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 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κινησιολογία»
 από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

• Κύκλος σπουδών τριών εξαμήνων
 (2 εξάμηνα μαθημάτων και 1 εξάμηνο μεταπτυχιακής διατριβής)

• 30% διδασκαλία εξ’ αποστάσεως  • Το πρόγραμμα είναι δωρεάν

Διδακτορικό Δίπλωμα  «Φυσική Αγωγή»

Νέο



Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων έτσι ώστε αυτοί 
να κατανοήσουν σε βάθος τις βιολογικές επιδράσεις που σχετίζονται με 
την ανθρώπινη απόδοση όπως και τους παράγοντες που τις καθορίζουν 
και να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας 
γνώσης στο επιστημονικό πεδίο της κινησιολογίας.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης [ΜΔΕ] μετά από κύκλο σπουδών 3 εξαμήνων (2 εξάμηνα μαθη-
μάτων & ενός μεταπτυχιακής διατριβής) και στη συνέχεια για όσους εκδηλώ-
σουν ενδιαφέρον, σε Διδακτορικό Δίπλωμα [ΔΔ].

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής 
εξέταση σε δέκα [10] μαθήματα τα οποία είναι κατανεμημένα σε δύο εξά-
μηνα και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την απόκτηση ΔΔ είναι η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού [ΤΕΦΑΑ] Σερ-
ρών, της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρει Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών [ΠΜΣ] στο αντικείμενο «Κινησιολογία» και Πρό-
γραμμα Διδακτορικών Σπουδών στη «Φυσική Αγωγή» σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις [ΥΑ 68205/Β7/23-8-2005].

1. Νευρομυϊκές προσαρμογές και έλεγχος της προπόνησης
2. Ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης
3. Πρακτικές εφαρμογές της Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας
4. Στατιστική
5. Μέθοδοι έρευνας
6. Πειραματικός σχεδιασμός και ανάλυση στην Κινησιολογία
7. Λειτουργική ανατομική
8. Θέματα κινησιολογίας στη Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα
9. Αξιολόγηση της ανθρώπινης απόδοσης και καθοδήγηση της προπόνησης
10. Πρακτικές εφαρμογές της αθλητικής βιομηχανικής

Τα μαθήματα τα οποία περιλαμβάνονται στο ΠΜΣ είναι:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κινησιολογία»
από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Διδακτορικό Δίπλωμα  «Φυσική Αγωγή»



• Η γενική βαθμολογία
• Η τυχόν υπάρχουσα διπλωματική εργασία
• Η γνώση ξένης γλώσσας
• Η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική 

εμπειρία
• Δύο [2] συστατικές επιστολές

Στο ΠΜΣ «Κινησιολογία» γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας απο-
φοίτων των ΤΕΦΑΑ των ελληνικών ΑΕΙ, πτυχιούχων άλλων Τμημάτων 
των ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ καθώς και αποφοίτων αντίστοιχων τμημάτων 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ του εξωτερικού με σπουδές αναγνωρισμένες ως ισότιμες των 
Ελληνικών.

Τα κριτήρια επιλογής δημοσιεύονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε είκοσι [20].

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματέα του ΠΜΣ (Δ. Γκιμπιρίτη - Καρα-
τζιά, τηλ.: 23210 64806 & 23210 67612) και από την ηλεκτρονική σελίδα του 
ΤΕΦΑΑ Σερρών (Internet site:  http://www.phed-sr.auth.gr/el/postgrad).

Ο Διευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ
Σ. Βλαχόπουλος
Καθηγητής 

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών λαμβάνονται υπόψη:
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