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Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΡ ΟΠ ΤΥ Χ Ι ΑΚ Α / Μ ΕΤ ΑΠΤ Υ Χ ΙΑΚΑ ΠΡΟΓ ΡΑΜ Μ ΑΤ Α

#followyourfuture

2Ο2Ο-2Ο21

η Σχολή Επιστημών
Αθλητισμού & Φυσικής
Αγωγής περιλαμβάνει
τα πλέον σύγχρονα και
ανερχόμενα προγράμματα
σπουδών στην Ελλάδα.
●

Η ΠΛΗΡΈΣΤΕΡΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΣΧΟΛΉ
ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ
ΚΑΙ ΦΥ ΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ!

το Μητροπολιτικό Κολλέγιο
διαθέτει πλήρως
εξοπλισμένα εργαστήρια
Αθλητισμού και Φυσικής
Αγωγής τελευταίας
τεχνολογίας.
●
δίνει τη δυνατότητα
πρακτικής άσκησης σε ευρύ
δίκτυο συνεργαζόμενων
αθλητικών οργανισμών.
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Σχολή Επιστημών
Αθλητισμού &
Φυσικής Αγωγής
Η Σχολή Επιστημών Αθλητισμού & Φυσικής Αγωγής του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου περιλαμβάνει καινοτόμα προγράμματα σπουδών όπως η Προπονητική & Φυσική Αγωγή,
η Αθλητική Διατροφή, καθώς και η Ανάπτυξη & Διαχείριση
Αθλητισμού.
Βασικό χαρακτηριστικό των προγραμμάτων, που προσφέρονται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι η ολιστική προσέγγιση της αθλητικής βιομηχανίας και η ανάπτυξη των
απαραίτητων δεξιοτήτων και τρόπου σκέψης, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της απόδοσης ενός αθλητή, αλλά και να αναλάβουν μια διοικητική θέση
σε αθλητικούς οργανισμούς και φορείς με στόχο την προώθηση
των αξιών του αθλητισμού σε οικονομικό, κοινωνικό
και πολιτιστικό επίπεδο.
Οι απόφοιτοι της Σχολής Επιστημών Αθλητισμού και Φυσικής
Αγωγής μπορούν να ασχοληθούν με μία πληθώρα κλάδων που
σχετίζονται με την προπονητική διαδικασία, την αθλητική
διατροφή, αλλά και τη διοίκηση αθλητικών οργανισμών
και επιχειρήσεων, την οργάνωση αθλητικών γεγονότων, τη
διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων.

ΣΧ Ο Λ Η Α Θ ΛΗ Τ ΙΣ ΜΟ Υ

ΉΞΕΡΕΣ ΌΤΙ …

Η ραγδαία ανάπτυξη της επαγγελματικής
αθλητικής βιομηχανίας δημιουργεί ́
την ανάγκη για την εκπαίδευση
εξειδικευμένων προπονητών και
στελεχών που θα ανταποκριθούν με
αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμó
στις απαιτήσεις ενός συγχρόνου
αντικειμένου.

ΣΧ Ο Λ Η Α ΘΛ ΗΤΙ ΣΜ Ο Υ
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Σύγχρονα
Προγράμματα
Σπουδών
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σας προσφέρει μια ευρεία γκάμα ακαδημαϊκών προγραμμάτων σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, σε συνεργασία με διακεκριμένα Πανεπιστήμια
Παγκόσμιας κλάσης.
Όλα μας τα προγράμματα πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές των συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών
ιδρυμάτων [ολιγομελή τμήματα, σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένα εργαστήρια με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό] και βασίζονται
στο διεθνώς αναγνωρισμένο Βρετανικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, όλα τα
προγράμματα έχουν σχεδιαστεί με στόχο να ικανοποιούν τις ανάγκες της σύγχρονης και διεθνούς
αγοράς εργασίας και να προσφέρουν στους αποφοίτους πολυάριθμες ευκαιρίες επαγγελματικής
αποκατάστασης στον ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

BACHELORS
► BSc (Hons) Sports Coaching & Physical Education
Προπονητική και Φυσική Αγωγή
► B A (Hons) Sport Management
Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητισμού

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MASTER
► MA Sport Development and Management
Ανάπτυξη και Διοίκηση Αθλητισμού
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ΣΧ Ο Λ Η Α Θ ΛΗ Τ ΙΣ ΜΟ Υ

► M Sc Applied Sport and Exercise Nutrition
Εφαρμοσμένη Διατροφή Αθλητισμού και Άσκησης

ΣΧ Ο Λ Η Α ΘΛ ΗΤΙ ΣΜ Ο Υ

Πρακτική άσκηση
διάρκειας ενός έτους
(work placement) στο ευρύ
δίκτυο συνεργαζόμενων
αθλητικών οργανισμών,
φορέων και αθλητικών
ομάδων.
●
Υπερσύγχρονα
εργαστήρια και
εξοπλισμός.

