
 

                                                                                                                                              

 

Παράηαζη εγγραθών & Open Day ζηο νέο Μάζηερ ΕΙΑ-ALBA 
 

M.Sc. in INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) 
 

Μεηαπηστιακό πρόγραμμα Μάζηερ ζε ζσνεργαζία ηοσ ΕΙΑ με ηο ALBA 
 
Ππορ διεςκόλςνζη ηυν ενδιαθεπομένυν ςποτηθίυν, ηο ΕΙΑΣ παπαηείνει ηην πεπίοδο 

εγγπαθών μέχρι την Μ. Τρίτη 15 Απριλίου, μεηαθέηονηαρ για ηιρ απσέρ Μαίος 2014 ηο 
ξεκίνημα ηηρ νέαρ ηος ζςνεπγαζίαρ με ηο ALBA Graduate Business School at The 

American College of Greece, με ηην από κοινού δημιοςπγία ενόρ Master of Science 
(MSc) ζε Insurance Risk Management (IRM), πος γίνεηαι για πρώτη φορά ζηην 

Ελλάδα.   

Τελ Πέκπηε 20 Μαρηίοσ 2014, από ώξα 18:00 έσο 19:30, δηνξγαλώλεηαη Αλνηθηή Εθδήισζε (Open 
Day) γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ λένπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο MSc in Insurance Risk Management 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ALBA Graduate Business School at The American College of Greece (νδόο 
Ξελίαο 6-8, πιαηεία Μαβίιε). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο νη ελδηαθεξόκελνη ππνςήθηνη αιιά 
θαη αξκόδηα ζηειέρε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξηώλ ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πιεξνθνξεζνύλ γηα ηε 
δνκή θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ θαη ηε δηαδηθαζία 
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο. Σηελ εθδήισζε ζα κηιήζνπλ από ην ALBA Graduate Business 
School ν Πξύηαλεο Καζεγεηήο Νηθόιανο Τξαπιόο θαη ν Αλ. Πξύηαλεο Κώζηαο Αμαξιόγινπ, ελώ από 
ην ΕΙΑΣ ζα κηιήζνπλ ν Πξόεδξνο Αλ. Καζεγεηήο Μηιηηάδεο Νεθηάξηνο θαη ν Γεληθόο Δηεπζπληήο Δξ. 
Γηάλλεο Παπαθσλζηαληίλνπ. Δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ εθδήισζε κε απνζηνιή e-mail ζην 
eiasinfo@eias.gr (θα Σνθία Σνθηθίηνπ) ή exed@alba.edu.gr (θα. Ναηάζα Μηηόγινπ). 

Τν ALBA σο έλα πςειήο πνηόηεηαο Εθπαηδεπηηθό Ίδξπκα ζηε Δηνίθεζε Επηρεηξήζεσλ επηδηώθεη πάληα 
ζπλεξγαζίεο κε θνξπθαία παλεπηζηήκηα θαη νξγαληζκνύο ζηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθό θαη 
αλαπηύζζεη πξνγξάκκαηα ηα νπνία πηζηνπνηνύληαη από δηεζλείο νξγαληζκνύο πηζηνπνίεζεο, όπσο ην 
EPAS-EFMD θαη ην AMBA. Θεσξνύκε όηη ε ζπλεξγαζία ησλ δύν νξγαληζκώλ, ηνπ ΕΙΑΣ θαη ηνπ ALBA, 
είλαη ζηξαηεγηθήο ζπκκαρίαο θαη ζα έρεη πνιύ ζεκαληηθό αληίθηππν ηόζν ζε αθαδεκατθό επίπεδν όζν 
θαη ζηελ αθόκα θαιύηεξε ζύλδεζε ησλ απνθνίησλ κε ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά εξγαζίαο.  
 

Η ζπλεξγαζία πηζηνπνηεί ηελ πεπνίζεζε ησλ δύν νξγαληζκώλ γηα ηελ ζεκαληηθή αμία ηνπ 
ζπλδπαζκνύ επηρεηξεκαηηθήο ζεσξίαο θαη πξάμεο. Με ην ζθεπηηθό απηό, νη δύν νξγαληζκνί 
ζπλελώλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο ζηνλ θιάδν ησλ αζθαιεηώλ.   
 
Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ  
Τν πξόγξακκα αλαθέξεηαη: α) ζε κεζαία θαη αλώηεξα ζηειέρε πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν 
ησλ αζθαιεηώλ θαη ρξεηάδνληαη ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ γλώζεσλ/δεμηνηήησλ ηνπο ζηελ δηαρείξηζε 
αζθαιηζηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηαπηόρξνλα πξνζδνθνύλ ηελ αλάπηπμή ηνπο ζε απνδνηηθνύο Managers 
αζθαιηζηηθώλ εηαηξηώλ, θαη β) ζε λένπο πηπρηνύρνπο πνπ επηζπκνύλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζηελ 
αζθαιηζηηθή βηνκεραλία θαη πξνζδνθνύλ ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ επηηπρεκέλε 
δηαρείξηζε αζθαιηζηηθώλ ππεξεζηώλ θαη εηαηξηώλ ζηνλ θιάδν ησλ αζθαιεηώλ.  
 
