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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων»

Αντικείμενο

α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην Οργάνωση και
Διοίκηση των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων και συναφών με τον
αθλητισμό επιστημών και κλάδων όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η υγεία, ο
τουρισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση, και η ψυχαγωγία.
β) Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση ικανών να προωθήσουν αφενός
την ανάπτυξη του αθλητισμού στην Ελλάδα και παγκόσμια και αφετέρου των
παραπάνω συναφών κλάδων μέσω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών που
παρέχει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
γ) Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για
επαγγελματικά στελέχη αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα.
δ) Η προαγωγή της επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης των Αθλητικών
Οργανισμών και Επιχειρήσεων και η κατανόηση της συμβολής αυτής της επιστήμης
στη βελτίωση της οργάνωσης και αποτελεσματικότητας του αθλητισμού στην Ελλάδα
και παγκόσμια.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο/η απόφοιτος/η αποκτά εξειδικευμένες και εμπεριστατωμένες γνώσεις για την
ευρύτερη περιοχή της αθλητικής διοίκησης που αφορούν:






Την γνώση σε βάθος της Διοικητικής επιστήμης (Μάνατζμεντ), καθώς και τις
μεθόδους αποτελεσματικής εφαρμογής στο κόσμο των σύγχρονων αθλητικών
οργανισμών και επιχειρήσεων.
Την γνώση σε βάθος των αρχών της Οικονομική επιστήμης καθώς και τις
μεθόδους χρηματοοικονομικής διαχείρισης των σύγχρονων αθλητικών
οργανισμών και επιχειρήσεων στο διεθνοποιημένο περιβάλλον.
Την κατανόηση των εννοιών της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, ώστε
να πρωτοπορήσουν στο Ελληνικό και παγκόσμιο περιβάλλον, βελτιώνοντας ή
καινοτομώντας στους τομείς του αθλητισμού και συναφείς τομείς όπως ο
πολιτισμός, η εκπαίδευση, η υγεία, ο τουρισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση, και η
ψυχαγωγία.
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Διάθρωση Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οι φοιτητές για την επιτυχή ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών τους θα
πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες ECTS. Τα μαθήματα του
κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες και αναλυτικά το Π.Μ.Σ.
περιλαμβάνει επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα, δύο (2) μαθήματα κατεύθυνσης, ένα
μάθημα επιλογής και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ). Τα
μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ορίζονται ως εξής:

Α ΕΞΑΜΗΝΟ:
1.Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων
2.Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική
3. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών
4. Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων
5.Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Αθλητικών Οργανισμών και
Επιχειρήσεων
Σύνολο ECTS-Πιστωτικών Μονάδων

Β ΕΞΑΜΗΝΟ:
1.Στρατηγικός Σχεδιασμός Αθλητικών Οργανισμών και
Επιχειρήσεων
2.Χρηματοοικονομική Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και
Επιχειρήσεων
3. Μάθημα επιλογής
4. Ένα (1) μάθημα Κατεύθυνσης
5. Ένα (1) μάθημα Κατεύθυνσης
Σύνολο ECTS-Πιστωτικών Μονάδων

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ:

ECTSΠιστωτικές
μονάδες

6
6
6
6
6
30
ECTSΠιστωτικές
μονάδες

6
6
4
7
7
30
ECTSΠιστωτικές
μονάδες

1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία- ΜΔΕ

30

Σύνολο ECTS-Πιστωτικών Μονάδων
Γενικό σύνολο ECTS-Πιστωτικών Μονάδων

30
90

Τα μαθήματα δεν αφορούν αποκλειστικά διδασκαλία αλλά συμπεριλαμβάνουν και
άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Μια ενδεικτική δομή ενός μαθήματος είναι η
ακόλουθη: Α) διαλέξεις 30% του συνολικού χρόνου , Β) ομαδικές εργασίες μέσα στη
τάξη 25% και Γ) 45% μελέτη περιπτώσεων (case studies).
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Ακολουθεί η αναλυτική δομή του προγράμματος σπουδών.Περισσότερες πληροφορίες
για το κάθε μάθημα ξεχωριστά υπάρχουν στα πληροφοριακό έντυπα (syllabus)
μαθημάτων στο site http://www.sportmanagement.uop.gr/masters/pmssm όπως
επίσης και στο Open eClass - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://eclass.uop.gr

