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21 Μαΐου 2020  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

 ΤΟΥ Π.Μ.Σ. Σ.Α.Χ.Μ. 
 

H Συνέλευση του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών 

Μαθηματικών αποφάσισε τη χορήγηση έως δύο (2) υποτροφιών ύψους 1.100,00 ευρώ (€), 

εκάστη, για τους εισακτέους του Π.Μ.Σ. του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με την 

υποχρέωση παροχής έργου κατά το 3
ο
 εξάμηνο των σπουδών τους, στο πλαίσιο των 

ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Τμήματος. Το έργο των υποτρόφων δεν θα υπερβαίνει τις 

2 ώρες εβδομαδιαίως και θα εποπτεύονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. 

Οι υποτροφίες απονέμονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης 

που υποχρεούνται σε καταβολή τελών φοίτησης και δεν έχουν λάβει αναστολή φοίτησης. 

 

Κριτήρια και προϋποθέσεις επιλογής: 

(α) βαθμός πτυχίου (Π) 

(β) μέσος όρος (Μ) των βασικών μαθημάτων που λήφθηκαν υπόψη για εισδοχή στο ΠΜΣ 

(παράγραφος 4, άρθρο 18 του ΚΣ) 

(γ) βαθμός συνέντευξης (Σ)  

(δ) επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 8 από τα 10 μαθήματα της ειδίκευσης του/της 

φοιτητή/τριας στις εξεταστικές περιόδους Ιαν/Φεβ και Ιουν/Ιουλ. 

(ε) ο μέσος όρος (ΜΟ) των καλύτερων 8 βαθμών των μαθημάτων που εξετάσθηκαν επιτυχώς 

στις εξεταστικές περιόδους Ιαν/Φεβ και Ιουν/Ιουλ να είναι τουλάχιστον 8. 

(στ) επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.   
 

 

Ιεράρχηση Υποψηφίων: 

Η ιεράρχηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τον αλγόριθμο της παραγράφου 4, άρθρο 18 

του ΚΣ στον οποίο προστίθεται ο ΜΟ του κριτηρίου (ε) ανωτέρω, ήτοι  

(Π+Μ+Σ+ΜΟ)*[2^(Σ/10-1)]*100/40 

 

Δικαιολογητικά:  

(α)   Αίτηση  

(β)   Αντίγραφο πτυχίου  

(γ)   Αντίγραφο τελικής αναλυτικής βαθμολογίας  



 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» 

 
 

 

Καταληκτική Ημερομηνία: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά 

στη Γραμματεία του ΠΜΣ ΣΑΧΜ dmsas@sas.aegean.gr, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 

31/7/2020 και ώρα 14:30. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία ΠΜΣ ΣΑΧΜ, τηλ. 22730-82024. 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Μ.Σ. 

 

Αλέξανδρος Καραγρηγορίου 

Καθηγητής 

mailto:dmsas@sas.aegean.gr

