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ε γνώμονα την αριστεία, το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής ‘’σκόραρε’’ επιτυχώς με 10 / 10 σημεία της Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με την απόφαση του
Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Νέα διάκριση για το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκριτείου

Καθηγητής του Southern New Hampshire University

Πανεπιστημίου Θράκης αποτελεί η εντυπωσια-

(U.S.A.) και ο κ. Stefanos Volianitis Αναπληρωτής Καθη-

κή άριστη βαθμολογία της απόλυτης πλήρωσης

γητής του Aalborg University (Denmark).

και των δέκα κριτηρίων βαθμολόγησης από διεθνείς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, που όρισε

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνι-

η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποι-

κής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), όπως με-

ότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), κατά

τονομάστηκε η ΑΔΙΠ, στις 2 Ιουλίου 2020 έκανε δεκτή

τη διαδικασία πιστοποίησης του Προγράμματος

την Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, με την οποία

Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος,

πιστοποιεί ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

η οποία πραγματοποιήθηκε 21 έως 26 Οκτωβρί-

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ

ου 2019.

συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου
Ποιότητας Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών της
ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευ-

λέχθηκαν από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστο-

ρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το

ποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευ-

επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαι-

ση (ΑΔΙΠ), ήταν ο κ. Adamantios Arampatzis,

σίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης

Καθηγητής του Humboldt University of Berlin

ορίζεται για τέσσερα χρόνια, από 29-05-2020 έως 28-

(Germany), ο κ. Kostas Karadakis, Αναπληρωτής

05-2024.
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Οι τρεις εξωτερικοί αξιολογητές, οι οποίοι επι-
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Τι είναι η ακαδημαϊκή πιστοποίηση;
Η πιστοποίηση είναι μια αδιάβλητη διαδικασία, η οποία διενεργείται με όρους
διαφάνειας και αξιοκρατίας από μια
αναγνωρισμένη Ανεξάρτητη Αρχή, με
βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα,

Πρακτική εξάσκηση της Ειδικότητας Κολύμβησης του
4ου έτους στα μαθήματα
κολύμβησης της Γ’ τάξης
των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

διεθνώς αποδεκτά, ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, με σκοπό την
αντικειμενική διασφάλιση και συνεχή
βελτίωση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η πιστοποίηση των
Π.Π.Σ. περιλαμβάνει βαθμολόγηση στους παρακάτω 10 διακριτούς τομείς: 1)
Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας, 2) Σχεδιασμός και έγκριση των προγραμμάτων σπουδών, 3) Φοιτητο-κεντρική μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση, 4)
Εισαγωγή φοιτητών, στάδια φοίτησης, αναγνώριση σπουδών και λήψη πτυχίου, 5) Διδακτικό προσωπικό, 6) Υποδομές μάθησης και υποστήριξη φοιτητών,
7) Διαχείριση πληροφόρησης, 8) Δημόσια πληροφόρηση, 9) Συνεχή παρακολούθηση και περιοδική εσωτερική αξιολόγηση των Π.Π.Σ., και 10) Περιοδική
εξωτερική αξιολόγηση των Π.Π.Σ.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του υποτομέα Υγρού Στίβου με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του νομού Ροδόπης,
πραγματοποιήθηκε και φέτος, σε εβδομαδιαία βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους (μέχρι την αναστολή του δια ζώσης εκπαιδευτικού έργου), πρακτική εξάσκηση των φοιτητών
– τριών της Ειδικότητας Κολύμβησης
του 4ου έτους, κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων κολύμβησης των μαθητών
της Γ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων,