Προπονητική και Φυσική Αγωγή
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΕΤΗ

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το
Βρετανικό Πανεπιστήμιο University of East London

Έτος 1

Ανθρώπινη Απόδοση
Ψυχολογικές πτυχές της άσκησης και του
αθλητισμού
Αρχές προπονητικής
Ανάπτυξη του Αθλητισμού

Έτος 2
Μεθοδολογία και σχεδιασμός έρευνας

Συνεργασία με αθλητικό
κέντρο και εργαστήριο
αξιολόγησης της
αθλητικής απόδοσης
(biomechanics lab).

Παρακολούθηση πλήθους
εκπαιδευτικών σεμιναρίων
και διαλέξεων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δεξιότητες έρευνας στον αθλητισμό

●

●
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ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

BSc (Hons)
Sports Coaching
& Physical
Education

Αρχές και πρακτική στη διδασκαλία και
προπονητική
Το προπτυχιακό πρόγραμμα στην Προπονητική και Φυ-

Ένταξη στον Νεανικό Αθλητισμό και
Φυσική Αγωγή

σική Αγωγή, BSc (Hons) Sports Coaching and Physical

Αναπηρία, Αθλητισμός και Φυσική Αγωγή

Education, συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση με την

Ψυχολογία Αθλητισμού και Άσκησης

πρακτική εφαρμογή και απευθύνεται στους λάτρεις του
αθλητισμού που επιθυμούν να βοηθήσουν τους άλλους
να αναπτύξουν στο μέγιστο τις αθλητικές τους ικανότητες και το ταλέντο τους σε κάποιο άθλημα.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αθλητισμού
και Άσκησης

Έτος 3

Το πρόγραμμα συμβάλλει στην ανάπτυξη των απαραί-

(έτος Πρακτικής)

τητων δεξιοτήτων, που απαιτούνται ώστε να γίνουν οι

Προπονητική Πρακτική και Ανάπτυξη
Αθλητικής Εξειδίκευσης

σπουδαστές εμπνευσμένοι προπονητές, να μπορούν
να αναλύσουν την αθλητική απόδοση και αθλητική
ψυχολογία, καθώς και να σχεδιάζουν ολοκληρωμένα
προγράμματα άσκησης/ προπόνησης που μεγιστοποιούν
την αθλητική απόδοση.

Έτος 4
Ανεξάρτητη Ερευνητική Εργασία

Το πρόγραμμα καλύπτει τομείς που σχετίζονται με την

Νέοι, Αθλητισμός και Φυσική Αγωγή

αθλητική απόδοση και τη μεγιστοποίηση της, όπως Βιο-

Επαγγελματική Πρακτική

κινητική (βιομηχανική ανάλυση της κίνησης), αθλητική

Εφαρμοσμένη Προπονητική

ψυχολογία, αθλητική διατροφή, ανάλυση και βελτιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης, αρχές προπονητικής,

Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία

σύνδεση της προπονητικής με το management. Μετά
θα είναι σε θέση τόσο να καταρτίζουν προγράμματα
γενικής ή/και ενταξιακής φυσικής αγωγής, αλλά και
να προετοιμάζουν αθλητές και αθλητικές ομάδες σε
θέματα τακτικής αξιοποιώντας στο μέγιστο την αθλη6

τική τους απόδοση.

ΣΧ Ο Λ Η Α Θ ΛΗ Τ ΙΣ ΜΟ Υ

την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι

ΣΧ Ο Λ Η Α ΘΛ ΗΤΙ ΣΜ Ο Υ

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητισμού
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Έτος 1

Πρακτική πλήρους
απασχόλησης.

• Αρχές Μάρκετινγκ

●

• Αρχές Μάνατζμεντ

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται απευθείας
από το δημόσιο βρετανικό πανεπιστήμιο
SOLENT UNIVERSITY του SOUTHAMPTON

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

• Οργανωσιακή Συμπεριφορά
• Αρχές Ανάπτυξης Αθλητισμού
• Τεχνικές Έρευνας & Μάθησης
• Κοινωνιολογία του Αθλητισμού
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BA (Hons) Sport
Management

Επαγγελματική
αποκατάσταση σε
πληθώρα κλάδων και
οργανισμών (τουρισμός,
ψυχαγωγία, υγεία,
εκπαίδευση, ποιότητα
ζωής).
●

Έτος 2
Αποστολή του προγράμματος ΒΑ (Hons) Sport
Management του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι να
παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές
και πρακτικές γνώσεις αναφορικά με την οργάνωση
και διοίκηση αθλητικών οργανισμών. Ο αθλητισμός
έχει εξελιχθεί, διεθνώς, σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα με τεράστιο όγκο επενδύσεων, εσόδων
και κερδών, η διαχείριση της οποίας απαιτεί άτομα
με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.

• Κοινωνιολογικές Εφαρμογές του
Αθλητισμού
• Διοίκηση Λειτουργικών στον
Αθλητισμό

Διδακτικό προσωπικό με
θεωρητική κατάρτιση,
πρακτική εμπειρία,
καθώς και ευρύ δίκτυο
συνεργασιών στη
διοίκηση αθλητισμού.

