Ημερίδες / Συνέδρια

- Workshop on Pension Plans and Related Topic 03/10/2014
Actuarial Challenges around Pension Reforms in Europe
Variable Annuities as options packages a dynamic valuation approach
Modelling long term interest rates for pension funds
Modelling Critical Illness Insurance Data
- Πραγματοποίηση του Workshop της 9-11-201
Την Παρασκευή, 9-11-2012 πραγματοποιήθηκε το workshop «Actuarial and Risk
Measures Workshop on Risk Dependency and Ruin», το οποίο οργάνωσε το ΠΜΣ
«Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων», με ικανοποιητική συμμετοχή των
σπουδαστών και των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος μας.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, καθηγητής Μιχάλης Γκλεζάκος, προλόγισε την εκδήλωση και ο
Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Πιτσέλης παρουσίασε τους προσκληθέντες ομιλητές, οι
οποίοι ήταν οι εξής:
•
•
•
•

Hans Gerber (University of Lausanne),
Nikolai Kolev (University of Sao Paolo),
Alexandru Asimit (City University)
David Landriault (University of Waterloo)

Από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ομιλητές ήταν οι κ.κ. Γιώργος Πιτσέλης και Γιώργο
ς Ψαρράκος
.
Οι ομιλητές παρουσίασαν θέματα σχετικά με τεχνικές και υποδείγματα που έχουν
εφαρμογή στον ευρύτερο χώρο του Αναλογισμού και της Διαχείρισης κινδύνων.
Η εκδήλωση αποσκοπούσε κυρίως στην ανάπτυξη θεμάτων σημαντικού ενδιαφέροντος
στους πιο πάνω επιστημονικούς τομείς.
Παράλληλα όμως, ήταν η πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων που μεταξύ των άλλων θα
συντελέσουν στην καθιέρωση του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος ως σημαντικής
οντότητας στον χώρο του Αναλογισμού και της Διαχείρισης Κινδύνων και θα συμβάλλουν
στη διεθνοποίηση του.

Workshop : «Actuarial and Risk Measures Workshop on Risk Dependency and Ruin»,
Friday 9 of November 2012 Πρόγραμμα
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Organizer : Actuarial Science & Risk Management Department of Statistics and Insurance
Science, Department of Statistics & Insurance Science, University of Piraeus

Global Internship Program, Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης, AIESEC, όλες
οι πληροφορίες για το πρόγραμμα

http://issuu.com/aiesecunipi/docs/global_internship_program
Αφορά και τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές.

- Επιστημονική Ημερίδα για την Solvency II
Την Παρασκευή 11 Μαΐου 2012, πραγματοποιήθηκε ημερίδα (Workshop), υπό την αιγίδα
του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με
επιστημονικό αντικείμενο :

Το νέο σύστημα Εποπτικής Αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Solvency II).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Κτήριο της Τράπεζας τη Ελλάδος (Ελυθερίου
Βενιζέλου 21, Αθήνα).

Κατά την έναρξη, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο κ. Βογιατζής, Διευθυντής της Διεύθυνσης
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.
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Συμμετείχαν πάνω από 150 διακεκριμένα στελέχη της Ελληνικής ασφαλιστικής
αγοράς, που ασχολούνται στον ευρύτερο χώρο του αναλογισμού και φοιτητές
Πανεπιστημίου μας.

Κύριοι ομιλητές ήταν οι εξής:

Marc Goovaerts
Centre for Risk and Insurance Studies University of Leuven
Editor - Founder of the journal, Insurance: Mathematics and Economics
Mogens Steffensen,
Department of Mathematical Sciences, University of Copenhagen
Editor of Scandinavian Actuarial Journal.

Alois Gisler
Department of Mathematics, ETH Zürich, Chief Actuary, MU CH
Co-editor, ASTIN Bulletin
Hansjoerg Albrecher
Department of Actuarial Science, University of Lausanne
Editor, Insurance: Mathematics and Economics
Pitselis Georgios
University of Piraeus, Department of Statistics and Insurance Science,
Associate Editor, Insurance: Mathematics and Economics

- Ανάπτυξη σχέσεων του ΠΜΣ με την Ασφαλιστική και τραπεζική αγορά

Την 4-4-2012 Το ΠΜΣ πραγματοποίησε ημερίδα στο ξενοδοχείο “LEDRA MARIOTT” με
στόχο την ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών σχέσεων με στελέχη της ασφαλιστικής και
τραπεζικής αγοράς.
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Βασικοί στόχοι της εκδήλωσης αυτής ήταν οι εξής :
- Γνωριμία των διδασκόντων του ΠΜΣ με στελέχη τραπεζών και ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών στα επιστημονικά πεδία του
Αναλογισμού και της Διαχείρισης Κινδύνων.
- Ανταλλαγή απόψεων με τα πιο πάνω στελέχη σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του
ΠΜΣ (μαθήματα, ύλη ανά μάθημα κλπ). Οι απόψεις των στελεχών της αγοράς μας βοηθούν
να εντοπίσουμε τα γνωστικά αντικείμενα που ενισχύουν την επαγγελματική προοπτική των
σπουδαστών μας και να τα ενσωματώσουμε στο Πρόγραμμα μας.
- Δρομολόγηση μιας αμφίδρομης σχέσης μεταξύ του ΠΜΣ και της Αγοράς, η οποία είναι
πολύτιμη τόσο για τους σπουδαστές και διδάσκοντες στο ΠΜΣ όσο και για τα στελέχη της
ασφαλιστικής και τραπεζικής αγοράς. (Στα πλαίσια της εδραίωσης της σχέσης αυτής
προγραμματίζονται από το ΠΜΣ επιστημονικές ημερίδες κλπ).

Η εκδήλωση σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία, τόσο από την άποψη συμμετοχών όσο και από
την άποψη αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, προσήλθαν σε αυτή όλοι οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ
και 36 στελέχη ασφαλιστικών και τραπεζικών επιχειρήσεων, δηλαδή το σύνολο σχεδόν των
προσκληθέντων.

Επίσης, η ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε, ήταν πολύτιμη για τη διαπίστωση των
δυνατοτήτων και αδυναμιών του ΠΜΣ και βοήθησε στον εντοπισμό των αναγκαίων αλλαγών
κατά την αναθεώρηση του Προγράμματος που ακολούθησε δύο μήνες μετά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια στελέχη κατέθεσαν σκέψεις και προτάσεις για τη βελτίωση
του Προγράμματος μας και κατά τις ημέρες που ακολούθησαν.

Το ΠΜΣ σχεδιάζει να οργανώσει και στο μέλλον αντίστοιχες εκδηλώσεις.

(Ακολουθεί pdf με την ομιλία του Διευθυντού του ΠΜΣ στην πιο πάνω εκδήλωση)
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- Ημερίδες με θέμα «Αναλογισμός και Μέτρα κινδύνου» (Actuarial and Risk
Measures)

Κατά το 2011 διεξήχθησαν, στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, ημερίδες με γνωστικό
αντικείμενο «Αναλογισμός και Μέτρα κινδύνου» (Actuarial and Risk Measures) .
Οι ημερίδες αυτές εντάσσονται στο πρόγραμμα «Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και
Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων και ειδικών κατηγοριών» (Πρακτόρων Μεσιτών και
Συντονιστών).
Περισσότερες πληροφορίες για τις ημερίδες αυτές παρέχονται στο site http://stat.unipi.gr/
workshops/.

- Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών την 22-11-2012
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