Κατάλογος απαιτούμενων εγγράφων και παραρτημάτων
της αίτησης για την Πιστοποίηση EMOS
Για έγγραφα στην εθνική γλώσσα, θα πρέπει να παρέχεται μετάφραση στα αγγλικά
(μη επικυρωμένη)

Α/Α

Όνομα εγγράφου/παράρτημα/τεκμηρίωση
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Έντυπο αίτησης για την Πιστοποίηση EMOS
Για ηλεκτρονική υποβολή, τα έντυπα αίτησης ως αρχεία Word και Excel
Πολύ μεγάλα αρχεία, παρακαλούμε να υποβληθούν σε μορφή αρχείου
.zip
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Επιλεξιμότητα/ Διαπίστευση
Το τρέχον πρόγραμμα πρέπει να έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες κρατικές
Αρχές σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπό ένταξη χώρα ή χώρα ΕΖΕΣ.
Επισύναψη του πρωτότυπου προγράμματος σπουδών στη εθνική γλώσσα,
μαζί με τη μετάφρασή του στα αγγλικά.
Σημείωση: εάν η λαμβανόμενη διαπίστευση προϋποθέτει συμμόρφωση με
τη διαδικασία της Bologna, παρακαλείσθε να εξηγήσετε με ξεχωριστή
επιστολή κάνοντας αναφορά στην εθνική νομοθεσία, εάν συντρέχει τέτοια
περίπτωση.
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Επιλεξιμότητα / Bologna
Το τρέχον πρόγραμμα πρέπει να είναι σύμφωνο με τη διαδικασία της
Bologna και με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης
Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) ή άλλο ισοδύναμο.
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Πληροφορίες για το πρόγραμμα (περιλαμβάνονται κυρίως στο έντυπο
ηλεκτρονικής αίτησης) μπορούν να προστεθούν με υποστηρικτικά
έγγραφα όπου θα βεβαιώνεται ότι:
− Παρέχεται λεπτομερής εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο
επιτυγχάνεται κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα του EMOS μέσω των
προσφερόμενων μαθημάτων.
− Τουλάχιστον 50 ECTS ή ισοδύναμα του προγράμματος συνδέονται με
αντικείμενα των μαθησιακών αποτελεσμάτων του EMOS.
− Τουλάχιστον 30 ECTS ή ισοδύναμα είναι αφιερωμένες στην μεταπτυχιακή
διατριβή σε ένα θέμα σχετικό με τις επίσημες στατιστικές και την πρακτική
άσκηση που θα γίνεται από την Εθνική Στατιστική Αρχή ή Υπηρεσία , την
εθνική Κεντρική Τράπεζα (ΕθνΚΤ), άλλη εθνική Αρχή (ONA) ή Διεθνή
Οργανισμό (IO).
− Εάν είναι απαραίτητο, εξηγήστε με σαφήνεια πώς κατανέμονται οι
υπόλοιπες 10 ECTS, προκειμένου να επιτευχθεί το συνολικό ελάχιστο όριο
των 90 ECTS.

Έλεγχος
(√)

- Η υλοποίηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος μπορεί να ξεκινήσει το
αργότερο ένα έτος μετά την υποβολή της αίτησης.
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Συνεργασία με την Εθνική Στατιστική Αρχή ή Υπηρεσία του
αντίστοιχου Κράτους Μέλους της ΕΕ.
Απόδειξη καθιερωμένης συνεργασίας με την επισύναψη του
αντιγράφου της γραπτής συμφωνίας 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.
Σημειώσεις:
— Το έγγραφο θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από εκπρόσωπο στο
υψηλότερο δυνατό επίπεδο της ιεραρχίας (ισοδύναμο του Γενικού
Διευθυντή ή του Γενικού Διευθυντή Στατιστικών).
— Μπορεί, επίσης, να συναφθεί συνεργασία με εθνικές Αρχές εκτός των
ONAs ή IOs. Στην περίπτωση αυτή, η Εθνική Στατιστική Αρχή ή Υπηρεσία
θα πρέπει να υπογράψει έγγραφο πιστοποιώντας ότι ο Οργανισμός
συμμετέχει στην παραγωγή επίσημων στατιστικών.
— 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 πιστοποιήσουν την
ερευνητική εργασία ως σχετική με τις επίσημες στατιστικές.
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Προφίλ Καθηγητών
Βιογραφικό σημείωμα των προτεινόμενων Καθηγητών
Σημείωση: οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν επικαιροποιημένο
βιογραφικό σημείωμα κάθε επικεφαλής Καθηγητή, όχι παλαιότερο του
ενός έτους, εξηγώντας την εμπειρία τους σχετικά με τις επίσημες
στατιστικές. Μπορεί να ζητηθούν, σε μεταγενέστερο στάδιο, τα
βιογραφικά σημειώματα και
των προτεινόμενων Λεκτόρων κατά
περίπτωση, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

7

Επιπρόσθετα πλεονεκτήματα / Πιστοποίηση Ποιότητας
Έγγραφο που πιστοποιεί ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
παρακολουθείται τακτικά βάσει ενός αποτελεσματικού συστήματος
διασφάλισης ποιότητας.

8

Επιπρόσθετα πλεονεκτήματα /Διοργανική συνεργασία
Έγγραφο που πιστοποιεί ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει συνάψει
συνεργασία με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο ή συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα.

