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Παρουσίαση λειτουργίας ΠΜΣ
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Έτος έναρξης
λειτουργίας

ΦΕΚ
αναμόρφωση
ς ΠΜΣ

Θέσεις

Έδρα
Δεκτοί
γίνονται

Ακ. Έτος 2007-08
ΦΕΚ 1112/τ.Β’ /04.07.2007

ΦΕΚ 15549/10.07.2015
Προκηρύσσει για κάθε ακαδημαϊκό έτος
σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

Λ. Ευσταθίου & Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, 23100,
Σπάρτη
πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και επίσης πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού
αντικειμένου με την Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών.

Αντικείμενο του Προγράμματος
 H 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.
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.
Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για επαγγελματικά
στελέχη αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 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.

•Απονέμει Μεταπτυχιακό Τίτλο

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον
τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης των
Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων.
Αυτός ο τίτλος ισοδυναμεί με τον διεθνή τίτλο
ΜSc (Master of Science in Sport
Management).

Παρουσίαση λειτουργίας ΠΜΣ
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

•

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει

•
•

•

•

700

Αιτήσεις Υποψηφίων

Το 2012 έλαβε Παγκόσμια Διάκριση

κατέκτησε τη 10 θέση παγκόσμια στη σειρά αξιολόγησης του
POSTGRADUATE SPORΤ MANAGEMENT COURSE RANKING 2012!!!
Πρωτοστάτησε ΔΙΕΘΝΩΣ σε θέματα διασύνδεσής του με την αγορά
η

εργασίας στο χώρο της Διοίκησης των Αθλητικών Οργανισμών και
Επιχειρήσεων
Έχουν αποφοιτήσει

130 φοιτητές μας

Δομή του Προγράμματος Σπουδών
ΧΡΟΝΙKH ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
•

 Σε

τρία (3) τουλάχιστον
διδακτικά εξάμηνα για το
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης

•

•

•

συνολικά δέκα (10) μαθήματα και την
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας
Το σύνολο των εκπαιδευτικών
πιστωτικών μονάδων (ECTS) του ΠΜΣ
είναι 90, με κατανομή τους σε
60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) στα
μαθήματα και
30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) στην
εκπόνηση της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ).

•Δομή Μαθημάτων ανά εξάμηνο
Α ΕΞΑΜΗΝΟ:

ECTSΠιστωτικές
μονάδες

1.Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων

6

2.Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική

6

3. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών

6

4. Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων

6

5. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων

6

Σύνολο ECTS-Πιστωτικών Μονάδων

Β ΕΞΑΜΗΝΟ:

30
ECTS

1.Στρατηγικός Σχεδιασμός Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων

6

2.Χρηματοοικονομική Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων

6

3. Μάθημα επιλογής

4

4. Ένα (1) μάθημα Κατεύθυνσης

7

5.Ένα (1) μάθημα Κατεύθυνσης

7

Σύνολο ECTS-Πιστωτικών Μονάδων

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ:

30
ECTS

1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία-Μ.Δ.Ε.

30

Σύνολο ECTS-Πιστωτικών Μονάδων

30

Γενικό σύνολο ECTS-Πιστωτικών Μονάδων

90

3 Κατευθύνσεις & Μαθήματα
Α) ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Διοίκηση μεγάλων
αθλητικών
γεγονότων
(7 ECTS )

(Β) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Προώθηση,
Επικοινωνία &
Δημόσιες Σχέσεις
στον Αθλητισμό
(7 ECTS )

2. Διεθνές Αθλητικό
Μάνατζμεντ
(7 ECTS )

2.Διαχείριση αθλητικών
Χορηγιών
(7 ECTS )

(Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Οικονομικά του
αθλητισμού
(7 ECTS )

2. Αξιολόγηση Επενδυτικών
Αποφάσεων
(7 ECTS )

Μαθήματα Επιλογής













Προχωρημένη στατιστική στις κοινωνικές επιστήμες
Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο
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
Κοινωνιολογία του Αθλητισμού
Ηθική στον Αθλητισμό και στην Επιχειρηματικότητα

•Επαγγελματικές Προοπτικές αποφοίτων
βάσει της απόφασης (Φ/2/1768 στις 20.02.2013) της κεντρικής διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδας οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (κάτοχοι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών), εγγράφονται ως μέλη στο
οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδας και μπορούν να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα.
Σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Προσλήψεων του ΑΣΕΠ οι απόφοιτοι του Τμήματος συμπεριλαμβάνονται
στην πλήρωση θέσεων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, όσο και στην πλήρωση θέσεων για τις οποίες
οι φορείς αιτούνται περιορισμό σε οικονομικά μόνο πτυχία.
Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αρθμ. 177/2009. Φ.Ε.Κ. 208/2-10-2009

Ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη σε αθλητικές επιχειρήσεις, αθλητικούς οργανισμούς και λοιπούς
αθλητικούς φορείς, όπως, ιδίως σε αθλητικά σωματεία, ενώσεις και ομοσπονδίες, αθλητικές ανώνυμες
εταιρείες και τμήματα αμειβομένων αθλητών.

Ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη των αθλητικών οργανισμών & επιχειρήσεων που ιδρύουν οι
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής και του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων.
 Ως στελέχη διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού

Ως στελέχη διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων και ως εμψυχωτές (animator) σε ξενοδοχειακές
μονάδες και κατασκηνώσεις.
 Ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη σε κάθε δημόσια και ιδιωτική επιχείρηση, με αντικείμενο εν όλω ή εν
μέρει αθλητικές δραστηριότητες

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.
Στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης υπάρχει για τον κάθε διδάσκοντα η δυνατότητα
ανατροφοδότησης των αξιολογήσεων που συμπληρώνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο τέλος κάθε
μαθήματος. Οι διδάσκοντες ενημερώνονται σε ατομικό επίπεδο για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
τους βάσει του ερωτηματολογίου της ΑΔΙΠ . Επίσης τους δύνεται η δυνατότητα να
παρακολουθήσουν την διαχρονική πορεία της αξιολόγησης τους στα ίδια μαθήματα που διδάσκουν με
συγκρίσεις αποτελεσμάτων της κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς.

•Μελλοντικές Ενέργειες βελτίωσης
Το ΠΜΣ σχεδιάζει να υλοποιήσει προγράμματα συνεχούς βελτίωσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών του μέσω των ακόλουθων δράσεων:
1. Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008) με
σκοπό την τυποποίηση και συνεχή βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν
στην διδασκαλία, ερευνητική δραστηριότητα, και στις διοικητικές υπηρεσίες
του ΠΜΣ καθώς και στις διεθνείς συνεργασίες του και διασυνδέσεις με την
αγορά εργασίας.
2. Προσφορά του ΠΜΣ στην Αγγλική γλώσσα ώστε να προσελκύσει
φοιτητές από το εξωτερικό και να ενισχυθεί με αυτό τον τρόπο η διεθνής
ανταγωνιστικότητά του και αναγνώρισή του.
3. Συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση του ΠΜΣ εν συνόλω μέσω της
συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Committed to Excellence από
τον οργανισμό European Foundation of Quality Management πράγμα το
οποίο προάγει την διεθνή αναγνώριση του ΠΜΣ στο μέλλον.

Επαγγελματική αποκατάσταση Αποφοίτων
 Η πλειοψηφία

των αποφοίτων μας εργάζονται ως Καθηγητές
φυσικής Αγωγής στην Α’-βάθμια ή Β’-βαθμια Εκπαίδευση ή ως
προπονητές σε διάφορες αθλητικές ομάδες

 Είναι διοικητικά στελέχη σε επιχειρήσεις (π.χ. Τράπεζες), σε

αθλητικές Ανώνυμες εταιρίες (π.χ. ΠΑΕ & ΚΑΕ) και στην
εκπαίδευση

 Εργάζονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ. Ιδιωτικά σχολεία &

γυμναστήρια)

 Ασκούν το επάγγελμα του οικονομολόγου σε λογιστικά γραφεία &

σε ιδιωτικές εταιρίες

 Εργάζονται σε δημοτικούς αθλητισμούς οργανισμούς
 Ασκούν επαγγέλματα όπως του δικηγόρου και του αστυνομικού

Συνολικά από τους
130 αποφοίτους
εργάζονται οι 95!!!!!!

Ενδεικτικές Δράσεις στα πλαίσια του ΠΜΣ
1.

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του
γηπέδου Γ.Καραϊσκάκης
(διεξαγωγή
μαθημάτων & παρακολούθηση αγώνα
στην σουίτα του Ολυμπιακού)

2.

Συνεργασία με την ιδιωτική εταιρία
Agenda Sport Action η οποία
δραστηριοποιείται εδώ και 17 χρόνια
στον χώρο των υποδομών του
ελληνικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο
στελέχωσης
με
μεταπτυχιακούς
φοιτητές.

3.

Εθελοντική συμμετοχή μεταπτυχιακών
φοιτητών στη διεξαγωγή του 18ου
Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου της
Ελλάδας 2012
που διοργάνωσε η
Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας

Πληροφορίες & στοιχεία επικοινωνίας ΠΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών &
Επιχειρήσεων»

Διευθυντής ΠΜΣ
Καθηγητής Αθανάσιος Κριεμάδης, PhD, M.B.A.,
Τηλ.: 27310-89670, 89661

Τηλεομοιότυπο (Fax) : 27310-89656
Δ/νση: Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών
Σπάρτη. Τ.Κ.: 231 00
Ιστοσελίδα:

http://sportmanagement.uop.gr/masters/pmssm
Υπεύθυνη γραμματείας ΠΜΣ
Άννα Κουρτεσοπούλου
Email επικοινωνίας : akourtes@uop.gr

