
 

 

∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ» 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 ∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 

 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Ο/Η παρακάτω υποψήφιος/α σας παρακαλεί να στηρίξετε την αίτησή του/της για εισαγωγή στο 
∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης 
στην "Οργάνωση & ∆ιοίκηση Τεχνικών Συστηµάτων " µε µια συστατική επιστολή. Ο/Η υποψήφιος/α έχει 
το δικαίωµα να επιλέξει αν θα έχει ή δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο. Θα πρέπει να γνωρίζετε 
ότι, αν επιλέξει να έχει πρόσβαση, το ∆ΠΘ είναι υποχρεωµένο να κοινοποιήσει το έγγραφο (εφόσον 
συµπληρώσετε τη συστατική επιστολή) στον φοιτητή/τρια, εάν και όταν αυτός/ή εγγραφεί στο ΠΜΣ.  

Συµπληρώνεται από τον/την υποψήφιο/α: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ 

_______________________________________________________________________________________________ 
Επώνυµο    Όνοµα  Όνοµα Πατέρα   Άλλο Όνοµα 

 
Επιθυµώ   να έχω  να µην έχω  πρόσβαση στο παρόν έγγραφο ή σε οποιαδήποτε 
πληροφορία περιέχει. Αποδέχοµαι ότι οι διαδικασίες στο ∆ΠΘ εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες θα 
παραµείνουν εµπιστευτικές και δεν θα κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε παρά µόνο σε µένα προσωπικά 
εφόσον το επέλεξα παραπάνω. 
Υπογραφή         Ηµεροµηνία: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
Ονοµατεπώνυµο: 
_______________________________________________________________________________________________ 

Επώνυµο    Όνοµα 
Επιχείρηση ή Ίδρυµα:       Θέση: 
________________________________________________________________________________________________ 
∆ιεύθυνση   Οδός     Αριθµός: 
________________________________________________________________________________________________ 
Πόλη:     Νοµός:     Ταχυδρ. Κώδικας:  
________________________________________________________________________________________________ 
Τηλέφωνα: 
________________________________________________________________________________________________ 
Email:    @    Επανάληψη Email:   @ 
________________________________________________________________________________________________ 

Για ακρίβεια, παρακαλείστε να γράψετε την διεύθυνση του email σας και δεύτερη φορά. 

Συµπληρώνεται από τον/την συντάκτη της επιστολής: 
Γνωρίζω τον/την υποψήφιο/ια για το χρονικό διάστηµα: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Συνεργαστήκαµε κατά τη διάρκεια εκπόνησης (επιλέξατε ένα ή περισσότερα ως κατάλληλα): 
  Προδιπλωµατικών εργασιών  
  ∆ιπλωµατικής εργασίας 
  Ερευνητικού έργου 
  Άλλου έργου το οποίο συνίσταται: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 



Ως προς τα παρακάτω χαρακτηριστικά, η απόδοση του/της υποψηφίου/ας σε σχέση µε τους 
υπόλοιπους φοιτητές του έτους του/της ήταν: 

Χαρακτηριστικό Αδύνατη
(< 50%)

Μέτρια
(50%) 

Καλή 
(25%) 

Πολύ 
καλή 

(10%) 

Άριστη 
(5%) 

Με 
διάκριση 

(2%) 

∆εν έχω 
στοιχεία  
για να 
κρίνω 

Βαθµολογία στα µαθήµατα που 
διδάσκω        

Αντιµετώπιση ενός προβλήµατος        

∆ηµιουργικότητα  στην εργασία        

Ανεξαρτησία  σκέψης και δράσης        

Συνέπεια  στην εργασία        

Ευρύτητα γνώσεων        

Γνώσεις στη χρήση Η/Υ        

Προγραµµατισµός Η/Υ        

Προσωπικότητα         

Συνεργασιµότητα        

Πνευµατική δεξιότητα         

Άνεση στη προφορική έκφραση        

Άνεση στη γραπτή έκφραση        

 
Παρακαλείστε να εκθέσετε την προσωπική γνώµη σας για τον/την υποψήφιο/φια όσον αφορά τα εξής: 

1. Ικανότητα επιτυχίας σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα και διεξαγωγής αυτοδύναµης έρευνας και ανάλυσης.  
2. Προσωπική πρωτοβουλία, επιµονή και ικανότητα επικοινωνίας.  
3. Ικανότητα προφορικής και γραπτής έκφρασης στην Ελληνική και σε άλλες γλώσσες, αν γνωρίζετε. 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα στοιχεία (παρακαλείστε να επιλέξετε ένα από τα εξής): 

 Ο/Η αναφερόµενος/η είναι ένας/µια εξαίρετος/η υποψήφιος/α και τον/ην συστήνω ανεπιφύλακτα για 
Μεταπτυχιακές Σπουδές. 

 Συστήνω τον/ην υποψήφιο/α για Μεταπτυχιακές Σπουδές. 
 Συστήνω µε επιφύλαξη τον/ην υποψήφιο/α για Μεταπτυχιακές Σπουδές. 
 ∆εν συστήνω τον/ην υποψήφιο/α για Μεταπτυχιακές Σπουδές.  

 
Υπογραφή         Ηµεροµηνία: 
________________________________________________________________________________________________ 
Σηµείωση προς τον συντάκτη: Αφού υπογράψετε στο σφραγισµένο φάκελο, παρακαλείστε να 
ταχυδροµήσετε την συστατική επιστολή στη διεύθυνση:   
Γραµµατεία Τµ. Πολ. Μηχ.: Βασ. Σοφίας 12, Πολυτεχνική Σχολή, Ξάνθη 67100 •  
για το ΠΜΣ «Οργάνωση & ∆ιοίκηση Τεχνικών Συστηµάτων» 
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