Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού
Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος
Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (ΣΑΧΜ) του
Πανεπιστημίου Αιγαίου διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 10-14, 23 και 28 του
Νόμου 2083/92 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν με τις διατάξεις
των νόμων Ν.2188/94, Ν.2327/95, Ν.2413/96, Ν.2454/97 και Ν.2916/01, του Εσωτερικού
Κανονισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Υπουργικής Απόφασης έγκρισης του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΣΑΧΜ, καθώς και από τον
παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΣΑΧΜ. Οι διατάξεις του
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΣΑΧΜ, όπως αυτές αναλύονται
στα επόμενα άρθρα, εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει
τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, ενώ ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο θέματα λειτουργίας του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία δε ρυθμίζονται από την κείμενη
νομοθεσία, αλλά είτε παρέχονται γι' αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις από το Νόμο, είτε
ρυθμίζονται με αποφάσεις της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης (Π.Γ.Σ.) του Τμήματος
ΣΑΧΜ.
Άρθρο 2
Όργανα του Π.Μ.Σ.
Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος ΣΑΧΜ, αρμόδια όργανα είναι τα ακόλουθα:
• Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος (Π.Γ.Σ.) του Τμήματος ΣΑΧΜ (άρθρο
12, Ν.2083/92).
• Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.) του Τμήματος
ΣΑΧΜ (άρθρο 12, Ν.2083/92).
• Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. (άρθρο 6, Ν.2454/97).
Άρθρο 3
Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
1.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος ΣΑΧΜ του
Πανεπιστημίου Αιγαίου διακρίνεται σε δύο κύκλους: Ο πρώτος κύκλος (Α’
κύκλος) καλύπτει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (Μ.Π.Ε.) το οποίο
οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) του
Τμήματος. Ο δεύτερος κύκλος (Β' κύκλος) οδηγεί στην απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.). Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική

απασχόληση, οι εργαστηριακές ασκήσεις και κάθε είδους εκπαιδευτικές ή ερευνητικές
δραστηριότητες που απαιτούνται για την απόκτηση αυτών των διπλωμάτων
λειτουργούν στο πλαίσιο, που καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση και τον
παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΣΑΧΜ.
2. Α' κύκλος: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης
Ο Α' κύκλος σπουδών, ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση Μ.Δ.Ε., αποτελείται από
κατευθύνσεις οι οποίες αναφέρονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση.
Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε ένα ημερολογιακό
έτος (12 μήνες).
Η κατανομή των διδασκομένων μαθημάτων, ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, περιλαμβάνει
στο Α' και Β’ ακαδημαϊκό εξάμηνο φοίτησης διδασκαλία πέντε (5) και τουλάχιστον
έξι (6) μαθημάτων αντίστοιχα, ενώ στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη
συμπλήρωση του ημερολογιακού έτους προβλέπεται η εκπόνηση Διπλωματικής
Εργασίας.
Τα μαθήματα κάθε κατεύθυνσης διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής.
Οι ώρες θεωρητικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας κάθε μαθήματος είναι τρεις (3).
Επιπλέον των ωρών αυτών και για την κάλυψη αναγκών εργαστηρίων, σεμιναρίων,
πρακτικών ασκήσεων κ.λ.π., μπορούν να προστεθούν και άλλες ώρες, ύστερα από
αιτιολογημένη απόφαση της Π.Γ.Σ. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής κατά τη
διάρκεια του υπολειπόμενου χρόνου μέχρι τη συμπλήρωση του ημερολογιακού
έτους είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία. Το θέμα της
Διπλωματικής Εργασίας επιλέγεται από το φοιτητή σε συνεργασία με τον
Επιβλέποντα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 12, παράγραφο 4, εδάφιο α, Ν.2083/92.
Ο Επιβλέπων ορίζεται από τη Π.Γ.Σ. ύστερα από πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ. και είναι
μέλος ΔΕΠ που του έχει ανατεθεί διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος. Για κάθε
μεταπτυχιακό φοιτητή, ο Επιβλέπων είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της
πορείας της Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζοντας την προσπάθειά του με την
υπόδειξη συγκεκριμένων πηγών μελέτης και με τη γενικότερη συνεργασία σε
σχετικά επιστημονικά θέματα.
3. Β' κύκλος: Διδακτορικό Δίπλωμα
Ο Β' κύκλος σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Οι
ακολουθούμενες διαδικασίες χορήγησης Διδακτορικού Διπλώματος διέπονται από το
Ν.2083/92 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και από τις διατάξεις του
Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Άρθρο 4
Διδακτικό προσωπικό
1. Η διδασκαλία των μαθημάτων του Α' κύκλου σπουδών, καθώς και η διεξαγωγή
σεμιναρίων, εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων κ.λ.π. ανατίθεται σε μέλη ΔΕΠ ή
άλλους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 12 του Ν.2083/92.
2. Για την ανάθεση μαθημάτων του Α’ κύκλου σπουδών η Σ.Ε.Μ.Σ. καταρτίζει πίνακα
προτεινόμενων διδασκόντων ανά μάθημα και τον υποβάλλει στη Π.Γ.Σ. η οποία
τελικά αποφασίζει για την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων.

Άρθρο 5
Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών – Αιτήσεις και δικαιολογητικά
συμμετοχής
1. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου κάθε έτους η Σ.Ε.Μ.Σ. εισηγείται στη
Π.Γ.Σ. τον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να εγγραφούν στο Μ.Π.Ε. του
Τμήματος ΣΑΧΜ ανά κατεύθυνση, κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Ακολούθως η Π.Γ.Σ. με απόφασή της καθορίζει τον αριθμό των φοιτητών που
μπορεί να δεχθεί το Τμήμα ΣΑΧΜ στο Μ.Π.Ε., ανά κατεύθυνση και
προκηρύσσει σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος.
2. Στην προκήρυξη αναφέρονται:
•
Οι κατευθύνσεις του Μ.Π.Ε. που θα δεχθούν μεταπτυχιακούς φοιτητές
•
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη
διαδικασία επιλογής.
•
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.
•
Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση στην
οποία πρέπει αυτά να υποβληθούν
•
Οι διαδικασίες καθώς και τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών.
•
Σε περίπτωση διενέργειας εξετάσεων, τα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη των
μαθημάτων στα οποία προβλέπεται να εξεταστούν οι υποψήφιοι κάθε
κατεύθυνσης ή η ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστοχώρου στον οποίο θα έχουν
αναρτηθεί.
•
Άλλες παράμετροι που η Π.Γ.Σ. θα κρίνει αναγκαίες για τη διευκόλυνση της
διαδικασίας επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.
3. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα ακόλουθα:
• Αίτηση εγγραφής στο Μ.Π.Ε.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.
• Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ελληνικού
Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., ή αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ομοταγούς ιδρύματος
της αλλοδαπής.
• Νόμιμα επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών
μαθημάτων, στο οποίο θα αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος
• Δύο (2) συστατικές επιστολές.
• Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας (αν εκπονήθηκε).
• Μονοσέλιδο κείμενο, όπου θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα
παρακολούθησης και δραστηριοποίησης του φοιτητή στο πλαίσιο του
συγκεκριμένου Π.Μ.Σ.
• Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε
πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα
κριτών (αν υπάρχουν).
• Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
• Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά
την κρίση του.

