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Mednarodni magistrski programi 

olimpijskih študij in štipendije za športnike 

 

1. Magistrski program »Olimpijske študije, olimpijsko izobraževanje, 

organizacija in vodenje olimpijskih dogodkov« (MSc*) 
  

»Olimpijske študije, olimpijsko izobraževanje, Organizacija in upravljanje olimpijskih prireditev" 
https://ioa.org.gr/masters-degree-programme/ 

 

Oddelek za organizacijo in management športa Fakultete za vede o človekovem gibanju in 

kakovosti življenja Univerze na Peloponezu v sodelovanju z Mednarodno olimpijsko 

akademijo organizira in deluje od študijskega leta 2009-2010 magistrski program z naslovom: 

»Olimpijski študij , olimpijsko izobraževanje, organizacija in vodenje olimpijskih dogodkov«. 

Ta magistrski program je inovacija za mednarodno olimpijsko gibanje. Njegov učni načrt 

temelji na treh stebrih olimpijskega gibanja: izobraževanju, športu in kulturi, ki predstavljajo 

temelj olimpizma in olimpijske pedagogike. 

Program poteka v prostorih Mednarodne olimpijske akademije v antični Olimpiji in v 

prostorih Univerze na Peloponezu v Šparti. V času programa imajo vsi udeleženci možnost 

izkusiti olimpizem, življenje v večkulturnem okolju, kjer se rojevajo posebne vezi prijateljstva 

in medsebojnega spoštovanja. 

Študentje lahko obiskujejo tudi sodoben učni načrt, ki je fleksibilen in temelji na aktualnem 

mednarodnem razvoju ter na lastnih potrebah. Profesorji, raziskovalci in predavatelji z vsega 

sveta, specializirani za olimpijske igre, jih vodijo skozi prehod iz izobraževalne teorije v 

prakso. To poteka, medtem ko so študenti obveščeni o najnovejših novostih neposredno iz 

različnih mednarodnih centrov, centrov za olimpijske študije, Mednarodnega olimpijskega 

komiteja in olimpijskih muzejev. 

Program dokazuje skupno število študentov, 294 študentov iz 98 različnih držav, in njegova 

stalna podpora s strani sponzorjev, kot so Latsis Public Benefit Foundation, Olympiacos FC in 

M/Maritime, ter popolna podpora Olimpijske solidarnosti MOK. 

Lokacija: Mednarodna olimpijska akademija in Univerza na Peloponezu, Grčija, antični Olimp 

O programu: Študentje morajo obiskovati dva semestra predavanj v Grčiji. 

• Prvi semester: september-november 

o Zgodovina in filozofija športa v antiki 

o Moderne olimpijske igre 

o Olimpijska pedagogika: Razvoj in izvajanje programov olimpijske vzgoje v šoli 

o Šport in etika – olimpijska filozofija. 

o Raziskovalne metode v družboslovju in olimpijskih študijah 

 

 

https://ioa.org.gr/masters-degree-programme/
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• Drugi semester: april-junij 

o Olimpijska pedagogika 

o Olimpijske igre in večji športni dogodki: organizacija in vodenje. 

o Športno trženje in olimpijsko sponzorstvo. 

o Izbirni moduli (2 od spodaj): 

- Olimpijsko gibanje in mednarodni odnosi 

- Visoka športna zmogljivost: olimpijski športniki in dvojne kariere 

- Strateško in operativno načrtovanje večjih športnih dogodkov 

- Finančno vodenje športnih organizacij 

- Vloga, organizacija in delovanje olimpijskih muzejev in knjižnic. 

 

• Tretji semester: september-februar (priprava diplomske naloge).  

Zahteve: 

Imetniki diplome iz grških in tujih visokošolskih  izobraževalnih ustanov. 

Priprava, oddaja in predstavitev magistrske nalog. 

Stroški in pristojbine 

Šolnina znaša 3.000,00 EUR za vse tri semestre. Preostanek skupnih stroškov krijejo IOA* in sponzorji: 

nastanitev in polpenzion za devet tednov na semester (trajanje vseh predavanj) v IOA*,  skupinski 

prevoz iz Aten do Olimpa in Šparte, potni stroški za izobraževalne izlete…- 

Obstaja tudi možnost za zagotavljanje štipendij, ki jih ponujajo druge institucije, npr. Olympic 

Solidarity. Število študentov  je omejeno na 40. 

