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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική ‐ Πλήρους Φοίτησης
Ακαδημαϊκό Έτος 2017‐2018
Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 1995‐1996 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική σε
επίπεδο Master. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Στατιστικής και
άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που έχουν παρακολουθήσει
μαθήματα Στατιστικής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους.
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΕΙ καθώς και ισότιμων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα και
επιπλέον ένα εξάμηνο έως ένα έτος για την εκπόνηση διατριβής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η πολύ καλή γνώση των
Αγγλικών. Τα μαθήματα γίνονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και η
παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.
Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο (με δίδακτρα). Φοιτητές με μέσο όρο
πτυχίου άνω του οκτώ (8) απαλλάσσονται από το 1/3 των συνολικών διδάκτρων.
Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο κάθε έτους.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2017‐2018 το Τμήμα Στατιστικής θα δέχεται αιτήσεις
επιλογής για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μέχρι και τις 31 Μαΐου 2017.
Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις θα προκηρυχθεί συμπληρωματικός κύκλος
αιτήσεων το Σεπτέμβριο 2017.
Η επιλογή των υποψηφίων για το πρόγραμμα θα γίνει με βάση την αίτησή τους και την
προφορική συνέντευξη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή που
αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής. Όσοι γίνουν δεκτοί στο
πρόγραμμα θα κληθούν να καταθέσουν στη Γραμματεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα).
Για την αξιολόγηση της αίτησης απαιτείται κατάθεση τέλους €30 στο λογαριασμό
διδάκτρων του Προγράμματος: Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογ/σμού: 110/48008269, ΙΒΑΝ: GR
2901101100000011048008269, Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
(ΕΛΚΕ) ΟΠΑ. Η κατάθεση πρέπει να γίνει με την αιτιολογία «ΠΜΣ Στατιστικής –
Πλήρους Φοίτησης».
Η αίτηση υποβάλλεται online εδώ: https://e‐graduate.applications.aueb.gr/ και στη
συνέχεια πρέπει να σταλεί μέσω e‐mail στο masterst@aueb.gr. Ο υποψήφιος πρέπει
να καταθέσει μαζί με την αίτηση και 2 συστατικές επιστολές. Τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος, αλλά
και για το Τμήμα γενικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής:
 Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 706, Δευτέρα έως
Παρασκευή 10:00‐17:00 (τηλ.: 210‐8203681, τηλ./fax: 210‐8203692)
 e‐mail: masterst@aueb.gr
 web page: www.masterst.aueb.gr
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