Αζήλα, 18/07/2018

Πποκήπςξη Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ
Τμήμαηορ Οικονομικών Επιζηημών ΕΚΠΑ
«Εθαπμοζμένη Διασείπιζη Κινδύνων»/ “Applied Risk Management”

Τν Τκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
δπλάκεη ηεο απφ 9-7-2018 θαη Αξ.Πξση: 115615/Ε1 απφθαζεο Ίδξπζεο Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4485/17 (Α΄114)
νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (ΠΜΣ) ην νπνίν απνλέκεη
Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Σπνπδψλ κε ηίηιν «Εθαπμοζμένη Διασείπιζη Κινδύνων»/ “Applied Risk
Management” κε ηηο εμήο εηδηθεχζεηο:
I.

Διασείπιζη Κεθαλαίων και Κινδύνων/ Risk Management
 ΘΔ1: Φξεκαηννηθνλνκηθά θαη Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ/ Finance and Risk Management
 ΘΔ2: Πνζνηηθέο Μέζνδνη θαη Υπνινγηζηηθά Σπζηήκαηα/ Quantitative methods in
Finance
 ΘΔ3: Δηδηθά Θέκαηα Αγνξψλ θαη Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ/ Special Topics in Financial
Markets and Risk Management
 ΘΔ4: Μαθξννηθνλνκία θαη Φξεκαηνπηζησηηθφ Σχζηεκα/ Macroeconomics and
Financial System
 ΘΔ 5: Γηπισκαηηθή Δξγαζία/ Dissertation thesis

II.

Εζωηεπικόρ Έλεγσορ/ Internal Audit
 ΘΔ 1:Φξεκαηννηθνλνκηθή γηα Σηειέρε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ/ Finance for internal
auditors
 ΘΔ 2: Δηζαγσγή ζηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν/ Introduction to Internal Audit
 ΘΔ 3: Πξαθηηθέο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Η/ Internal Audit Practices I
 ΘΔ 4: Πξαθηηθέο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ΗΗ/ Internal Audit Practices II
 ΘΔ 5: Γηπισκαηηθή Δξγαζία/ Dissertation Thesis

Οη Θεκαηηθέο Δλφηεηεο παξέρνληαη απφ ηνλ Οθηψβξε έσο ηνλ Μάην θαη πεξηιακβάλνπλ επηκέξνπο
καζήκαηα, ηα νπνία δηαξζξψλνληαη ζε εμάκελα. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
Σπνπδψλ (ΓΜΣ) ηεο θάζε εηδίθεπζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε επηηπρήο παπακολούθηζη ηεζζάπων

