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Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2019-2020 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ  

ΠΟΟΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ –ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
Β’ ΚΤΚΛΟ ΑΙΣΗΕΩΝ 

 
Το Τμιμα Στατιςτικισ και το Τμιμα Λογιςτικισ & Χρθματοοικονομικισ του Οικονομικοφ 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν διοργανϊνουν το Διατμθματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν 
Σπουδϊν ςτθν «Ποςοτικι Διαχείριςθ Αναλογιςτικοφ και Χρθματοοικονομικοφ Κινδφνου» που ζχει 
ωσ αντικείμενο τθν παροχι ειδικευμζνων γνϊςεων μεταπτυχιακοφ επιπζδου ςε πτυχιοφχουσ 
Ελλθνικϊν και αναγνωριςμζνων ξζνων ΑΕΙ ςτουσ βαςικοφσ τομείσ Διαχείριςθσ Αναλογιςτικοφ και 
Χρθματοοικονομικοφ Κινδφνου με ζμφαςθ ςτισ Ποςοτικζσ Μεκόδουσ. Το πρόγραμμα επικεντρϊνει 
ςτα ακόλουκα γνωςτικά πεδία (1) Στοχαςτικι και ςτατιςτικι μοντελοποίθςθ χρθματοοικονομικοφ, 
αςφαλιςτικοφ και αναλογιςτικοφ κινδφνου (2) Τεχνικζσ διαχείριςθσ κινδφνου (3) Τεχνικζσ επιλογισ 
χρθματοοικονομικϊν και αςφαλιςτικϊν χαρτοφυλακίων. 

 
1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρϊτου κφκλου ςπουδϊν Πανεπιςτθμίων τθσ 

θμεδαπισ ι ομοταγϊν, αναγνωριςμζνων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. 
Δικαίωμα αίτθςθσ ζχουν και οι τελειόφοιτοι, οι οποίοι - εφόςον γίνουν δεκτοί - ζχουν 
δυνατότθτα εγγραφισ ςτο ΠΜΣ εφόςον ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ ζωσ και τθν 
εξεταςτικι περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019. 

2. Οι υποψιφιοι υποβάλλουν τθν αίτθςι τουσ ςτθ Γραμματεία Μεταπτυχιακϊν και 
Διδακτορικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ Πλθροφορίασ. Τα 
κριτιρια επιλογισ των υποψθφίων ορίηονται ςτθν προκιρυξθ και περιλαμβάνουν, 
ενδεικτικά: βακμό πτυχίου, βακμολογία ςε προπτυχιακά μακιματα ςχετικά με τα μακιματα 
του ΔΠΜΣ, επιςτθμονικζσ εργαςίεσ, τυχόν εργαςιακι εμπειρία, κακϊσ και ποιοτικά κριτιρια, 
όπωσ (ενδεικτικά): πανεπιςτιμιο και τμιμα προζλευςθσ, είδοσ ερευνθτικισ ι/και 
επαγγελματικισ εμπειρίασ, γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, γνϊςθ άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ, 

προςωπικι ςυνζντευξθ, ςυςτατικζσ επιςτολζσ από μζλθ ΔΕΠ ι/και εργοδότεσ. Η διαδικαςία 
επιλογισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν είναι θ ακόλουκθ:  

i. Ο Διευκυντισ του ΠΜΣ καταρτίηει κατάλογο όςων ζχουν υποβάλει αίτθςθ και 
απορρίπτει όςουσ δεν πλθροφν τα ελάχιςτα κριτιρια (π.χ. απόφοιτοσ μθ ςχετικοφ 
τμιματοσ κλπ.).  

ii. Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Υποψθφίων καλεί ςε ςυνζντευξθ όςουσ υποψιφιουσ 
απζμειναν.  

iii. Διεξάγονται εςωτερικζσ εξετάςεισ, εάν αυτό κρικεί αναγκαίο.  



iv. Ιεραρχοφνται οι υποψιφιοι και θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν τελικι επιλογι.  
v. Ο τελικόσ πίνακασ επιτυχόντων και επιλαχόντων επικυρϊνεται από τθ Συνζλευςθ 

του Τμιματοσ.  
3. Η χρονικι διάρκεια του ΠΜΣ ορίηεται ςε πζντε (5) εξάμθνα, περιλαμβανομζνθσ τθσ 