• Πρακτική Άσκηση
• Μέθοδοι Έρευνας στον Αθλητισμό
• Πολιτικές & Πρακτικές στην
Ανάπτυξη
Αθλητισμού
• Διαχείριση Αθλητικών Γεγονότων

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ΒΑ (Hons)
Sport Management οι φοιτητές εκπαιδεύονται ώστε
να είναι σε θέση να οργανώνουν, να καθοδηγούν, να
συμβάλλουν στην υλοποίηση εκδηλώσεων και προγραμμάτων ανάπτυξης σε αθλητικούς οργανισμούς
και επιχειρήσεις, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο,
με στόχο να συμβάλλουν στην εξέλιξή του ως μια
επικερδή αθλητική επιχείρηση.

Έτος 3
• Διεθνή Θέματα Αθλητισμού
• Στρατηγικό Μάνατζμεντ
• Στρατηγικό Μάρκετινγκ
• Βusiness Start Up
• Διπλωματική Εργασία
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ΣΧ Ο Λ Η Α Θ ΛΗ Τ ΙΣ ΜΟ Υ

Το αθλητικό προϊόν δεν περιορίζεται στις γραμμές
του γηπέδου, αλλά επεκτείνεται σε τομείς όπως ο
τουρισμός, η αναψυχή, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση,
η υγεία, η τοπική αυτοδιοίκηση και η ψυχαγωγία.

ΣΧ Ο Λ Η Α ΘΛ ΗΤΙ ΣΜ Ο Υ

Έμφαση στην
επιχειρησιακή πλευρά
του αθλητισμού.

Μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη και Διοίκηση Αθλητισμού

●
Επαγγελματική
αποκατάσταση σε
πληθώρα κλάδων
(τουρισμός, ψυχαγωγία,
υγεία, εκπαίδευση,
ποιότητα ζωής).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• Μέθοδοι Έρευνας στον Αθλητισμό
• Επίβλεψη και Αξιολόγηση σε
Προγράμματα Ανάπτυξης του
Αθλητισμού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΕΤΗ

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται απευθείας
από το δημόσιο βρετανικό πανεπιστήμιο
SOLENT UNIVERSITY του SOUTHAMPTON

• Θεωρία και Πρακτική της Ανάπτυξης
του Αθλητισμού
• Πολιτικές και Πρακτικές στον
Αθλητισμό
• Διεθνής Αθλητισμός, Επιχειρησιακή
Κουλτούρα & Μάνατζμεντ

●
Διδακτικό προσωπικό με
θεωρητική κατάρτιση,
πρακτική εμπειρία,
καθώς και ευρύ δίκτυο
συνεργασιών στη
διοίκηση αθλητισμού.
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ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

ΜΑ Sport
Development &
Management

• Πρακτική Άσκηση
• Διπλωματική Εργασία

Αποστολή του προγράμματος MA Sport Development
& Management που προσφέρει το Μητροπολιτικό
Κολλέγιο είναι να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της
διεθνούς και ταχύτατα αναπτυσσομένης αθλητικής
βιομηχανίας.
Η οργάνωση αθλητικών γεγονότων, η διαχείριση
αθλητικών εγκαταστάσεων, η διοίκηση αθλητικών
οργανισμών και επιχειρήσεων δημιουργούν την ανάγκη για εξειδικευμένα στελέχη με διοικητικές γνώσεις
προσαρμοσμένες στο αθλητικό προϊόν.
Το πρόγραμμα ΜΑ Sport Development & Management
στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και γνώσης
μέσα από την κατανόηση σύγχρονων ερευνητικών,
διοικητικών και εμπορικών τάσεων στη διοίκηση
του αθλητισμού. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει στους
φοιτητές τις κατάλληλες δεξιότητες στο πεδίο της
διοίκησης και ανάπτυξης του αθλητισμού ώστε να
εξελιχθούν σε επαγγελματίες αθλητικής διοίκησης
σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης
προϋπολογισμού, αθλητικού δικαίου, ανθρώπινου
εγκαταστάσεων και γενικότερης ανάπτυξης.
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δυναμικού, μάρκετινγκ και χορηγιών, διοίκησης

Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διατροφής Αθλητισμού
και Άσκησης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΈΤΟΣ FULL-TIME
2 ΈΤΗ PART-TIME

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Διατροφή του Ανθρώπου
(για πτυχιούχους Αθλητικών Επιστημών)
ή Φυσιολογία της Άσκησης
(για πτυχιούχους Διαιτολογίας/Διατροφής)
Διατροφή, Φυσική Δραστηριότητα
και Υγεία
Αθλητική Διατροφή στην Πράξη

O τίτλος απονέμεται από το διακεκριμένο
βρετανικό πανεπιστήμιο Oxford Brookes University