Ποιο είναι το όφελος για τους απόφοιτους;
Στο Η ακαδημαϊκή πιστοποίηση διασφαλίζει ότι οι απόφοιτοι ενός πιστοποιημένου προγράμματος σπουδών
έχουν αποκτήσει ένα συγκεκριμένο
συνδυασμό γνώσεων, ικανοτήτων και
δεξιοτήτων που εναρμονίζονται στα ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά κριτήρια πιστοποίησης. Επιπρόσθετα, αποτελεί το διαβατήριο για τη φοίτηση Ελλήνων πτυχιούχων σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών της Ευρώπης και διεθνώς, πολλά από τα οποία αξιολογούν θετικά
την κατοχή πιστοποιημένου τίτλου σπουδών. Ενισχύει επίσης την κινητικότητα
των Ελλήνων πτυχιούχων και αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης σε θέσεις
εργασίας, όπου η κατοχή πιστοποιημένων τίτλων σπουδών αποτελεί προϋπόθεση πρόσληψης. Επισημαίνεται ότι η κατοχή πιστοποιημένων τίτλων σπουδών αποτελεί, πανευρωπαϊκά, τρέχουσα τάση στην αγορά εργασίας και βασικό
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κριτήριο πρόσληψης νέων πτυχιούχων.
Το Τ.Ε.Φ.Α.Α., για άλλη μια φορά, αποδεικνύει έμπρακτα ότι είναι μια ενεργή
ακαδημαϊκή οντότητα του ΔΠΘ, η οποία διαθέτει οργανωμένες δομές λειτουργίας και την απαραίτητη τεχνογνωσία, καθώς ανταποκρίνεται με επιτυχία στις
προκλήσεις του σήμερα, που καλείται να πορευτεί η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ερευνητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.

Τελετή Ορκωμοσίας Αποφοίτων
Οι φοιτήτριες του Τμήματος Επιλογής και των Ειδικοτήτων Γ΄ και Δ΄ Έτους
Ρυθμικής Γυμναστικής συμμετείχαν στις Τελετές Ορκωμοσίας Αποφοίτων με
χορευτικά δρώμενα Ρυθμικής Γυμναστικής και στοιχεία σύγχρονου χορού

που υλοποιήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο του Δ.Π.Θ.

αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα όλων των παρευρισκόμενων. Οι Τελετές
Ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και την
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 στο Αμφιθέατρο ‘’Γεώργιος Παπαδριέλλης’’ του
Τ.Ε.Φ.Α.Α. στην Πανεπιστημιούπολη.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Κολυμβητικής

Ομοσπονδίας

Ελλάδας

(Κ.Ο.Ε.) με το Τ.Ε.Φ.Α.Α.–Σ.Ε.Φ.Α.Α. –
Δ.Π.Θ. και τον Υποτομέα Υγρού Στίβου,
πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο του Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή οι προπονήσεις των επίλεκτων
κολυμβητών – κολυμβητριών ηλικίας

Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς: «Μια υπόσχεση για την
υγεία της καρδιάς μας…»

12-15 ετών της Ανατολικής Μακεδονίας

Διήμερο ενημερωτικών δράσεων με

και Θράκης. Σε αυτές τις προγραμματι-

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα καρδιάς

σμένες προπονήσεις από τον Υπεύθυ-

διοργάνωσε ο Σύλλογος Στήριξης και

νο Προπονητή Ανατολικής Μακεδονίας

Αποκατάστασης Καρδιοπαθών και Πρό-

και Θράκης κ. Νικόλαο Γκέκα συμμε-

ληψης Καρδιοπαθειών του Νομού Ρο-

τείχαν 35 επίλεκτοι κολυμβητές και κο-

δόπης σε συνεργασία με το Εργαστήριο

λυμβήτριες. Κατά τη διάρκεια του έτους

Φυσικής Αγωγής και Άθλησης της Κα-

βιντεοσκοπήθηκαν υποβρύχια από τον
καθηγητή του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Σ.Ε.Φ.Α.Α.
– Δ.Π.Θ. κ. Βασίλη Γούργουλη, ο οποίος στη συνέχεια στους ανέλυσε θέματα για την «αποτελεσματική ανάπτυξη
των προωθητικών δυνάμεων» και τη
«μείωση των αντιστάσεων κατά την
κολύμβηση», αξιολογώντας την τεχνική τους στα κολυμβητικά στυλ και
δίνοντας ανατροφοδότηση στον κάθε
κολυμβητή ξεχωριστά.
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Συνεργασία της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) με τον Υποτομέα Υγρού Στίβου του
Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Σ.Ε.Φ.Α.Α. –
Δ.Π.Θ.

