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Παρουσίαση ΔιαπανεπιστημιακούΜΠΣ
«Μαθηματικά της Αγοράς και Παραγωγής» 



Σύντομη περιγραφή του προγράμματος
Ø Ιδρυ% θηκε	το	1999	με	συ% μπραξη	των	Τμημα% των	

qΠληροφορικη) ς	ΟΠΑ
qΜαθηματικω) ν	ΕΚΠΑ
qΟικονομικω) ν	Επιστημω) ν	ΕΚΠΑ

Ø και	καταρτι%στηκε	στα	προ% τυπα	σχετικω% ν		πρωτοποριακω% ν	προγραμμα% των	
κυρι%ως	των ΗΠΑ.	

Ø Στην διαμο% ρφωση	του	προγρα% μματος	σπουδω% ν	συνεισε%φεραν	σημαντικα% 	διεθνω% ς	
καταξιωμε%νοι	ακαδημαϊκοι%	του	αντικειμε%νου	(Αλιπρα% ντης,	Καρατζα% ς,	Odoni, 
Τσιτσικλη% ς)

Ø Το προ%γραμμα	απευθυ% νεται	κυρι%ως	σε	απο%φοιτους
Ø Τμημα) των		θετικω) ν	επιστημω) ν
Ø Πολυτεχνικω) ν	Σχολω) ν	
Ø Οικονομικω) ν	Σχολω) ν,
Ø Τμημα) των	Τεχνολογι)ας	και	Διοι)κησης
Ø χωρι)ς	να	αποκλει)ονται		απο)φοιτοι	α) λλων	Τμημα) των,	εφο) σον	ικανοποιου) ν	τις	αναγκαι)ες	
προϋποθε)σεις	για	την	επιτυχη) 	παρακολου) θηση	των	μαθημα) των.



Αποστολή του προγράμματος
Ø Στο$χος	του	προγρα$ μματος	ει$ναι	η	εκπαι$δευση	των	φοιτητω$ ν	του		στις	
εφαρμογε$ς	των	μαθηματικω$ ν	στην	διοι$κηση,	την	παραγωγη$ 	και	την	
επιχειρηματικο$ τητα.	

Ø Την πλειοψηφι$α	των		500+	αποφοι$των		του	προγρα$ μματος	την	συναντα$ με	
ση$ μερα	ως
� Διοικητικα% 	στελε%χη	επιχειρη% σεων	και	οργανισμω% ν
� Επιχειρηματικου% ς	και	Χρηματοοικονομικου% ς	αναλυτε%ς
� Συμβου% λους	επιχειρηματικη% ς	στρατηγικη% ς
� Ανω% τερα	στελε%χη	 στο Μα% ρκετινγκ	και	Πωλη% σεις
� Ερευνητε%ς,	πανεπιστημιακου% ς.	

Ø Για	περισσο$ τερες και	αναλυτικο$ τερες		πληροφορι$ες	για	την	επαγγελματικη$ 	
εξε$λιξη	κα$ ποιων	εκ	των	αποφοι$των	του	προγρα$ μματος	επισκεφτει$τε	την	
σελι$δα

https://www.linkedin.com/in/msc-business-mathematics-a3a6101b4



Νέο πρόγραμμα
ØΜετα1 	απο1 	22	χρο1 νιας	λειτουργι1ας	και	ε1χοντας δημιουργη1 σει	το	δικο1 	
του	στι1γμα	 στην	αγορα1 ,	το	προ1γραμμα	φε1τος	ανασχεδια1 σθηκε και	
αναβαθμι1στηκε με	σκοποA	να	ανταποκρι1νεται πλη1 ρως στις	διαρκω1 ς
αυξανο1 μενες,	σημερινε1ς και	μελλοντικε1ς,	ανα1 γκες της	αγορα1 ς
εργασι1ας και	της ε1ρευνας.

ØΤο	 ΠΜΣ	θα	λειτουργη1 σει,	με	νε1ο προ1 γραμμα μαθημα1 των αποA	το	
αμε1σως προσεχε1ς ακαδημαϊκο1 ε1τος (2021-22).

ØΗ	χρονικη1 δια1 ρκεια για	την	απονομηA	του	Διπλω1 ματος
Μεταπτυχιακω1 ν Σπουδω1 ν ει1ναι τρι1α (3)	εξα1 μηνα (ημερολογιακά	14	
μήνες)		για	το	προ1 γραμμα πλη1 ρους φοι1τησης και	ε1ξι (6)	εξα1 μηνα
(ημερολογιακά	26	μήνες)	για	το	προ1 γραμμα μερικη1 ς φοι1τησης .



Προϋποθέσεις απόκτησης Δ.Μ.Σ
Για	την	επιτυχη$ 	ολοκλη$ ρωση	του	νε$ου	προγρα$ μματος	σπουδω$ ν	απαιτει$ται:

Ø Υποχρεωτικη$ παρακολου$ θηση και	επιτυχη$ ς εξε$ταση σε	 15	μαθη$ ματα
ü12	υποχρεωτικα$ ,
ü2	επιλογη$ ς,
ü1	θερινο$ 	σχολει$ο.	

ØΑντι$	των	2	μαθημα$ των	επιλογη$ ς	και	εφο$σον	ο	φοιτητη$ ς	ει$ναι	πλήρους	
φοίτησης		μπορει$	να	εκπονη$ σει	πρακτικη$ 	α$ σκηση	σε	συνεργασι$α	με	
κα$ ποια	συνεργαζο$ μενη	με		το	προ$γραμμα	 εταιρει$α-οργανισμο$ .	