• Κάθε άλλο στοιχείο που η Π.Γ.Σ. κρίνει αναγκαίο για τη διευκόλυνση της
διαδικασίας αποτελεσματικής επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.
Άρθρο 6
Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Ειδίκευσης
1.
•

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής απαιτείται:
Κατοχή Πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου των Τμημάτων Στατιστικής ή
Μαθηματικών ή Πληροφορικής ή Φυσικών ή Πολυτεχνικών ή Οικονομικών Σχολών
της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Επίσης μπορούν να γίνουν
δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι., αντιστοίχων με τα παραπάνω τμήματα σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις του αρθρ.. 5 παρ. 2γ και 13 του ν2916/2001, καθώς και απόφοιτοι
των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών.
• Επίσης υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές, οι οποίοι αναμένεται να καταστούν
πτυχιούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών.
• Αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
2. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με κριτήρια ενταγμένα σε τρεις κατηγορίες:
• Γενική απόδοση στις προπτυχιακές σπουδές: για τους πτυχιούχους λαμβάνεται
υπόψη ο βαθμός πτυχίου, ενώ για τους τελειόφοιτους φοιτητές ο κατ’ εκτίμηση
βαθμός πτυχίου, θεωρώντας ως βαθμό τόσο των εναπομεινάντων μαθημάτων όσο
και της Διπλωματικής Εργασίας, αν υπάρχει, το μέχρι εκείνη τη στιγμή μέσο όρο
της βαθμολογίας τους.
• Γνώσεις υποδομής και εξειδίκευσης: ποσοτικά αποτιμάται με βάση το μέσο όρο
βαθμολογίας ενός αριθμού μαθημάτων συναφών με το Μ.Π.Ε. που έχουν επιτύχει
στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών. Ο προσδιορισμός των μαθημάτων γίνεται
από τη Π.Γ.Σ. μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ., ξεχωριστά για κάθε
κατεύθυνση του Π.Μ.Σ.
• Γενική αξιολόγηση: αποτιμάται με βάση λοιπά πρόσθετα στοιχεία που
συμπληρώνουν την εικόνα του υποψηφίου, όπως η συνέντευξη ενώπιον σχετικής
επιτροπής, συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά
και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών, δραστηριότητα σε
ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα κ.λ.π.
Άρθρο 7
Διαδικασίες επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών για το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Ειδίκευσης
Η επιλογή των φοιτητών για το Μ.Π.Ε. ακολουθεί τις διαδικασίες που περιγράφονται
ακολούθως:
1. Η Γραμματεία του Τμήματος ΣΑΧΜ παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, συντάσσει
πίνακα υποψηφίων ανά κατεύθυνση και τον διαβιβάζει στη Σ.Ε.Μ.Σ.
2. Η Σ.Ε.Μ.Σ., αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα των υποψηφίων ανά
κατεύθυνση, ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και συντάσσει τον
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τελικό πίνακα υποψηφίων για κάθε κατεύθυνση. Στη συνέχεια η Σ.Ε.Μ.Σ. προτείνει
προς τη Π.Γ.Σ. η οποία έχει την ευθύνη και τη γενική εποπτεία όλων των
διαδικασιών επιλογής των φοιτητών για το Μ.Π.Ε., τη στελέχωση των επιτροπών
αξιολόγησης.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών
για το Μ.Π.Ε., καταρτίζεται πίνακας κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, ο οποίος
περιλαμβάνει και ενδεχόμενες επιπρόσθετες προϋποθέσεις για τον καθένα εκ των
υποψηφίων (π.χ. προπαρασκευαστικά προπτυχιακά μαθήματα τα οποία καλείται
να παρακολουθήσει επιτυχώς). Μετά την επικύρωση του από τη Π.Γ.Σ. ο πίνακας
αυτός αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος ΣΑΧΜ, ενώ
ειδοποιούνται οι επιτυχόντες να εγγραφούν στο Μ.Π.Ε. σε συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τη Σ.Ε.Μ.Σ. Υποψήφιος ο οποίος δε θα
εγγραφεί στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής υπέρ
του επόμενου στον πίνακα βαθμολογίας, εκτός αν επικαλεσθεί και τεκμηριώσει
λόγους ανώτερης βίας ή ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή η Π.Γ.Σ. κρίνει τους
λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και αποφασίζει σχετικά.
Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων φοιτητών, γίνονται δεκτοί στο Μ.Π.Ε., ως
υπεράριθμοι : Πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι
σχετική με το αντικείμενο μιας από τις λειτουργούσες κατευθύνσεις κατά το εξάμηνο
εγγραφής. Οι υπότροφοι αυτοί εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο
σπουδών της συγκεκριμένης κατεύθυνσης.

Άρθρο 8
Διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ.
Η διάρκεια σπουδών στο Μ.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 11 Ν.2083/92 όπως έχει
τροποποιηθεί από το άρθρο 16 Ν.2327/95, με το άρθρο 13 Ν.2083/92 και με το άρθρο 5
της Υπουργικής Απόφασης ίδρυσης και λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στο Τμήμα ΣΑΧΜ, είναι ένα ημερολογιακό έτος για το Μ.Π.Ε. και έξι (6)
τουλάχιστον εξάμηνα για το Διδακτορικό Δίπλωμα.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να περάσουν επιτυχώς τα μαθήματα και να
ολοκληρώσουν την διπλωματική τους εργασία το ανώτερο σε 3 (τρία) έτη. Μετά την
πάροδο των 3 ετών διαγράφονται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Ο κάθε φοιτητής
μπορεί να εξεταστεί σε κάθε μάθημα το πολύ 3 (τρεις) φορές. Μετά την 3ή ανεπιτυχή
εξέταση, περνάει από επιτροπή που αποτελείται από τον διδάσκοντα του μαθήματος και
δύο μέλη της επιτροπής σπουδών. Η εξέταση από την επιτροπή έχει γενικότερο
χαρακτήρα και εκτός από το συγκεκριμένο μάθημα μπορεί επεκταθεί σε άλλα θέματα
του ΠΜΣ, που ο φοιτητής έχει διδαχθεί. Η επιτροπή αποφασίζει αν ο φοιτητής περάσει
το μάθημα ή θα διαγραφεί από το ΠΜΣ
Άρθρο 9
Δίδακτρα
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής που εγγράφεται στο Μ.Π.Ε. για απόκτηση Μ.Δ.Ε.
υποχρεούται στην καταβολή διδάκτρων για το χρονικό διάστημα της ελάχιστης
απαιτουμένης φοίτησής του.

