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Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική 

 
 
 
 
Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή 
θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στην Τραπεζική 
και Χρηματοοικονομική 
 
• Διεθνής προσέγγιση σύγχρονων θεμάτων της 

Χρηματοοικονομικής 
• Διαρκώς εξελισσόμενη επιστήμη 
• Εξειδικευμένες σπουδές με εφαρμογές σε πληθώρα 

αντικειμένων και πολύπλευρες δυνατότητες 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας 



Αντικείμενο – Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

 

 

 

• Βασικοί στόχοι  του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

– Η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης σε όλο το φάσμα των θεμάτων που 

εξετάζει η Χρηματοοικονομική - στον τομέα των επενδύσεων, της 

επιχειρηματικής χρηματοοικονομικής, της συμβουλευτικής και της 

επιχειρηματικότητας. 

– Εξέταση του διεθνούς τραπεζικού συστήματος, του βασικού του ρόλου 

στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και των κινδύνων που αντιμετωπίζει. 

– Η πρακτική προσέγγιση των εξεταζόμενων θεμάτων με τη χρήση 

εργαλείων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

– Η προετοιμασία των αποφοίτων για δυναμική επαγγελματική εξέλιξη. 



Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

 

 

 

 

 

 

 Έναρξη Προγράμματος: Οκτώβριος 2013 - 6ος κύκλος προγράμματος 

 Η φοίτηση στο πρόγραμμα μπορεί να είναι: 

 Πλήρους φοίτησης (14 μήνες) 

 Μερικής φοίτησης (2 έτη) 

 Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινές απόγευμα  

 Γλώσσα διδασκαλίας είναι αποκλειστικά η αγγλική 

 Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική 



 

 

• Τέσσερις περίοδοι 

– 1η Περίοδος: 4 υποχρεωτικά μαθήματα 

– 2η Περίοδος: 4 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης 

– 3η Περίοδος: 4 μαθήματα επιλογής ή 2 μαθήματα και Consulting Project 

– 4η Περίοδος: Διπλωματική εργασία 

 

• Διάρκεια μαθημάτων 

– Υποχρεωτικά μαθήματα: 30 ώρες 

– Μαθήματα επιλογής: 16 ώρες 

– Διπλωματική εργασία: 5 μήνες  

 

 

. 

Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc Banking & Finance  



Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc Banking & Finance                       

 

 

Υποχρεωτικά μαθήματα (Core Modules) 

– Foundations of Finance 

– Financial Econometrics  

– Commercial and Investment Banking 

– Fixed Income and Foreign Exchange 

– Corporate Finance 

– Financial Reporting and Analysis 

– Asset Management 

– Financial Derivatives 

 

 

 

 

 

. 



Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc Banking & Finance  

 

 

 

Υποχρεωτικά μαθήματα:  
• 1η Περίοδος 

– Foundations of Finance 

– Financial Econometrics  

– Commercial and Investment Banking 

– Financial Reporting and Analysis 

• 2η Περίοδος 

– Fixed Income and Foreign Exchange 

– Corporate Finance 

– Asset Management 

– Financial Derivatives 

 

 

 

 



Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc Banking & Finance  

 

 

Μαθήματα επιλογής (Elective Modules)  
–     Risk Management 

–     Advanced Derivatives 

–     Mergers and Acquisitions 

–     Shipping Finance 

–     Technical Analysis 

–     Banking Legal Environment 

–     Private Equity and Venture Capital 

–     Advanced Company Valuation 

–     Credit Analysis for Loan Decision Making 

–     Hedge funds 

 

 

. 



Συμβουλευτική εργασία - Consulting Project 

 

 

 

 

 

• Οι φοιτητές, ατομικά ή σε ομάδες, αναλαμβάνουν ένα πραγματικό 
πρόβλημα μιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή οργανισμού προσφέροντας 
πρακτικές λύσεις. 

• Η συμβουλευτική εργασία διαρκεί 2-3 μήνες. 