Ø Παρο$ μοια,	στην	περι$πτωση	των	φοιτητω$ ν	μερικής	φοίτησης τα	2	
επιλογη$ ς	μαθη$ ματα	μπορου$ ν	να	αντικατασταθου$ ν	με	την		εκπο$ νηση
διπλωματικη$ ς εργασι$ας.



Μαθήματα νέου προγράμματος σπουδών
Υ Επιχειρησιακή Έρευνα (Operations Research)
Υ Διοίκηση Λειτουργιών και	Εφοδιαστική	(Operations and Supply Chain Management)
Υ Ανάλυση δεδομένων με	Python ( Data analysis with Python) 

Υ Αγορές Χρήματος και	Κεφαλαίου (Money and Capital Markets) 
Υ Αναλογιστικά ΜαθηματικαE	και	Διαχείριση Κινδύνου (Actuarial Mathematics and Risk Management)
Υ Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied Econometric)
Υ Στρατηγικές και	παίγνια (Strategies and games)

Υ Στοχαστικές Διαδικασίες στη	Χρηματοοικονομική	(Stochastic Processes in Finance)
Υ Διαχείριση Δεδομένων και	Επιχειρηματική Ευφυία (Data Management and Business Intelligence)
Υ Χρηματοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων (Financial Business Analysis)

Υ ΜαθηματικαE	και	Υπολογιστική Χρηματοοικονομική	(Mathematical and Computational Financial)
Υ Μηχανική Μάθηση στην	οικονομία και	την	επιχειρηματικότητα (ML  in Economics and Business)
Ε Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (Special Topics in Operations Research)
Ε Στοχαστικά Μοντέλα (Stochastic Models)

Ε Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Financial Risk Management)
Ε Επιχειρησιακή Προσομοίωση και	Λήψη αποφάσεων (Business Simulation and Strategic Thinking)
Ε Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και	μπλοκ	αλυσίδας (Fintech and Blockchain)



Θερινό Σχολείο
ØΜε	την	ολοκλη1 ρωση	της	3ης	περιο1 δου	πραγματοποιει1ται	για	6 με1ρες,	
ιδανικα1 	σε	κα1 ποιο	θε1ρετρο,		το	«θερινό	σχολείο»	του	προγρα1 μματος.

ØΚατα1 	την	δια1 ρκεια	του	παραδι1δονται	απο1 	τους	καθηγητε1ς			του	
προγρα1 μματος,	ανω1 τερα	στελε1χη	επιχειρη1 σεων	και	οργανισμω1 ν				και	
διακεκριμε1νους	αποφοι1τους	του	προγρα1 μματος,		σεμιναριακου1 τυ1 που	
διαλε1ξεις.	

ØΚατα1 	την	περι1οδο	αυτη1 	σπουδαστε1ς	και		διδα1 σκοντες	ε1ρχονται	σε	
α1 μεση	επαφη1 		συζητω1 ντας		σε	πιο	χαλαρη1 	δια1 θεση		θε1ματα	
επαγγελματικου1 	και	ερευνητικου1 	ενδιαφε1ροντος,	ανησυχι1ες	και	
προβληματισμου1 ς	τους	και	γι1νεται	η	αναγκαι1α	ανατροφοδο1 τηση.	

ØΗ	δραστηριο1 τητα	αυτη1 	περιλαμβα1 νεται	στα	δι1δακτρα.



Γιατί να σπουδάσω στο ΜΑΠ
q Συ$ γχρονο	και	ολοκληρωμε$νο	προ$γραμμα	σπουδω$ ν	σε	εξειδικευ$ σεις	αιχμη$ ς	
q Χαι$ρει		υψηλη$ ς	εκτι$μησης	και	ει$ναι	καταξιωμε$νο	στην	συνει$δηση	των	
ανθρω$ πων	της	αγορα$ ς	και	διοι$κησης.

q Διδα$ σκουν	ε$μπειροι	καθηγητε$ς	Πανεπιστημι$ου	απο$ 	δυ$ ο	εκ		των	
κορυφαι$ων	Ιδρυμα$ των	της	χω$ ρας.

q Συ$ νδεση	με	την	αγορα$ 	εργασι$ας	(συνεργασι$ες,	απο$φοιτοι).
q Υποτροφι$ες	επι$δοσης	σπουδω$ ν.
q Δημιουργει$	ευε$λικτους	στην	αγορα$ 	εργασι$ας	αποφοι$τους	καθω$ ς	εστια$ ζει	
και	στην	θεωρι$α	και	ο$χι	μο$ νο	στην	 επιφανειακη$ 	μεθοδολογι$α.	

q Η	δομη$ 	και	φιλοσοφι$α	του	προγρα$ μματος	δεν	αποκλει$ει	την	περαιτε$ρω	
συνε$χιση	των	σπουδω$ ν	σε	διδακτορικο$ 	και	ερευνητικο$ 	επι$πεδο.	



Περισσότερες πληροφορίες
Ø Σελι1δα	προγρα1 μματος: http://www.map.aueb.gr

ØΓραμματει1α: Ευελπι1δων	47	και	Λευκα1 δος	33,	Αθη1 να	- Τ.Κ.	113	62	
Γραφει1ο	Αρ.	705	(7ος	ο1 ροφος).

📞 210	8203643
📠 210	8828655
⌨ postgrad@aueb.gr

Αιτη1 σεις:	Ηλεκτρονικα1 	στο	 https://e-graduate.applications.aueb.gr
Λη1 ξη	προθεσμι1ας	υποβολη1 ς:	14/6/2021

http://www.map.aueb.gr/
mailto:postgrad@aueb.gr
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