1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ύστερα από πρόταση της
Π.Γ.Σ. του Τμήματος ΣΑΧΜ, καθορίζεται το ύψος των διδάκτρων για το Μ.Π.Ε.
του Τμήματος.
2. Η διαδικασία για καταβολή των διδάκτρων για το Μ.Π.Ε. διεξάγεται μέσο του
Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα δίδακτρα
χρησιμοποιούνται από το Τμήμα ΣΑΧΜ αποκλειστικά για τις κάθε είδους
δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση και υποστήριξη των ερευνητικών
και λοιπών δραστηριοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών και γενικά για τη
λειτουργία του Π.Μ.Σ. και μόνον. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης
απαιτείται προηγούμενη σχετικά αιτιολογημένη απόφαση της Π.Γ.Σ. ου
Τμήματος ΣΑΧΜ και σχετική έγκριση της Επιτροπής Ερευνών.
3. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δυο δόσεις (στον ακόλουθο
λογαριασμού
της τράπεζας ALPHA BANK :. 601002001000810 με ΙΒΑΝ GR95 0140 6010
6010 0200 1000 810 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,
κωδικός ...) και η απόδειξη καταβολής της κάθε δόσης παραδίδεται στη
Γραμματεία κατά την εγγραφή του φοιτητή σε κάθε εξάμηνο (χειμερινό και
εαρινό)
4. Η Π.Γ.Σ. μπορεί να χορηγήσει υποτροφίες προς μεταπτυχιακούς φοιτητές που
παρακολουθούν το Μ.Π.Ε. Στις πηγές των υποτροφιών συμπεριλαμβάνονται τα
δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών.
5. Η Π.Γ.Σ. μπορεί να απαλλάσσει ολικά ή μερικά μεταπτυχιακούς φοιτητές από
την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων, είτε με την παροχή από αυτούς στο
Τμήμα ΣΑXM συγκεκριμένου έργου (επικουρικό εργαστηριακό έργο σε
προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ΣΑXM, διαχείριση και υποστήριξη
εργαστηρίων του Τμήματος ΣΑXM, συμμετοχή σε ερευνητικό ή αναπτυξιακό
έργο κ.λπ.), είτε με την εξασφάλιση καταβολής των διδάκτρων των φοιτητών
αυτών από άλλο φορέα (Ι.Κ.Υ., λοιπές υποτροφίες, αναπτυξιακά ή άλλα
προγράμματα κ.λπ.).
6. Ο/Η πρώτος/η σε σειρά κατάταξης εισακτέος/α (σε κάθε κύκλο) απαλλάσσεται από
την καταβολή διδάκτρων. Επίσης θα δίνεται μια υποτροφία (ίση με το ύψος των
διδάκτρων) στο φοιτητή/τρια με την υψηλότερη επίδοση (στο κύκλο του/της), εφόσον
έχει περάσει όλα τα μαθήματα μέχρι το τέλος του πρώτου ακαδημαϊκού έτους των
σπουδών του/της και τελειώσει την διπλωματική του/της εργασία μέχρι το τέλος του
δεύτερου ακαδημαϊκού έτους των σπουδών του/της.
Άρθρο 10
Αναστολή φοίτησης μεταπτυχιακού φοιτητή
1.

2.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής στο Μ.Π.Ε. έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του,
άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της
Διπλωματικής του Εργασίας ή της Διδακτορικής Διατριβής. Η άδεια χορηγείται με
απόφαση της Π.Γ.Σ. δίνεται μόνο μια φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης
διάρκειας των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε μικρότερης του ενός εξαμήνου.
Άδεια αναστολής φοίτησης για περισσότερο από δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί
να χορηγηθεί μόνο σε φοιτητές που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε
περιπτώσεις παρατεταμένης ασθενείας ή για λόγους ανωτέρας βίας.
Μεταπτυχιακός φοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτησή του του είναι υποχρεωμένος

να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις
κ.λπ., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της
φοίτησής του.

Άρθρο 11
Διδασκαλία, φοίτηση, εξετάσεις
1. Η έναρξη και λήξη των μαθημάτων του Μ.Π.Ε. καθορίζεται στο πλαίσιο του
ετησίως οριζομένου ακαδημαϊκού ημερολογίου.
2. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ (θεωρία και εργαστήρια) είναι υποχρεωτική.

3. Ο τρόπος αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών σε κάθε μάθημα μπορεί
να περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, προφορική εξέταση, εκπόνηση και
παρουσίαση εργασίας, άλλη μέθοδο ή συνδυασμό μεθόδων, κατά την κρίση
του διδάσκοντος. Οι τελικές γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος
κάθε διδακτικού εξαμήνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ετησίως στο
ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
4. Στο εαρινό εξάμηνο οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές έχουν την δυνατότητα να
δηλώσουν 6 μαθήματα.
5. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να εξεταστεί σε κάθε μάθημα μία (1)
φορά. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποτύχει κατά την εξέταση σε ένα ή
περισσότερα μαθήματα, τότε επανεξετάζεται στην επαναληπτική εξεταστική
περίοδο (Σεπτεμβρίου). Ενδεχόμενο ύπαρξης επιπλέον επαναληπτικής εξέτασης
(πέραν των δύο (2) που προβλέπονται) και το ακριβές πλαίσιο διεξαγωγής της
καθορίζεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με σχετική απόφαση της Π.Γ.Σ.
6. Στις περιπτώσεις που μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση επιτυχούς
εξέτασης σε συγκεκριμένα προπαρασκευαστικά προπτυχιακά μαθήματα του
Τμήματος ΣΑΧΜ, αυτοί εξετάζονται στα μαθήματα αυτά κατά τη διάρκεια της
πρώτης ή – σε περίπτωση αποτυχίας – της δεύτερης εξεταστικής περιόδου του
έτους εγγραφής τους στο Μ.Π.Ε.
7. Σε περίπτωση ύπαρξης έστω και ενός αλλοδαπού φοιτητή, η γλώσσα
διδασκαλίας θα είναι η αγγλική.
Άρθρο 12
Βαθμολογία, βαθμός Μ.Δ.Ε.
1.

2.

