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Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 

λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) 

και των αρμοδίων υπηρεσιών του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου έχει καθορίσει την 

πολιτική ποιότητας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του, σύμφωνα με τις 

αποφάσεις του Ιδρύματος. Η τρέχουσα πολιτική εγκρίθηκε από την υπ΄ αριθμ. 

9η/07.02.2022 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

Συνέλευση του τμήματος με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με τους 

άξονες και τα χαρακτηριστικά διασφάλισης της ποιότητας των προπτυχιακών 

σπουδών του τμήματος.  

Βασικός σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος είναι η δημιουργία 

κατάλληλων συνθηκών ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα  στην παροχή παιδείας και 

στην διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με σκοπό τόσο την ωφέλεια του 

φοιτητικού του δυναμικού όσο και την ωφέλεια της κοινωνίας μέσω της παραγωγής 

νέας γνώσης στα αντικείμενα που θεραπεύει. 

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 

έχει ως στόχο την καλλιέργεια, προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, με τη 

διδασκαλία και έρευνα, στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής, της Αναλογιστικής 

Επιστήμης και των Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. 

Ο σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας 

σύνθετες μαθηματικές μεθόδους, ιδίως της Θεωρίας των Πιθανοτήτων, παράλληλα με 

μεθόδους άλλων επιστημών, όπως οικονομικών, θα μπορούν να εκτιμήσουν 

επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και 

υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια 

ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές ή να σχεδιάσουν, παρακολουθήσουν και να 

ερμηνεύσουν τεχνικές και λοιπές διεργασίες ή να επιλέξουν ένα κατάλληλο 

πρότυπο/μοντέλο για την περιγραφή και πρόβλεψη μιας διεργασίας ή να διεξάγουν 

στατιστικές αναλύσεις οικονομικών, ιατρικών, τεχνικών, γεωργικών, ασφαλιστικών 

κλπ δεδομένων.  

Βασική επιδίωξη του Τμήματος είναι ο τυπικός απόφοιτος του να συνδυάζει υψηλές 

ικανότητες θετικού επιστήμονα, αλλά και στελέχους επιχείρησης.  Για το λόγο αυτό, 

το Τμήμα είναι ανταγωνιστικό και απαιτητικό και σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο 

σπουδών που παρέχει και εξασφαλίζει άριστες επαγγελματικές προοπτικές στους 

αποφοίτους. Αρκετοί πτυχιούχοι προβλέπεται να εργαστούν ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες για παροχή υπηρεσιών.  Οι κεντρικοί πυλώνες της επαγγελματικής 

αποκατάστασης των αποφοίτων του Τμήματος είναι το επάγγελμα του Στατιστικού, 

του Αναλογιστή και του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.  

Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην απόκτηση από το φοιτητή ενός αξιόλογου 

μαθηματικού υπόβαθρου συνδυάζοντας το με γενικές αλλά και εξιδεικευμένες 

γνώσεις σε όλες τους επιστημονικούς άξονες που συνθέτουν το αντικείμενο του 

Τμήματος και συμπληρώνοντας το με γνώσεις από τα συγγενή τμήμα   Μηχανικών 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Μαθηματικών με απώτερο 

σκοπό τη διαμόρφωση ενός ιδανικού περιβάλλοντος με ισχυρό υπόβαθρο, για τους 

φοιτητές του Τμήματος.  

Στόχος του τετραετούς προγράμματος σπουδών του Τμήματος είναι να αποκτήσουν 

οι φοιτητές 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, 

✓ η τιμολόγηση αγαθών ή υπηρεσιών, 

✓ ο στατιστικός σχεδιασμός και η πρόβλεψη 

✓ η ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων 

✓ η χρήση και αξιοποίηση (χρηματο)οικονομικών, υπολογιστικών και 

στατιστικών προγραμμάτων περιγραφής, ανάλυσης και  διαχείρισης 

δεδομένων  

✓ 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  

Για τους αποφοίτους που ενδιαφέρονται για την έρευνα υπάρχει η δυνατότητα 

μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί σε ακαδημαϊκή ενασχόληση. Οι κατευθύνσεις 

που μπορεί να ακολουθήσει ο απόφοιτος του Τμήματος ως μεταπτυχιακός φοιτητής 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μεταπτυχιακές σπουδές σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, 

Οικονομικά, Μαθηματικά, Στατιστική, Χρηματοοικονομική, Αναλογιστική και 

Πληροφορική. 