Εργαστηριακές Τεχνικές
στην Αθλητική Διατροφή
Εφαρμοσμένη Πρακτική
στην Αθλητική Διατροφή
Μεθοδολογία της Έρευνας
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Το πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MSc Applied Sport and Exercise Nutrition έχει
ως στόχο να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και
προηγμένες επαγγελματικές δεξιότητες στον χώρο
της Αθλητικής Διατροφής , στοιχεία απαραίτητα για
την εξέλιξη Διαιτολόγων και Ειδικών του Αθλητισμού
στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας.
Οι φοιτητές του προγράμματος θα αποκτήσουν
γνώσεις για:
▶ Τη σωστή διατροφική πρακτική σε όλα τα στάδια
της ζωής του ανθρώπου καθώς και στις αλλαγές
των διατροφικών αναγκών κατά την άσκηση ή την
ασθένεια.
▶ Τις μεταβολικές και φυσιολογικές αποκρίσεις του
ανθρώπου κατά την άσκηση και την προπόνηση στα
διαφορετικά επίπεδα έντασης.
▶ Τις πολυπαραγοντικές σχέσεις μεταξύ σωματικής
άσκησης, της διατροφής, και της υγείας.
▶ Τους διατροφικούς παράγοντες που επηρεάζουν
τις άμεσες και χρόνιες ανταποκρίσεις στην άσκηση
και την προπόνηση.
▶ Τη χρήση ποικίλων εργαστηριακών μεθόδων για
την αξιολόγηση της αθλητικής απόδοσης, της διατροφικής κατάστασης και της σύστασης του σώματος.
▶ Τις διατροφικές συνήθειες αθλητών, διαφορετικών
αθλημάτων, και διαφορετικών εθνικοτήτων.
▶ Τον τρόπο διεξαγωγής έρευνας σε θέματα σχετικά
με το αντικείμενο του προγράμματος.

Διπλωματική Εργασία
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ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;
Τίτλος σπουδών από το
Oxford Brookes University,
με έδρα την Οξφόρδη
και πολυετή παράδοση
στις σπουδές Επιστημών
Υγείας.
●
Το πρόγραμμα βασισμένο
στον κατάλογο
δεξιοτήτων του Sport and
Exercise Nutrition Register
(SENr) της Μ. Βρετανίας.
●
Προετοιμασία για την
πιστοποίηση επιπέδου 1
του International Society
for the Advancement of
Kinanthropometry (ISAK).
●
Μαθήματα στα
υπερσύγχρονα
εργαστήρια του
Μητροπολιτικού
Κολλεγίου.
●
Ισχυρές συνεργασίες με
αθλητές και πρωταθλητές,
γυμναστήρια, σχολεία και
οργανισμούς τροφίμων
που παρέχουν μοναδικές
ευκαιρίες μάθησης,
εξάσκησης και έρευνας.

ΣΧ Ο Λ Η Α Θ ΛΗ Τ ΙΣ ΜΟ Υ

ΣΧ Ο Λ Η Α ΘΛ ΗΤΙ ΣΜ Ο Υ

ΜSc Applied Sport
& Exercise
Nutrition

ΣΧ Ο Λ Η Α ΘΛ ΗΤΙ ΣΜ Ο Υ
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Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Α
Ε Ξ Ε Ι Δ Ι Κ ΕΥ Μ Έ Ν Α
Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Ή Ρ Ι Α
Σ Τ Η Δ Ι ΆΘ Ε Σ Η
ΤΩ
Ν Φ Ο Ι Τ Η ΤΏ Ν !
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΑ
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ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ
ΣΤΗ ΔΙΆΣΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ!

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής τελευταίας τεχνολογίας που καλύπτουν
τις ανάγκες ενός πανεπιστημιακού προγράμματος και προσομοιάζουν σε
πραγματικό επαγγελματικό χώρο εργασίας. Επιπλέον, το Μητροπολιτικό
Κολλέγιο σε συνεργασία με αθλητικό κέντρο και εργαστήριο αξιολόγησης
της αθλητικής απόδοσης (biomechanics lab) δίνει στους φοιτητές τη
μοναδική ευκαιρία πρόσβασης και πρακτικής εξάσκησης σε αυτά.
Τα πλήρως εξειδικευμένα εργαστήρια της Σχολής Επιστήμων Αθλητισμού
& Φυσικής Αγωγής προσφέρουν τις ιδανικές συνθήκες για ένα άρτιο
εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και επιτρέπουν στους φοιτητές να ενσωματώπεριβάλλοντος.
ΣΗΜ: οι χώροι του Κολλεγίου είναι σχεδιασμένοι ώστε να παρέχουν προ14

σβασιμότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες.
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σουν τη θεωρία στην πράξη, σε πραγματικές συνθήκες επαγγελματικού

Η Σχολή Επιστημών Αθλητισμού
& Φυσικής Αγωγής ενθαρρύνει τη
συμμετοχή τόσο του ακαδημαϊκού
προσωπικού της, όσο και των
διακεκριμένων φοιτητών σε Διεθνή
επιστημονικά και επαγγελματικά
συνέδρια. Επιπλέον όλη τη διάρκεια
του έτους, η Σχολή διοργανώνει σειρά
σεμιναρίων, διαλέξεων-παρουσιάσεων,
εκπαιδευτικών επισκέψεων και
συνεδρίων, με στόχο την περαιτέρω
κατάρτιση των φοιτητών και την
ενημέρωσή τους για τις τελευταίες
εξελίξεις του αντικειμένου των
σπουδών τους.