Η βαθμολόγηση των μαθημάτων του Μ.Π.Ε. γίνεται με το ίδιο σύστημα που ισχύει
και για τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, δηλαδή ελάχιστη βαθμολογία μηδέν (0),
βαθμολογική βάση πέντε (5) και άριστα δέκα (10).
Η γνωστική περιοχή και το ακριβές θέμα της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να
οριστεί εντός του Β' ακαδημαϊκού εξαμήνου φοίτησης, μετά από συνεννόηση του
μεταπτυχιακού φοιτητή και του Επιβλέποντος. Η Διπλωματική Εργασία κατατίθεται
στο τέλος του ημερολογιακού έτους σε Τριμελή Επιτροπή που έχει προηγουμένως

3.

4.

οριστεί για το σκοπό αυτόν από τη Σ.Ε.Μ.Σ. και στην οποία, εκτός του Επιβλέποντα,
μπορούν να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΣΑΧΜ ή άλλων τμημάτων ΑΕΙ
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή Ερευνητές Α’ ή Β’ βαθμίδας αναγνωρισμένων
ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή επιστήμονες
αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κάτοχοι Διδακτορικών
Διπλωμάτων. Η τελική δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται σε
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον Επιβλέποντα. Μετά το πέρας της
δημόσιας υποστήριξης της Διπλωματικής Εργασίας από το μεταπτυχιακό φοιτητή,
η Τριμελής Επιτροπή την αξιολογεί και τη βαθμολογεί. Αν η Διπλωματική Εργασία
θεωρηθεί ως μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του 5, τότε η
Τριμελής Επιτροπή οφείλει επιπλέον να ζητήσει από το φοιτητή τη βελτίωσή της με
την τροποποίηση συγκεκριμένων τμημάτων ή με τη γενικότερη αναδιαμόρφωσή
της. Σε κάθε περίπτωση, η Τριμελής Επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να έχει επανυποβληθεί η Διπλωματική Εργασία,
τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις.
Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε τις μεταπτυχιακές φοιτητικές
του υποχρεώσεις εφόσον έχει συμπληρώσει χρόνο σπουδών ενός τουλάχιστον
ημερολογιακού έτους, έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα προπαρασκευαστικά
προπτυχιακά μαθήματα που ορίστηκαν από τη Π.Γ.Σ., σε όλα τα υποχρεωτικά
μαθήματα, στη Διπλωματική Εργασία, καθώς και στα μαθήματα επιλογής που
προβλέπονται από το Π.Μ.Σ..
Στους μεταπτυχιακές φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις υποχρεώσεις τους
στο Μ.Π.Ε. απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), ο Τελικός
Βαθμός του οποίου υπολογίζεται ως εξής:

¾ ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος εισήχθη στο ΠΜΣ πριν το ακαδημαϊκό έτος 2008
• Διπλωματική εργασία: βαρύτητα 20% της τελικής βαθμολογίας
• Υποχρεωτικά μαθήματα: βαρύτητα 50% της τελικής βαθμολογίας
• Μαθήματα Επιλογής: βαρύτητα 30% της τελικής βαθμολογίας.
Ο βαθμός του διπλώματος υπολογίζεται ως εξής¨
3 * Α + 1,5 * Β + 6 * Δ
30
ΒΔ=
Όπου
Α: το άθροισμα των βαθμών των πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου
Β: το άθροισμα των βαθμών των έξι μαθημάτων επιλογής του Β΄ εξαμήνου
Δ: ο βαθμός της διπλωματικής
¾ ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος εισήχθη στο ΠΜΣ από το ακαδημαϊκό
έτος 2008 και μετά:
• Διπλωματική εργασία: βαρύτητα 18.2% της τελικής βαθμολογίας
• Υποχρεωτικά μαθήματα: βαρύτητα 36.4% της τελικής βαθμολογίας
• Μαθήματα Επιλογής: βαρύτητα 45.4% της τελικής βαθμολογίας.
Ο βαθμός του διπλώματος υπολογίζεται ως εξής¨
3⋅ Α + 2 ⋅ B + 6 ⋅ Δ
33
ΒΔ=
Όπου
Α: το άθροισμα των βαθμών των πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου
Δ: ο βαθμός της διπλωματικής
Β: το άθροισμα των βαθμών των έξι μαθημάτων επιλογής του Β΄ εξαμήνου

1. Ο τύπος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και το κείμενο της
καθομολόγησης των διπλωματούχων καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άρθρο 13
Β' Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Τα θέματα που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις και τις ακολουθούμενες διαδικασίες για την
εγγραφή και απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος περιγράφονται στο Ν.2083/92 και στον
Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Το θέμα της διατριβής να ορίζεται σε ένα μήνα από την ημερομηνία της αποδοχής
τους από τη Γ.Σ.Ε.Σ ( γιατί σύμφωνα με το Ν 2083/92 άρθρο 13 δ. Η χρονική
διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη
από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος)
Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο η συμβουλευτική επιτροπή με τον υποψήφιο υποβάλλει
έκθεση προόδου στο τέλος κάθε χρόνου.
Άρθρο 14
Ανάληψη επικουρικού εκπαιδευτικού έργου

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι
υποχρεωµένοι, σε κάθε ∆ιδακτικό Εξάµηνο, να προσφέρουν επικουρικό
εκπαιδευτικό έργο στο Τµήµα ΣΑΧΜ. Απαλλαγή από το επικουρικό εκπαιδευτικό
έργο µμπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης µε εισήγηση του
∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών µόνο αν συντρέχουν ισχυροί κοινωνικοί
λόγοι.
2. Η ανάθεση του επικουρικού εκπαιδευτικού έργου στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
γίνεται από την Γενική Συνέλευση του Τµήµατος ΣΑΧΜ µετά από εισήγηση της
Επιτροπής Σπουδών του Τµήµατος η οποία διαµορφώνεται σε συνεργασία µε τη
Συντονιστική Επιτροπή του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών και µε
γνώµονα τις διδακτικές και εργαστηριακές ανάγκες του Τµήµατος ΣΑΧΜ
3. Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο ορίζεται να είναι: (α) η διόρθωση ή η διδασκαλία
ασκήσεων σε προπτυχιακά µαθήµατα µε τη σύµφωνη γνώµη των διδασκόντων των
µαθηµάτων αυτών και λαµβάνοντας υπ’όψιν την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του
Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας, (β) η υποστήριξη του εργαστηριακού
τµήµατος κάποιου προπτυχιακού µαθήµατος µε τη σύµφωνη γνώµη του
διδάσκοντα του µαθήµατος και λαµβάνοντας υπ’όψιν την παράγραφο 6 του
Άρθρου 49 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας, (γ) η συµµετοχή στην
επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάµεσων διαγωνισµάτων (προόδων)
των προπτυχιακών µαθηµάτων, και (δ) η υποστήριξη της εργαστηριακής υποδοµής
του Τµήµατος, της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφορικής.