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ:
1. Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της Διοίκησης και
της πρακτικής τους εφαρμογής σε επίπεδο δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών και
διεθνών αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

2. Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών που διέπουν την ερευνητική
μεθοδολογία στην Οργάνωση & Διαχείριση των Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

3. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών
Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση των αρχών και τεχνικών
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας επιστήμης με εφαρμογή στους οργανισμούς
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση
παραγωγικότητας, της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικότερα
αποτελεσματικότητάς τους.

της
και
της
της

4. Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων
Η ιδιαίτερη φύση του Αθλητικού Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Αθλητικών
Καταναλωτών, Ο ρόλος της έρευνας στο Αθλητικό Μάρκετινγκ, Το Αθλητικό προϊόν,
Τμηματοποίηση της αγοράς, Στρατηγικές τιμολόγησης, Προώθηση αθλητικών
προϊόντων, Διοίκηση πωλήσεων, Χορηγία, Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
Δημόσιες Σχέσεις, Συντονισμός και Έλεγχος του Μείγματος Μάρκετινγκ.
5. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων
Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ως Επιστήμη και ως Οργανωτική Λειτουργία,
Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού, Ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Δυναμικού,
Σχεδιασμός Εργασίας, Παρακίνηση, Αμοιβές, Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση,
Αξιολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, Υγιεινή και Ασφάλεια, Εργασιακές σχέσεις.

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ:
1. Στρατηγικός Σχεδιασμός Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων
Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και
πολιτικής ενός αθλητικού οργανισμού, Ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου για
αθλητικούς οργανισμούς, Αξιολόγηση του στρατηγικού σχεδίου.
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2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων
Βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες, αγορές χρήματος και κεφαλαίου, διαχρονική
αξία χρήματος, κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων, παρουσίαση της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής κατάστασης αθλητικών επιχειρήσεων.

3. Μάθημα επιλογής
Τα διαθέσιμα μαθήματα επιλογής από τα οποία ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να
επιλέξει είναι τα ακόλουθα:
4. Δυο (2) μαθήματα κατεύθυνσης

Μαθήματα επιλογής
 Προχωρημένη στατιστική στις κοινωνικές επιστήμες
 Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο
Παρουσίαση των διεθνών νομικών προβλημάτων και των προσπαθειών
επίλυσης, που παρουσιάζονται στο χώρο του αθλητισμού. Επισήμανση των
ιδιαιτεροτήτων του αθλητισμού από τη σκοπιά της νομικής επιστήμης.










Διοίκηση μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
Οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οικονομικά του Τουρισμού
Διεθνής Οικονομία
Οργάνωση Αθλητικού Τουρισμού
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Αθλητισμό
Διαπολιτισμική Επικοινωνία
Η Ψυχολογία στην Διοίκηση
Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τις θεμελιώδεις
αρχές της ψυχολογίας καθώς και τον τρόπο εφαρμογής των θεωριών και
θεωρητικών προσεγγίσεών της στη διοίκηση. Η ψυχολογία στη διοίκηση
χρησιμοποιεί κυρίως μεθόδους της κοινωνικής ψυχολογίας και εξετάζει τη
συμπεριφορά του ατόμου μέσα σε ένα οργανισμό σε όλα τα επίπεδα της
ιεραρχίας

