Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

WSET ΕΠΙΠΕΔΟ 3 HESTIA Advanced Certificate

Δίδακτρα:

Προνομιακή τιμή για το συγκεκριμένο τμήμα €896 από €985

Ώρες προγράμματος:

33 (μαθήματα και εξετάσεις)

Τμήμα:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Χειμερινό Πρόγραμμα 2021

Χώρος διεξαγωγής:

MEDITERRANEAN PALACE (Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2311 240400)

Έδρα οργανισμού:

W.S.P.C. (Γλαύκου 11, 17564 Π. Φάληρο). Δείτε εδώ το virtual tour

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:
Alpha Bank, αρ. Λογ.:1180 0233 0000 482 (W.S.P.C. Ε.Π.Ε).
Τράπεζα Πειραιώς, αρ. Λογ.: 6727-11 3141-025 (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών).
Eurobank, αρ. Λογ.: 0026.0019.54.0201143015 (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Επαγγ. Κέντρο).
Αιτιολογία Κατάθεσης:
Hestia + το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή ή επωνυμία εταιρίας, σε περίπτωση εταιρικής
δαπάνης).



Χρήση Web – Banking:
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:
Hestia + το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή ή επωνυμία εταιρίας, σε περίπτωση εταιρικής
δαπάνης).



Πιστωτική κάρτα: Visa & MasterCard μέσω e-shop: E-shop Hestia Advanced Certificate

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 W.S.P.C. 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.

ΤΟ W.S.P.C. ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

Μορφή
Τμήματος

Ημερομηνίες
Μαθημάτων

Ωράριο

Εξετάσεις

Λήξη
Εγγραφών*
Κατάθεση
διδάκτρων

Διαθεσιμότητα

Εντατικό

Δευτέρα 1 έως Τετάρτη 3/02/21
και
Δευτέρα 8 έως Τετάρτη 10/02/21

11:00 – 16:00

4/03/21

Έως
22/01/21

Διαθέσιμες
θέσεις

12:30 – 14:30

(6 πεντάωρα μαθήματα)

*Τα τμήματα μπορεί να κλείσουν πριν από τις παραπάνω προθεσμίες σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός
των περιορισμένων θέσεων, λόγω Covid-19.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 Που γίνονται τα 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.
 Πως μπορώ να προετοιμαστώ καλύτερα για το μάθημα ;
Αυτό το αρχείο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τις απαιτήσεις του προγράμματος, να
οργανώσετε τη μελέτη σας και να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εξετάσεις. Διαβάστε το!
 Τα δίδακτρα επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. ;
Όχι, γιατί το W.S.P.C. είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας από το Υπουργείο Παιδείας.
 Τι περιλαμβάνουν τα δίδακτρα ;
Τα πάντα. Τα βιβλία του προγράμματος, το κόστος εξέτασης, το exam paper και την έκδοση του
Τίτλου Σπουδών σας, 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 του μαθήματος με άρτιο τρόπο.
 Μπορώ να απουσιάζω από το μάθημα ;
HESTIA Εντατικό τμήμα: 1 ημέρα απουσίας / HESTIA Συμβατικό τμήμα: 2 ημέρες απουσίας.
Αν κάνετε αυτές τις απουσίες, σημειώστε ότι δεν μπορείτε να λείπετε από κανένα άλλο μάθημα. Η
παρουσία σας είναι υποχρεωτική και στις εξετάσεις.
 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 κατά περίπτωση:
Θεωρία & Tasting : €100, Θεωρία : €55

ΤΟ W.S.P.C. ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

 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 : €165, Θεωρία : €75, Tasting: €90
 Σε πόσο καιρό ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων ;
Σε έξι (6) εργάσιμες εβδομάδες από την ημερομηνία κατά την οποία δώσετε εξετάσεις.
 Πως ενημερώνομαι για τα αποτελέσματα ;
Μέσω e-mail από την ομάδα Admissions & Awards του W.S.P.C.
 Τι σημαίνει η επιτυχία μου στις εξετάσεις ;
Γίνεστε κάτοχος της Πιστοποίησης W.S.P.C. HESTIA ADVANCED CERTIFICATE - The World of Greek
Wine. Συνιστάται ιδιαίτερα η φοίτηση στο ελληνικό αυτό πρόγραμμα για τη μελλοντική ένταξη των
σπουδαστών στο Επίπεδο 4/ WSET Diploma in Wines.
 Πως παραλαμβάνω την Πιστοποίησή μου ;
Οι Τίτλοι W.S.P.C. HESTIA Advanced Certificate απονέμονται στους επιτυχόντες κατά την επίσημη
Τελετή Απονομής Πτυχίων και Υποτροφιών του W.S.P.C. που διεξάγονται ανά δύο έτη. Σε περίπτωση
που κάποιος επιτυχόντας δεν επιθυμεί ή δεν δύναται να παραστεί στην εκδήλωση, μπορεί να
παραλάβει τον Τίτλο Σπουδών μέσω courier με χρέωση παραλήπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι αυτό το επίσημο έγγραφο θα φτάσει στα χέρια του ως δικαιούχος, με δική του 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 Hestia Advanced Certificate
 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;
Το W.S.P.C. έχει προνοήσει ώστε σε κάθε τέτοια περίπτωση να εφαρμόσει Μεικτή Παρακολούθηση
και τα μαθήματα να συνεχιστούν κανονικά μέσω online πλατφόρμας. Τα online μαθήματα
αποτελούν ακριβή προέκταση και συνέχεια των σπουδών σας, παραμένοντας σε πλήρη ταύτιση με
τις εκάστοτε επιταγές των συνθηκών και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Έχετε απορίες ; Η ομάδα Admissions & Awards του W.S.P.C. είναι στη διάθεσή σας.
210 98 82 544 και 540 (καθημερινές από 10:00 έως 18:00)

ΤΟ W.S.P.C. ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

education@wspc.gr