Ως στρατηγικοί άξονες/στόχοι του τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - 

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών μπορούν να θεωρηθούν 

1. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) είναι δομημένο 

ανάλογα με τις σύγχρονες απαιτήσεις  της αγοράς εργασίας. Σημαντική είναι 

η συστηματική αξιολόγηση και επικαιροποίησή του ανανεώνοντας το με νέα 

γνωστικά αντικείμενα όπως Ανάλυση Μεγάλων δεδομένων,  Μηχανική 

Μάθηση, Υπολογιστικές τεχνικές και προσομοίωση τόσο στον κλάδο της 

Στατιστικής όσο και στα Αναλογιστικά και Χρηματοοικονομικά 

2. Τακτικά και συστηματικά θερινά σχολεία και συνέδρια, διευρύνουν 

την εκπαιδευτική εμπειρία. Ενδεικτικά αναφέρονται  το συνέδριο  Actuarial 

Science & Finance κάθε δύο χρόνια  και το θερινό σχολείο Διαχείριση 

Κινδύνου & Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά κάθε χρόνο σε συνεργασία με 

το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

3. Επικοινωνία και διαπροσωπική συνεργασία διδασκόντων και 

διδασκομένων. 

4. Ενίσχυση ακαδημαϊκής αριστείας. 

5. Ενίσχυση διδασκαλίας μαθημάτων μέσα από τον θεσμό των 

ακαδημαϊκών υποτρόφων.    

6. Ερευνητικές δραστηριότητες μέσα από τα εργαστήρια του τμήματος  

 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω άξονες / στόχοι μια σειρά από δράσεις λαμβάνουν 

χώρα με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας του προγράμματος προπτυχιακών 

σπουδών του  τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών 

Μαθηματικών 

1. (α) Δημιουργία ερωτηματολογίου και καταγραφή των λόγων 

καθυστέρησης σπουδών. Ανάλογα με τα αποτελέσματα εξετάζονται και 

αξιολογούνται διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο και είναι 

εφικτό.  



 (β) Ενίσχυση της λειτουργίας του e-class για καλύτερη επικοινωνία 

μεταξύ φοιτητών και καθηγητών. Η χρήση του e-class συστήνεται και 

ενθαρρύνεται τόσο για την περαιτέρω ενίσχυση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας καθώς και την υποβολή συμπληρωματικών αποριών, 

ερωτήσεων κ.α.  

 (γ) Ουσιαστικότερη εμπλοκή του καθηγητή συμβούλου  

2. Επιβράβευση των αριστούχων, βραβεία, υποτροφίες, άλλα και κίνητρα. 

Πρώτη προσπάθεια έγινε με την προσφορά χρηματικού ποσού από τον 

Δήμο Καρλοβάσιου για αριστούχους φοιτητές. Συνεργασία με την τοπική 

κοινωνία 

3. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών από την ποιότητα του εκπαιδευτικού 

έργου με χρήση ερωτηματολογίων με την βοήθεια της ΜΟΔΙΠ του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνδυασμό την ομάδα εσωτερικής 

αξιολόγησης του τμήματος. 

2. Επεξεργασία ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων. Προσπάθεια 

ενίσχυσης της διαδικασίας αξιολόγησης μέσω από παρότρυνση στους 

φοιτητές και εμπλοκή στην διαδικασία. Σκέψεις για διευκόλυνση της 

διαδικασίας  μέσω από αυτοματισμού.  

3. Προσέλκυση νέων φορέων, διοργάνωση ημερίδων και ανάπτυξη επαφών 

με επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς   

4. Διαφήμιση/marketing ΠΠΣ, «σύλλογος» αποφοίτων ΠΠΣ, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (πιο ενεργή λειτουργία της σελίδας στο facebook, 

δημιουργία σε linkedin και δικτύωση του με φορείς και επιχειρήσεις), 

ανακοίνωση υποτροφιών με ακαδημαϊκά κριτήρια, προβολή των 

ευκαιριών για πρακτική άσκηση στο ΠΠΣ-σύνδεση της με τη διπλωματική 

εργασία. Διοργάνωση ημερίδων με άτομα από τους χώρους της 

Στατιστικής, του Αναλογισμού και των Χρηματοοικονομικών 

5. Ενημέρωση των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ του τμήματος μέσα από 

την ανανεωμένη ιστοσελίδα του τμήματος παρέχοντας χρήσιμες 

πληροφορίες για ακαδημαϊκά ζητήματα 

6. Συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια και μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων 

και θερινών σχολείων 

7. Εκμετάλλευση του ERASMUS+ με συνεχείς ενημερώσεις 

 

Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών μέσα 

από άξονες και δράσεις κατάλληλες ώστε να ενισχύσουν την δυναμική και 

εξωστρέφεια του τμήματος προβάλλοντας νέες διαστάσεις τόσο στους φοιτητές όσο 

και στα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Μέσα από την διεύρυνση του εκπαιδευτικού και 

ερευνητικού ορίζοντα του τμήματος επιτυγχάνονται μελλοντικές εξελίξεις σε 

ερευνητικά πεδία που θεραπεύει το τμήμα  Στατιστικής και Αναλογιστικών - 

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών με στόχο την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης 

εμπλεκόμενων και εκτός της ακαδημαϊκής μονάδας ενισχύοντας την ποιότητα, την 

εξωστρέφεια, την ηθική, την άμιλλα, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου σύμφωνα 

με τις προτάσεις της ΜΟΔΙΠ, των κανονισμών του ιδρύματος και των αποφάσεων 

της Συγκλήτου.    


