
 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
 

ΝΝέέοοςς  ΚΚύύκκλλοοςς  ΥΥπποοββοολλήήςς  ΑΑιιττήήσσεεωωνν  

ΑΑκκααδδηημμααϊϊκκόό  έέττοοςς  22001166--22001177  
 

  

ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκώώνν  ΣΣπποουυδδώώνν  σσττηηνν  ««ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήή  κκααιι  ΤΤρρααππεεζζιικκήή»»      

((MM..SScc  iinn  ««BBaannkkiinngg  aanndd  FFiinnaannccee»»))  μμεε  κκααττεευυθθύύννσσεειιςς  ::  
  

ΑΑ))  ««ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήή  κκααιι  ΤΤρρααππεεζζιικκήή  ΔΔιιοοιικκηηττιικκήή»»  ((««BBaannkkiinngg  aanndd  FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt»»))  

ΒΒ))  ««ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήή  ΑΑννάάλλυυσσηη»»  γγιιαα  σσττεελλέέχχηη  ((««FFiinnaanncciiaall  AAnnaallyyssiiss»»  ffoorr  EExxeeccuuttiivveess))  

  

ΥΥπποοββοολλήή  ΑΑιιττήήσσεεωωνν::  11  ΜΜααρρττίίοουυ  έέωωςς  3311  ΜΜααΐΐοουυ  22001166  

ΈΈννααρρξξηη::  ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  22001166  ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  33  εεξξάάμμηηνναα  

  

  

ΑΑ))  ««ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήή  κκααιι  ΤΤρρααππεεζζιικκήή  ΔΔιιοοιικκηηττιικκήή»»  

((««BBaannkkiinngg  aanndd  FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt»»))  

 

Συνολικό κόστος φοίτησης 5.500 ευρώ  

 

 

1. Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (ηλεκτρονικά) 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  

3. 2 Φωτογραφίες   

4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

5. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης περάτωσης 

σπουδών, από όπου να προκύπτει ότι οι σπουδές 

ολοκληρώθηκαν το αργότερο στην εξεταστική 

περίοδο του Σεπτεμβρίου 

6. Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας 

7. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας, επικυρωμένο από δικηγόρο 

8. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή 

ερευνητές (σε φάκελο κλειστό από τους συστήνοντες) 

9. Φωτοαντίγραφο αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

για υποψηφίους που έχουν τίτλους από Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι 

της αλλοδαπής  

10. Επίσημο αποτέλεσμα του τεστ GMAT (προαιρετικό)  
 

Κριτήρια αξιολόγησης:  

α)  Γενικός βαθμός πτυχίου (60%)  

β)  Συνέντευξη (40%)  

Συνεκτιμώνται: GMAT, τμήμα προέλευσης, γνώση επιπλέον 

ξένων γλωσσών  

  

ΒΒ))  ««ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήή  ΑΑννάάλλυυσσηη»»  γγιιαα  σσττεελλέέχχηη    

((««FFiinnaanncciiaall  AAnnaallyyssiiss»»  ffoorr  EExxeeccuuttiivveess))  

 

Συνολικό κόστος φοίτησης 6.500 ευρώ 

Νέα μειωμένη τιμή 5.500 ευρώ  

    

1. Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (ηλεκτρονικά) 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

3. 2 Φωτογραφίες   

4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

5. Φωτοαντίγραφο πτυχίου  

6. Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας  

7. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας  

8. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας, επικυρωμένο από δικηγόρο  

9. Δύο συστατικές επιστολές (εκ των οποίων η μία 

τουλάχιστον να είναι από εργοδότη), σε φάκελο 

κλειστό από τους συστήνοντες  

10. Φωτοαντίγραφο αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

για υποψηφίους που έχουν τίτλους από Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι 

της αλλοδαπής  

11. Επίσημο αποτέλεσμα του τεστ GMAT (προαιρετικό) 

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης:  

α)  Γενικός βαθμός πτυχίου (60%)  

β)  Συνέντευξη (40%) 

Συνεκτιμώνται: GMAT,  τμήμα προέλευσης, εύρος και είδος 

εργασιακής εμπειρίας, γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών  
 

Αποτελέσματα TOEFL [Code: 4142] και GMAT [Code: Z5C-QH-32] πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στο Τμήμα [University 

of Piraeus, Department of Banking & Financial Management], μετά από αίτημα του υποψηφίου στον φορέα διεξαγωγής των 

εξετάσεων. 
 

Για πληροφορίες και αποστολή/προσκόμιση δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 

 Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, 08.00 – 20.00 

τηλ.: 210 414 2153, 210 414 2323, fax: 210 414 2341 

Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς, (3
Ος

 Όροφος, γραφείο 328)  

 ιστοσελίδα του Τμήματος: http://web.xrh.unipi.gr  
 

Για την αξιολόγηση της αίτησης, οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη. 

 
 

 Δίνονται Υποτροφίες Αριστείας 
 

http://web.xrh.unipi.gr/