Olympic Solidarity bo nekaterim štipendistom pomagala pri usposabljanju v mednarodnem centru za 

usposabljanje na visoki ravni, s katerim ima Olympic Solidarity sklenjeno pogodbo o storitvah za ta 

program. Sporazumi naj bi športnikom omogočili dostop do treninga v večini priljubljenih športov. 
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2. Magister olimpijskih študij 

 
https://www.dshs-koeln.de/studium/studienangebot/weiterbildungsmaster/ma-olympic-

studies/ 

Glavni cilj edinstvenega študijskega programa »M.A. Olympic Studies« je študentom zagotoviti 

interdisciplinarno znanje o olimpijskem gibanju. Mednarodne pedagoške ekipe z različnih sodelujočih 

univerz poučujejo na seminarjih iz zgodovine športa, športne pedagogike, etike, mednarodnih 

odnosov, medijev/komercializacije in upravljanja športa, vse tesno povezane z olimpijskimi študijami. 

Program naprednega študija izvaja visoko raven, interdisciplinarni kurikulum olimpijskih študij, 

katerega cilj je spodbujati povezave med akademskim in olimpijskim svetom. Program podeljuje 

magisterij iz olimpijskih študij in je zasnovan tako, da olajša zaposlovanje širokega kroga udeležencev 

iz različnih akademskih in poklicnih okolij. 

 

Lokacija:  Nemška športna univerza Köln, Köln, Nemčija 

O programu 

Trajanje: 2 leti (skrajšani delovni čas), 6 modulov – po 6 delovnih dni 

1. Etika, vrednote in olimpijska vzgoja 

2. Olimpijski športniki in elitni šport v tranziciji 

3. Raziskovalne metodologije v olimpijskih študijah 

4. Upravljanje, politika in olimpijske organizacije 

5. Olimpijske igre – mediji in komercializacija 

6. Mednarodni odnosi in olimpijsko gibanje 

7. Diplomsko delo 

Zahteve: 

-  število udeležencev je omejeno na 30 kandidatov 

-  diploma ali enakovredna diploma 

-  dve leti delovnih izkušenj v okolju, ki ustreza interesom olimpijske družine.  

Stroški in pristojbine 

Študij – 5.000 €, možnost zagotavljanja štipendije, ki jih ponuja Olympic Solidarity. Če vas zanimajo 

štipendije, kontaktirajte svoj OKS (Olimpijski komite Slovenije). 

 

  

https://www.dshs-koeln.de/studium/studienangebot/weiterbildungsmaster/ma-olympic-studies/
https://www.dshs-koeln.de/studium/studienangebot/weiterbildungsmaster/ma-olympic-studies/
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3. Erasmus Mundus magistrski študij športne etike in integritete (MAiSI) 

https://www.maisi-project.eu 

MAiSI je redni dveletni »Erasmus Mundus« magistrski študij športne etike in integritete. Inovativen in 

multidisciplinaren, program je katalizator poklica, ki ga v sektorju športne administracije primanjkuje. 

S poudarkom na razvoju etičnih športnih kultur in struktur ter razvoju orodij za izobraževanje o 

športni integriteti in skladnost, MAiSI izvaja šest prestižnih univerz v Evropi in Združenem kraljestvu. 

- Swansea University  ( https://www.swansea.ac.uk/ ) 

- Charles University (CU)  ( Charles University (cuni.cz ) 

- KU Leuven  (  www.kuleuven.be/english/kuleuven/ ) 

- Universitat Pompeu Fabra Barcelona (  www.upf.edu ) 

- Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) ( www.universitaet.uni-mainz.de ) 

- The University of the Peloponnese ( www.uop.gr/en/home-page/history ) 

MAiSI temelji na močnih teoretičnih temeljih in razvoju ključnih kompetenc, potrebnih za razvoj 

strokovnega znanja o športni integriteti. Učenjaki so opremljeni za prepoznavanje etičnih vprašanj, 

vključitev v kritično etično razmišljanje in prevajanje odločitev v etična dejanja na najvišji ravni 

športnega upravljanja in administracije. 

O programu:  4 semestri - 2 leti (redni študij) 

 

Program: 

- Šport kot družbena praksa 

- Raziskovalne metode, znanja in kompetence 

- Osredotočite se na olimpijske in paraolimpijske filozofije, etiko in organizacijo 

- Narava športne etike in etičnih teorij 

- Etika protidopinške politike in prakse 

- Diplomsko delo 

Stroški in pristojbine 

Šolnina: 4 500 € (za državljane EGP) 9 000 € (za državljane zunaj EGP- Evropski gospodarski prostor) 

štipendije: 

- Erasmus Mundus 

- MOK za olimpijce ("MOK - olimpijska solidarnost") 

- Štipendije, ki jih ponujajo druge ustanove za študente iz Afrike in bližnjevzhodne države 

