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ΡΟΚΗΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
ΡΜΣ «ΡΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΗ – QUANTITATIVE INVESTING»
ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:
«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» &
«ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Το Τμήμα Οικονομικϊν Επιςτημϊν του Εθνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτημίου Αθηνϊν (ΕΚΡΑ)
ανακοινϊνει τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ειςαγωγι νζων φοιτθτϊν για το
Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2019-2020 ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΠΜΣ):
Ροςοτική Επενδυτική (Quantitative Investing)
Το πρόγραμμα λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΦΕΚ 3071 τ. Β’/31-07-2019 και του Ν.4485/2017.
Το ΠΜΣ απονζμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Μ.Σ.) ςτθν «Ποςοτικι Επενδυτικι - Quantitative
Investing» ςε μια από τισ ακόλουκεσ ειδικεφςεισ:
Α. «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυςη Κινδφνου»
Β. «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων»
Aντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί θ εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςτθν εφαρμοςμζνθ οικονομικι ςε κζματα του ευρφτερου
τομζα Χρθματοοικονομικισ, Μακθματικϊν και Στατιςτικισ. Ειδικότερα ςτθν εκπαίδευςθ επιςτθμόνων ςε ειδικζσ
μακθματικζσ, ςτατιςτικζσ και υπολογιςτικζσ τεχνικζσ, που χρθςιμοποιοφνται ςτα χρθματοοικονομικά και τθν ανάλυςθ
κινδφνου και τθν επενδυτικι-εκτιμθτικι ακινιτων, κακϊσ και τθν εμβάκυνςθ ςε εκείνεσ τισ οικονομικζσ γνϊςεισ που
είναι απαραίτθτεσ για τθν κατανόθςθ του ευρφτερου οικονομικοφ περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο λειτουργοφν αυτζσ
οι πρακτικζσ. Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ προετοιμαςία των φοιτθτϊν για τθν υψθλοφ επιπζδου ςτελζχωςθ
του ιδιωτικοφ ι/και δθμόςιου τομζα, διεκνϊν οργανιςμϊν και γενικότερα ςτθν κατάρτιςθ ειδικευμζνων
επιςτθμόνων ικανϊν να ςυμβάλλουν ςτθν πολφπλευρθ ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Επίςθσ το επίπεδο των
παρεχόμενων γνϊςεων δίνει τθν δυνατότθτα για ςυνζχιςθ των ςπουδϊν ςε διδακτορικό επίπεδο.
ΔΙΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτθςθ ΔΜΣ είναι:
Α. «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυςη Κινδφνου» τζςςερα (4) ςυνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Για τθν απόκτθςθ ΔΜΣ απαιτοφνται ςυνολικά εκατόν είκοςι (120) πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS). Η φοίτθςθ
μπορεί να παρζχεται από πρόγραμμα μερικισ φοίτθςθσ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ οποίασ δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα οκτϊ (8) ακαδθμαϊκά εξάμθνα.
Β. «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων» τρία (3) ςυνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για τθν απόκτθςθ ΔΜΣ
απαιτοφνται ςυνολικά ενενιντα (90) πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS). Η φοίτθςθ μπορεί να παρζχεται από
πρόγραμμα μερικισ φοίτθςθσ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ οποίασ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ζξι (6)
ακαδθμαϊκά εξάμθνα.
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Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ/τριεσ καταβάλλουν τζλθ φοίτθςθσ που
ανζρχονται ςτο ποςό των χιλίων πεντακοςίων (1,500€) ευρϊ ανά εξάμηνο για την ειδίκευςη
«Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυςη Κινδφνου» και ςτο ποςό των δφο χιλιάδων (2,000€) ανά
εξάμηνο για την ειδίκευςη «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων». Η καταβολι του τζλουσ γίνεται ςτθν
αρχι κάκε εξαμινου.
