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Αγαπητοί Συνάδελφοι,          
 
Σας υπενθυμίζουμε πως η προθεσμία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διεθνή 
Διοίκηση Αθλητισμού λήγει στις 6 Αυγούστου 2021. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να 
κάνετε αίτηση για υποτροφία στείλτε ε μαιλ στην κα Dega Niamky. Μπορείτε να 
επικοινωνήσετε στο pgc@worldacademysport.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με αυτό το ΜΠ 
 
  
Σύνοψη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: Μεταπτυχιακός Τίτλος, Διεθνής Διοίκηση 
Αθλητισμού  
Αυτό το πρόγραμμα αναπτύχθηκε και υλοποιείτε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του 
Λονδίνου. Χορηγείτε ΜΙΑ ολόκληρη υποτροφία και ΠΕΝΤΕ 25% χορηγίες στους 
κατάλληλους υποψηφίους. Μπορείτε να δείτε τους φοιτητές που φοιτούν εδώ : 
https://istudy.sport/pgc-students. 
****ΠΡΟΣΟΧΗ**** Κριτήρια για το Πρόγραμμα απόκτησης του Μεταπτυχιακού Τίτλου 
 
Οι υποψήφιοι για την υποτροφία για το ΜΠ στη ΔΔΑ, θα πρέπει να πληρούν τα 
παρακάτω κριτήρια:  

 
•          Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών  (π.χ. bachelor) ΄ή να έχουν  5-8 χρόνια συναφή 
εργασιακή εμπειρία και επαγγελματικές αναφορές  
 
•         Να κατέχουν την Αγγλική σε επίπεδο γνώσης που να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 
συνολικό επίπεδο 6.5 IELTS και 6.0 IELTS  στα γραπτά ή με ισότιμο πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας 
 
Προθεσμία: 
 
Πρόσληψη Σεπτέμβριος 2021  

Υποτροφίες και υποβολή αιτήσεων στο Πανεπιστήμιο του 
Λονδίνου από :  

15 Μαϊου  

Προθεσμία Υποτροφίες και υποβολή αιτήσεων στο 
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου έως : 

6 Αυγούστου  

Προθεσμία καταβολής Διδάκτρων (σε περίπτωση που 
απαιτείτε) έως  :  

1 Σεπτέμβρη 

   
Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα απόκτησης Πιστοποίησης Παγκόσμια Ακαδημία Αθλημάτων 
2021 είναι ακόμα ανοικτό για τις ενδιαφερόμενες Ομοσπονδίες: 

 
Σύνοψη προγράμματος: ΠΑΑ πιστοποίηση Αθλητών  
100 υποτροφίες χορηγούνται σε κάθε Εθνική Ομοσπονδία αξίας 40 USD ανά υποτροφία  
ΔΕΝ  χορηγούμε πρόσβαση σε κάθε αθλητή χωριστά, κάθε ενδιαφερόμενη ομοσπονδία που 
ενδιαφέρετε για το πρόγραμμα, παρακαλώ να αποστείλει e mail για να αποκτήσει πρόσβαση 
που θα τη μοιραστεί με τους αθλητές της, Παρακαλώ στείλτε αίτηση να συμμετέχετε στο 
πρόγραμμα υποτροφιών Πιστοποίησης Αθλητών στον κύριο Lei Liang στο 
Lei.Liang@unitedworldwrestling.org και athletecert@worldacademysport.com. Παρακαλώ 
σημειώστε πως οι κωδικοί πρόσβασης για το ΠΑΑ πιστοποίηση Αθλητών πρέπει να 
εξαργυρωθούν έως τις  31 Δεκεμβρίου  2021. 
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Στη συνεργασία μας με την Παγκόσμια Ακαδημία των Αθλημάτων ελπίζουμε πως αυτό το 
πακέτο σας είναι χρήσιμο καθώς όλοι μας περνάμε  δύσκολους καιρούς αυτήν την περίοδο. 
Σας ενθαρρύνουμε σθεναρά να επωφεληθείτε αυτής της πρωτοβουλίας.  
 
  
Με τιμή , 
  
Τμήμα Ανάπτυξης Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πάλης  
  
unitedworldwrestling.org 
  

http://unitedworldwrestling.org/


From: Development | United World Wrestling <development@unitedworldwrestling.org> 
Sent: 05 July 2021 10:33 
To: World | United World Wrestling <world@unitedworldwrestling.org> 
Subject: Reminder: United World Wrestling/World Academy of Sport/2021 Programs open 
for applications  

  
Dear colleagues,          
  
A kind reminder that the application deadline of the Postgraduate Certificate, 
International Sports Management is the 6th of August 2021. Please email Ms. Deqa 
Niamkey at deqa.niamkey@unitedworldwrestling.org if you are interested in applying for a 
scholarship. You may contact pgc@worldacademysport.com for more details about this PG 
Cert program. 
  
Program overview: Postgraduate Certificate, International Sports Management  
This program is developed and delivered in conjunction with the University of London. One 

full scholarship and FIVE 25% scholarships are offered to the suitable candidates. You can 

view the current students here https://istudy.sport/pgc-students. 
****IMPORTANT**** Eligibility for the Postgraduate Certificate program  
  
To be eligible to receive the scholarship for the PGCert ISM, applicants should: 
  
•          Have an existing undergraduate degree (eg bachelor degree) or a minimum of 5 - 8 
years of relevant work experience and professional references.  
•         An English language level of IELTS: at least 6.5 overall, with 6.0 in the written test or 
other equivalent proficiency certification. 
  
Deadlines 
  
September 2021 Intake 

Scholarship and UOL Application Submission Opens 15 May 

Scholarship and UOL Application Submission Deadline 6 August  

Tuition payment deadline (if applicable) 1 September 
  
  
In addition, the World Academy of Sport 2021 Athlete Certificate program is still open for 
interested federations: 
  
Program overview: WAoS Athlete Certificate  
100 Scholarships are offered to each National Federation valued of 40 USD per scholarship.  
We do NOT provide access to individual athlete, any federation is interested in this program, 
please email us to obtain the access to be shared with your athletes.Please send your request 
to participate in the Athlete Certificate scholarship programme to Ms. Lei Liang at 
Lei.Liang@unitedworldwrestling.org and athletecert@worldacademysport.com . Please note 
that the log-in codes for the WAoS Athlete Certificates need to be redeemed prior to 31 
December 2021. 

  
In our partnership with WAoS we do hope that this package is useful to you as everyone 
navigates through the current times. We highly encourage you to take advantage of this 
initiative.  
  
Best Regards, 
  
UWW Development Team 
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