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Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών (1)
•

Το Τμήμα προσφέρει ένα εξαιρετικά
σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών
Παρακολουθεί από κοντά τις διεθνείς
εξελίξεις και προσφέρει αντίστοιχα
μαθήματα ώστε οι απόφοιτοί του να είναι
πλήρως ενημερωμένοι

•

Η δομή και το περιεχόμενο του
προγράμματος σπουδών είναι εφάμιλλα
με τα αντίστοιχα των κορυφαίων
Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων
πανεπιστημίων
Στα πρώτα δύο χρόνια των σπουδών τους
οι φοιτητές λαμβάνουν τις στέρεες βάσεις
στις βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής
επιστήμης και εκπαιδεύονται στα
απαραίτητα «εργαλεία» ώστε να μπορούν
να εμβαθύνουν περαιτέρω στα υπόλοιπα
δύο χρόνια
Η ποιότητα των μαθημάτων εξασφαλίζεται
από την υψηλή ποιότητα των διδασκόντων
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Πρόγραμμα Σπουδών (2)
•

Τα προσφερόμενα μαθήματα καλύπτουν
μια μεγάλη ποικιλία από γνωστικά
αντικείμενα της χρηματοοικονομικής
όπως:
o

Μακροοικονομία και Μικροοικονομία

o

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

o

Διεθνείς Χρηματαγορές

o

Αγορές Επιτοκιακών Προϊόντων

o

Θεσμικοί Επενδυτές

o

Θεσμικό Πλαίσιο

o

Λογιστική

o

Παράγωγα προϊόντα

o

Στατιστική ανάλυση χρηματαγορών

http://web.xrh.unipi.gr

Μέλη ΔΕΠ
Τα Μέλη Διδακτικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
του Τμήματος
είναι διεθνώς γνωστά και καταξιωμένα,
καθώς έχουν θητεύσει
σε κορυφαία πανεπιστήμια
της Ευρώπης και της Αμερικής
Οι φοιτητές του Τμήματος
έχουν την ευκαιρία να διδαχτούν
στη Χρημ/
Χρημ/κή και Τραπεζική
Διοικητική
από καθηγητές που έχουν τόσο την
πανεπιστημιακή κατάρτιση
όσο και εντυπωσιακή
επαγγελματική εμπειρία,
εμπειρία,
καθώς η πλειοψηφία αυτού έχει
εργαστεί ως σύμβουλοι
επιχειρήσεων,
επιχειρήσεων, τραπεζών,
τραπεζών, και
κυβερνητικών οργανισμών
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
εξωτερικό.

Την εμπειρία αυτή και τις γνώσεις τους
τη μεταφέρουν καθημερινά στην τάξη

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν
πρωτοποριακές εκπαιδευτικές
πρακτικές
όπως
της χρήσης πρωτοποριακού για τα
Ελληνικά δεδομένα εργαστηρίου
Χρηματοοικονομικής
όπου υπάρχει πρόσβαση σε
πλήθος βάσεων δεδομένων
(Bloomberg, Reuters,
Thomson, κλπ),
κλπ),
της αξιολόγησης από τους φοιτητές
των μαθημάτων/
μαθημάτων/καθηγητών,
καθηγητών,
της ηλεκτρονικής μάθησης,
μάθησης, κλπ.
κλπ.

Το Τμήμα αναγνωρίζει και
επιβραβεύει τις προσπάθειες των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών του καθώς έχει
καθιερώσει το θεσμό των
υποτροφιών
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Φέτος, περισσότερες από 130 υποτροφίες
αποδόθηκαν σε αριστούχους φοιτητές μας από
κορυφαίες εταιρίες