Απαλλάςςονται από τα τζλθ φοίτθςθσ οι φοιτθτζσ του ΠΜΣ, των οποίων το ατοµικό ειςόδθµα, εφόςον
διακζτουν ίδιο ειςόδθµα, και το οικογενειακό διακζςιµο ιςοδφναµο ειςόδθµα δεν υπερβαίνουν αυτοτελϊσ,
το µεν ατοµικό το εκατό τοισ εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδοµιντα τοισ εκατό (70%) του εκνικοφ
διάµεςου διακζςιµου ιςοδφναµου ειςοδιµατοσ, ςφµφωνα µε τα πλζον πρόςφατα κάκε φορά
δθµοςιευµζνα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε κάκε περίπτωςθ, οι απαλλαςςόµενοι
φοιτθτζσ δεν ξεπερνοφν το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυνολικοφ αρικµοφ των φοιτθτϊν
που ειςάγονται ςτο ΠΜΣ. Αν οι δικαιοφχοι υπερβαίνουν το ποςοςτό του προθγοφµενου εδαφίου,
επιλζγονται µε ςειρά κατάταξθσ ξεκινϊντασ από αυτοφσ που ζχουν το µικρότερο ειςόδθµα.

ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογισ, κάτοχοι τίτλου οικονομικϊν, νομικϊν, κοινονικο-πολιτικϊν,
κετικϊν επιςτθμϊν ι πολυτεχνικϊν τμθμάτων του Αϋ κφκλου ςπουδϊν ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν,
αναγνωριςμζνων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ.
Ο μζγιςτοσ αρικμόσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν που κα επιλεγοφν και κα εγγραφοφν ςτο ΠΜΣ κατά το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020 είναι πενιντα (50) φοιτθτζσ και ςτισ δφο ειδικεφςεισ.
ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Η επιλογι των ειςακτζων ακολουκεί αυςτθρϊσ αξιοκρατικά κριτιρια και γίνεται ςφμφωνα με το νόμο 4485/2017
και τισ προβλζψεισ του Κανονιςμοφ του ΠΜΣ. Για τθν ειςαγωγι ςτο ΠΜΣ κα ςυνεκτιμθκοφν το πτυχίο και ο βακμόσ
αυτοφ, θ κατοχι δεφτερου πτυχίου Αϋι Βϋ κφκλου ςπουδϊν, οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ, θ προφορικι ςυνζντευξθ και
θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν. Πρόςκετα προςόντα όπωσ GMAT ι GRE, επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςειεσ, ερευνθτικι
δραςτθριότθτα, εργαςιακι εμπειρία, γνϊςεισ Η/Υ, ςυμμετοχι ςε ςεμινάρια, λαμβάνονται υπόψθ.
Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ επιλζγονται οι υποψιφιοι με τον υψθλότερο βακμό πρϊτου πτυχίου. Για τουσ
φοιτθτζσ που δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει τα μακιματα του πτυχίου κατά τον χρόνο αίτθςθσ ςτο ΠΜΣ, αλλά
που κατά τα άλλα πλθροφν τισ προχποκζςεισ αίτθςθσ, αντί για τθ βακμολογία πτυχίου υπολογίηεται ο
μζςοσ όροσ των βακμϊν των μακθμάτων που ο υποψιφιοσ ζχει ςυμπλθρϊςει επιτυχϊσ μζχρι τον χρόνο
αίτθςθσ. Με βάςθ τα ανωτζρω κριτιρια, θ Συντονιςτικι Επιτροπι (ΣΕ) καταρτίηει τον πίνακα αξιολόγθςθσ
των υποψθφίων και τον κατακζτει προσ ζγκριςθ ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ.
Σε περίπτωςθ μθ εγγραφισ ενόσ ι περιςςοτζρων φοιτθτϊν, κα κλθκοφν να εγγραφοφν ςτο ΠΜΣ οι
επιλαχόντεσ, με βάςθ τθ ςειρά κατάταξισ τουσ ςτον εγκεκριμζνο πίνακα αξιολόγθςθσ.