17

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικής Άσκησης, οι φοιτητές του Τμήματος
Προπονητικής & Φυσικής Αγωγής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στον Πειραιά
διοργάνωσαν την εκδήλωση Fitness 4 All με στόχο να μεταδώσουν τις αξίες του
αθλητισμού, αλλά και να δείξουν πώς η γυμναστική μπορεί να γίνει τρόπος ζωής
για όλους.
Στο πλαίσιο της διαδραστικής εκδήλωσης, φοιτητές και καθηγητές του Τμήματος συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κανάρη, στον Πειραιά, έχοντας μαζί τους
τον απαραίτητο γυμναστικό εξοπλισμό. Στη διάρκεια της δράσης Fitness 4 All,
οι φοιτητές μοίρασαν ενημερωτικό υλικό, αλλά και γνώσεις, σε ενδιαφερομένους
περαστικούς σχετικά με τα οφέλη της άσκησης. Επιπλέον, υπό την επίβλεψη της
Υπεύθυνης του Τμήματος Προπονητικής, Δρ. Ειρήνης Μάνθου, έδειξαν απλές
ασκήσεις με λάστιχα, αλτήρες, μπάλα γυμναστικής κ.α. τις οποίες μπορούν να
εφαρμόσουν όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης. Με αυτόν τον
τρόπο απέδειξαν ότι η άσκηση δεν χρειάζεται να είναι μια επίπονη και χρονοβόρα
διαδικασία, αλλά μια ευχάριστη συνήθεια που μπορεί να γίνει τρόπος ζωής.
Η διαδραστική εκδήλωση Fitness 4 All πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά.
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Δ ΡΆ Σ Ε Ι Σ &
Π Ρ Ω Τ Ο Β ΟΥΛ Ί Ε Σ

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΉΣ & ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ
ΕΝΗΜΈΡΩΣΑΝ ΤΟ ΚΟΙΝΌ ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΈΛΗ ΤΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ
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κλάδο τους, το Τμήμα Προπονητικής & Φυσικής Αγωγής της Σχολής Υγείας πα-
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Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΉ ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ
ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΎ ΚΟΛΛΕΓΊΟΥ, ΔΡ.
ΜΆΝΘΟΥ, ΣΤΟ GLOBAL FOOTBALL SYMPOSIUM

ρακολουθεί σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με τη Holmes Place
Academy. Στόχος της εκπαιδευτικής δράσης είναι η απόκτηση εξειδικευμένων
γνώσεων στον τομέα της προπονητικής, αλλά και στην εξυπηρέτηση πελατών ως
γυμναστές/personal trainers ενός health & fitness club.
Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, τα οποία διεξάγονται στον χώρο των
Holmes Place Clubs, οι φοιτητές εκπαιδεύονται πάνω στη χρήση εξειδικευμένου
εξοπλισμού, στην εκμάθηση σύγχρονων προπονητικών μεθόδων και μεθόδων
άσκησεις για ειδικούς πληθυσμούς.

Στο Μουσείο της Ακρόπολης, στη 2η θεματική ενότητα του Συμποσίου που αφο-

ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΉΣ &
ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ ΣΕ ΚΈΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ρούσε τη διατροφή και τη φυσιολογία, η Δρ. Μάνθου τοποθετήθηκε πάνω στη διατροφική αποκατάσταση τονίζοντας τη σημασία της αθλητικής διατροφής στην
απόδοση ενός αθλητή, τόσο κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης, όσο και εν ώρα
αγώνα. Έκλεισε την ομιλία της, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο σωστός
συνδυασμός διατροφής και προπόνησης προσφέρει τα μεγαλύτερα οφέλη.
Στόχος του Global Football Symposium ήταν η ανάδειξη της πολυπλοκότητας
του αθλήματος τόσο για τους ποδοσφαιριστές και προπονητές. Στο πλαίσιο αυτό,
αναλύθηκαν η σημασία της υγείας, της άσκησης, της σωστής διατροφής, της καλής ψυχολογίας, της εργοφυσιολογίας αλλά και της τακτικής, της ανάλυσης αντιπάλου, της στρατηγικής και του σωστού πλάνου προπόνησης.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗ HOLMES PLACE ACADEMY
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΉΣ &
ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ

Εκδρομή με εκπαιδευτικό χαρακτήρα πραγματοποίησαν οι φοιτητές του Τμήματος Προπονητικής & Φυσικής Αγωγής της Σχολής Υγείας του Μητροπολιτικού
Κολεγίου από το Campus Πειραιά. ‘’Οι φοιτητές μαζί με την καθηγήτριά τους κα.
Βελέντζα, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης στο Λουτράκι.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε ξενάγηση στο κέντρο αποκατάστασης, παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του, συζήτηση για τα περιστατικά που δέχεται προς
αποκατάσταση, αλλά και την παρακολούθηση κάποιων από τα τρέχοντα περιστατικά (Κάκωση ΝΜ και Παραπληγία).
Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν χειρισμούς και τον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης τους με τη καθοδήγηση του
προϊσταμένου Φυσικοθεραπείας του Κέντρου, κ. Θεόδωρου Δημήτρουλα, συνδέθέματα διαχείρισης αθλητικών κακώσεων και τραυματισμών.

Στο πλαίσιο της παράλληλης παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων και
διαλέξεων και της ενημέρωσης των φοιτητών με τις τελευταίες τάσεις στον
18

ΣΧ Ο Λ Η Α Θ ΛΗ Τ ΙΣ ΜΟ Υ

οντας έτσι τη θεωρία με τη πράξη και συζητώντας διαφορετικές προσεγγίσεις σε
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ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌ ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΈΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΥΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΈΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΊΚΕΣ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο «Ο Αθλητής και ο Προπονητής
στο επίκεντρο της Αθλητικής Δραστηριότητας» που διοργάνωσε το Μητροπολίτικό Κολλέγιο με πρωτοβουλία του Τμήματος Προπονητικής & Φυσικής Αγωγής.
Το σεμινάριο, το οποίο έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Campus Αμαρουσίου,
είχε στόχο να φέρει τους φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου σε επαφή με
την πραγματικότητα του πρωταθλητισμού καθώς και να προσφέρει έμπνευση και
πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικής Δραστηριότητας.
Φοιτητές από τα Τμήματα Προπονητικής, Φυσικοθεραπείας, Ψυχολογίας και
Παιδαγωγικών είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαλέξεις από διακεκριμένους αθλητές οι οποίοι μοιράστηκαν βιωματικές εμπειρίες υπό τη ματιά του
αθλητή προς τον προπονητή. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων τους εστίασαν στα
προσόντα του ιδανικού προπονητή σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των
αθλητών.
Πιο συγκεκριμένα, στο σεμινάριο μίλησαν η Ποντίκα Νατάσσα (Παγκόσμια
Πρωταθλήτρια Επαγγελματικής Ζώνης Kick – Boxing στα 53 Kg), ο Ερμής Δημητρόπουλος (Παγκόσμιος Πρωταθλητής Παγκράτιο, Grappling, Ju Jitsu, Πανελλήνιος Πρωταθλητής Judo), η Ειρήνη Αϊνδηλή (Ολυμπιονίκης Ανσάμπλ), η Γωγώ Φυρίγου (Πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής Καταδύσεων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
και Γραμματέας Επιτροπής Καταδύσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας- Fina) και
ο Ζιάβας Γιάννης (Ομοσπονδιακός Κόουτς Ποδοσφαίρου Σάλας). Την εκδήλωση
συντόνισαν η Ειρήνη Μάνθου, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Τμήματος Προπονητικής
και Φυσικής Αγωγής και ο Γιώργος Πίγκος, κινησιολόγος.
λητή για τη σημαντική συνεισφορά του στον αθλητισμό.
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Η διάλεξη έκλεισε σε εορταστικό κλίμα με τη βράβευση του κάθε αθλητή-ομι-

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ί Ε Σ Υ Π ΟΣ Τ Ή Ρ Ι Ξ Η Σ Φ Ο Ι Τ Η Τ Ώ Ν
Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης
Το Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης
(Academic Learning Centre) έχει ως στόχο την παροχή αποτελεσματικής καθοδήγησης για επιτυχείς ακαδημαϊκές
σπουδές. Πρόκειται για μια δωρεάν
υπηρεσία η οποία προσφέρει συμβουλές και λύσεις σε θέματα που απασχολούν νέους αλλά και παλιούς φοιτητές,
ενώ απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένους φοιτητές, όσο και σε μικρές
ομάδες που παρουσιάζουν τις ίδιες
ελλείψεις.
► Συμβουλές για αποτελεσματική χρήση διαθέσιμου χρόνου μελέτης
► Βελτίωση ικανότητας ακαδημαϊκής
γραφής
► Κριτική θεώρηση εργασιών μέσω
κατ’ ιδίαν συναντήσεων I Ακαδημαϊκό
ήθος
► Σωστή χρήση παραπομπών και
αποφυγή λογοκλοπής (Harvard System
of Referencing)
► Σε βάθος εμπέδωση των εργασιών
έρευνας (research projects) και των
ανάλογων διαδικασιών