Rok za prijavo 2022-2023 

15. marec 2022 ("MOK – Olympic Solidarity"), 1. april 2022 (za državljane, ki niso državljani EGP) 

1. junij 2022 (za državljane EGP) 

Zahteve: 

- diploma iz katere koli discipline 

- dobro obvladanje angeščine ( govorno in pisno) 

Prvo leto: 

Lokacija: 

1 semester – Leuven, Belgija 

2 semester – Praga, Češka 

Poletna šola – IOA, Antični Olimp, Grčija 

Drugo leto: 

Lokacija: 

3 semester – Mainz, Nemčija ali  Barcelona, 

Španija 

4 semester - Diplomsko delo 

Poletna šola – IOA, Ancient Olympia, Grčija 

https://www.maisi-project.eu/
https://www.swansea.ac.uk/
https://cuni.cz/UKEN-1.html
http://www.kuleuven.be/english/kuleuven/
http://www.upf.edu/
http://www.universitaet.uni-mainz.de/
http://www.uop.gr/en/home-page/history
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4. Magister športne uprave 

 https://www.olympicuniversity.ru/en/web/msa-eng1  

 

RIOU MSA (Master of Sports Administration) je enoletni redni program nadaljnjega strokovnega 

razvoja na področju športnega menedžmenta, ki ga je potrdil Mednarodni olimpijski komite in se 

nahaja v Sočiju v Rusiji. V letih 2017, 2018 in 2019 je bil tečaj MSA uvrščen na drugo mesto med 

vsemi evropskimi podiplomskimi športnimi tečaji in na deseti najboljši tečaj na svetu na lestvici 

podiplomskih športnih tečajev - edini izčrpen vodnik po univerzitetnih tečajih športnega 

menedžmenta, ki ga vodi vplivna britanska "SportBusiness International" revija. 

V skladu z bolonjskim procesom in ruskimi zveznimi državnimi izobraževalnimi standardi RIOU MSA 

vodi do kvalifikacije magistra športne administracije. Z zagotavljanjem te kvalifikacije RIOU obravnava 

potrebo po vodstvenih veščinah, ki jih v športni industriji morda primanjkuje. 

Upravnega magistra športa ne smemo zamenjevati z bolonjskim magistrom. RIOU MSA je diploma 

stalnega izobraževanja, podobna MBA, ki se običajno opravlja poleg bolonjskega magisterija. Iz tega 

razloga program sprejema le študente z diplomo ali magisterijem. 

Glavni cilj programa je ustvariti novo generacijo učinkovitih športnih menedžerjev s strateškimi in 

operativnimi veščinami. 

Tečaj MSA je bil razvit v sodelovanju s priznanimi univerzitetnimi profesorji in izvajalci športnega 

menedžmenta z vsega sveta ter pridobil licenco Zvezne agencije za nadzor izobraževanja in znanosti. 

 

Lokacija: Ruska mednarodna olimpijska univerza, Soči, Rusija 

O programu: 

• Ekonomika sodobnega športa 

• Upravljanje in politika sodobnega športa 

• Raziskovalne metode za športni menedžment 

• Športni posel 

• Trženje in komuniciranje v športu v digitalni dobi 

• Tečaj pripravništva za vodenje športnih organizacij 

• Disertacija (pisanje in zagovor) 

Rok za prijavo 

Za mednarodne kandidate, ki potrebujejo vizum za vstop v Rusijo – 15. avgust 2022 

Za ostale kandidate, ki ne potrebujejo vizuma – 5. september 2022 

Zahteve: 

-  veljavno potrdilo o angleškem jeziku, ki izpolnjuje zahteve minimalne stopnje C1 

- dokument o izobrazbi (npr. diplomo) 

Možnosti za štipendije: 

• FISU štipendija (1 študent) 

• Olimpijska štipendija Fundacije Vladimirja Potanina: Rok za oddajo celotnega prijavnega paketa: 

31. julij 2022 

• ANOC* štipendija (3 študenti)  

RIOU ostaja zavezan zagotavljanju vizumske podpore svojim študentom in slediti vsem zahtevanim 

zdravstveni ukrepi v kampusu. Štipendije krijejo šolnino, stroške bivanja kot pa tudi nekaj mesečnega 

nadomestila, ANOC bo krijejo stroške letalskih vozovnic v gospodarstvu (vse ostalo stroške krije 

študent). 

Rok: 31. marec 2022  

https://www.olympicuniversity.ru/en/web/msa-eng1
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5. Magistrski program »Dream Together« 

https://dtm.snu.ac.kr/ 

»Dream Together Master«, ki ga izvaja podiplomski program globalnega športnega menedžmenta na 

nacionalni univerzi v Seulu, zagotavlja integriran in osredotočen pristop k študiju športnega 

menedžmenta. Naše izjave o viziji, poslanstvu in vrednotah so temelj »Dream Together Master«. 