Θεμαηικών Ενοηήηων ηεο εηδίθεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο
Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα νξίδεηαη γηα ην ΠΜΣ ζε ηέζζεξα εψο νθηψ (4-8) αθαδεκατθά εμάκελα, ζε εηήζηα
βάζε, αλάινγα κε ηε κνξθή πιήξνπο ή κεξηθήο θνίηεζεο.
Σπγθεθξηκέλα:
 Ππόγπαμμα πλήποςρ θοίηηζηρ: Ζ θνίηεζε δηαξθεί ηέζζεξα αθαδεκατθά εμάκελα (δχν έηε
γηα φιεο ηηο εηδηθεχζεηο)
 Ππόγπαμμα μεπικήρ θοίηηζηρ: Γηα φιεο ηηο εηδηθεχζεηο ε θνίηεζε κπνξεί λα είλαη κεξηθή θαη
λα δηαξθεί κέρξη νθηψ αθαδεκατθά εμάκελα. Οη πξνυπνζέζεηο έληαμεο γηα κεξηθή θνίηεζε
ξεηά αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Σπνπδψλ.
Ζ δηδαζθαιία ησλ δηαιέμεσλ γίλεηαη δηα δψζεο θαη κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο. Τα καζήκαηα δηεμάγνληαη ζηελ ειιεληθή θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα, θαηφπηλ ζρεηηθήο
απφθαζεο ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο (ΣΔ) ηνπ ΠΜΣ γηα ηελ θάζε εηδίθεπζε. Δηδηθφηεξα, ε
εηδίθεπζε ζηνλ Εσωτερικό Έλεγχο δηεμάγεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ αγγλική γλώζζα.
Οη ηίηινη απνλέκνληαη απφ ην Τκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΔΚΠΑ.
Σην ΠΜΣ «Δθαξκνζκέλε Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ»/“Applied Risk Management” γίλνληαη δεθηνί
θάηνρνη ηίηινπ Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ ή αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηνλ
ΓΟΑΤΑΠ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Γίλνληαη επίζεο δεθηνί σο ππεξάξηζκνη ππφηξνθνη θαη κέιε ησλ
θαηεγνξηψλ ΔΔΠ, ΔΓΗΠ θαη ΔΤΔΤ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξ. 34 ηνπ Ν.4485/17.
Τν πξνβιεπφκελν ηέλορ θοίηηζηρ αλέξρεηαη ζηα 850 εςπώ αλά Θεκαηηθή Δλφηεηα.
*Απαλλάζζονηαι από ηα ηέλη θοίηηζηρ οι θοιηηηέρ ηος ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίηερ ηηρ Εςπωπαϊκήρ
Ένωζηρ, ηων οποίων ηο αηομικό ειζόδημα, εθόζον διαθέηοςν ίδιο ειζόδημα, και ηο οικογενειακό
διαθέζιμο ιζοδύναμο ειζόδημα δεν ςπεπβαίνοςν αςηοηελώρ, ηο μεν αηομικό ηο εκαηό ηοιρ εκαηό (100%),
ηο δε οικογενειακό ηο εβδομήνηα ηοιρ εκαηό (70%) ηος εθνικού διάμεζος διαθέζιμος ιζοδύναμος
ειζοδήμαηορ, ζύμθωνα με ηα πλέον ππόζθαηα κάθε θοπά δημοζιεςμένα ζηοισεία ηηρ Ελληνικήρ
Σηαηιζηικήρ Απσήρ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αςηή παπέσεηαι για ηη ζςμμεηοσή ζε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε
κάθε πεπίπηωζη, οι απαλλαζζόμενοι θοιηηηέρ δεν ξεπεπνούν ηο ποζοζηό ηος ηπιάνηα ηοιρ εκαηό (30%)
ηος ζςνολικού απιθμού ηων θοιηηηών πος ειζάγονηαι ζηο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούσοι ςπεπβαίνοςν ηο
ποζοζηό ηος πποηγούμενος εδαθίος, επιλέγονηαι με ζειπά καηάηαξηρ ξεκινώνηαρ από αςηούρ πος έσοςν
ηο μικπόηεπο ειζόδημα (άπ. 35, παπ. 2, Ν.4485/17).
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία απαιιαγήο ησλ δηδάθηξσλ ησλ ππνςεθίσλ θνηηεηψλ ζα γίλεη ζε
κεηαγελέζηεξν ρξφλν, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ αηηήζεσλ.
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Τα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά είλαη:
1. Αίηεζε Σπκκεηνρήο
2. Βηνγξαθηθφ Σεκείσκα
3. Αληίγξαθν/α πηπρίνπ ή βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ
4. Γεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, εάλ ππάξρνπλ
5. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εάλ ππάξρνπλ
6. Φσηνηππία δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο
7. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο
8. Πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο αγγιηθήο/ γαιιηθήο/ γεξκαληθήο γιψζζαο επηπέδνπ Β2
9. Πηζηνπνηεηηθφ αληηζηνηρίαο θαη ηζνηηκίαο απφ ηνλ ΓΟΑΤΑΠ, ζχκθσλα κε ην αξ.34, παξ. 7 ηνπ Ν.4485/17
γηα θνηηεηέο απφ ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο.

Οη αηηήζεηο καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜΣ,
ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε: appliedriskmgt@econ.uoa.gr ή ηαρπδξνκηθά ζηε δηεχζπλζε:
Γξππάξεην Μέγαξν, Σνθνθιένπο 1 &
Αξηζηείδνπ
105 59 Αζήλα, 5νο φξνθνο, γξ. 504

Αηηήζεηο γίλνληαη δεθηέο καηά ηα διαζηήμαηα από 20/7/2018-05/08/2018 και από 20/08/201805/09/2018. Ωο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.
Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ γηα ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Π.Μ.Σ. παξνπζηάδνληαη ζηε ηζηνζειίδα
ηνπ ΔΚΠΑ http://appliedriskmanagement.econ.uoa.gr/. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα
θαιείηε ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.Σ., ζηα ηειέθσλα: 210 3689465 θαη 210 3689433 απφ Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή 09.00-15.00.
* Εν αναμονή ηηρ δημοζίεςζηρ ΦΕΚ η πποκήπςξη δημοζιεύεηαι καηόπιν ηηρ από 18/07/2018 απόθαζηρ
ηηρ Σςνέλεςζηρ Τμήμαηορ .
Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜΣ
«Δθαξκνζκέλε Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ»
Παλαγηψηεο Αιεμάθεο
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