Συμβουλευτικό Κέντρο
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Το Συμβουλευτικό Κέντρο (Counselling
Center) προσφέρει ατομική υποστήριξη, καθώς και συμβουλές σε φοιτητές
που αντιμετωπίζουν προσωπικά προβλήματα όπως άγχος, στρες, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές και πένθος.
Το Κέντρο μπορεί να βοηθήσει και με
άλλα θέματα όπως οικογενειακά προ-

βλή- ματα, προβλήματα με προσωπικές
σχέσεις, η λήψη δύσκολων αποφάσεων,
επιλογές και προβλήματα που αφορούν
την προσαρμογή του φοιτητή στην
ακαδημαϊκή ζωή και τις σχετικές της
απαιτήσεις. Το Συμβουλευτικό Κέντρο
στοχεύει να προσφέρει στους φοιτητές
τα εξής:
► Δωρεάν, εθελοντική και εμπιστευτική συμβουλευτική υποστήριξη
► Την ευκαιρία για τους φοιτητές να
λάβουν συμβουλές και υποστήριξη από
επαγγελματίες ψυχολόγους και σύμβουλους
► Ευκαιρίες για τους φοιτητές να παρακολουθήσουν δομημένα ομαδικά σεμινάρια για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τη συμβουλευτική υποστήριξη.

Kέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης
Μαθησιακών Δυσκολιών
Το Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης
Μαθησιακών
Δυσκολιών
(Κ.Δ.Α.Μ.Δ.) αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου,
που έχει βασικό στόχο να βοηθήσει τους
φοιτητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες - διαγνωσμένες ή μη - να
ανταποκριθούν στις σπουδές τους με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βελτιώσουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση.
Οι υπηρεσίες του περιλαμβάνουν:
► Ακαδημαϊκή υποστήριξη σε φοιτητές
με μαθησιακές δυσκολίες, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, βάσει
του επίσημου εγγράφου διάγνωσής τους.

► Ανεπίσημη ανίχνευση μαθησιακών
δυσκολιών - για μη διαγνωσμένες περιπτώσεις - και παραπομπή προς αξιολόγηση σε επίσημους φορείς (πλαίσια
ενηλίκων).
► Παράλληλη στήριξη σε φοιτητές,
που αντιμετωπίζουν έντονη δυσκολία
στη φοίτηση, από τους φοιτητές του
προγράμματος της Ειδικής Αγωγής που
προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα που προσφέρει αυτήν την καινοτόμο υπηρεσία
στον ειδικό πληθυσμό των φοιτητών με
μαθησιακές δυσκολίες.

Διαιτολογικό Γραφείο
Το Διαιτολογικό Γραφείο αποτελεί μια
πρωτοβουλία του Τμήματος Διαιτολόγιας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Πρόκειται για μια μονάδα διατροφικής
υποστήριξης, που ασχολείται με την
παροχή υποστήριξης και συμβουλών
πάνω σε θέματα διατροφής και υγείας.
Το Γραφείο στελεχώνεται από τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Διαιτολογίας, οι οποίοι - υπό την επίβλεψη των
ακαδημαϊκών τους και επαγγελματιών
Διαιτολόγων-Κλινικών Διατροφολόγων
- προσφέρουν δωρεάν τις ακόλουθες
υπηρεσίες:
►Ρύθμιση και έλεγχος βάρους
►Κλινική διατροφική θεραπεία
►Διατροφή για παιδιά και εφήβους
►Διατροφή για άτομα τρίτης ηλικίας
►Εγκυμοσύνη και θηλασμός
►Διατροφή αθλητών

Ο προσωπικός ακαδημαϊκός σύμβουλος αποτελεί έναν από τους βασικότερους θεσμούς υποστήριξης της
μαθησιακής διαδικασίας. Βρίσκεται σε
συνεχή επαφή με τους φοιτητές, συνεργάζεται στενά για την πορεία των
σπουδών τους, την επαγγελματική
τους αποκατάσταση και γενικότερα για
την αντιμετώπιση κάθε θέματος στην
καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Ο
προσωπικός ακαδημαϊκός σύμβουλος
μερίμνα για την επίλυση όλων των θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Με την ολοκλήρωση
της φοίτησης, βασικό του μέλημα είναι
η συνεργασία με τον πτυχιούχο για την
εξεύρεση των πλέον ενδεδειγμένων
επαγγελματικών λύσεων.

Ερευνητική Δραστηριότητα
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ενθαρρύνει και στηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα και το επιστημονικό έργο
τόσο των έγκριτων ακαδημαϊκών του,
όσο και επιλεγμένων ομάδων φοιτητών, στα διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος που καλύπτουν οι Σχολές και
τα προγράμματα σπουδών του ιδρύματος. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, εκπονούνται ερευνητικά
projects σε συνεργασία με φορείς του
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με επιστημονικούς φορείς, οργανισμούς, και
αλλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα αποτελέσματα των οποίων ανακοινώνονται στο ευρύ κοινό και στην ακαδημαϊκή επιστημονική κοινότητα μέσω του
εγχώριου και διεθνούς επιστημονικού
τύπου (scientific journals) αλλά και σε
διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Πρακτική / Κλινική Άσκηση Φοιτητών
Σε όλα τα πρακτικά ακαδημαϊκά προγράμματα του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, η πρακτική / κλινική άσκηση
των φοιτητών είναι υποχρεωτική στα
πλαίσια των σπουδών τους. Η ποιότητα και εγκυρότητα της πρακτικής /
κλινικής άσκησης θεωρείται μια από
τις σοβαρότερες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, καθώς αποτελεί
προϋπόθεση τόσο για την ακαδημαϊκή
αποφοίτηση, όσο και για την εξοικείωση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
και την απόκτηση των επαγγελματι-