4. Οι µμεταπτυχιακοί φοιτητές δεν µμπορούν να αναλάβουν αυτοδύναµο διδακτικό
έργο.
5. Η ανάθεση του επικουρικού έργου στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές πρέπει να
διέπεται από το πνεύµα της ισότητας και δεν µμπορεί να ξεπερνά τις 2 ώρες ανά
εβδοµάδα ∆ιδακτικού Εξαµήνου.
Άρθρο 15
Μεταβατικές ρυθμίσεις

1.Η Π.Γ.Σ. του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο, μέσα σε
διάστημα το πολύ έξι (6) μηνών από την έγκριση του παρόντος Κανονισμού, θα
καθορίσει με σχετική απόφαση τις διαδικασίες απόκτησης του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος από τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στον Α' ή στο Β' κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών του
Τμήματος πριν από την έγκριση αυτού του Κανονισμού.
2.Μετά την αυτοδυναμία του Τμήματος Σ.ΑΧΜ η Προσωρινή Γενική Συνέλευση (ΠΓΣ.)
θα αντικατασταθεί από Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ.).
Άρθρο 16
Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από τη
Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ππόγπαμμα Μεταπτυχιακών πουδών "ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΑ-ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ"
Σα καζήκαηα, πνπ δηδάζθνληαη ζην Μεηαπηπρηαθφ ηνπ Σκήκαηνο ηαηηζηηθήο θαη
Αλαινγηζηηθψλ - Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ρσξίδνληαη ζηηο εμήο
θαηεγνξίεο:



[Τ] Τπνρξεσηηθά Καηεχζπλζεο
[Δ] Δπηινγήο Καηεχζπλζεο

Γηα θάζε κάζεκα αλαθέξνληαη νη δηδαθηηθέο κνλάδεο πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ θαη νη
θαηεγνξίεο ησλ καζεκάησλ.
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ I: ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
Μαζήκαηα Υεηκεξηλνχ εμακήλνπ
Σερληθέο Πξνζνκνίσζεο κε ρξήζε C++ θαη Matlab
Θεσξία Πηζαλνηήησλ
Θέκαηα Πνιπκεηαβιεηήο Αλάιπζεο
Με Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε
ηαηηζηηθή θαηά Bayes
Μαζήκαηα Δαξηλνχ Δμακήλνπ
Οηθνλνκεηξία
χγρξνλα πζηήκαηα Πξνβιέςεσλ θαη Μνληεινπνίεζεο
Δηδηθά Θέκαηα ηνραζηηθψλ Αλειίμεσλ
Ζκη-Παξακεηξηθά Μνληέια Αλάιπζεο Δπηβίσζεο
Βάζεηο Γεδνκέλσλ - Δμφξπμε δεδνκέλσλ
Αλάιπζε Υξνλνζεηξψλ
Θεσξία Απνθάζεσλ θαη Παηγλίσλ
Αλάιπζε Καηεγνξηθψλ Γεδνκέλσλ
ηαηηζηηθφο Έιεγρνο Πνηφηεηαο
Αμηνιφγεζε δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ - Θέκαηα
Βηνζηαηηζηηθήο
Γηεξεπλεηηθή ηαηηζηηθή θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ
ρεδηαζκφο θαη Αλάιπζε Πεηξακάησλ
Δηζαγσγή ζηνπο Πεηξακαηηθνχο ρεδηαζκνχο
Δηδηθά Θέκαηα - Case Studies
Γηπισκαηηθή εξγαζία
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ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΗΗ: ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΑ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ
Μαζήκαηα Υεηκεξηλνχ εμακήλνπ
Θεσξία Πηζαλνηήησλ
ηνραζηηθέο Γηαδηθαζίεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά
Aλαινγηζηηθά Μαζεκαηηθά
Σερληθέο Πξνζνκνίσζεο κε ρξήζε C++ θαη Matlab
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Μαζήκαηα Δαξηλνχ εμακήλνπ
Παξάγσγα
Αλάιπζε Υξνλνζεηξψλ
Οηθνλνκεηξία
Βειηηζηνπνίεζε Υαξηνθπιαθίνπ
Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ
Δπηηφθηα - Οκφινγα
Υξεκαηννηθνλνκηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ
Δηδηθά Θέκαηα Μηθξννηθνλνκηθήο
Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο - Οινθιεξσηηθέο Δμηζψζεηο
Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη
Γπλακηθφο Πξνγξακκαηηζκφο - Θεσξία ηνραζηηθνχ
Διέγρνπ
Αζθαιίζεηο Εσήο
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Μνληεινπνίεζε Αθξαίσλ Φαηλνκέλσλ
Δηδηθά Θέκαηα - Case Studies
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Αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ καζεκάησλ αλά θαηεχζπλζε θαη εμάκελν.
ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ I: ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Υειμεπινό εξάμηνο
Σερληθέο Πξνζνκνίσζεο κε ρξήζε C++ θαη Matlab
Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C++. Δηζαγσγή ζην matlab
Σερληθέο πξνζνκνίσζεο, γελλήηξηεο ηπραίσλ αξηζκψλ, νινθιήξσζε Monte Carlo,
έιεγρνο ηπραίσλ αξηζκψλ, κέζνδνο Box-Muller, αλέιημε Poisson, αιπζίδεο Μarkov.
Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο (ρξήζε γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη εηδηθψλ παθέησλ
πξνζνκνίσζεο). ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζνκνίσζεο.
Θεσξία Πηζαλνηήησλ
Δηζαγσγή ζε βαζηθέο έλλνηεο ηνπνινγίαο θαη κεηξηθψλ ρψξσλ, αμησκαηηθή
ζεκειίσζε, κέηξα πηζαλνηήησλ, ηπραίεο κεηαβιεηέο, ραξαθηεξηζηηθέο ζπλαξηήζεηο,
ζχγθιηζε αθνινπζηψλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ, λφκνη κεγάισλ αξηζκψλ, θεληξηθφ
νξηαθφ ζεψξεκα, παξάγσγνο Radon-Nicodym θαη ππφ ζπλζήθε κέζε ηηκή θαη
ηδηφηεηεο ηεο.
Θέκαηα Πνιπκεηαβιεηήο Αλάιπζεο
Δπεμεξγαζία πνιπκεηαβιεηψλ δεδνκέλσλ, ζπκπεξαζκαηνινγία κε ηελ
πνιπκεηαβιεηή θαλνληθή θαηαλνκή, θαηαλνκή Wishard, αλάιπζε θπξίσλ
ζπληζησζψλ, παξαγνληηθή αλάιπζε, θαλνληθή ζπζρέηηζε, ηαμηλφκεζε

