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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟ: Τα ζρόιηα ζ' απηό ην έληππν ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο ζαο. Δελ ζα ιάβεηε γλώζε ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ εληύπνπ απηνύ ή άιισλ επηζηνιώλ πνπ
έρνπλ γξαθηεί γηα ζαο. Αθνύ ζπκπιεξώζεηε ηα ζηνηρεία ζαο θαη ππνγξάςεηε, λα δώζεηε ην έληππν
ζηνλ ζπληάθηε ηεο ζπζηαηηθήο επηζηνιήο.
ΕΠΩΝΥΜΟ: _____________________________

ΟΝΟΜΑ: ___________________________

ΔΘΕΥΘΥΝΣΗ:__________________________________________________________________
ΟΔΟ

ΑΡΙΘΜΟ

Σ.Κ.

ΠΟΛΗ

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ:
Μεηαπηπρηαθέο Σπνπδέο ζηε Φνξνινγηθή, Λνγηζηηθή θαη Φξεκαηννηθνλνκηθή Δηνίθεζε Σηξαηεγηθώλ Απνθάζεσλ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ__________________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
____________
ΠΡΟ ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΠΟΤ ΤΣΗΝΕΙ ΣΟΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟ: Ο ππνςήθηνο θάλεη αίηεζε γηα
εηζαγσγή ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζηε Φνξνινγηθή, Λνγηζηηθή θαη
Φξεκαηννηθνλνκηθή Δηνίθεζε Σηξαηεγηθώλ Απνθάζεσλ ηνπ Τκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Δηνίθεζεο
Επηρεηξήζεσλ θαη έρεη δεηήζεη λα ζπκπεξηιεθζεί ε ζπζηαηηθή ζαο επηζηνιή ζηε δηαδηθαζία
αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο. Η βνήζεηά ζαο, απαληώληαο ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, ζα είλαη ηδηαίηεξα
ρξήζηκε.
1. Πόζν θαηξό γλσξίδεηε ηνλ ππνςήθην θαη κε πνηα ηδηόηεηα; ________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Πνηά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ππνςεθίνπ ζεσξείηε όηη είλαη ηα πξνζόληα θαη νη ηθαλόηεηέο
ηνπ;
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Πνηά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ππνςεθίνπ ζεσξείηε όηη είλαη νη αδπλακίεο ηνπ;
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Πόζν πξνζεθηηθά έρεη ζθεθηεί ν ππνςήθηνο ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ηε κεηέπεηηα
ζηαδηνδξνκία ηνπ;
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5.
Σπκπιεξώζηε νπνηαδήπνηε πξόζζεηα ζρόιηα πνπ λνκίδεηε όηη ζα ήηαλ ρξήζηκα γηα ηελ
εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ππνςεθίνπ λα νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
ηνπ.

Αμηνινγείζηε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηθαλόηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ ζύκθσλα κε ηε δηαβάζκηζε
πνπ αθνινπζεί:
Ικανότητερ – Υαπακτηπιστικά Εξαιπετικόρ Πολύ Καλόρ Καλόρ Μέτπιορ

Ανεπαπκήρ Άγνωστο

Δεκηνπξγηθόηεηα – Φαληαζία













Επίπεδν επθπΐαο













Υπεπζπλόηεηα













Εξγαηηθόηεηα













Θθαλόηεηα λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο













Θθαλόηεηα λα εξγάδεηαη αλεμάξηεηα













Δεμηόηεηα γξαπηνύ ιόγνπ













Δεμηόηεηα πξνθνξηθνύ ιόγνπ













Απηνπεπνίζεζε













Οξγαλσηηθή ηθαλόηεηα













Επαγγεικαηηζκόο













Σπκπεξηθνξά πξνο ηξίηνπο













Αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ

























Σπλνιηθή εθηίκεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ
ππνςεθίνπ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο



Σπζηήλεηε ηνλ ππνςήθην γηα Μεηαπηπρηαθέο Σπνπδέο:

 Ανεπιυύλακτα Με επιυύλαξη Απλώρ σςστήνωΔεν σςστήνω
Ονοματεπώνςμο ________________________________________________________________
Θέση/Σίτλορ ___________________________________________________________________
Πανεπιστήμιο/Επισείπηση ________________________________________________________
Διεύθςνση ______________________________________________________________________
ΟΔΟ

ΑΡΙΘΜΟ

Σ.Κ.

ΠΟΛΗ

Σηλέυωνο ____________________________ e-mail___________________________________
Τπογπαυή _____________________________________ Ημεπομηνία ______________________
Επραξηζηνύκε γηα ην ρξόλν πνπ δηαζέζαηε γηα λα ζπκπιεξώζεηε απηή ηε ζπζηαηηθή επηζηνιή. Αλ ππάξρεη
ζθξαγίδα παξαθαινύκε λα ζθξαγίζεηε ηελ επηζηνιή. Δηαθνξεηηθά παξαθαινύκε λα εζσθιείζεηε ηελ θάξηα ζαο.

