ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ελληνικών Πανεπιστημίων με ειδικότητα καλαθοσφαίρισης
κατατάσσονται στους Πτυχιούχους προπονητές Α΄ Κατηγορίας
2.
Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ξένων Πανεπιστημίων με ειδικότητα καλαθοσφαίρισης, αφού
αξιολογηθεί το πρόγραμμα σπουδών τους, κατατάσσονται στους υποψηφίους Α΄ Κατηγορίας. Σε
περίπτωση που στο πρόγραμμα σπουδών τους υπολείπονται μαθήματα, από τα αντίστοιχα
προγράμματα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων, τότε οι υποψήφιοι υποχρεούνται να
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στα μαθήματα αυτά πριν την αναγνώριση των πτυχίων
τους.
3. Πτυχιούχοι Σχολών Προπονητών Ελλάδας αναγνωρίζονται στο επίπεδο της κατηγορίας
των πτυχίων τους.
4.
Πτυχιούχοι Σχολών Προπονητών άλλων χωρών αναγνωρίζονται, αφού αξιολογηθεί το
πρόγραμμα σπουδών τους. Αυτοί κατατάσσονται ανάλογα με τις σπουδές τους σε κάποια
κατηγορία ή απορρίπτονται εάν το επίπεδο σπουδών τους είναι ανεπαρκές και καλούνται, εάν
έχουν τα προαπαιτούμενα προσόντα, να παρακολουθήσουν την Σχολή Γ΄ Κατηγορίας.
5. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίων Ελλάδας ή άλλης χώρας, χωρίς όμως ειδικότητα
καλαθοσφαίρισης, μπορούν να παρακολουθήσουν την Σχολή Γ΄ Κατηγορίας. Στην περίπτωση
αυτή δύνανται να αναγνωρισθούν όλα τα θεωρητικά μαθήματα του πτυχίου τους, που έχουν
σχέση με την προπονητική, όπως εργοφυσιολογία, αθλητική ψυχολογία, αθλητική παιδαγωγική,
αθλητικό δίκαιο, φυσιοθεραπεία κλπ, κατόπιν αξιολόγησης του περιεχόμενο των
προαναφερομένων μαθημάτων.
6.

Αντιστοιχία αναγνώρισης σπουδών από ΚΥΣΑΤΣ

Σημείωση 2: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
Καλαθοσφαιριστές με μακρά ευδόκιμη παρουσία στην εθνική ομάδα Ανδρών Κύπρου, σε ένδειξη
αναγνώρισης των υπηρεσιών τους, αλλά και για αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας τους από τη
μακρόχρονη υψηλού επιπέδου αγωνιστική και προπονητική τους εμπειρία και δράση, κατ’ εξαίρεση
κατατάσσονται πτυχιούχους της Α΄ Κατηγορίας, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:




Να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Να έχουν άνω των 25 επίσημων διεθνών συμμετοχών
Να έχουν παρακολουθήσει και αξιολογηθεί επιτυχώς ως πτυχιούχοι της Σχολής Γ΄ Κατηγορίας

Να έχουν εκπονήσει διπλωματική εργασία, που προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Α΄
Κατηγορίας, στα χρονικά πλαίσια που διαρκεί η Σχολή Α΄ Κατηγορίας, στην οποίαν έχουν εγγραφεί ως
υποψήφιοι. Νοείται ότι ούτοι θα παρακολουθήσουν και τα αντίστοιχα μαθήματα συγγραφής
Διπλωματικής εργασίας και θα καταβάλουν και τα δίδακτρα που αναλογούν στα μαθήματα που θα
παρακολουθήσουν

