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Ο Βασίλειος Σόγιακας είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Περιφερειακής 

Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι κάτοχος πτυχίου Στατιστικής (Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών), μεταπτυχιακού τίτλου στην Στατιστική (Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών), καθώς και διδακτορικού τίτλου στην Χρηματοοικονομική (Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών). 

Κατά την περίοδο 2018-2020 υπηρέτησε στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος, όπου διετέλεσε 

Πρόεδρος των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 

συνεισφέροντας στην αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών των τμημάτων αυτών. 



Κατά την περίοδο 2010-2018 υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης (Adam Smith 

Business School), ως Λέκτορας Χρηματοοικονομικής, διατελώντας Διευθυντής των 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης καθώς και 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των 

φοιτητών. Έχει επιβλέψει επιτυχώς διδακτορικές διατριβές στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, 

ενώ υπήρξε εξωτερικός εξεταστής πολλών διδακτορικών διατριβών. 

Η διδακτική του εμπειρία, εκτός από τα ανωτέρω ιδρύματα, περιλαμβάνει διδασκαλία σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας, όπως το 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Επίσης, έχει εμπειρία στην εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση ως μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στο 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στη θεματική ενότητα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση». Ως 

πιστοποιημένος συνεργάτης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου «Certified 

Fellow of Higher Education Academy», έχει διδάξει ως Επισκέπτης Καθηγητής σε 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού, όπως το University of Stirling και το University of 

Kingston. 

Ως μέλος της επιτροπής επικυρώσεων προγραμμάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου του 

Ηνωμένου Βασιλείου, διετέλεσε Εξωτερικός Εξεταστής διαφόρων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 

με σκοπό την αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών τους. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Ποσοτικής 

Χρηματοοικονομικής, με έμφαση στην διαχείριση χαρτοφυλακίου και αποτίμηση περιουσιακών 

στοιχείων, στη διαχείριση κινδύνου, στα κανάλια μετάδοσης χρηματοοικονομικών δυσχερειών, 

καθώς και σε θέματα σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Τα άρθρα του δημοσιεύονται σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά όπως: International 

Review of Financial Analysis (2020), Annals of Operation Research (2018), Journal of International 

Financial Markets, Institutions & Money (2018) και Review of Quantitative Finance and 

Accounting (2010). Το ερευνητικό του έργο έχει παρουσιαστεί σε πολλά διεθνή συνέδρια καθώς 

και πανεπιστημιακά σεμινάρια όπου έχει κληθεί ως προσκεκλημένος ομιλητής. 