τεύθυνσης Κλινικής Εργοφυσιολογίας
και Φυσιολογίας της Άσκησης της Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. και τον Δήμο Κομοτηνής (Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019) στην κεντρική πλατεία της
Κομοτηνής. Με το σύνθημα ‘’Δώσε μια υπόσχεση στην καρδιά σου … για περισσότερη άσκηση, έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, διακοπή του καπνίσματος
και υγιεινή διατροφή… Κράτα την υπόσχεσή σου!’’ διδάσκοντες, φοιτητές και
φοιτήτριες της Σ.Ε.Φ.Α.Α. πραγματοποιούσαν αξιολογήσεις δεικτών υγείας
(μέτρηση αρτηριακής πίεσης, γλυκόζη αίματος, σύσταση σώματος) και παράλληλα παρείχαν την απαραίτητη ενημέρωση για τους κινδύνους που διατρέχει η
καρδιά μας, προτείνοντας τρόπους πρόληψης, ώστε να την διατηρούμε γερή
και υγιή, προσελκύοντας πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας!

Εξ αποστάσεως διαλέξεις στην Ειδικότητα Κολύμβησης
Λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία, κατά τη
διάρκεια του εαρινού εξαμήνου διοργανώθηκαν από την Ειδικότητα Κολύμβησης εξ αποστάσεως διαλέξεις μέσω SKYPE for Business, στις οποίες συμμε-

(ΦΩΤΟ 1),
• ο κ. Χριστόδουλος Χούμας (Τεχνικός Σύμβουλος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας),
• ο κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος (Ομοσπονδιακός Προπονητής Κολύμβησης),
• ο κ. Γεώργιος Μαυρίδης (Μέλος Ε.Ε.Π. του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Σ.Ε.Φ.Α.Α. –
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• ο κ. Σπύρος Γιαννιώτης (Παγκόσμιος Πρωταθλητής και Ολυμπιονίκης)
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τείχαν εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής κολύμβησης:

NEWSLETTER

Α.Π.Θ. και προπονητής κολύμβησης),
• ο κ. Αργύρης Τουμπέκης (Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. –
Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Ε.Κ.Π.Α.),
• η κα. Ελένη Σουλτανάκη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. –
Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Ε.Κ.Π.Α.),
• ο κ. Ευάγγελος Μπεμπέτσος (Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Σ.Ε.Φ.Α.Α. –
Δ.Π.Θ.),
• ο κ. Αθανάσιος Χατζηνικολάου (Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. –
Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.).
• η κα. Σοφία Μπάτσιου (Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Σ.Ε.Φ.Α.Α.
– Δ.Π.Θ.),
• η κα. Κατερίνα Καραγιάννη (Διδάκτωρ Ψυχολογίας και πρώην πρωταθλήτρια κολύμβησης),
• ο κ. Γιάννης Βαλκούμας (Υποψήφιος διδάκτωρ Προπονητικής και προπονητής κολύμβησης)
• ο κ. Αναστάσιος Καλιτσάρης (Προπονητής κολύμβησης και προπονητής
του Ολυμπιονίκη Μιχαλεντζάκη Δημοσθένη) και
• η κα. Μαργαρίτα Κοτζιά (Απόφοιτη του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ. και εκπαιδεύτρια Baby Swimming).

Διϊδρυματικό Π.Μ.Σ. «Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της
Τεχνολογίας στην Υγεία»
https://clinextech.phyed.duth.gr/
Το καινοτόμο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)
με τίτλο ‘’Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία’’ στοχεύει
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στην εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τη συμβολή της άσκησης και της φυσι-
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Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Τ.Ε.Φ.Α.Α.
– Δ.Π.Θ.

κής δραστηριότητας στην υγεία σε υγιείς και σε κλινικούς πληθυσμούς, καθώς
και των εφαρμογών της τεχνολογίας στην υγεία και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
(Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Απονέμει: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κλινική Άσκηση
και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία»
Χρονική διάρκεια φοίτησης: Τρία (3) εξάμηνα
Αριθμός εισακτέων: 30
Υποψήφιοι Εισαγωγής: Πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Αξιολόγηση των υποψηφίων: Η αξιολόγηση των υποψήφιων γίνεται με συνυπολογισμό κριτηρίων που μοριοδοτούνται.

