












ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τύπος προσόντων Ο τύπος προσόντων στον οποίο ανήκει ο 
τίτλος σπουδών (προσόντα).

Ακριβής ονομασία του τίτλου 
σπουδών (προσόντος)

Ακριβής τίτλος του τίτλου σπουδών (προ-
σόντα).

Συνώνυμα / Ακρωνύμια Συνώνυμα ή ακρωνύμια του ακριβούς τίτ-
λου σπουδών (προσόντα), εάν υπάρχουν.

Περιγραφή Περιγραφή του προσόντος με βάση τα μα-
θησιακά αποτελέσματα, δηλώνοντας τι ανα-
μένεται να γνωρίζει ο μαθητής (Γνώση), να 
κατανοεί (Δεξιότητες) και ικανός να κάνει 
(Ικανότητες), μετά την ολοκλήρωση του μα-
θήματος / προγράμματος

Σκοπός Αυτό αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση του 
προσόντος με βάση το περιεχόμενό του (βα-
σικό / συμπληρωματικό / ειδικού σκοπού).

Εκπαιδευτικός τομέας Ο εκπαιδευτικός τομέας στον οποίο ανήκει 
αυτός ο τίτλος σπουδών (προσόντα).



Διάρκεια / Όγκος Ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση 
του τίτλου σπουδών (διάρκεια σπουδών) 
και τον όγκο των ακαδημαϊκών μονάδων 
(ECTS)

Περισσότερες πληροφορίες 
για τα προσόντα

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα 
προσόντα που δεν μπορούν να συμπεριλη-
φθούν σε κανένα άλλο πεδίο.

Επίπεδο HQF και EQF Το επίπεδο των προσόντων στο Ελληνικό 
και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Θεματικές περιοχές Θεματικά πεδία που καλύπτονται από την 
πιστοποίηση. Οι επιτρεπόμενες τιμές καθο-
ρίζονται από τη Διεθνής τυπική ταξινόμηση 
της εκπαίδευσης (ISCED-F 2013) (Ινστιτού-
το Στατιστικής της UNESCO, 2014).

Φορέας Πιστοποίησης Φορέας υπεύθυνος για την πιστοποίηση.

Στοιχεία επικοινωνίας του 
Φορέα Πιστοποίησης

Στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα Πιστοποί-
ησης

Διεύθυνση URL του Φορέα 
Πιστοποίησης

URL της ιστοσελίδας που περιγράφει τον 
Φορέα Πιστοποίησης



Συμπληρωματικά έγγραφα 
προσόντων

Ένα ή περισσότερα συμπληρωματικά έγγρα-
φα, εάν υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων 
των παρακάτω για καθένα από αυτά:
• Η διεύθυνση URL του συμπληρωματικού 
εγγράφου ή η διεύθυνση URL της σελίδας 
που περιγράφει το συμπληρωματικό έγγρα-
φο.
• Η γλώσσα του συμπληρωματικού εγγρά-
φου.

Σχέση με την απασχόληση Δηλώνει εάν ο τίτλος σπουδών (προσόντα) 
είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγ-
γέλματος ή σχετίζεται με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος.

Απαιτήσεις πρόσβασης / με-
ταβάσεις

Απαιτείται προηγούμενη (επαγγελματική) 
εμπειρία ή προσόντα για είσοδο στο πρό-
γραμμα που οδηγεί στην πιστοποίηση ή 
στην πρόσβαση στη διαδικασία εξέτασης / 
πιστοποίησης. Πιθανές μεταβάσεις μετά την 
απόκτηση του τίτλου.

Τρόποι απόκτησης Μονοπάτι/α που οδηγεί/ούν στην πιστοποί-
ηση. Τα προσόντα μπορούν να αποκτηθούν 
μέσω π.χ. τυπικής εκπαίδευσης, επικύρωση 
της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.
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