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Το πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου
Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει στο μάθημα
«Αγορές, Πιστώσεις και Αξιολόγηση.» προσφέροντας σας μια νέα ευκαιρία
εκπαίδευσης.
Οι τρέχουσες τάσεις της αγοράς μας οδήγησαν στη δημιουργία του
προγράμματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανανεώνοντάς το διαρκώς με τα
νέα μαθήματα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες που δημιουργούνται λόγω των
αλλαγών αυτών.
Το έμπειρο προσωπικό μας και η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του
Πανεπιστημίου Πειραιώς σας υπόσχεται την ομαλή διεκπεραίωση της
συνεργασία μας.
Επιλέγω e-learning διότι προσφέρει:
 Σύντομη διάρκεια σπουδών
 Εκπαίδευση από οπουδήποτε – οποτεδήποτε
 Μοριοδοτούμενα Μαθήματα-Πιστοποιημένα με ISO


Χαμηλό Κόστος εκπαίδευσης

 Πλούσιο διαδραστικό υλικό
 Καταξιωμένη Ομάδα διδασκόντων με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας.

Ποιοι συνεργάζονται μαζί μας
 Interamerican
 Data Communication
 Specisoft
 Επαγγελματικό Επιμελητήριο
 Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 Οικονομικό Επιμελητήριο
 Δήμοι
 Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
 Employ

Πρόσβαση στο e-learning
H συμμετοχή στο e-learning είναι εύκολη και δε προϋποθέτει εξειδικευμένες
γνώσεις τόσο στο τομέα των Οικονομικών όσο και στη χρήση των υπολογιστών.
Απαραίτητη είναι η χρήση λογαριασμού email για να μπορεί ο σπουδαστής να
έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

ΙSO-Πιστοποιήσεις
Ο Ν.3839/2010 αναγνωρίζει την πιστοποιημένη επιμόρφωση και το Προεδρικό
Διάταγμα 152/240 – ΦΕΚ 5/11/2013-4107 ορίζει ότι αναγνωρίζονται μόνο τα
πιστοποιητικά που εκδίδονται από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα. Το
πρόγραμμα μας είναι πιστοποιημένο με ISO 9001:2008 καθώς και το ΙQNet το
οποίο είναι το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής πιστοποίησης Συστημάτων
Διαχείρισης από τον φορέα DQS HELLAS από τον Οκτώβριο του 2012.

Περιεχόμενα μαθήματος «Αγορές, Πιστώσεις και Αξιολόγηση.»
Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι η σε βάθος κριτική κατανόηση απο
τον εκπαιδευόμενο των μηχανισμών λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών
αγορών, των μεθόδων κερδοσκοπίας, και την αξιολόγηση των μεθόδων αυτών.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε
θέση να κατανοεί πλήρως τις διαδικασίες και τη λειτουργία των χρηματαγορών,
καθώς και να προτείνει κερδοφόρους τρόπους παρέμβασης.

Ύλη μαθήματος : «Αγορές, Πιστώσεις και Αξιολόγηση.»
1. Αγορές συναλλάγματος-Προθεσμιακές αγορές, αγορές όψεως και
διάφοροι τύποι arbitrage (στρατηγικής βέβαιου κέρδους).
2. Τριγωνικό arbitrage, χωρικό arbitrage.
3. Αγορές ομολογιών. Πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές. Μετατρέψιμες
ομολογίες,warrants. Τιμολόγηση και arbitrage.
4. Αλληλεξαρτήσεις και διασυνδέσεις αγορών ομολόγων και αγορών
συναλλάγματος. Χρήση αυτών των αλληλεξαρτήσεων για arbitrage.
5. Αλληλεξαρτήσεις αγορών μετοχών και ομολογιών, και ευκαιρίες για
arbitrage.
6. Διεθνείς αγορές μετοχών, διεθνής διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, και
οφέλη για επενδυτές.
7. Παράγωγα αξιόγραφα, και κερδοσκοπικές στρατηγικές στις αγορές
μετοχών, ομολογιών και συναλλάγματος.
8. Παράγωγα αξιόγραφα δεύτερης γενιάς, και κερδοσκοπία.
9. Στρατηγικές κάλυψης πιστωτικών κινδύνων τραπεζών.
10. Στρατηγικές κάλυψης πιστωτικών κινδύνων ασφαλιστικών ταμείων
(pension funds)
11. Αποτίμηση απόδοσης επενδύσεων και χαρτοφυλακίων.

Τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος.
Το μάθημα «Αγορές, Πιστώσεις και Αξιολόγηση.» πραγματοποιείται μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν απαιτείται φυσική παρουσία του σπουδαστή στο
χώρο του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, ο εκάστοτε σπουδαστής μπορεί ανά πάσα
στιγμή να επικοινωνήσει με το διδάσκοντα μέσω email.
Κάθε εβδομάδα αναρτάται το νέο εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική και
οπτικοακουστική μορφή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, στο οποίο και έχει
πρόσβαση μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια εκπαιδευτικά βοηθήματα όπως:
 Εκπαιδευτικά video
 Άρθρα

 Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 Εκπαιδευτικά sites

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα πρέπει να υποβάλλει
μια εργασία και να την αποστείλει στο διδάσκοντα. Η επιτυχής έκβαση της
εργασίας οδηγεί στην απόκτηση του :
« Πιστοποιητικού παρακολούθησης»