παξαηεξήζεσλ, αλάιπζε ζπζηάδσλ, δηαθξηηηθή αλάιπζε, λεπξσληθά δίθηπα, απηφνξγαλψζηκνη ράξηεο. Δθαξκνγέο κε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ SPSS θαη S-Plus.
Με Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε
ηαηηζηηθή θαηά Bayes
Αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή πηζαλφηεηα, εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ θαλφλα
Bayes, ζπδπγείο θαη κε πιεξνθνξηαθέο θαηαλνκέο, εθηίκεζε θαηά ζεκείν θαη θαηά
δηάζηεκα, έιεγρνη ππνζέζεσλ, παξάδνμν ηνπ Lindley, παιηλδξφκεζε, γξακκηθή
παιηλδξφκεζε, εηζαγσγή ζε Markov Chain Monte Carlo. Γεηγκαηνιήπηεο Gibbs θαη
αιγφξηζκνο Metropolis. Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο (ρξήζε γισζζψλ
πξνγξακκαηηζκνχ θαη εηδηθψλ παθέησλ πξνζνκνίσζεο). ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο πξνζνκνίσζεο.
Εαπινό εξάμηνο
Οηθνλνκεηξία
Γξακκηθφ θαη κε γξακκηθφ κνληέιν, πξνυπνζέζεηο γξακκηθνχ κνληέινπ, κνληέια
LPM, Logit, Probit, Tobit, κνληέια πζηεξήζεσλ, έιεγρνη αηηηαηφηεηαο, κνληέια
παξάιιεισλ εμηζψζεσλ, ζπλαξηήζεηο θφζηνπο, παξαγσγήο, θαηαλάισζεο, εθαξκνγή
ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα κε ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ινγηζκηθψλ.
χγρξνλα πζηήκαηα Πξνβιέςεσλ θαη Μνληεινπνίεζεο
Δηζαγσγή ζηα κνληέια Kalman Filter, VAR, VARMAX, ARCH, Random
Coefficient, co-integration, error-correction. Αλάιπζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ
Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ ηεο Αλαγλψξηζεο Πξνηχπσλ.
Δθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο.
Δηδηθά ζέκαηα ηνραζηηθψλ Αλειίμεσλ
Πξνρσξεκέλεο έλλνηεο ηεο ζεσξίαο πηζαλνηήησλ θαη ησλ ζηνραζηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Γηαδηθαζίεο martingale, δηαδηθαζία Poisson θαη ηδηφηεηεο ηεο, θίλεζε Brown θαη
ηδηφηεηεο ηεο, χγθιηζε θαη εξγνδηθφηεηα.
Ζκη-Παξακεξηθά Μνληέια Αλάιπζεο Δπηβίσζεο
Σν κνληέιν ηνπ Cox, έιεγρνο ηεο ππφζεζεο ησλ αλαινγηθψλ θηλδχλσλ, frailty
models, αληαγσληζηηθνί θίλδπλνη, ην επηηαρπλφκελν κνληέιν επηβίσζεο,
κνληεινπνίεζε ζηελ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε επηβίσζεο, ρξήζε ηνπ παθέηνπ S-plus.
Βάζεηο Γεδνκέλσλ - Δμφξπμε δεδνκέλσλ
Δηζαγσγή ζηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. Μνληέια δεδνκέλσλ.
Γιψζζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. Δηζαγσγή ζηελ νξγάλσζε πξσηεπφλησλ αξρείσλ θαη
επξεηεξίσλ. Ζ γιψζζα QBE. Ζ SQL ζαλ γιψζζα ρεηξηζκνχ δεδνκέλσλ. Παξνπζίαζε
εκπνξηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηερληθέο-αιγφξηζκνη data mining.
Αλάιπζε Υξνλνζεηξψλ
Δηζαγσγή ζηε ζεσξία ησλ ρξνλνζεηξψλ, ζπζρεηηζκέλεο κεηαβιεηέο, ηάζεηο θαη
νκαινπνίεζε, ζεηξηαθή ζπζρέηηζε, ππνδείγκαηα ARIMA, ARMAX, ηερληθέο
εθηίκεζεο ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ (Box and Jenkins, filtering, θιπ.), θαηαλνκέο ζε
πεξίπησζε εμαξηεκέλσλ παξαηεξήζεσλ, αμηνιφγεζε πξνβιέςεσλ θαη εθαξκνγέο.

Θεσξία Απνθάζεσλ θαη Παηγλίσλ
Πξνβιήκαηα ζηαηηζηηθψλ απνθάζεσλ, ζπλάξηεζε θηλδχλνπ θαη απψιεηαο,
ηπραηνπνηεκέλνη θαλφλεο απνθάζεσλ, θξηηήξηα απνθάζεσλ minimax θαη Bayes θαη
εθαξκνγέο ζηελ επίιπζε ζηαηηζηηθψλ παηγλίσλ, πιήξεηο θαη νπζηαζηηθά πιήξεηο
θιάζεηο θαλφλσλ απνθάζεσλ, εθαξκνγέο ζε ζέκαηα εθηηκεηηθήο θαη ειέγρνπ
ππνζέζεσλ.
Αλάιπζε Καηεγνξηθψλ Γεδνκέλσλ
Οξηζκφο θαη αλάιπζε πηλάθσλ ζπλάθεηαο (odds ratio, risk ratio), έιεγρνο
πξνζαξκνγήο, κνληέια γηα θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο, ινγαξηζκηθά γξακκηθά κνληέια,
ειιηπείο πίλαθεο, αλάιπζε θαηά Bayes, επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο (repeated
measures), κνληέια γηα matched pairs, ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ παθέησλ GLIM θαη
SAS.
ηαηηζηηθφο Έιεγρνο Πνηφηεηαο
Δηζαγσγηθέο έλλνηεο πνηφηεηαο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ, δηαγξάκκαηα ειέγρνπ γηα ηε
κέζε ηηκή, ηε δηαθχκαλζε, P θαη c-δηαγξάκκαηα, δηαγξάκκαηα ζσξεπηηθψλ
αζξνηζκάησλ (cusums), δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο γηα ηελ απνδνρή ζπλφισλ νκνίσλ
πξντφλησλ, κνλνδεηγκαηηθά θαη δηπιά δεηγκαηηθά ζρέδηα, ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε.
Αμηνιφγεζε δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ - Θέκαηα Βηνζηαηηζηηθήο
Δηζαγσγή ζε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, κεγέζε ζπρλφηεηαο (odds ratio, sensitivity,
specificity θιπ.), πεγέο κεξνιεπηηθφηεηαο, θιηληθέο δνθηκέο, ηπραηνπνίεζε, ζρεδίαζε
πξσηνθφιινπ, θάζεηο Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη ΗV, ππνινγηζκφο κεγέζνπο δείγκαηνο, θαλφλεο
δηαθνπήο ηεο κειέηεο πξηλ ην ηέινο, έιεγρνο ηνπ Wald, θαξκαθνθηλεηηθή,
βηντζνδπλακία, αμηνιφγεζε δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ κε ηε ρξήζε θακπχισλ ROC
Γηεξεπλεηηθή ηαηηζηηθή θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ
Δθκάζεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ινγηζκηθψλ Splus, SPSS θαη SAS κέζσ ησλ θπξηφηεξσλ
κεζφδσλ πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο, πξνζνκνίσζεο, αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο,
απαξακεηξηθήο ζηαηηζηηθήο θαη πεηξακαηηθψλ ζρεδηαζκψλ. Δηζαγσγή ζην Statistics
toolbox ηνπ Matlab θαζψο θαη ζηηο καθξνεληνιέο θαη ζηε γιψζζα IML ηνπ SAS. Ζ
δνκή ησλ δεδνκέλσλ θαη ε αληίζηνηρε ζεσξία ζα αλαπηχζζνληαη ζην κάζεκα. Ζ
αλάιπζε ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη ηα απνηειέζκαηα
ησλ αλαιχζεσλ ζα παξνπζηάδνληαη γξαπηψο θαη, αλάινγα κε ην δηαζέζηκν ρξφλν,
πξνθνξηθψο.
ρεδηαζκφο θαη αλάιπζε πεηξακάησλ
Πεηξάκαηα θξεζαξίζκαηνο, ρεδηαζκφο θαη αλάιπζε πεηξακάησλ κε ρξήζε
παξαγνληηθψλ ζρεδηαζκψλ ρσξίο επαλαιήςεηο, Καηαζθεπέο θνξεζκέλσλ θαη
ππεξθνξεζκέλσλ ζρεδηαζκψλ, Γηάθνξνη πεηξακαηηθνί ζρεδηαζκνί, Σερληθέο
αλάιπζεο δεδνκέλσλ κε απηνχο ηνπο ζρεδηαζκνχο. Δθαξκνγέο κε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ
παθέησλ.
Δηζαγσγή ζηνπο Πεηξακαηηθνχο ρεδηαζκνχο
Δηζαγσγή ζηα πεηξάκαηα θξεζαξίζκαηνο, 2θ, 3θ θαη κηθηνί παξαγνληηθνί
ζρεδηαζκνί, Κιαζκαηηθνί παξαγνληηθνί ζρεδηαζκνί. Αλάιπζε δεδνκέλσλ απφ 2θ, 3θ
θαη κηθηνχο παξαγνληηθνχο ζρεδηαζκνχο.