 Κοινωνιολογία του Αθλητισμού
 Ηθική στον Αθλητισμό και στην Επιχειρηματικότητα
Κάθε χρόνο υπάρχει η δυνατότητα της προσφοράς 2 στον αριθμό μαθημάτων
επιλογής στα οποία οι φοιτητές κατανέμονται ανάλογα με την προτίμηση τους. Μέχρι
στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τα μαθήματα επιλογής που διαθέτουν περιγραφή. Για
να διδαχτεί ένα συγκεκριμένο μάθημα επιλογής, πρέπει να το δηλώσουν τουλάχιστον
οκτώ (8) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιείται η
προϋπόθεση αυτή το συγκεκριμένο μάθημα δεν θα προσφέρεται.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ:
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία-Μ.Δ.Ε.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Α) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 Διοίκηση μεγάλων αθλητικών γεγονότων
Το μάθημα αφορά σε όλα τα στάδια διαχείρισης των μεγάλων αθλητικών
διοργανώσεων από την προετοιμασία του φακέλου διεκδίκησης μέχρι και τον μετααγωνιστικό απολογισμό. Συμπεριλαμβάνονται τομείς όπως οι προδιαγραφές και
απαιτήσεις των Παγκοσμίων Ομοσπονδιών, η δημιουργία Οργανωτικού σχήματος, η
σχέση και σύγκλιση δημόσιων φορέων για την διεξαγωγή των αγώνων, ο
λειτουργικός σχεδιασμός και η εξέλιξη του οργανογράμματος διοργάνωσης και
εγκατάστασης. Επίσης τμήματα του μαθήματος αποτελούν τον προϋπολογισμό, την
οικονομική διαχείριση, τη προσέλκυση χορηγίας αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις
μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης.



Διεθνές Αθλητικό Μάνατζμεντ
Η απόκτηση γνώσεων σε θέματα Διεθνούς Μάνατζμεντ με εφαρμογές στους
αθλητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Μετά το τέλος των
μαθημάτων οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα διεθνώς
αναγνωρισμένα πρότυπα Μάνατζμεντ, τι πολιτικές και στρατηγικές των διεθνών
αθλητικών οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς επίσης τον τρόπο
οργάνωσης του επαγγελματικού αθλητισμού αλλά και του αθλητισμού για όλους σε
παγκόσμιο επίπεδο.

(Β) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 Προώθηση, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις στον Αθλητισμό
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη λειτουργία της
Επικοινωνίας στο σύγχρονο Αθλητικό χώρο. Συγκεκριμένα ο στόχος του μαθήματος
είναι να κατανοηθούν η σημασία του ρόλου της Επικοινωνίας στον αθλητικό χώρο και
οι ιδιαιτερότητές της, η συμβολή των ∆ημοσίων Σχέσεων στην αθλητική
δραστηριότητα, η σχέση των ΜΜΕ με την προώθηση των αθλητικών
δραστηριοτήτων, η σχέση του αθλητισμού με τη διαφήμιση καθώς και ο ρόλος του
υπευθύνου Επικοινωνίας στη χάραξη επικοινωνιακής στρατηγικής στον αθλητικό
χώρο.



Διαχείριση αθλητικών Χορηγιών

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την διοίκηση ενός πολύ
σημαντικού ζητήματος στο μάρκετινγκ αθλητισμού, τις χορηγίες. Συγκεκριμένα ο
στόχος του μαθήματος είναι να κατανοηθεί η έννοια της χορηγίας, τα είδη της, οι
στόχοι της χορηγίας, ο λόγοι επιτυχίας ή αποτυχίας, η χρησιμότητά τους για τις
επιχειρήσεις, ο τρόπος επιλογής χορηγών καθώς και η δημιουργία μιας χορηγικής
πρότασης. Επίσης, στόχος είναι να αναλυθεί ο τρόπος αποτελεσματικής διαχείρισης
των χορηγικών συμφωνιών.
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(Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



