Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γραφείο Διασύνδεσης
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τμήμα
Τίτλος
Απόφοιτου:
Αντικείμενο του
τμήματος:
Κατευθύνσεις
Διάρκεια
Σπουδών:
Προφίλ μαθητή

Ασχολείται με:

ΠΕ στο οποίο (ή
στα οποία)
ανήκει

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Πτυχιούχος στατιστικής και αναλογιστικών χρηματοοικονομικών
μαθηματικών
Μελέτη της Στατιστικής, της Αναλογιστικής Επιστήμης και των
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
 Στατιστικός Κύκλος
 Αναλογιστικός και Χρηματοοικονομικός Κύκλος.
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Ένας φοιτητής προκειμένου να μην αντιμετωπίσει προβλήματα στα
μαθήματα και στις σπουδές του κατά τη φοίτησή του στο τμήμα καλό
θα ήταν να διαθέτει αναπτυγμένες ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης
προβλημάτων, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες,
δημιουργική και επιχειρηματική σκέψη, πνεύμα ομαδικότητας και
συνεργασίας και να έχει το εξής γνωστικό υπόβαθρο: καλή γνώση
μαθηματικών και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.






Εκτίµηση επιχειρηµατικών κινδύνων,
Τιµολόγηση αγαθών ή υπηρεσιών,
Στατιστικό σχεδιασµό και πρόβλεψη,
Σχεδιασµό ασφαλιστικών ή επενδυτικών προγραµµάτων ,
Μελέτη του τρόπου κατανοµής περιορισµένων πόρων στο
πέρασµα του χρόνου.
 Ανάλυση και ερµηνεία δεδοµένων
Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/04.09.2009) οι
πτυχιούχοι του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ 09

Οικονομολόγων της περ. θ' της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του Ν.
1566/1985.
Άδειες και
εγγραφές

Μπορεί να
εργαστεί στον
ιδιωτικό τομέα
σε:
(φορείς)

Μπορεί να
εργαστεί στο
δημόσιο τομέα
σε:
(φορείς)

οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να γραφτούν στο Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδας ως Οικονομολόγοι. Αν ακολουθήσουν το
επάγγελμα του αναλογιστή τότε η άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος
λαµβάνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης έπειτα από επιτυχή
συµµετοχή σε εξετάσεις και 3ετή προϋπηρεσία κάτω από την επίβλεψη
αδειούχου αναλογιστή.
Τράπεζες, εταιρίες έρευνας αγοράς, εταιρίες δημοσκοπήσεων,
ασφαλιστικές εταιρίες, διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες
πετρελαιοειδών, εταιρίες τηλεπικοινωνιών.
Ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος μπορεί να εργασθεί είτε ως
ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως στέλεχος εταιρειών συμβούλων ή
χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών οργανισμών.
Στο δηµόσιο τοµέα οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να διοριστούν
σε δηµόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισµούς, Τράπεζες, στη
Στατιστική Υπηρεσία,
στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία
(EUROSTAT) και σε άλλους φορείς µε αντικείµενο τη Στατιστική όπως
το ΚΕΠΕ, το ΕΚΚΕ κτλ. Επίσης, Τµήµατα Στατιστικής υπάρχουν σε
Υπουργεία και σε δηµόσιους οργανισµούς, τα οποία µπορούν να
στελεχωθούν από στατιστικούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να
επεξεργaστούν και να αναλύσουν διάφορα δεδοµένα µε χρήση
Στατιστικών πακέτων στοχεύοντας στην εξαγωγή χρήσιµων
συµπερασµάτων. Ένας πτυχιούχος στατιστικής με γνώσεις
βιοστατιστικής μπορεί να εργαστεί σε μία φαρμακευτική εταιρία ή σ'
ένα νοσοκομείο ως αναλυτής ιατρικών ή επιδημιολογικών δεδομένων

Μπορεί να
Στον ακαδημαϊκό χώρο (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ερευνητικά
ασχοληθεί με:
Ινστιτούτα) ένας πτυχιούχος στατιστικής έχει τη δυνατότητα να κάνει
(δραστηριότητες) έρευνα με στόχο την εκπόνηση μίας διδακτορικής διατριβής σε κάποιο
θεωρητικό ή εφαρμοσμένο αντικείμενο. Σε πολλά ερευνητικά
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ευρωπαϊκή έρευνα
συμμετέχουν στατιστικοί ως επιστημονικοί συνεργάτες.
Προφίλ
αποφοίτου

Οι απόφοιτοι αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις Στατιστικής,
Μαθηµατικών, Οικονοµικών, Πληροφορικής, Χρηµατοοικονοµικής
και Αναλογιστικής, αλλά και γνώσεις που είναι απαραίτητες για να
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις
που θα εµφανιστούν κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας όπως:
 η εκτίµηση επιχειρηµατικών κινδύνων,






Μαθήματα
Προγράμματος
Σπουδών
Ιστοσελίδα
τμήματος

η τιµολόγηση αγαθών ή υπηρεσιών,
ο στατιστικός σχεδιασµός και η πρόβλεψη
ο σχεδιασµός ασφαλιστικών ή επενδυτικών προγραµµάτων και
η µελέτη του τρόπου κατανοµής περιορισµένων πόρων στο
πέρασµα του χρόνου.
 η ανάλυση και η ερµηνεία των δεδοµένων
http://www.actuar.aegean.gr/studyguide_gr.pdf

http://www.actuar.aegean.gr/