Δηδηθά ζέκαηα - Case Studies
ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο απηνχ πνπ δελ εμεηάδεηαη γίλνληαη παξνπζηάζεηο απφ
επηζθέπηεο ηφζν απφ ηνλ αθαδεκατθφ φζν θαη απφ ηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ ζε
ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πξαθηηθφ (εθαξκνγέο ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ) ή
ζεσξεηηθφ ελδηαθέξνλ (π.ρ. Reversible Jump Markov Chain Monte).
Γηπισκαηηθή εξγαζία
Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία μεθηλά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β εμακήλνπ θαη ηειεηψλεη κέρξη
ηελ νινθιήξσζε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο.
ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΙΙ: ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΑ - ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ
Υειμεπινό Εξάμηνο
Θεσξία Πηζαλνηήησλ
Δηζαγσγή ζε βαζηθέο έλλνηεο ηνπνινγίαο θαη κεηξηθψλ ρψξσλ, αμησκαηηθή
ζεκειίσζε, κέηξα πηζαλνηήησλ, ηπραίεο κεηαβιεηέο, ραξαθηεξηζηηθέο ζπλαξηήζεηο,
ζχγθιηζε αθνινπζηψλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ, λφκνη κεγάισλ αξηζκψλ, θεληξηθφ
νξηαθφ ζεψξεκα, παξάγσγνο Radon-Nicodym θαη ππφ ζπλζήθε κέζε ηηκή θαη
ηδηφηεηεο ηεο.
ηνραζηηθέο Γηαδηθαζίεο
Πξνρσξεκέλεο έλλνηεο ηεο ζεσξίαο πηζαλνηήησλ θαη ησλ ζηνραζηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Γηαδηθαζίεο martingale, δηαδηθαζία Poisson θαη ηδηφηεηεο ηεο, θίλεζε Brown θαη
ηδηφηεηεο ηεο, ζηνραζηηθφ νινθιήξσκα, δηαδηθαζίεο δηάρπζεο, αιιαγή κέηξνπ,
δηαδηθαζίεο Levy.
Υξεκαηννηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά
Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ καζεκαηηθψλ.
Μαζεκαηηθφο θνξκαιηζκφο ελλνηψλ φπσο arbitrage, πιεξφηεηα, ζπγθπξηαθά
ζπκβφιαηα. Δηζαγσγή ζηελ απνηίκεζε ζπγθπξηαθψλ ζπκβνιαίσλ κε ηελ ρξήζε
κεζφδσλ martingale. Δπηιεγκέλεο εθαξκνγέο ηφζν ζε δηαθξηηφ φζν θαη ζε ζπλερή
ρξφλν.
Αλαινγηζηηθά Μαζεκαηηθά
Δηζαγσγή ζηελ ζεσξία ησλ θηλδχλσλ.
Σερληθέο Πξνζνκνίσζεο κε ρξήζε C++ θαη Matlab
Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C++. Δηζαγσγή ζην matlab
Σερληθέο πξνζνκνίσζεο, γελλήηξηεο ηπραίσλ αξηζκψλ, νινθιήξσζε Monte Carlo,
έιεγρνο ηπραίσλ αξηζκψλ, κέζνδνο Box-Muller, αλέιημε Poisson, αιπζίδεο Μarkov.
Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο (ρξήζε γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη εηδηθψλ παθέησλ
πξνζνκνίσζεο). ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζνκνίσζεο.
Εαπινό Εξάμηνο