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
Τν 18κελν απηό κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα είλαη δηάξθεηαο 364 ωρών δηδαζθαιίαο, κε 4σξε 
δηδαζθαιία δύο απογεύμαηα ηην εβδομάδα (Δεπηέξα θαη Πέκπηε 18:00-22:00). Κάζε δίκελν 
δηδάζθνληαη δύν πιήξε καζήκαηα 28 σξώλ ην θαζέλα θαη αθνινπζεί 3σξε γξαπηή εμέηαζε ζε θάζε 
κάζεκα. Η δηδαζθαιία ησλ ζπλνιηθά 15 μαθημάηων νινθιεξώλεηαη ζε 7 δίκελα (από ηηο αξρέο 
Μαίνπ 2014 έσο ηα ηέιε Οθησβξίνπ 2015 θαη γίλεηαη ζηελ αγγλική γλώζζα.  
 

Οη δηδάζθνληεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη Παλεπηζηεκηαθνί Καζεγεηέο θαη Αλώηαηα Δηεπζπληηθά 
Σηειέρε Επηρεηξήζεσλ, θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ, κε πςειή εμεηδίθεπζε ζην δηδαθηηθό  
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αληηθείκελν επζύλεο ηνπο. Τα καζήκαηα ζα δηεμάγνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κνιιεγίνπ ΑLBA, ζηελ 
νδό Ξελίαο 6-8, Πι. Μαβίιε (ζηάζε Μεηξό: Μέγαξν Μνπζηθήο).  
 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο όισλ ησλ καζεκάησλ θαη εληόο ηνπ δηκήλνπ Ννέκβξηνο-Δεθέκβξηνο 
2015, νη θνηηεηέο ππνρξενύληαη είηε λα θάλνπλ δίκελε πξαθηηθή άζθεζε (internship) ζε αζθαιηζηηθή 
εηαηξία (όζνη δελ εξγάδνληαη) είηε λα θάλνπλ έλα thesis ζε project πνπ ζα ηνπο αλαηεζεί (όζνη ήδε 
εξγάδνληαη).  
 

Όια ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ALBA είλαη πιήξσο πηζηνπνηεκέλα θαη αλαγλσξηζκέλα 
δηεζλώο. Έηζη, θαη ην λέν απηό Master of Science ζα εληαρζεί ζηε δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο από ηνλ 
νξγαληζκό πηζηνπνίεζεο EPAS-EFMD.  
 
Οη Αηηήζεηο Εγγξαθήο ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη ηελ Μ. Σρίηη 15 Απριλίοσ 2014. 
 
Έλαξμε Μαζεκάησλ:  Δεσηέρα 5 Μαίοσ 2014 

                                                                                                                                
Οη ππνςήθηνη πνπ ζα ζηείινπλ ηελ αίηεζε εγγξαθήο ζα πξέπεη λα είλαη απόθνηηνη ΑΕΙ ή ΤΕΙ θαη λα 
έρνπλ απνδεδεηγκέλα πνιύ θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. Θα πξέπεη επίζεο λα γλσξίδνπλ όηη όιεο 
νη αηηήζεηο ζα εμεηαζηνύλ από ηελ Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζνύλ σο απνδεθηέο ή όρη 
γηα εγγξαθή ζην πξόγξακκα. Θα ηεξεζεί απζηεξά ε ζειρά προηεραιόηηηας ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο 
ιόγσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνύ ζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα. 

 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 Business Economics (28 ώξεο) 

 Marketing Management and Sales (28 ώξεο) 

 Managing People and Organizations (28 ώξεο) 

 Financial Management (28 ώξεο)  

 Management of Insurance Services Operations (28 ώξεο) 

 Financial Management and Accounting in Insurance (28 ώξεο) 

 Risk Management and Insurance (28 ώξεο) 

 Negotiations (14 ώξεο)  

 Ethics and Corporate Social Responsibility (14 ώξεο)  

 Risk Management Modelling (14 ώξεο)  

 Property and Liability Insurance (28 ώξεο) 

 ERM - Enterprise Risk Management for Corporations (14 ώξεο) 

 Personal Financial Planning (28 ώξεο) 

 Employee Benefits Planning (28 ώξεο) 

 Strategic Management (28 ώξεο) 
 

 Thesis or Internship 

 
ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Τα ζηειέρε πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Πξόγξακκα απνθηνύλ κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη 
αλαπηύζζνπλ γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ ηνπο βνεζνύλ:   

 λα δηαρεηξίδνληαη απνδνηηθόηεξα ηα αζθαιηζηηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο. 

 λα ιακβάλνπλ δηνηθεηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ απνδνηηθόηεξε δηαρείξηζε ησλ αζθαιηζηηθώλ 
πξντόλησλ/ππεξεζηώλ, ησλ παξαγσγηθώλ ηνπο πόξσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο ηνπο.    

 λα ιακβάλνπλ ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο ηνπο ζηνλ αζθαιηζηηθό θιάδν. 
 λα αλαπηύμνπλ δηνηθεηηθέο δεμηόηεηεο (managerial competencies) θαη λα γίλνπλ νινθιεξσκέλνη 

Managers ζηνλ θιάδν ησλ αζθαιεηώλ. 
     

Σηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα, πνπ δελ εξγάδνληαη, πξνζθέξεηαη ε κνλαδηθή επθαηξία λα 
απνξξνθεζνύλ γηα λα εξγαζηνύλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο κέζσ 6μηνης έμμιζθης πρακηικής 
άζκηζης (internship).   
 
Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο (πεξηερόκελν καζεκάησλ, αίηεζε, δίδαθηξα θ.α.) κπνξείηε λα 
επηζθεθζείηε ην web site ηνπ ΕΙΑΣ  http://www.eias.gr  

http://www.eias.gr/