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ΥΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΡΑΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν τα ακόλουκα δικαιολογθτικά ςε θλεκτρονικι μορφι (αρχεία
word ι pdf) ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ mscmfrisk@econ.uoa.gr ζωσ και Κυριακή, 15
Σεπτεμβρίου 2019:
- Αίτθςθ ςυμμετοχισ,
- Αντίγραφο πτυχίου ι βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδϊν.Τίτλοι από πανεπιςτιμια τθσ αλλοδαπισ πρζπει να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ιςοτιμίασ του ΔΟΑΤΑΠ, ςφμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
- Αναλυτικι βακμολογία. Στθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τον Α’ κφκλο
ςπουδϊν (προπτυχιακό), θ αναλυτικι βακμολογία κα πρζπει να ςυνοδεφεται από υπεφκυνθ διλωςθ
ςτθν οποία να αναφζρεται ο αρικμόσ των μακθμάτων που υπολείπονται για τθν απόκτθςθ του πτυχίου,
κακϊσ και ο μζςοσ όροσ που προκφπτει από τα μακιματα που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν αναλυτικι που
κατατίκεται. Σε αυτι τθν περίπτωςθ και εφόςον ο/θ υποψιφιοσ/α γίνει δεκτόσ/ι ςτο ΠΜΣ, απαραίτθτθ
προχπόκεςθ για τθν εγγραφι ςτο ΠΜΣ είναι θ επιτυχισ περάτωςθ των ςπουδϊν πριν τθν ζναρξθ του
χειμερινοφ εξαμινου του ΠΜΣ.
- Βιογραφικό ςθμείωμα
- Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ (επίπεδο γλωςςομάκειασ B2). Απαλλάςςονται του
αποδεικτικοφ γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ οι υποψιφιοι που διακζτουν ικανοποιθτικι επίδοςθ ςτο GMAT
ι GRE.
- Μία ι δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ, κατά προτίμθςθ από μζλθ ΔΕΠ Τμθμάτων ςτα οποία ζχει φοιτιςει ο/θ
υποψιφιοσ/α. Οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ κατατίκενται ι αποςτζλλονται από τουσ υποψιφιουσ ςτθ
γραμματεία του Προγράμματοσ (ΠΜΣ Μακθματικι Χρθματοοικονομικι και Ανάλυςθ Κινδφνου,
Ευριπίδου 14, 5οσ όροφοσ, Ακινα 10559). Εναλλακτικά, αποςτζλλονται από τουσ ςυντάκτεσ τουσ μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με τθν ζνδειξθ «Συςτατικι επιςτολι για τον/τθν υποψιφιο/α
*ονοματεπϊνυμο+» Αν οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ δεν είναι άμεςα διαθζςιμεσ, θα πρζπει να
προςκομιςθοφν από τον υποψήφιο κατά την ςυνζνετευξη.
- Φωτοτυπία δφο όψεων αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ςυμπεριλάβουν ςτο φάκελό τουσ κάκε άλλο ςτοιχείο που κεωροφν ότι
ενιςχφει τθν υποψθφιότθτά τουσ (π.χ. αποδεικτικά επαγγελματικισ ι ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ,
δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά και ςυνζδρια με κριτζσ, εάν υπάρχουν,κ.λ.π.). Επιςθμαίνεται ότι
όςοι εκ των υποψθφίων επιλεγοφν τελικά για τθν ειςαγωγι τουσ ςτο ΠΜΣ, κα κλθκοφν να προςκομίςουν τα
ανωτζρω δικαιολογθτικά ςε ζντυπθ μορφι, με τθν προχπόκεςθ ότι όποιο πιςτοποιθτικό προζρχεται από
δθμόςιο φορζα, κα προςκομιςτεί ςε απλό φωτοαντίγραφο, ενϊ αν προζρχεται από ιδιωτικό φορζα κα
προςκομιςτεί ςε επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο.
Για πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ https://www.mxak.edu.gr/ ι επικοινωνιςτε
τθλεφωνικά με τθ Γραμματεία του Προγράμματοσ (τθλ. 210.368.9813). Περαιτζρω ερωτιματα μποροφν να
αποςτζλλονται ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ mscmfrisk@econ.uoa.gr

