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Ππορ ηο 

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ 

σολή Επιζηημών Πληποθοπίαρ 

Σμήμα Εθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ 

Γπαμμαηεία ΔΠΜ «Δίκαιο και Πληποθοπική» 

Εγλαηία 156, 546 36 Θεζζαινλίθε 

Κηίξην Γ, γξαθείν 220 

Σει.: +30 2310 891 654 
 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 
ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟ: Σα ζρόιηα πάλσ 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 ζπκπιεξσζεί από ηνλ ππνςήθην λα δνζεί ζηνλ ζπληάθηε ηεο ζπζηαηηθήο επηζηνιήο. 

 
ΕΠΩΝΤΜΟ: _____________________________    ΟΝΟΜΑ: ___________________________ 

  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ:__________________________________________________________________ 
  ΟΔΟ   ΑΡΙΘΜΟ Σ.Κ. ΠΟΛΗ 

 

 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ__________________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ________ 

 

 

ΠΡΟ ΣΟ ΠΡΟΧΠΟ ΠΟΤ ΤΣΗΝΕΙ ΣΟΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟ: Ο ππνςήθηνο θάλεη αίηεζε γηα 

εηζαγσγή ζην Δηηδξπκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ πνπ 

ζπλδηνξγαλώλνπλ ην Σκήκα Εθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ην Σκήκα 

Ννκηθήο ηνπ Δεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη έρεη δεηήζεη λα ζπκπεξηιεθζεί ε ζπζηαηηθή ζαο 

επηζηνιή ζηελ αμηνιόγεζε θαη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Η βνήζεηά ζαο, απαληώληαο ζηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο, ζα είλαη ρξήζηκε. 

 

1. Πόζν θαηξό γλσξίδεηε ηνλ ππνςήθην θαη κε πνηα ηδηόηεηα; 

   ___________________________________________________________________________ 

 

   ___________________________________________________________________________ 

 

2. Πνηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ππνςεθίνπ ζεσξείηε όηη είλαη ηα πξνζόληα θαη νη ηθαλόηεηέο ηνπ; 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Πνηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ππνςεθίνπ ζεσξείηε όηη είλαη νη αδπλακίεο ηνπ; 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. πκπιεξώζηε νπνηαδήπνηε πξόζζεηα ζρόιηα, πνπ λνκίδεηε όηη ζα ήηαλ ρξήζηκα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ ππνςεθίνπ λα νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Αμηνινγείζηε ηνλ ππνςήθην από ηελ άπνςε ησλ παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθώλ / ηθαλνηήησλ ζύκθσλα κε 

ηελ δηαβάζκηζε πνπ αθνινπζεί: 

 
Ικανόηηηερ / Υαπακηηπιζηικά  Εξαιπεηικόρ   Πολύ Καλόρ   Καλόρ   Μέηπιορ     Ανεπαπκήρ     Άγνωζηο 

   

Δεκηνπξγηθόηεηα – Φαληαζία       

   

Αίζζεζε Τπεπζπλόηεηαο      
   

Απηνπεπνίζεζε         
 

Ιθαλόηεηα λα ζπλεξγάδεηαη κε  

άιινπο       
     

Ιθαλόηεηα λα εξγάδεηαη αλεμάξηεηα          
 

Ιθαλόηεηα γξαπηνύ ιόγνπ      
     

Ιθαλόηεηα  πξνθνξηθνύ ιόγνπ       

    

Πλεπκαηηθή ηθαλόηεηα      


Οξγαλσηηθή ηθαλόηεηα       
 

Επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα       
 

πκπεξηθνξά πξνο ηξίηνπο      
 

Πξνζπκία αλαιήςεσο  

Πξσηνβνπιηώλ       

     

Εξγαηηθόηεηα      
 

πληζηάηε ηνλ ππνςήθην γηα Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο: 

 Αλεπηθύιαθηα  Με επηθύιαμε    Απιώο ζπζηήλσ Δελ ζπληζηώ 

 

Ονομαηεπώνςμο__________________________________________________ 

 

Θέζη / Σίηλορ_____________________________________________________ 

 

ΑΕΙ/Επισείπηζη__________________________________________ 

 

Διεύθςνζη_______________________________________________________ 
ΟΔΟ                                   ΑΡΙΘΜΟ               Σ.Κ.                 ΠΟΛΗ 

Σηλέθωνο_______________________________________________________ 

 

Τπογπαθή________________________________ Ημεπομηνία____________ 

 
Εσταριζηούμε για ηο τρόνο ποσ διαθέζαηε για να ζσμπληρώζεηε ασηή ηη ζσζηαηική επιζηολή. Παρακαλούμε να ηην 

ηοποθεηήζεηε ζε κλειζηό θάκελο και να μας ηην προζκομίζει ο σπουήθιος ή να μας ηην αποζηείλεηε ηλεκηρονικά ζηο 

mli@uom.edu.gr. 

 

 