• Οι φοιτητές καθοδηγούνται και εποπτεύονται από μέλος του προσωπικού 
της επιχείρησης και από μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού. 

• Οι φοιτητές καταθέτουν τελική έκθεση που αξιολογείται. 

• Στόχος τα αποτελέσματα να αξιοποιηθούν και οι φοιτητές να 
εφαρμόσουν σε πραγματικά προβλήματα τις αποκτηθείσες γνώσεις. 



Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

 

 

 

 

• Εκδηλώσεις – σεμινάρια Careers Office.  

 

• Παρουσιάσεις – ομιλίες σε επίκαιρα αντικείμενα. 

 

• Γνώσεις χειρισμού ποικίλων εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών βάσεων 
δεδομένων. 

 

• Bloomberg Aptitude Test. 

 

• CFA Global Investment Research Challenge. 

 

 



Επαγγελματικές Προοπτικές 

 

 

 

• Άρτια προετοιμασία για φιλόδοξη καριέρα στη Χρηματοοικονομική 

 

• Ειδικότερα:  
– Τράπεζες 

– Οικονομικές διευθύνσεις 

– Επενδύσεις 

– Συμβουλευτική 

 

• Παρέχει απαραίτητες γνώσεις για πραγματοποίηση νέας 
επιχειρηματικότητας 

 

• Η «ποσοτική» προσέγγιση χρήσιμη σε οποιαδήποτε επαγγελματική 
ενασχόληση 



Επαγγελματικές Προοπτικές 

Μερικοί φοιτητές μας.. 

 

• Διονύσης Χατζής, 

 Project Finance Analyst, Ernst & Young 

 

• Χρήστος Μηνάς, 

 Collections Analyst, Geniki Bank 

 

• Νίκος Τσιλεπώνης,  

 PhD in Accounting and Finance, University of Manchester (με 
υποτροφία) 

 

 



Λόγοι επιλογής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

 

 

 

• Εμβάθυνση σε σύγχρονα αντικείμενα στην αιχμή της 

χρηματοοικονομικής επιστήμης 

• Ισχυρή ακαδημαϊκή ομάδα  

• Εξαιρετικές δυνατότητες networking σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον 

• Πρακτική προσέγγιση 

• Συμβουλευτική εργασία (consulting project) 

• Βάσεις δεδομένων 

• Παροχή επιπρόσθετων εφοδίων για επαγγελματική εξέλιξη 



Προϋποθέσεις Εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό 

 

 

 

• Απόφοιτοι: 

– Α.Ε.Ι 

– Α.Τ.Ε.Ι 

– Αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εξωτερικού 

• Άριστη γνώση αγγλικών 

– Επίπεδο Γ2 (Proficiency, IELTS 7, TOEFL 100, TOEIC 900) 

• Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές  

• Αίτηση, βιογραφικό, 2 φωτογραφίες 



Επιλογή Υποψηφίων 

 

 

 

 

Α) Τα ποσοτικά κριτήρια 

• Καλός βαθμός πτυχίου 

• Βαθμός πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας (π.χ. IELTS , TOEFL, Proficiency, κ.α.) ή 
απόφοιτος αγγλόφωνου πανεπιστημίου 

 

Β) Τα ποιοτικά κριτήρια μπορεί να περιλαμβάνουν:  

• Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης  

• Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας 

• Προσωπική Συνέντευξη 

• Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από εργοδότη 

• Άλλες δραστηριότητες 
 



Δίδακτρα – Υποτροφίες   

 

 

 

• Κόστος φοίτησης - 5.000 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο ή τέσσερις 
ισόποσες δόσεις 

 

• Δυνατότητα υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών και κοινωνικών – οικονομικών 
κριτηρίων  

 

• Ανταποδοτικές υποτροφίες 



Follow us on: 

 

 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 

 
 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

14ο χλμ Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών 

Κόμβος Θέρμης, Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310807528  

www.ihu.edu.gr 

admissions@ihu.edu.gr 
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