit Education Trust) με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο), και
μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο σπουδών, WSET Level 4 Diploma in Wines, ηγετικό τίτλο
σπουδών που αποτελεί τη ναυαρχίδα του WSET®.
 Πώς παραλαμβάνω την Πιστοποίησή μου;
Αμέσως μετά την παραλαβή του πτυχίου σας από το Λονδίνο (WSET), σας στέλνουμε με courier την
Πιστοποίησή σας για το WSET Level 3 Award in Wines μαζί με την καρφίτσα (label pin) που αντιστοιχεί στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ολοκληρώσατε. Η αποστολή γίνεται με δική σας χρέωση (χρέωση
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παραλήπτη) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτό το επίσημο έγγραφο θα φτάσει στα χέρια σας ως
δικαιούχος, με δική σας ευθύνη.

 Μπορώ να εξοφλήσω τα δίδακτρα σε δόσεις;
Ναι. Έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε σε δόσεις πληρώνοντας με την πιστωτική σας κάρτα,
πατώντας εδώ  E-shop Combo L1Δ +L2, L3 in Wines - Online
 Υπάρχει δυνατότητα εταιρικών εγγραφών;
Ναι. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά.
 Τι προβλέπεται σε περίπτωση διακοπής των μαθημάτων δια ζώσης λόγω ανωτέρας βίας, όπως
συνέβη με την πανδημία COVID-19;
Τα μαθήματα σας θα συνεχιστούν κανονικά μέσω online πλατφόρμας. Τα online μαθήματα αποτελούν
ακριβή προέκταση και συνέχεια των σπουδών σας, παραμένοντας σε πλήρη ταύτιση με τις εκάστοτε
επιταγές συνθηκών του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Έχετε απορίες ;
Η ομάδα Admissions & Awards του WSPC είναι στη διάθεσή σας.
2109882 544 και 540 (καθημερινές από 10:00 έως 18:00)
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education@wspc.gr