Poslanstvo: 

- Spodbujati globalni razvoj športa z izobraževanjem mednarodnih športnih administratorjev 

- Vzpostaviti globalno športno mrežo 

Temeljne vrednote: 

- Delitev in odličnost 

Vizija: 

- Globalna platforma za izobraževanje, raziskave in mreženje v športnem managementu 

Lokacija: 

Globalni podiplomski program za upravljanje športa, Nacionalna univerza v Seulu, Seul, Južna Koreja 

O programu : 

- Semestri - 2 leti (redni) 

Učni načrt:  

- Razumevanje športa 

- Upravljanje športnih dogodkov 

- Športna organizacija in upravljanje 

- Športno trženje in sponzorstvo 

- Športna znanost in tehnologija 

- Športne finance in ekonomija 

- Športni mediji in komunikacija 

- Športno pravo in arbitraža 

- Razvoj in sodelovanje športa 

- Mednarodni športni menedžment 

Usposabljanje spretnosti: 

- Usposabljanje za vodenje 

- Komunikacijsko usposabljanje 

- Pouk korejskega jezika na SNU Language Education Institute 

- Timski projekt  

Možnosti za štipendije: 

- Dream Together Master ponuja polne štipendije (šolnina, življenjski stroški, letalske karte, 

zdravstveno zavarovanje, izleti) 

- FISU Dream Together Master štipendija. 

- Štipendijski program ANOC 

Zahteve: 

- nekdanji in sedanji športni administratorji ali športniki 

- prosilec in oba starša - prosilec mora biti ne korejec 

- diploma ali višja (v kateri koli polje) 

- zadostno obvladovanje angleščine (govorno in pisno ) 

- potencial in strast do športnega menedžmenta 

 

Prijave:  -  od avgusta 2022 do decembra 2024. Rok – 31. marec 2022  

https://dtm.snu.ac.kr/
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6. Magistrski program športa in olimpijskih študij 
 

www.tias.tsukuba.ac.jp/tias2/ 

 

Mednarodna akademija za športne študije Tsukuba (TIAS) je na Univerzi v Tsukubi od leta 2015 

ustanovila študijski program športnih olimpijskih iger v okviru podiplomske šole za celovite 

humanistične vede. Rezultat je razvoj človeških virov, ki lahko zagotovijo vodilno vlogo v svetu športa, 

številni diplomanti TIAS-a so aktivni na različnih področjih svetovnega športnega bratstva. Z različnimi 

aktivnostmi je TIAS razširil in okrepil mrežo z mednarodnimi športnimi organizacijami, kot sta MOK in 

IPC, ter s športom povezanimi organizacijami in združenji v vsaki državi. 

Z reorganizacijo podiplomske šole na Univerzi v Tsukubi od leta 2020 se bo edini program športne 

olimpijske diplome na Japonskem ponovno rodil kot: 

- Magistrski program športa in olimpijskih študij 

- Študijski programi iz celovitih humanističnih ved 

- Podiplomska šola za celovite humanistične vede . 

 

TIAS, dediščina olimpijskih in para olimpijskih iger v Tokiu 2020, bo nadaljeval svoje dinamične 

dejavnosti kot osnova za mednarodni razvoj človeških virov v športu. Učimo se skupaj s tem novim 

študijskim programom in bodimo aktivni v svetu športa po vsem svetu. Prizadevanje bo vodilo v 

nadaljnjo krepitev in širitev globalne mreže TIAS. 

O programu 

Lokacija: Tsukuba Mednarodna akademija za športne študije (TIAS). Tsukuba, Japonska. 

Trajanje: 2 leti (redni študij)  

- Olimpijsko in para olimpijsko izobraževanje 

- Športno upravljanje (športno poslovanje, politika in upravljanje) 

- Poučevanje, inštruiranje 

- Japonska kultura  

Stroški in pristojbine 

Stroški izpitov: 

- 7.000 jpy za prvi pregled dokumenta 

- 23.000 jpy za drugi ustni izpit (~290 $) 

Pristojbina: -  282.000 jpy (nepovračljivo) (~2 708 $) 

Šolnina: 535.800 jpy (letna) (~ 5 100 $) 

Štipendija: Univerza v Tsukubi je zagotovila štipendijo v višini približno 70.000 jenov, na mesec 

upravičenim prejemnikom v programu TIAS 2.0 program. 

  

http://www.tias.tsukuba.ac.jp/tias2/
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