Διαδικασία και Κριτήρια Πιστοποίησης EMOS
Όροι υποβολής αίτησης και προθεσμία
Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης (Word και Excel)
2. Ηλεκτρονικό αντίγραφο της συμπληρωμένης αίτησης με τα Παραρτήματα πρέπει να
αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση ESTAT-EMOS@ec.europa.eu, εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας, με θέμα “Reply to EMOS Call for applications” & την
ονομασία του Πανεπιστημίου στα αγγλικά.
Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν στα αγγλικά. Τα δικαιολογητικά μπορούν να
υποβάλλονται σε επίσημες γλώσσες της χώρας του αιτούντος με υποχρεωτική μετάφραση
στα αγγλικά. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα συλλέγονται, θα υποβάλλονται σε
επεξεργασία και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
2018/1725.
Η προθεσμία υποβολής της πλήρους αίτησης αναφέρεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας της προθεσμίας δε θα γίνουν αποδεκτές για
τα επόμενα στάδια της αξιολόγησης.

Πληρότητα της αίτησης
Ο κατάλογος με όλα τα έγγραφα και τα Παραρτήματα που πρέπει να επισυνάπτονται στην
αίτηση είναι διαθέσιμα εδώ. Παρακαλώ αριθμήστε και απαριθμήστε τα έγγραφα και τα
Παραρτήματα σας σε ξεχωριστή σελίδα.

Κριτήρια επιλεξιμότητας
•

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από διαπιστευμένο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε Κράτος Μέλος της ΕΕ ή υποψήφια χώρα της ΕΕ ή χώρα
ΕΖΕΣ.

•

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πρέπει να είναι σύμφωνο με τη διαδικασία της
Bologna και με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών
Μονάδων (ECTS) ή άλλο ισοδύναμο.

Εάν η αίτηση δεν πληροί τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας δεν θα αξιολογηθεί περαιτέρω και
πληροφορίες θα παρέχονται μόνο για τους λόγους που οδήγησαν στην απόρριψή της.

Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αποτελούν τυπικές απαιτήσεις της αίτησης και είναι τα ακόλουθα:
1.Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πρέπει να είναι οργανωμένο σύμφωνα με τα μαθησιακά
αποτελέσματα του EMOS, περιλαμβάνει μεταπτυχιακή διατριβή και πρακτική άσκηση
στον τομέα των επίσημων στατιστικών.

1.1.Μεταπτυχιακή διατριβή: το Πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει μεταπτυχιακή
διατριβή ή σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις οι μεταπτυχιακές διατριβές
μπορούν να αντικατασταθούν από ισοδύναμη επιστημονική έκθεση με θέμα που
σχετίζεται με τις επίσημες στατιστικές και υποστηρίζονται από την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία (NSI), την Εθνική Κεντρική Τράπεζα (ΕθνΚΤ), άλλη Εθνική Αρχή (ΟΝΑ) ή
Διεθνή Οργανισμό (IO).
1.2.Πρακτική άσκηση: Το Πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει πρακτική άσκηση
τουλάχιστον 6 εβδομάδων σε ΕΣΥ ή στατιστικό τμήμα σε ΕθνΚΤ, ONA ή IO,
διευθύνεται και παρακολουθείται από Πανεπιστήμιο, καθώς και από την αντίστοιχη
ΕΣΥ, ΕθνΚΤ, ONA ή IO. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η πρακτική άσκηση
θα μπορούσε να αντικατασταθεί από ερευνητική εργασία (γραπτή έκθεση) με
αντικείμενο σχετικό με τις επίσημες στατιστικές. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΣΥ ή η
ΕθνΚΤ πρέπει να πιστοποιούν την ερευνητική εργασία ως σχετική με τις επίσημες
στατιστικές.
2.Το Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει συνάψει γραπτή συμφωνία συνεργασίας με την
αντίστοιχη Εθνική Στατιστική Αρχή ή Υπηρεσία, ΕθνΚΤ, ONA ή IO, όσον αφορά στην
πρακτική άσκηση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη στη διδασκαλία και στις
Μεταπτυχιακές διατριβές.
3.Ελάχιστη απαίτηση 90 ECTS: το σύνολο των μονάδων που αποδίδονται στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα του EMOS αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 90 ECTS ή ισοδύναμες μονάδες, οι
οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν:
3.1.Τουλάχιστον 50 ECTS που κατανέμονται στα μαθήματα που στοχεύουν στην
επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων του EMOS.
3.2.Τουλάχιστον 30 ECTS που κατανέμονται σε, τουλάχιστον, 20 ECTS στη μεταπτυχιακή
διατριβή και τουλάχιστον 10 ECTS στην πρακτική άσκηση ή/και ελάχιστης διάρκειας
6 εβδομάδων.
3.3.Σε περίπτωση απόδοσης μόνο ενός ελάχιστου αριθμού ECTS στην μεταπτυχιακή
διατριβή και την πρακτική άσκηση, το υπόλοιπο των ECTS (έως 10 ECTS) θα πρέπει
να κατανεμηθεί στα μαθησιακά αποτελέσματα του EMOS, προκειμένου να
επιτευχθεί το σύνολο των 90 ECTS.
3.4.Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένοι κανόνες που ισχύουν σε μια δεδομένη χώρα δεν
επιτρέπουν τη απόδοση ECTS σε:
• Μεταπτυχιακή διατριβή, το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει ισοδύναμο
αριθμό ECTS αφιερωμένο σε έρευνα που οδηγεί σε επιστημονική έκθεση.
• Πρακτική άσκηση, το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει πρακτική άσκηση με
ισοδύναμο όγκο εργασίας, όσον αφορά στη διάρκεια (6 εβδομάδες).
4.Έναρξη του προγράμματος: Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ήδη σε ισχύ
ή να ξεκινήσει το αργότερο ένα έτος μετά την αίτηση.
5.Το Πανεπιστήμιο διαθέτει επαρκές διδακτικό δυναμικό και με τα απαραίτητα τυπικά
προσόντα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Επιπρόσθετα πλεονεκτήματα
Αν και δεν λαμβάνεται υπόψη στην απόφαση επιλογής, ένα αποτελεσματικό σύστημα
διασφάλισης της ποιότητας και συνεργασία με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε
διεθνές επίπεδο ή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα θεωρούνται επιπρόσθετα
πλεονεκτήματα. Οι σχετικές πληροφορίες θα δώσουν μια εικόνα για τα εν εξελίξει έργα και
τον μηχανισμό αξιολόγησης της ποιότητας που ισχύει. Οι πληροφορίες αυτές θα
τροφοδοτήσουν, επίσης, περαιτέρω εργασίες ανάπτυξης του δικτύου EMOS.