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
& Αθλητισμού, της Σχολής Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του
ΔΠΘ, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία
στην οργάνωση ΠΜΣ από το 1993,
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
λειτουργεί τα παρακάτω εξειδικευμένα
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εντατικής φοίτησης, σύμφωνα με
το νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).

Πρόγραμμα Μαθημάτων: Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα με διδασκαλία είτε
δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως με ασύγχρονο ή σύγχρονο τρόπο. Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές είτε εκπονούν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, είτε κάνουν Πρακτική Άσκηση.
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €.

- Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ.: web.auth.gr/phed
- Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Τρικάλων: www.pe.uth.gr
- Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Ε.Κ.Π.Α.: www.phed.uoa.
gr
- Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Σερρών: www.phed-sr.
auth.gr
- Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος: www.egve.gr
- Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής: www.pepfa.gr
- Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας:
www.sportpsychology.gr
- Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής:
www.hape.gr
- Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού: www.elleda.gr
- Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Χορού: www.elepex.gr

Π.Μ.Σ. «Λειτουργική διαχείριση τραυματισμών σε Αθλητές
και Ασκούμενους»
https://leidiata.phyed.duth.gr/
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία μέσω διεπιστημονικών
προσεγγίσεων και η πρακτική εκπαίδευση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή
προγραμμάτων άσκησης και άλλων συναφών παρεμβάσεων για την πρόληψη
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Χρήσιμες Διευθύνσεις

και αποκατάσταση μυοσκελετικών τραυματισμών αθλητών και αθλούμενων
τόσο σε οξεία, όσο και σε χρόνια φάση, ενώ συγχρόνως επιτυγχάνεται βελτίωση της λειτουργικότητας των αθλητών και ασκούμενων.
Απονέμει: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Λειτουργική διαχείριση τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους»
Χρονική διάρκεια φοίτησης: Τρία (3) εξάμηνα
Αριθμός εισακτέων: 30
Υποψήφιοι Εισαγωγής: Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου
σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Η αξιολόγηση των υποψήφιων γίνεται με
συνυπολογισμό κριτηρίων που μοριοδοτούνται.
Πρόγραμμα Μαθημάτων: Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα με διδασκαλία είτε
δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως με ασύγχρονο ή σύγχρονο τρόπο. Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές υλοποιούν είτε εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είτε Πρακτική Άσκηση.
Τέλη Φοίτησης: 2.550 €.

Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή»
https://diprofa.phyed.duth.gr/
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση και ειδίκευση αποφοίτων Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων, σε
θέματα που άπτονται της Φυσικής Αγωγής, της Ειδικής Φυσικής Αγωγής και
γενικότερα του Αθλητισμού και της Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας
Ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, δια μέσου
ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας.
Απονέμει: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δημιουργική και
Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Δημιουργική
Φυσική Αγωγή β) Ειδική Φυσική Αγωγή

Υποψήφιοι Εισαγωγής: Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου
σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Η αξιολόγηση των υποψήφιων γίνεται με
συνυπολογισμό κριτηρίων που μοριοδοτούνται.
Πρόγραμμα Μαθημάτων: Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα με εντατική φοίτηση,
διδασκαλία δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και διαδικτυακών εφαρμογών εκπαίδευσης. Τα προσφερόμενα μα-

Απόφοιτοι

Αριθμός εισακτέων: 34 (17 εισακτέοι / ειδίκευση)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Χρονική διάρκεια φοίτησης: Τρία (3) εξάμηνα
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θήματα διακρίνονται σε Μαθήματα Κορμού, Ειδίκευσης και Ελεύθερης Επιλογής. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση
και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) και της Πρακτικής Άσκησης
(ΠΑ), όπου αυτό απαιτείται, όπως κατανέμονται στα εξάμηνα σπουδών ανά
ειδίκευση.
Τέλη Φοίτησης: 2.300 €.

