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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η κατανόηση, από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, της σημασίας που έχει η αναγνώριση 
των πολλαπλών κινδύνων που 
της ανάγκης για την ορθολογική
της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που εκδηλώθηκε το 2007
των προβλημάτων διαχείρισης κινδύνων 
χρηματοπιστωτικό σύστημα

 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-Κατανόηση των αιτίων της 
2007-8, μέσα από την μελέτη της ιστορικής εξέλιξης του διεθνούς 
συστήματος καθώς και του ρόλου των κεντρικών τραπεζών.
-Αντίληψη της σημασίας που έχει η αναγνώριση των πολλαπλών κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και της
ορθολογική διαχείρισή τους
-Κατανόηση των προβλημάτων διαχείρισης κινδύνων που ταλανίζουν το σύγχρονο διεθνές
χρηματοπιστωτικό σύστημα. 
-Κατανόηση των κυριότερων μεθόδων διαχείρισης κινδύνων.
 
 
ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

-Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
-Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών.
-Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
-Μέτρηση και διαχείριση κινδύνων. 
-Χρηματοοικονομικά Παράγωγα. 
 
Προτεινόμενο σύγγραμμα
Management: A Risk Management Approach
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ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, της σημασίας που έχει η αναγνώριση 
των πολλαπλών κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

ορθολογική διαχείρισή τους, μέσα από την μελέτη και τα διδάγματα 
της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που εκδηλώθηκε το 2007

διαχείρισης κινδύνων που ταλανίζουν το σύγχρονο
χρηματοπιστωτικό σύστημα.  

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

των αιτίων της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που εκδηλώθηκε το 
8, μέσα από την μελέτη της ιστορικής εξέλιξης του διεθνούς 

συστήματος καθώς και του ρόλου των κεντρικών τραπεζών. 
της σημασίας που έχει η αναγνώριση των πολλαπλών κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και της
ορθολογική διαχείρισή τους. 

η των προβλημάτων διαχείρισης κινδύνων που ταλανίζουν το σύγχρονο διεθνές
χρηματοπιστωτικό σύστημα.  
Κατανόηση των κυριότερων μεθόδων διαχείρισης κινδύνων. 

ΥΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

χρηματοπιστωτική κρίση που εκδηλώθηκε το 2007-8. 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών.

που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
Μέτρηση και διαχείριση κινδύνων.  
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα.  
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από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, της σημασίας που έχει η αναγνώριση 
αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και 

μέσα από την μελέτη και τα διδάγματα 
της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που εκδηλώθηκε το 2007-8. Επίσης, η εξέταση 

που ταλανίζουν το σύγχρονο διεθνές 

κρίσης που εκδηλώθηκε το 
8, μέσα από την μελέτη της ιστορικής εξέλιξης του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 

της σημασίας που έχει η αναγνώριση των πολλαπλών κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και της ανάγκης για την 

η των προβλημάτων διαχείρισης κινδύνων που ταλανίζουν το σύγχρονο διεθνές 

 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών. 
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