Αξιολόγηση
1. Βαθμολογία
Το Συμβούλιο του EMOS θα αξιολογήσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής με βάση
τις πληροφορίες που παρέχονται στις υποκατηγορίες του εντύπου αίτησης και τα
Παραρτήματα. Κάθε κριτήριο θα βαθμολογείται σε κλίμακα από 0 έως 3 βαθμούς (μπορεί να
δοθούν μισοί βαθμοί):
0 Ανεπαρκής
Η πρόταση δεν πληροί τα κριτήρια ή δεν μπορεί να
αξιολογηθεί λόγω ελλιπών πληροφοριών
1 Αρκετά καλά

Η πρόταση πληροί σε γενικές γραμμές τα κριτήρια,
αλλά υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες

2

Η πρόταση πληροί τα κριτήρια, αλλά υπάρχουν
ορισμένες ελλείψεις

Καλά

3 Άριστα

Η πρόταση πληροί με επιτυχία όλα τα κριτήρια. Τυχόν
ελλείψεις είναι ήσσονος σημασίας

Μια αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλογής εάν συγκεντρώνει τουλάχιστον «Καλά» για κάθε
κριτήριο.
2. Διαδικασία αξιολόγησης
Η ομάδα αξιολόγησης αποτελείται από τα μέλη του Συμβουλίου EMOS και της Γραμματείας
του EMOS της Eurostat.
Η Γραμματεία του EMOS ελέγχει τις αιτήσεις σχετικά με τα κριτήρια και ζητάει τα απαραίτητα
έγγραφα αν αυτά δεν έχουν αποσταλεί. Επίσης, προβαίνει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις για
λογαριασμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Συμβούλιο του EMOS πρέπει να αξιολογεί τις αιτήσεις αντικειμενικά και ανεξάρτητα. Όλα
τα μέλη του Συμβουλίου του EMOS πρέπει να υπογράψουν δήλωση περί απουσίας
σύγκρουσης συμφερόντων και δήλωση εμπιστευτικότητας. Οι συζητήσεις του Συμβουλίου
του EMOS είναι εμπιστευτικές.
Σε περίπτωση που ένας οργανισμός στον οποίο ανήκει κάποιο μέλος του Συμβουλίου του
EMOS συμμετέχει σε αίτηση για την Πιστοποίηση EMOS, το συγκεκριμένο μέλος δεν θα
συμμετέχει στην αξιολόγηση και θα κληθεί να αποχωρήσει κατά τη διάρκεια των συζητήσεων
σχετικά με τη συγκεκριμένη αίτηση.
Η ομάδα αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις από τους αιτούντες
οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας.