Π.Μ.Σ. «Φυσιολογία της Άσκησης & Προπονητική»
https://physioprop.phyed.duth.gr/
Το παρόν Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις: α) Φυσιολογία της Άσκησης
και β) Προπονητική. Σκοπός της ειδίκευσης στη «Φυσιολογία της Άσκησης»
είναι η παροχή και παραγωγή μέσω έρευνας, εξειδικευμένης γνώσης σχετικά
με τη λειτουργία των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος κατά τη διάρκεια
σωματικής άσκησης και τις προσαρμογές που επέρχονται σε αυτά από τη μακροχρόνια εκτέλεση προγραμμάτων άσκησης. Σκοπός της ειδίκευσης στην
«Προπονητική» είναι η παροχή και παραγωγή νέας γνώσης σχετικά με την
εξέλιξη και βελτιστοποίηση των αθλητικών επιδόσεων, καθώς και των μεθόδων
προπόνησης για την ανάπτυξη και βελτίωση των φυσικών, συναρμοστικών και
τεχνικοτακτικών ικανοτήτων των ασκούμενων τόσο για αποτελεσματική φυσική
δραστηριότητα, όσο και για μεγιστοποίηση της απόδοσης.
Απονέμει: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Φυσιολογία της
Άσκησης και Προπονητική» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Φυσιολογία της
Άσκησης β) Προπονητική
Χρονική διάρκεια φοίτησης: Τρία (3) εξάμηνα
Αριθμός εισακτέων: 24 (12 εισακτέοι / ειδίκευση)
Υποψήφιοι Εισαγωγής: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Η αξιολόγηση των υποψήφιων γίνεται με
συνυπολογισμό κριτηρίων που μοριοδοτούνται.
Πρόγραμμα Μαθημάτων: Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα με διδασκαλία είτε
δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως με ασύγχρονο ή σύγχρονο τρόπο. Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
Τέλη Φοίτησης: 2.600 €.

Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός»
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

https://stourdance.phyed.duth.gr/

Απόφοιτοι

Επικοινωνία

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή νέας γνώσης και η εξειδικευμένη
κατάρτιση των αποφοίτων τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό
επίπεδο, ώστε να είναι ικανοί να δημιουργήσουν νέα θεωρητική ή/και
εφαρμοσμένη γνώση μέσω της διεξαγωγής αυτοδύναμης έρευνας είτε
μόνοι τους, είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής στα γνωστικά αντικείμενα του Αθλητικού Τουρισμού, της Οργάνωσης Πολιτιστικών και Αθλητικών Δρώμενων, καθώς και του Χορού.
Απονέμει: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στον «Αθλητικό
Τουρισμό, Οργάνωση Δρώμενων, Χορό» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: α)
Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή, β) Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων,
γ) Σπουδές στο Χορό
Χρονική διάρκεια φοίτησης: Τρία (3) εξάμηνα

Διαδώστε το newsletter και σε άλλους
αποφοίτους. Για να λαμβάνουν κάθε
νέα έκδοση του θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής των
αποφοίτων:
http://www.phyed.duth.gr/
undergraduate/index.php/el/
register/lang/el-GR

- Δημήτρης Γαργαλιάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
- Νικόλαος Βερναδάκης, Αναπληρωτής
Καθηγητής
- Μέλη ΔΕΠ της Σχολής που προσέφεραν την ύλη που δημοσιεύεται στο παρόν newsletter

Αριθμός εισακτέων: 60 (20 εισακτέοι / ειδίκευση)
Υποψήφιοι Εισαγωγής: Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου
σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Η αξιολόγηση των υποψήφιων γίνεται
με συνυπολογισμό κριτηρίων που μοριοδοτούνται.
Πρόγραμμα Μαθημάτων: Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα με διδασκαλία
είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως με ασύγχρονο ή σύγχρονο τρόπο.
Απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των προσφερόμενων μαθημάτων, στα δύο πρώτα (Α’ και Β’) εξάμηνα καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας ή της Πρακτικής Άσκησης και των δύο
(2) Ανεξάρτητων Μελετών στο τρίτο (Γ’) εξάμηνο όπως κατανέμονται στα
εξάμηνα σπουδών ανά ειδίκευση.
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Τέλη Φοίτησης: 2.400 €.
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