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Οι απόφοιτοι του Τμήματος
είναι περιζήτητοι στον
εργασιακό χώρο. Αυτό
αποδεικνύεται από τον πολύ
σύντομο χρόνο απορρόφησης
αυτών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία
έρευνας του Γραφείου
Διασύνδεσης του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, το
60% των αποφοίτων του
τμήματος απορροφάται στην
πρώτη του εργασία εντός
διαστήματος 3 μηνών.
Επίσης το 88% εργάζεται σε
τομέα συναφή με το
αντικείμενο σπουδών του.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος γίνονται δεκτοί
από κορυφαία Πανεπιστήμια του
εξωτερικού όπως το INSEAD, London
Business School, London School of
Economics, MIT, Princeton, Warwick, κλπ.
για τη συνέχιση των σπουδών τους σε
επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών τόσο σε
επίπεδο Μάστερ όσο και Διδακτορικού.

Εργαστήριο
¾

Το σύγχρονο εργαστήριο του Τμήματος αποτελεί χώρο έρευνας,
εκπαίδευσης και πληροφόρησης. Σε αυτό, οι φοιτητές - προπτυχιακοί και
μεταπτυχιακοί, καθηγητές και άλλοι ερευνητές μπορούν να:

•

Παρακολουθούν τις εξελίξεις στις διεθνείς χρηματαγορές μέσω του
Bloomberg
Έχουν άμεση πρόσβαση σε πολλές βάσεις δεδομένων, όπως:
DataStream,
I/B/E/S (Institutional Brokers Estimate System),
DataStream
Thomson One Banker, CRSP (Center for Research in Securities Data),
International Financial Statistics,
Statistics World Development Indicators,
Effect Finance, BANKSCOPE
Έχουν πρόσβαση μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Πειραιά σε πολλές
βιβλιογραφικές βάσεις, όπως: Econlit,
Econlit JSTOR,
JSTOR NBER,
NBER Springer Link,
Elsevier,
Elsevier The Economist Historical Archive 1843-2003 (National
Bureau of Economic Research)
Χρησιμοποιούν οικονομετρικά προγράμματα ή γλώσσες προγραμματισμού
για την ανάλυση δεδομένων, όπως Econometric Views, Gauss, MATLAB,
WinRATS

•

•

•

Μερικοί Απόφοιτοί μας (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού
προγράμματος σπουδών) εργάζονται:
•ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ABC
Ελληνικά
Factors
Πετρέλαια
Πρακτορεία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Επιχειρηματικών
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Απαιτήσεων
ΕΛΤΑ
•ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΕ της
ΑΕ.ΕΛΛΑΔΟΣ
ALPHA
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
•EFG
EUROBANK
BANKΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
ALTEC Ανώνυμη
Θεσμική
•ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΥΠΡΟΥ
Εταιρεία Λήψης και Διαβίβασης
Εντολών
•ΤΡΑΠΕΖΑ
ASPIS BANKΠΕΙΡΑΙΩΣ
COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ
ΛΑΙΚΗ
•ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
Τράπεζα ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Α.Ε.
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΚΑΣΩΛ
•ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΤΕΒΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ
EFG Eurobank
Ergasias ΑΕ
ELITE Α.Β.Ε.Ε.
Μικρελέκ
•ΩΜΕΓΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΕ
ΑΕ
Ξενοδοχείο
•Τραμ
ΑΕΕΓΝΑΤΙΑ
ATHOS
Tράπεζα
ΟΣΕ
•Πλαίσιο
ΑΕ Computers
ΑΕΒΕ
VERTEX
RESEARCH
LTD
Πανεπιστήμιο
•ΡΑΔΙΟ
Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ
Πειραιώς
ΑΒ Βασιλόπουλος
Πήγασος
•Σάρρος
Χρημ/ριακή
εκδοτική
ΑΕΑΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
Τράπεζα
Ελλάδος
•Σύνδεσμος
Ημερησίων
Περιφερειακών
Γ. Βασιλακόπουλος
& ΣΙΑ
Εφημερίδων

Μερικοί Απόφοιτοί μας (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών)
εργάζονται:

Επικοινωνία
Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 18534,
Πειραιάς

Τηλ: 210 414.2093, 2184, 2226, 2090

Fax: 210 414.2331
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