ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Σηµειώνεται ότι πτυχία του Ηνωµένου Βασιλείου µε βαθµό “Pass” και “Ordinary” δεν γίνονται
αποδεκτά για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ.
Engineering Council ECUK (www.engc.org.uk): Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογική
Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαµβανοµένης της
Μηχανικής της Πληροφορικής, Χηµικής Μηχανικής καθώς επίσης και άλλοι κλάδοι
Μηχανικής (Engineering) που δεν περιλαµβάνονται στο Νόµο του ΕΤΕΚ π.χ.
Environmental Engineering, Aerospace Engineering, Automotive Engineering, Marine
Engineering, Aeronautical Engineering κλπ).
Σηµειώνεται ότι πτυχία του Ηνωµένου Βασιλείου µε βαθµό “Pass” δεν γίνονται αποδεκτά για
σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ. Τα πτυχία που γίνονται δεκτά είναι εκείνα
που αναγνωρίζονται στο Ηνωµένο Βασίλειο από το Engineering Council σε επίπεδο
Chartered Engineer. Αυτό θα µπορούσε να γίνει:
(α) Είτε µε απόκτηση του τίτλου σπουδών “Master of Engineering (M.Eng.)
(β) Είτε µε απόκτηση τίτλου σπουδών “Bachelor of Engineering (B.Eng.) Hons” και
κατάλληλο Μaster of Science (M.Sc). , για σκοπούς ικανοποίησης της απαίτησης για
πρόσθετη εκπαίδευση ενός έτους (Matching Section / Further Learning), για σκοπούς
αναγνώρισης από το Engineering Council σε επίπεδο Chartered Engineer.
Η διερεύνηση στην ιστοσελίδα του Engineering Council του Ηνωµένου Βασιλείου για
εντοπισµό αναγνωρισµένων προγραµµάτων σπουδών στη Μηχανική Επιστήµη γίνεται ως
ακολούθως:
www.engc.org.uk
1. Education and Skills
2. Accreditation
3. Accredited Course Search (Στο σηµείο αυτό ανοίγεται στην οθόνη σας µια βάση
δεδοµένων στην οποία συµπληρώνετε τα δεδοµένα που σας αφορούν αναφορικά µε
το πρόγραµµα σπουδών ή/ και το πανεπιστήµιο. Στο πεδίο «Accredited for»
πρέπει πάντοτε να επιλέγετε το «CEng» το οποίο αφορά το επίπεδο Chartered
Engineer)
4. Search (Στο σηµείο αυτό σας εµφανίζει τα αποτελέσµατα των δεδοµένων µε βάση τα
κριτήρια που έχετε επιλέξει).
5. Εφόσον εντοπίσετε το πρόγραµµα σπουδών που σας ενδιαφέρει ελέγχετε τα
εξής σηµεία:
• Στο σηµείο “Section” να γράφει CEng
• Βεβαιώνεστε ότι, ο τίτλος σπουδών που θέλετε να αποκτήσετε είναι
«Accredited» αναγνωρισµένος για τη χρονιά εισδοχής σας στο πρώτο έτος των
σπουδών σας. Ο χρόνος προετοιµασίας (foundation year) δεν υπολογίζεται ως
πρώτο έτος φοίτησης. Σηµειώνεται ότι, η διερεύνηση µπορεί να αφορά είτε
Master of Engineering (M.Eng.) ή Bachelor of Engineering (B.Eng.) ή Μaster of
Science (M.Sc).
Σηµειώνεται ότι, τα πιο πάνω αφορούν µόνο την ικανοποίηση του κριτηρίου εγγραφής στο
ΕΤΕΚ που αφορά την αναγνώριση το οποίο αναφέρει:
«Πτυχίο ή δίπλωµα πανεπιστηµίου ή άλλο ισοδύναµο προσόν είναι δυνατό να αναγνωριστεί
για σκοπούς του Νόµου του ΕΤΕΚ εφόσον:
ii.είναι αναγνωρισµένο για σκοπούς άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλµατος από τη
χώρα έκδοσης του»
Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση µε όλα τα κριτήρια και πλαίσιο που αφορούν τη
δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ:
www.etek.org.cy