Αναγνωρισμένες Σπουδές
Το Μητροπολιτικό Κολ λέ γιο προσφέρει στην Ελλάδα αναγνωρισμένα
προγράμματα σπουδών Διεθνών Πανεπιστημίων, τα οποία εμπίπτουν στις
κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων όπως αυτές ορίζονται από την
ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο
Παιδείας.

Διαδικασία & Προϋποθέσεις Εγγραφής
Η ενημέρωση του υποψήφιου φοιτητή
πραγματοποιείται από εξειδικευμένο
ακαδημαϊκό σύμβουλο του Κολλεγίου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοιτητής αποφασίσει να εγγραφεί σε ένα
από τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, οφείλει να συμπληρώσει σχετική αίτηση εγγραφής.
Μετά την αξιολόγηση της αίτησης και
εφόσον αυτή εγκριθεί, ο υποψήφιος
φοιτητής πρέπει να προσκομίσει, μέσα
σε εύλογο χρονικό διάστημα, μία σειρά
υποχρεωτικών δικαιολογητικών. Μετά
την κατάθεση των δικαιολογητικών, οι
υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη με
τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του κάθε
προγράμματος που έχουν επιλέξει.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού
του σταδίου ο υποψήφιος φοιτητής

εγγράφεται επισήμως στο πρόγραμμα
σπουδών της επιλογής του.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
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κών δικαιωμάτων. Στο Μητροπολιτικό
Κολλέγιο, η πρακτική / κλινική άσκηση υλοποιείται με τη συνεργασία των
μεγαλύτερων νοσοκομείων, κέντρων
αποκατάστασης, θεραπευτηρίων και
κλινικών (επιστήμες Υγείας), παιδικούς
σταθμούς, νηπιαγωγεία, κέντρα εκπαίδευσης (Παιδαγωγικές επιστήμες), ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις
και εκδηλώσεις-εκθέσεις (επιστήμες
Τουρισμού) κ.α. Η πρακτική άσκηση
συχνά αποτελεί το εφαλτήριο της μετέπειτα επιτυχημένης επαγγελματικής
πορείας των αποφοίτων μας.
Βασικός στόχος της πρακτικής άσκησης είναι οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη
έμπειρων εκπαιδευτών, να έρθουν σε
επαφή με όσο το δυνατό μεγαλύτερη
γκάμα περιστατικών και περιπτώσεων στο επάγγελμα της επιλογής
τους, προκειμένου να εφοδιαστούν
κατάλληλα με την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, η οποία αργότερα θα
εμπλουτίσει το βιογραφικό τους σημείωμα, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ/BACHELORS
► Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
► Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
► Έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας (4)
► Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης της
Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
► Πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
► Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ/MASTERS
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά
(εκτός του Απολυτηρίου) και επιπλέον:
► Αντίγραφο πρώτου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
► Μία (1) συστατική επιστολή από καθηγητή και μία (1) από εργοδότη (εφόσον υπάρχει εργοδότης)
► Βιογραφικό Σημείωμα

Μετεγγραφές
Οι φοιτητές εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Κολλεγίων και Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής), μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση μετεγγραφής στο Mητροπολιτικό Κολλέγιο, εφόσον το επιθυμούν. Η
αίτηση εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Απολυτήριο Λυκείου ή ΤΕΕ,
αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
που έχουν κατοχυρώσει σε άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα, συστατικές επιστολές, ύλη μαθημάτων, κ.λπ.)
ελέγχεται και αξιολογείται από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το συνεργάζομενο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Απουσίες
Τα προγράμματα σπουδών είναι
πλήρους παρακολούθησης (Full time).
Η παρουσία και η ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών στις παραδόσεις
είναι απαραίτητη. Οι απουσίες δικαιολογούνται με επίσημη βεβαίωση
γιατρού ή εργοδότη και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν
συγκεκριμένο
ποσοστό
των ωρών διδασκαλίας όπως προβλέπεται για κάθε μάθημα.

ΣΧ Ο Λ Η Α Θ ΛΗ Τ ΙΣ ΜΟ Υ

ΣΧ Ο Λ Η Α ΘΛ ΗΤΙ ΣΜ Ο Υ

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος (Personal
Academic Advisor)

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η Γ ΡΑ Μ Μ Η
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

213 33 30 300
mitropolitiko.edu.gr
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