Παξάγσγα
Παξάγσγα ζπκβφιαηα, options, futures, exotics θιπ. κέζνδνη απνηίκεζεο θαη πηζαλέο
εθαξκνγέο ηνπο.
Αλάιπζε Υξνλνζεηξψλ
Δηζαγσγή ζηηο ηερληθέο ηνπ δπλακηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζηηο ηερληθέο
ζηνραζηηθνχ ειέγρνπ. Δμίζσζε Hamilton-Jacobi-Bellman. Δθαξκνγέο ζηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ηα αλαινγηζηηθά.
Οηθνλνκεηξία
Γξακκηθφ θαη κε γξακκηθφ κνληέιν, πξνυπνζέζεηο γξακκηθνχ κνληέινπ, κνληέια
LPM, Logit, Probit, Tobit, κνληέια πζηεξήζεσλ, έιεγρνη αηηηαηφηεηαο, κνληέια
παξάιιεισλ εμηζψζεσλ, ζπλαξηήζεηο θφζηνπο, παξαγσγήο, θαηαλάισζεο, εθαξκνγή
ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα κε ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ινγηζκηθψλ.
Βειηηζηνπνίεζε Υαξηνθπιαθίνπ
Μνληέια γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε θαη επηινγή ραξηνθπιαθίνπ, mean variance
portfolio selection, capital asset pricing model.
Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ (Risk Management)
Δηζαγσγή ζε ηερληθέο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ, value at risk,
πηζησηηθφο θίλδπλνο (credit risk)
Δπηηφθηα - Οκφινγα
Μνληέια γηα ηα επηηφθηα (Ho-Lee, Vassicek, HMJ), εηζαγσγή ζηα νκφινγα θαη ζηηο
κεζφδνπο απνηίκεζεο ηνπο.
Υξεκαηννηθνλνκηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ
Μνληέια γηα ηελ αμία κίαο επηρείξεζεο-Μεξίζκαηα θαη δνκή θεθαιαίνπ-Κίλδπλνο
θαη απφδνζε επελδχζεσλ-Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο-Γηαρείξηζε
πηζηψζεσλ θαη κεηξεηψλ (credit and cash management)-Γαλεηζκφο-πγρσλεχζεηο
Δηδηθά Θέκαηα Μηθξννηθνλνκηθήο
Δπηινγή ππφ ζπλζήθε αβεβαηφηεηαο, Θεσξία ηεο γεληθήο ηζνξξνπίαο
Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο - Οινθιεξσηηθέο Δμηζψζεηο
Γηαθνξηθέο εμηζψζεηο κε κεξηθέο παξαγψγνπο παξαβνιηθνχ θαη ειιεηπηηθνχ ηχπνπ.
ρέζε κε δηαδηθαζίεο δηάρπζεο. Σχπνο Feynman-Kac. Οινθιεξσηηθέο εμηζψζεηο.
Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη
Αξηζκεηηθέο κέζνδνη γηα δηαθνξηθέο εμηζψζεηο. Μέζνδνη πξνζνκνίσζεο (Monte
Carlo). Δθαξκνγέο ζηα αλαινγηζηηθά θαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά.
Γπλακηθφο Πξνγξακκαηηζκφο - Θεσξία ηνραζηηθνχ Διέγρνπ
Δηζαγσγή ζηηο ηερληθέο ηνπ δπλακηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζηηο ηερληθέο
ζηνραζηηθνχ ειέγρνπ. Δμίζσζε Hamilton-Jacobi-Bellman. Δθαξκνγέο ζηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ηα αλαινγηζηηθά.
Αζθαιίζεηο Εσήο

Πίλαθεο ζλεζηκφηεηαο θαη ζπλαξηήζεηο επηβίσζεο, έληαζε θαη άιινη δείθηεο
ζλεζηκφηεηαο, Δίδε αηνκηθήο αζθάιηζεο (ηζφβηεο, πξφζθαηξεο, επηβίσζεο, κηθηέο),
αλαινγηζηηθή παξνχζα αμία, ξάληεο δσήο ηηκνιφγεζε θαη καζεκαηηθά αζθάιηζηξα,
Μαζεκαηηθά απνζέκαηα, Αμία εμαγνξάο, ζπκβφιαηα ειεχζεξα πεξαηηέξσ
θαηαβνιψλ, ηξνπνπνίεζε ζπκβνιαίσλ, ηάζηκνο πιεζπζκφο, ηακείν, Γείθηεο
λνζεξφηεηαο, Δληαία αζθάιηζηξα γηα αζθαιίζεηο επί πνιιψλ θεθαιψλ, θιεξνδνηηθέο
ξάληεο, Πίλαθεο κε πνιιαπιά αίηηα εμφδνπ
Γεληθέο Αζθαιίζεηο
Μαζεκαηηθά ησλ Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ (ζπρλφηεηα θαη ζθνδξφηεηα ηνπ θηλδχλνπ,
ηαμηλφκεζε θηλδχλνπ). ηνηρεία Γξακκηθψλ Μνληέισλ - ΑΝΟVA θαη Γεληθεπκέλσλ
Γξακκηθψλ Μνληέισλ
Δθηίκεζε αζθαιίζηξσλ ζε αζθαιίζεηο απηνθηλήησλ κε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ
παθέηνπ GLIM
Μνληεινπνίεζε Αθξαίσλ Φαηλνκέλσλ
ηαζεξέο θαηαλνκέο, νξηαθέο ηδηφηεηεο, θαζκαηηθή αλαπαξάζηαζε, Καλνληθά
κεηαβαιιφκελεο ζπλαξηήζεηο, Θεψξεκα Κaramata. Πεδίν έιμεο ησλ ζηαζεξψλ
θαηαλνκψλ. Κεληξηθφ νξηαθφ ζεψξεκα., Δθηηκήζεηο ξπζκνχ ζχγθιηζεο ζην Κεληξηθφ
Οξηαθφ Θεψξεκα. Καηαλνκέο κε βαξηέο νπξέο. Μεγάιεο απνθιίζεηο. Κίλεζε Brown,
α-ζηαζεξή θίλεζε, Σπραία αζξνίζκαηα, Γηαθπκάλζεηο κεγίζηνπ. Πξνζέγγηζε
Poisson. Max-ζηαζεξέο θαηαλνκέο, Πεδίν έιμεο κεγίζηνπ. Πεδία έιμεο ησλ
θαηαλνκψλ Frechet, Weibull, Gumbel, Γεληθεπκέλε θαηαλνκή αθξαίσλ ηηκψλ.
Υαξαθηεξηζκφο ηνπ πεδίνπ έιμεο κεγίζηνπ. πλάξηεζε κέζεο ππέξβαζεο.
Γεληθεπκέλε Pareto,Τπνεθζεηηθέο θαηαλνκέο
Δηδηθά Θέκαηα - Case Studies - χληνκεο Παξνπζηάζεηο απφ Δπηζθέπηεο
ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο απηνχ πνπ δελ εμεηάδεηαη γίλνληαη παξνπζηάζεηο απφ
επηζθέπηεο ηφζν απφ ηνλ αθαδεκατθφ φζν θαη απφ ηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ ζε
ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πξαθηηθφ (εθαξκνγέο risk management ζηνλ ηξαπεδηθφ
ρψξν) ή ζεσξεηηθφ ελδηαθέξνλ (π.ρ. viscosity solutions θαη ζρέζε κε
ρξεκαηννηθνλνκηθά κνληέια). ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο απηνχ κπνξεί λα
παξνπζηαζηνχλ θαη αλαιχζεηο πεξηπηψζεσλ (case studies) ζρεηηθά κε
ρξεκαηννηθνλνκηθά ή αλαινγηζηηθά δεηήκαηα.
Γηπισκαηηθή εξγαζία
Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία μεθηλά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β εμακήλνπ θαη ηειεηψλεη κέρξη
ηελ νινθιήξσζε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο.
Αλάιπζε Θλεζηκφηεηαο Η
Αλάιπζε Θλεζηκφηεηαο ΗΗ
Μνληέια Δπηβίσζεο