Οικονομικά του αθλητισμού

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές της
οικονομικής θεωρίας και η κατανόηση των οικονομικών διαστάσεων του αθλητισμού.
Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι ακόλουθες ενότητες: η οργάνωση και η
οικονομική σημασία του αθλητισμού (μαζικός – επαγγελματικός), η προσφορά του
αθλητισμού (δημόσιος – ιδιωτικός τομέας), η αβεβαιότητα αποτελέσματος και η
ανταγωνιστική ισορροπία, η ζήτηση αθλητισμού, η αγορά εργασίας στον αθλητισμό, ο
οικονομικός αντίκτυπος αθλητικών γεγονότων και αθλητικών εγκαταστάσεων, τα
οικονομικά των Ολυμπιακών Αγώνων.



Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες
στην μεθοδολογία και πρακτική αξιολόγησης επενδυτικών αποφάσεων στα πλαίσια
των χρηματαγορών. Τα θέματα που θα αναλυθούν στα πλαίσια του μαθήματος είναι η
διαχείριση κινδύνου επιτοκίων και κεφαλαιουχικών στοιχείων, οι αγορές
συναλλάγματος και πολιτική άρμπιτραζ, η σύγχρονη θεωρία διαχείρισης
χαρτοφυλακίου και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Επιπλέον, οι
φοιτητές/φοιτήτριες θα μάθουν να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα επενδυτικών
χαρτοφυλακίων με την χρήση κατάλληλου λογισμικού.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ)










Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν θέμα που εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο
των διδασκομένων αντικειμένων. Μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μία
συγκροτημένη βιβλιογραφική ανασκόπηση ενός θέματος, σε μία εμπειρική έρευνα
και σε μία ανάπτυξη Μελέτης Περίπτωσης (case study). Σε όλες τις
περιπτώσεις η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) πρέπει να
διακρίνεται από την επιστημονική της αρτιότητα.
Η δομή και το περιεχόμενο της Πρότασης προσδιορίζονται από τη ΣΕ του ΠΜΣ
ΜΔΕ περικλείονται στο οδηγό συγγραφής πρότασης ΜΔΕ, ο οποίος βρίσκεται
στο site του ΠΜΣ
Η δομή της ΜΔΕ (αριθμός λέξεων, δομή, ανάπτυξη, κλπ) προσδιορίζεται από
τη ΣΕ του ΠΜΣ και περικλείεται στον οδηγό εκπόνησης ΜΔΕ, ο οποίος πρέπει
να ακολουθείτε τόσο στην συγγραφή της ΜΔΕ αλλά και των εργασιών στα
μεταπτυχιακά μαθήματα. Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΔΕ βρίσκεται στο site του
ΠΜΣ
Η υποστήριξη της ΜΔΕ είναι δημόσια και αξιολογείται από τριμελή επιτροπή
που αποτελείται από τον Επιβλέποντα και δύο άλλους διδάσκοντες του ΠΜΣ ή
άλλα μέλη Δ.Ε.Π. Παρουσιάσεις ΜΔΕ γίνονται 2 φορές το χρόνο κάθε
Ιανουάριο και Ιούνιο. Ενδέχεται ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις να γίνουν και
Σεπτέμβρη.
Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί Π.Μ.Σ. που απονέμει
Μ.Δ.Ε., ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένα μέλος
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Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού ως
επιβλέπων. Η Σ.Ε. και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και
του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Για την
εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο
(2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της συμβουλευτικής Επιτροπής
πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό
αντικείμενο του προγράμματος.
Η εκπόνηση της ΜΔΕ είναι υποχρεωτική για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και
αξιολογείται ως απορριπτέα, αποδεκτή και αποδεκτή με τις μνείες “καλή”, “πολύ
καλή” και “άριστη”. Στην περίπτωση αποτυχίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής
μπορεί να υποστηρίξει τη ΜΔΕ του εκ νέου σε έξι μήνες, αφού την έχει
βελτιώσει. Αν σε οποιαδήποτε περίπτωση απορριφθεί εκ νέου, τότε δεν
απονέμεται ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Συνοπτικά τα στάδια ολοκλήρωσης της ΜΔΕ είναι τα ακόλουθα:
- Συμπλήρωση του εντύπου Αρχική Δήλωση Θέματος ΜΔΕ
- Συμπλήρωση του εντύπου: Δήλωση Τελικού Θέματος ΜΔΕ
- Κατάθεση πρότασης ΜΔΕ. Συμβουλευτείτε τον Οδηγός Συγγραφής
Πρότασης ΜΔΕ
- Συγγραφή της ΜΔΕ υπάρχει ο οδηγός: Οδηγός Εκπόνησης ΜΔΕ
- ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΔΕ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ. *Πριν την
δημόσια παρουσίαση ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει συμπληρωμένα τα 2
ακόλουθα έντυπα
1. Φόρμα αξιολόγησης ΜΔΕ και
2. Υπεύθυνη Δήλωση Κατάθεσης ΜΔΕ