εκπόνθςθσ τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ.  
4. Η παρακολοφκθςθ των διαλζξεων και των εργαςτθρίων είναι υποχρεωτικι. Το 

ςφνολο των Πιςτωτικϊν Μονάδων (ΠΜ) του ΠΜΣ είναι ενενιντα (90 ECTS). Για τθν ε-
πιτυχι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ απαιτείται θ επιτυχισ παρακολοφκθςθ 12 
μακθμάτων (60 ECTS). Στο πζμπτο εξάμθνο οι φοιτθτζσ εκπονοφν τθ διπλωματικι 
εργαςία (30 ΕCTS). H διπλωματικι εργαςία είναι υποχρεωτικι.  

5. Η παρακολοφκθςθ του ΠΜΣ ςυνεπάγεται καταβολι τελϊν φοίτθςθσ. Για το ακαδθ-
μαϊκό ζτοσ 2019-20 τα τζλθ φοίτθςθσ ανζρχονται ςε 6.800€ ανά φοιτθτι και κατα-
βάλλονται τμθματικά.  

6. Σε επιλεγμζνουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ χορθγοφνται υποτροφίεσ ωσ εξισ: 

 Τποτροφία επίδοςθσ: Χορθγείται με βάςθ αποκλειςτικά και μόνο τθν επίδοςθ των 
φοιτθτϊν ςτα μακιματα των τεςςάρων εξαμινων του ΠΜΣ.  

 Τποτροφία βάςει οικονομικών κριτθρίων: Απαλλάςςονται πλιρωσ από τα τζλθ 
φοίτθςθσ οι φοιτθτζσ του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό ειςόδθμα (εφόςον διακζ-
τουν ίδιο ειςόδθμα) και το οικογενειακό διακζςιμο ιςοδφναμο ειςόδθμα δεν υπερ-
βαίνουν αυτοτελϊσ, το μεν ατομικό το εκατό τοισ εκατό (100%), το δε οικογενειακό 
το εβδομιντα τοισ εκατό (70%) του εκνικοφ διάμεςου διακζςιμου ιςοδφναμου ει-
ςοδιματοσ, ςφμφωνα με τα πιο πρόςφατα κάκε φορά δθμοςιευμζνα ςτοιχεία τθσ 
Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι απαλλαςςόμενοι φοιτθτζσ δεν 
ξεπερνοφν το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυνολικοφ αρικμοφ των 
φοιτθτϊν που ειςάγονται ςτο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιοφχοι υπερβαίνουν το ποςοςτό του 
προθγοφμενου εδαφίου, επιλζγονται με ςειρά κατάταξθσ ξεκινϊντασ από αυτοφσ 
που ζχουν το μικρότερο ειςόδθμα. Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου 
λαμβάνονται υπόψθ τα ειςοδιματα του τελευταίου φορολογικοφ ζτουσ για το 
οποίο κατά το χρόνο τθσ επιλογισ ςτο ΠΜΣ ζχει ολοκλθρωκεί  θ εκκακάριςθ φό-
ρου. Η αίτθςθ για απαλλαγι από τα τζλθ φοίτθςθσ υποβάλλεται φςτερα από τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των φοιτθτϊν του Π.Μ.Σ. 

7. Αρικμόσ κζςεων φοιτθτϊν: Είκοςι τρεισ (23). 
8. Τα μακιματα αναμζνεται να αρχίςουν τθν πρϊτθ εβδομάδα του Οκτωβρίου 2019. 
9. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα  

https://e-graduate.applications.aueb.gr τα εξισ: 
i. Αίτθςθ. 

ii. Πρόςφατθ φωτογραφία.  
iii. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιοφχοι). Οι τελειόφοιτοι πρζπει να υποβάλουν διλωςθ 

του Ν. 1599/86 ότι θ αποδοχι τουσ γίνεται με τθν αίρεςθ τθσ απόκτθςθσ πτυχίου 
μζχρι και τθν εξεταςτικι περίοδο του Σεπτζμβρθ που ακολουκεί.  

iv. Οι υποψιφιοι από ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ πρζπει να προςκομίςουν 
πιςτοποιθτικό αντιςτοιχίασ και ιςοτιμίασ από το ΔΟΑΣΑΠ.  

v. Αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ όλων των ετϊν ςπουδϊν.  
vi. υςτατικζσ επιςτολζσ (αποςτζλλονται/παραδίδονται ςε κλειςτό φάκελο ςτθ 

Γραμματεία).  
vii. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, με αναφορζσ ςε τυχόν δθμοςιευμζνεσ 

επιςτθμονικζσ εργαςίεσ και ςε ενδεχόμενθ ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία. 

https://e-graduate.applications.aueb.gr/


viii. φντομθ ζκκεςθ ενδιαφερόντων, ςτθν οποία να αναφζρονται οι λόγοι για τουσ 
οποίουσ ενδιαφζρεται ο υποψιφιοσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ.  

ix. Αποδεικτικό καλισ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλώςςασ, που αποδεικνφεται με 
κατάλλθλο πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ. Όςοι δεν προςκομίςουν τζτοιο 
πιςτοποιθτικό ενδζχεται να εξεταςτοφν ςτθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ.  

Διευκρινίηεται ότι όλα τα παραπάνω ζγγραφα κατατίκενται θλεκτρονικά ςτθ 
Γραμματεία μζςω τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ (επιςφναψθ αρχείων) και ςτθ ςυνζχεια, 
εφόςον ο υποψιφιοσ γίνει δεκτόσ ςτο Πρόγραμμα, κα κατακζςει τα εκτυπωμζνα 
αντίγραφα που κα του ηθτθκοφν. 

10. Καταλθκτικι θμερομθνία αιτιςεων: Σετάρτθ 25 επτεμβρίου 2019. 
11. Οι ςυνεντεφξεισ προγραμματίηεται να πραγματοποιθκοφν άμεςα μζχρι τζλοσ 

Σεπτεμβρίου 2019. Στθ ςυνζχεια, κα καταρτιςκεί πίνακασ επιτυχόντων και 
ενδεχομζνωσ επιλαχόντων και κα παραςχεκεί ολιγοιμερθ προκεςμία, προκειμζνου οι 
επιτυχόντεσ να κατοχυρϊςουν τθ κζςθ τουσ ςτο ΠΜΣ. Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ 
αυτισ, θ κατάςταςθ των επιτυχόντων μπορεί να ςυμπλθρωκεί από τθν κατάςταςθ 
επιλαχόντων. Η οριςτικοποίθςθ του καταλόγου των φοιτθτϊν που γίνονται δεκτοί ςτο 
πρόγραμμα κα γίνει μζχρι τα τζλθ Σεπτεμβρίου 2019. Επιςθμαίνεται ότι το ποςό που 
καταβάλλεται για τθν κατοχφρωςθ τθσ κζςθσ (500€) ςτο Πρόγραμμα δεν επιςτρζ-
φεται ςτον υποψιφιο, εκτόσ εάν γίνει δεκτι από το ΠΜΣ θ αίτθςι του για απαλλαγι 
διδάκτρων λόγω οικονομικϊν κριτθρίων (βλ. παραπάνω, παράγραφοσ 6).  

12. Κάκε αίτθςθ για το ΠΜΣ αξιολογείται ανεξάρτθτα από αιτιςεισ που τυχόν ζχουν υπο-
βλθκεί ςε άλλα ΠΜΣ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

13. Για διευκρινίςεισ και περαιτζρω πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευ-
κφνονται ςτθ Γραμματεία Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ευελπίδων 47Α & Λευκάδοσ 33, 
7οσ όροφοσ, Γραφείο 706, κα Αργυρϊ Σμυρνάκθ, τθλ. 2108203681, και κα Μάρω 
Χρυςανκοποφλου, τθλ. 210-8203692, e-mail: masterst@aueb.gr). Αναλυτικό πλθρο-
φοριακό υλικό είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜΣ https://aueb-
analytics.wixsite.com/msc-stats/gr. 

 
 

Ακινα, 11 Σεπτεμβρίου 2019 
 

 
 

Ο Διευκυντισ 
 
 
 
 
 

Κακθγθτισ Ακανάςιοσ Γιαννακόπουλοσ 
 
 

 
 

Ο Πρφτανθσ 
 
 
 
 
 

Κακθγθτισ Εμμανουιλ Α. Γιακουμάκθσ  

 
* Οι υπογραφέσ υπάρχουν ςτο πρωτότυπο που  

βρίςκεται ςτο αρχείο τησ Γραμματείασ 
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