ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ
“ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ”

Όλες οι αιτήσεις
συνοδεύονται από
δύο έγχρωμες
φωτογραφίες

ΑΙΤΗΣΗ
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ) :
Όνομα :
Όνομα πατρός :
Ημερομηνία και έτος γεννήσεως :
Εθνικότητα :
Αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου :
Οικογενειακή κατάσταση :
Διεύθυνση αλληλογραφίας :
Αρ. τηλεφώνου οικίας :
Αρ. κινητού τηλεφώνου :
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :
Αρ. τηλεομοιότυπου :
Παρακαλούμε, αν είναι δυνατό, να αναγράψετε την πηγή απ’ την οποία πληροφορηθήκατε για το πρόγραμμα
αυτό:

2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.

☐

Πανεπιστήμιο:

Έτος απόκτησης:

Κάτοχος πτυχίου Proficiency ☐

Πανεπιστήμιο:

Έτος απόκτησης:

Κάτοχος πτυχίου Lower

Κάτοχος πτυχίου αγγλόφωνου πανεπιστημίου ☐
Άλλα πτυχία:

3. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Να αναφερθούν παρακάτω οι τίτλοι σπουδών σας (πτυχίο, ΜΔΕ, κλπ). Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος και
επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ή αν δεν
έχουν αποκτηθεί ακόμη να σημειωθεί αυτό και να σταλούν πριν από την ημερομηνία της συνέντευξης των υποψηφίων.

Εκπαιδευτικό ίδρυμα:

Τίτλος / πτυχίο:

Ημερομηνία εισαγωγής (μήνας /έτος):

Ημερομηνία αποφοίτησης (μήνας /έτος):

Βαθμός:

Βασικά αντικείμενα / Ειδίκευση:

Εκπαιδευτικό ίδρυμα:

Τίτλος / πτυχίο:

Ημερομηνία εισαγωγής (μήνας /έτος):

Ημερομηνία αποφοίτησης (μήνας /έτος):

Βαθμός:

Βασικά αντικείμενα / Ειδίκευση:

Στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθήσατε, σε ποια μαθήματα με βασικό περιεχόμενο «Πιθανότητες» ή
/ και «Στατιστική» έχετε εξεταστεί επιτυχώς; Αναφέρετε τους τίτλους των μαθημάτων και το βαθμό που πήρατε.

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Αντίγραφα των επίσημων εγγράφων των τίτλων που απονεμήθηκαν στον υποψήφιο πρέπει να συνοδεύουν αυτή την αίτηση
ή πάντως να προσκομισθούν πριν από την ημερομηνία της συνέντευξης των υποψηφίων. Να αναφερθούν παρακάτω οι
τίτλοι που απονεμήθηκαν, ειδικά μετά από εξετάσεις, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι τίτλοι.

Επαγγελματικός τίτλος:
Ίδρυμα ή οργανισμός:

Ημερομηνία απόκτησης:

Επαγγελματικός τίτλος:
Ίδρυμα ή οργανισμός:

Ημερομηνία απόκτησης:

5. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Παρακαλούμε αναφέρατε το συνολικό χρόνο εργασιακής εμπειρίας σας.

Κάτω από 1 χρόνο

☐

5 – 9 χρόνια ☐

2 – 4 χρόνια

☐

10 ή περισσότερα χρόνια ☐

Παρακαλούμε δώστε παρακάτω λεπτομέρειες για την επαγγελματική δραστηριότητά σας (αν ο παρακάτω χώρος δεν είναι
επαρκής συμπληρώστε ξεχωριστό φύλλο).

Θέση:

Εργοδότης:

Αντικείμενο εργασίας:
Διάρκεια απασχόλησης (από / έως):
Θέση:

Εργοδότης:

Αντικείμενο εργασίας:
Διάρκεια απασχόλησης (από / έως):

6. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αν έχετε υποβάλλει αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρακαλούμε αναφέρατε παρακάτω
το ίδρυμα και τον τίτλο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Τίτλος προγράμματος:
Ίδρυμα:
Τίτλος προγράμματος:
Ίδρυμα:
Τίτλος προγράμματος:
Ίδρυμα:

7. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Παρακαλούμε δώστε παρακάτω τα στοιχεία δύο Πανεπιστημιακών ή ενός Πανεπιστημιακού και ενός εργοδότη (αν υπάρχει
ή υπήρξε εργοδότης). Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο σημείο
σφραγίσεως φάκελο και θα συνοδεύουν την αίτηση ή θα αποστέλλονται χωριστά από τους συνιστώντες, στη γραμματεία
του μεταπτυχιακού προγράμματος, πριν την ημερομηνία αξιολογήσεως των υποψηφίων.

Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:

Θέση:
Τηλέφωνο / e-mail:

Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:

Θέση:
Τηλέφωνο / e-mail:

8. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέρος για να συμπληρώσουν τις προηγούμενες απαντήσεις τους ή να
αναφέρουν περισσότερες πληροφορίες, σχετικές με την αίτησή τους (αν ο παρακάτω χώρος δεν είναι επαρκής συμπληρώστε
ξεχωριστό φύλλο).

9. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αυτή η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά (σημειώστε  στα αντίστοιχα τετράγωνα).

☐ Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
☐ Αντίγραφα πτυχίων / διπλωμάτων.
☐ Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
☐ Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
☐ Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (όταν δεν αποστέλλονται ξεχωριστά από
τους συνιστώντες).
☐ Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (Lower / Proficiency) που έχει αποκτηθεί την τελευταία
δεκαετία από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των δικαιολογητικών, ή εάν υπάρχει, αποδεικτικό
λήψης πτυχίου από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο.
☐ Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
☐ Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
☐ Σύντομη έκθεση (μέχρι 1 δακτυλογραφημένη σελίδα) για τα επιστημονικά και επαγγελματικά
ενδιαφέροντα και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεστε για μεταπτυχιακές σπουδές.

10. ΚΡΙΤΗΡΙO ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σημειώστε τη δέσμη κριτηρίων με βάση την οποία επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία επιλογής (μπορεί να
σημειωθεί η μία από τις δύο ή και οι δύο).

☐ Δέσμη κριτηρίων Α
Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, βαθμός πτυχίου, βαθμός συνέντευξης.
☐ Δέσμη κριτηρίων Β
Επίδοση σε εξετάσεις, βαθμός συνέντευξης.

11. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Σημειώστε για ποια από τις κατευθύνσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική»
ενδιαφέρεστε να ακολουθήσετε (η δήλωση δεν είναι δεσμευτική ως προς την τελική επιλογή κατεύθυνσης του υποψηφίου).

☐ Βιοστατιστική (Biostatistics)
☐ Στατιστικές μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (Statistical methods in Finance)
☐ Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Quality Control)
☐ Στατιστικές μέθοδοι στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό (Statistical methods in Business
Planning - Business Analytics)

Δηλώνω ότι :
1. Τα στοιχεία που αναφέρω στην παρούσα αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι πλήρη και ακριβή.
2. Το ποσό της προκαταβολής που θα καταβάλλω για την κατοχύρωση της θέσης μου στο Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφεται.
3. Έχω διαβάσει, κατανοήσει και συναινώ με το περιεχόμενο της «Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών
Δεδομένων» των αιτήσεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Στατιστικής και
Ασφαλιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας αίτησης, και τους
σύμφωνους προς αυτή, αλλά και τον ισχύοντα Κανονισμό του Π.Μ.Σ., σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων μου.

Υπογραφή

Ημερομηνία

Η αίτηση αυτή, αν δεν σταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση aretikon@unipi.gr, θα πρέπει να παραδοθεί ιδιοχείρως ή να
ταχυδρομηθεί στη διεύθυνση
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679) τέθηκε σε πλήρη
εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, προβήκαμε σε
ανανέωση των όρων που διέπουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι βασικές αλλαγές αφορούν
στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο
Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679).
1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Κατά την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Επιστήμης συλλέγονται, διατηρούνται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των αιτούντων. Τα
ακριβή δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ζητούμενα από την ως άνω αίτηση υποψηφιότητας.
2. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για τους παρακάτω
σκοπούς:
2.1. Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφιότητας
Oι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αξιολογούνται από την Επιτροπή
Αξιολόγησης Υποψηφίων στην οποία και θα διαβιβαστούν τα στοιχεία των αιτήσεων.
2.2. Διαβίβαση στοιχείων επιτυχόντων
Για τους επιτυχόντες υποψηφίους, τα στοιχεία των αιτήσεών τους θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες
ακαδημαϊκές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στον ισχύοντα Κανονισμό των Π.Μ.Σ.. Ο σκοπός της διαβίβασης αφορά στην ακαδημαϊκή και
οικονομική διαχείριση των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης.
2.3 Επεξεργασία αναγκαία για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος
Τα δεδομένα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Πληροφοριακό Σύστημα θα
διατηρούνται και θα επεξεργάζονται στο βαθμό που απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη
νομικών αξιώσεων.
3. Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών διατηρούνται επ’ αόριστον.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν έγιναν δεκτοί σε κάποιο ΠΜΣ του Τμήματος Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης διαγράφονται/καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός (1) ακαδημαϊκού
έτους.
4. Δικαιώματα χρηστών
Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς διασφαλίζει τα
δικαιώματα των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων τους και φροντίζει την διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους. Οι υποψήφιοι
έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:
1. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους
επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της
επεξεργασίας,
2. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή,
3. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις,

4. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους
σκοπούς,
5. φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε
δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους
σε τρίτο,
6. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας
τους για τη διαμόρφωση του προφίλ τους. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία
τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση
της συγκατάθεσής τους.
Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 2106475600).