Έχοντας περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις φοίτησης, ο/η φοιτητής/τρια θα
πρέπει να καταθέσει προσωπικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ ή να αποσταλούν
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή τα παρακάτω παραστατικά για την έκδοση
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΟΥ
2. Δύο δερματόδετα αντίτυπα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
3. Κατάθεση σε ψηφιακό δίσκο (CD) & σε μορφή αρχείου WORD:
i. ενός ηλεκτρονικού αντιγράφου ολόκληρης της ΜΔΕ
ii. ενός ηλεκτρονικού αντιγράφου των 2 περιλήψεων της ΜΔΕ (στην ελληνική &
αγγλική)
4. Τρία αντίτυπα της ΜΔΕ για την 3-μελή συμβουλευτική επιτροπή (με δέσιμο
σπιράλ ή θερμοκόληση).
5. Το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου Φοιτητή (πάσο)
6. Το Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης Φοιτητή (εφόσον έχει εκδοθεί)
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Γλώσσα Διδασκαλίας/εξετάσεων

Γλώσσες του ΠΜΣ είναι η ελληνική και η αγγλική

Είδος Απονεμόμενου Τίτλου

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών οδηγεί σε
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Οργάνωση και Διοίκηση
Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων

Τρόπος Υπολογισμού Βαθμού του Απονεμόμενου Τίτλου

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται
από το μηδέν (0) έως το δέκα (10). Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας του φοιτητή σε κάθε
μάθημα και στην ΜΔΕ πολλαπλασιασμένης με τις εκπαιδευτικές πιστωτικές
μονάδες/ανα μάθημα και στην συνέχεια διαιρούμενος με το σύνολο των ECTS (90).

Διεξαγωγή & Διάρκεια Εξεταστικών Περιόδων

Στο τέλος του εξαμήνου με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων
πραγματοποιούνται και οι εξετάσεις. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής αποτύχει σε
μια τρέχουσα εξεταστική έχει δικαίωμα επανεξέτασης στην επαναληπτική εξεταστική
που διεξάγεται κάθε Σεπτέμβρη. Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να
αποτύχει μόνο σε δύο μαθήματα το εξάμηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας του, στην
επαναληπτική εξεταστική μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ έχει
δικαίωμα να επαναλάβει την παρακολούθηση και εξέταση το μάθημα.

Διαδικασία Αξιολόγησης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και
Διδασκόντων στο ΠΜΣ

Οι αξιολογήσεις τόσο του μαθήματος όσο και του διδάσκοντος θα γίνονται βάσει των
κείμενων διατάξεων και τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει το Ίδρυμα.

Διασφάλιση Ποιότητας στο ΠΜΣ

Βασική υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του ΠΜΣ είναι η διασφάλιση
και συνεχής βελτίωση της ποιότητάς του. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η
εκπόνηση και η εφαρμογή Σχεδίου Διασφάλισης Ποιότητας και η οργάνωση τακτικών
περιοδικών εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις.
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