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Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών  
«Οργάνωση και ∆ιοίκηση Αθλητικών Οργανισµών και Επιχειρήσεων» 

 
Ορθίας Αρτέµιδος & Πλαταιών, Τ.Κ 23100 , Σπάρτη 

 

                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και ∆ιοίκηση Αθλητικών 

Οργανισµών και Επιχειρήσεων» του Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού του 

Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-13 τριανταπέντε (35) θέσεις 

µεταπτυχιακών φοιτητών.  Το Πρόγραµµα απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στον τοµέα 

της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Αθλητικών Οργανισµών και Επιχειρήσεων µε τις εξής κατευθύνσεις: (α) 

Οργάνωση και ∆ιοίκηση Αθλητικών Οργανισµών και Επιχειρήσεων, (β) Μάρκετινγκ Αθλητικών 

Οργανισµών και Επιχειρήσεων, και (γ) Οργάνωση και ∆ιαχείριση Προγραµµάτων Βελτίωσης Υγείας.  Η 

διάρκεια του Προγράµµατος είναι τρία (3) διδακτικά εξάµηνα και περιλαµβάνει παρακολούθηση και 

εξέταση µαθηµάτων και εκπόνηση Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας (ΦΕΚ 1112/τ.Β’/04.07.2007). 

∆εκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τµηµάτων ΑΕΙ της ηµεδαπής καθώς και αντίστοιχων Τµηµάτων 

οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς 

γνωστικού αντικειµένου κατά προτίµηση πτυχιούχοι Τµηµάτων Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

και Οργανισµών. Οι φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012-13 υποχρεούνται στην 

καταβολή διδάκτρων ύψους 4000 ευρώ. 

Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας έως τις 29-10-2012, ηµέρα 

∆ευτέρα  και ώρα 12:00, στη Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών αυτοπροσώπως 

ή ταχυδροµικά (∆ιεύθυνση Γραµµατείας ΠΜΣ:  Ορθίας Αρτέµιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100). 

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαµβάνει: 

1. Συµπληρωµένο το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας στο ΠΜΣ (το έντυπο έχει αναρτηθεί 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://sparti.uop.gr/~toda/aithsh%20ypopshfiothtas.pdf ) 

2. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή επικυρωµένο αντίγραφο 

πιστοποιητικού ισοτιµίας του αρµόδιου οργάνου, κατά τις κείµενες διατάξεις, για όσους 

προέρχονται από σχολές εξωτερικού. 

3. Βιογραφικό σηµείωµα το οποίο θα περιλαµβάνει την εκπαιδευτική, επαγγελµατική, ερευνητική 

και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου-ιας. Εφόσον υπάρχει, επικυρωµένο αντίγραφο 

τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών της ηµεδαπής ή επικυρωµένο αντίγραφο πιστοποιητικού 

ισοτιµίας του αρµόδιου οργάνου, κατά τις κείµενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από 

σχολές εξωτερικού. 

4. Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών σπουδών. 

5. Πιστοποιητικά συµµετοχής σε επιµορφωτικά σεµινάρια συναφών µε το αντικείµενο του 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

6. Αντίγραφα δηµοσιευµένων εργασιών σε επιστηµονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων. 

7. Βεβαιώσεις εργασιακής εµπειρίας.  

8. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµου 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό 
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σηµείωµα είναι αληθή.   

9. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε τους κανονισµούς του ΑΣΕΠ 

(βλ. σχετικό παράρτηµα στο τέλος της παρούσας προκήρυξης). 

10. Επικυρωµένη Φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. 

11. Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης (για τους εργαζόµενους στο δηµόσιο τοµέα). 

Ο µη πλήρης φάκελος συνεπάγεται τον αποκλεισµό των υποψηφίων από τη 

διαδικασία αξιολόγησης  

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγµατοποιηθεί µε την ακόλουθη διαδικασία :  

Αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων, µε συντελεστή βαρύτητας 75% στη συνολική βαθµολογία. 

(Συνεκτίµηση της εκπαιδευτικής, επαγγελµατικής και ερευνητικής-συγγραφικής δραστηριότητας του 

υποψήφιου-ιας). Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε κλίµακα βαθµολογίας από 1-10 ανάλογα µε τη 

συνάφεια των ανωτέρω χαρακτηριστικών µε το ΠΜΣ «Οργάνωση και ∆ιοίκηση Αθλητικών Οργανισµών 

και Επιχειρήσεων». Επίσης, η διαδικασία περιλαµβάνει Συνέντευξη των υποψηφίων µε συντελεστή 

βαρύτητας 25% που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 03 και την Κυριακή 04 Νοεµβρίου 2012.  

H διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται µε την ανακοίνωση των ονοµάτων των επιτυχόντων και των 

επιλαχόντων. Ενστάσεις κατά της διαδικασίας επιλογής µπορούν να υποβάλλονται εντός 10 ηµερών 

από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Οι ηµεροµηνίες εγγραφής των επιλεγέντων θα 

ανακοινωθούν µε το πέρας της διαδικασίας. Τα µαθήµατα του Προγράµµατος αρχίζουν τον Μάρτιο του 

Ακαδηµαϊκού έτους 2012-13 και οι µέρες και ώρες διεξαγωγής του χαρακτηρίζονται από ευελιξία µε 

σκοπό την διευκόλυνση των συµµετεχόντων.  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην κα. Άννα 

Κουρτεσοπούλου, Υπεύθυνη Γραµµατείας του ΠΜΣ «Οργάνωση και ∆ιοίκηση Αθλητικών Οργανισµών 

και Επιχειρήσεων» του Τµήµατος Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, του Πανεπιστηµίου 

Πελοποννήσου, Ορθίας Αρτέµιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ 23100 κάθε ∆ευτέρα έως Παρασκευή 

09:00–16:00, τηλέφωνο: 27310-89670, Φαξ: 27310-89656, ιστοσελίδα 

http://www.sportmanagement.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=213&lang=el  και  

email: akourtes@uop.gr.  

  

            ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ (µε βάση τις οδηγίες του ΑΣΕΠ) 

 

Για την Αγγλική γλώσσα η καλή γνώση  Αγγλικών αποδεικνύεται µε τα ακόλουθα πτυχία: 
 
1. FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστηµίου   CAMBRIDGE. 

 
2. BULATS English Language Test, βαθµολογία 60-74, του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE. 

 
3. International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia µε 
βαθµολογία από 4,5  έως 5,5. 

  
4. Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES). 

  
5. (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN  ENGLISH του Πανεπιστηµίου 
MICHIGAN. 

 
6. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του 
EDEXCEL. 
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7. CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 
 

8. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -
COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) 
-COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή  CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται  
αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης). 

 
9. TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία από 505 έως 
780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 
10. EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2). 

 
11. OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level 
B2). 

 
12. ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 

 
13. Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2. 

 
14. Test of Interactive English, B2 + Level. 

 
15. Test of Interactive English, B2 Level. 

 
 
 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 

στην Ελληνική γλώσσα 

 

Σηµείωση:  

(ι) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της 

αλλοδαπής δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. 

(ιι) ∆εν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούµενοι τίτλοι σπουδών 

έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 

 

 
 

 

Ο ∆ιευθυντής του ΠΜΣ 

 

Καθηγητής,  Θάνος Κριεµάδης  
 

 


