Εκδηλώσεις

Δελτίο Τύπου «Ημέρες Καριέρας 22-05-2013» ( Download )

Κόντρα στην οικονομική κρίση, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αναλογιστική
Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνου» του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργάνωσε Ημέρα
Καριέρας την Τετάρτη 22-5-2013, στην οποία έλαβαν μέρος 68 φοιτητές / απόφοιτοι του
και 18 επιχειρήσεις.

Η επιτυχία της εκδήλωσης αυτής, σε μια εποχή που η ανεργία των νέων ξεπερνά το 50%,
έδειξε ότι οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν την ποιοτική και όχι τη φθηνή στελέχωση τους,
πάντοτε ενδιαφέρονται για όσους πραγματοποιούν σπουδές με αντίκρισμα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση
Κινδύνου» καταρτίζει στελέχη που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στις επιχειρήσεις
όλων των κλάδων, δεδομένου ότι είναι σε θέση να διαχειρισθούν ένα ευρύ φάσμα κινδύνων,
όπως π.χ. ο πιστωτικός, ο λειτουργικός, ο κίνδυνος αγοράς (διακυμάνσεις τιμών πρώτων
υλών, εμπορευμάτων, ναύλων κ.ο.κ.), ο επιτοκιακός, ο συναλλαγματικός κ.α.

- Ορκωμοσία των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος

Την Τετάρτη 5/12/2012 πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των αποφοίτων μας, από κοινού με
τους αποφοίτους του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική», στην αίθουσα συνεδρίων του
Πανεπιστημίου.
Στην τελετή, παραβρέθηκαν συγγενικά πρόσωπα των αποφοίτων μας, ο Αντιπρύτανης
καθηγητής κ. Ν. Γεωργόπουλος, ο Γ.Γ. του Πανεπιστημίου κ. Π. Κουτσολιάκος, ο Πρόεδρος
του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης καθηγητής κ. Μ. Κούτρας, ο
Διευθυντής του ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνων» καθηγητής κ. Μ.
Γκλεζάκος και ο Διευθυντής του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» Αν. Καθηγητής κ. Γ.
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Ηλιόπουλος.
Μετά τις ομιλίες των διευθυντών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, πραγματοποιήθηκε η
απονομή των μεταπτυχιακών τίτλων και η τελετή ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη
φωτογραφία όλων μαζί των αποφοίτων.
Ακολούθησε δεξίωση.
Ήταν μια όμορφη γιορτή, αντάξια μιας δύσκολης πορείας 2 ετών, στη διάρκεια της οποίας
οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις και
εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν στην προσπάθεια τους να χτίσουν την καριέρα τους.
Οι καθηγητές και οι σπουδαστές του ΠΜΣ τους ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και κρατάμε
τις όμορφες στιγμές που περάσαμε μαζί τους.
(Σε λίγες ημέρες θα αναρτηθούν φωτογραφίες από την πιο πάνω εκδήλωση).

- Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών την 22-11-2011

Την 22-11-2011 οργανώθηκε εκδήλωση για την υποδοχή των φοιτητών της 5ης σειράς του
ΠΜΣ. Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν και οι γονείς των σπουδαστών, καθώς και οι
σπουδαστές παλαιότερων σειρών.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος καθηγητής κ. Μάρκος Κούτρας καλωσόρισε τους σπουδαστές
και τους παρότρυνε να καταβάλουν την απαιτούμενη προσπάθεια ώστε να μεγιστοποιήσουν
τα οφέλη από τη φοίτηση τους στο ΠΜΣ, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την
επαγγελματική τους προοπτική.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Διευθυντής του ΠΜΣ καθηγητής κ. Μιχαήλ Γκλεζάκος, ο
οποίος αναφέρθηκε στο αντικείμενο σπουδών του ΠΜΣ. Επεσήμανε επίσης την
διεπιστημονικότητα του Προγράμματος και το γεγονός ότι οι δύο βασικοί του κλάδοι
(Αναλογισμός και Διαχείριση Κινδύνων) συγκλίνουν έντονα και τείνουν να αποτελέσουν ένα
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων. Οι γνώσεις που προσφέρονται στα πλαίσια
του ΠΜΣ, τόνισε ο κ. Γκλεζάκος, έχουν πολύτιμες πρακτικές εφαρμογές, οι οποίες
επιβάλλονται από την αβεβαιότητα που κυριαρχεί στο περιβάλλον μέσα στο οποίο
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εξελίσσονται όχι μόνο η οικονομική δραστηριότητα αλλά και η ίδια η ζωή μας. Η
αβεβαιότητα αυτή τροφοδοτείται από τις μεγάλες συστιμικές αλλαγές, αλλά και από
εσφαλμένες αποφάσεις σε μικροοικονομικό επίπεδο. Ακόμη, τόνισε ότι οι δυνατότητες των
αποφοίτων μας δεν περιορίζονται στον εντοπισμό, την αποτίμηση και την αντιμετώπιση
των κινδύνων, αλλά επιτρέπουν και την αξιοποίηση των ευκαιριών που το ευμετάβλητο
περιβάλλον δημιουργεί.

- 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.

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.
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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)

- Actuarial Days of 2011

1 st Actuarial Day : 14/1/2011, Click Here

2 nd Actuarial Day : 14 /5 / 2011, Click Here

3 rd Actuarial Day: 14/10/2011, Click Here
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