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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 Εσελπίδων 47A & Λεσκάδος 33, 6ος όροθος, Γραθείο 600, ηηλ. 82.03.615-6 
 

 

 

MBA Part Time 

Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών Σποσδών ζηην Οργάνωζη και 
Διοίκηζη Επιτειρήζεων Μερικής Φοίηηζης 

 

 Τ  Σ Α Σ Ι Κ Η  Ε Π Ι  Σ Ο Λ Η  
 

 
Προσ τον υποψήφιο: Παρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε το όνομά ςασ ςτο ειδικό διαμορφωμζνο χϊρο και ςτθ 

ςυνζχεια ςτείλτε τθ φόρμα ςτον αξιολογθτι τον οποίο κζλετε να ςασ ςυμπλθρϊςει τθ ςυςτατικι 

επιςτολι. Ζθτιςτε από τον αξιολογθτι να ςασ επιςτρζψει τθ ςυςτατικι επιςτολι ςε κλειςτό φάκελο 

και αποςτείλετζ τθ μαηί με τθ φόρμα αίτθςισ ςασ. 

 

 

Πλήρεσ όνομα υποψηφίου: 
 
 

Προσ τον αξιολογητή: Ο υποψιφιοσ ζχει κάνει αίτθςθ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν για να 

γίνει δεκτόσ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτην Οργάνωςη και Διοίκηςη Επιχειρήςεων 

Μερικήσ Φοίτηςησ (MBA Part Time). Για το λόγο αυτό, κα ςασ παρακαλοφςαμε να ςυμπλθρϊςετε τθν 

παροφςα φόρμα ςυςτατικισ επιςτολισ. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε μια δικι ςασ, 

διαφορετικι ςυςτατικι επιςτολι. 

 

 
ασ παρακαλοφμε να απαντήςετε ςυνοπτικά ςτισ παρακάτω ερωτήςεισ 
 

1. Πόςο καιρό γνωρίηετε τον υποψιφιο και με ποια ιδιότθτα; 
 
 
 

 
  

2.  Ποια είναι, κατά τθ γνϊμθ ςασ, τα βαςικότερα χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ του υποψθ-
φίου; 

 
 
 
 
 
 
 

3.  Συμπλθρϊςτε οτιδιποτε άλλο μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν πλθρζςτερθ αξιολόγθςθ του υποψθ-
φίου. 
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4.  Παρακαλοφμε αποτιμιςτε τισ ικανότθτεσ του υποψθφίου και ςυμπλθρϊςτε τον ακόλουκο πίνακα 
 

 ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΜΕΣΡΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

Δυνατότθτα εργαςίασ υπό 
πίεςθ 

     

Ικανότθτα καλλιζργειασ 
καλϊν διαπροςωπικϊν 

ςχζςεων 

     

Αναλυτικι ςκζψθ      

Καινοτομικι ςκζψθ      

Ωριμότθτα και ςτακερότθτα 
χαρακτιρα 

     

Δυνατότθτα επίλυςθσ 
απαιτθτικϊν προβλθμάτων 

     

Υπομονι και επιμονι      

Αυτοπεποίκθςθ      

Υπευκυνότθτα      

Προοπτικζσ επαγγελματικισ 
εξζλιξθσ 

     

 

5.  Παρακαλοφμε αναφζρατε εδϊ τθ γενικι ςασ ςφςταςθ για τον υποψιφιο 
 

 Τον ςυςτινω ανεπιφφλακτα  Τον ςυςτινω με επιφφλαξη  Δεν τον ςυςτινω 

 

Ευχαριςτοφμε για το χρόνο που διακζςατε για να ςυμπλθρϊςετε τθ ςυςτατικι επιςτολι. Παρακαλοφμε 

να τθν επιςτρζψετε ςτον υποψιφιο ςε κλειςτό φάκελο, ο οποίοσ κα φζρει το ονοματεπϊνυμο ςασ, το 

ονοματεπϊνυμο του υποψθφίου και κα είναι μονογραμμζνοσ από εςάσ ςτο ςθμείο ςφράγιςισ του. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, ςε ό,τι αφορά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, μπορείτε να απευκφνεςτε 

ςτον Καθηγητή κ. Γεϊργιο Κουρζτα, Διευκυντι του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτην 

Οργάνωςη και Διοίκηςη Επιχειρήςεων Μερικήσ Φοίτηςησ (Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 

Πατθςίων 76, Ακινα 10434, τθλ. 210 8203277 kouretas@aueb.gr) ι ςτθ Γραμματεία του Προγράμματοσ 

Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτην Οργάνωςη και Διοίκηςη Επιχειρήςεων Μερικήσ Φοίτηςησ (κα. Μαρία 

Ποφλη, τθλ. 210 8203615-616-618). 

ασ ευχαριςτοφμε για τη ςυνεργαςία ςασ! 

 
Ονοματεπϊνυμο:  

Ιδιότητα:  

Διεφθυνςη: 

Σηλζφωνο:      email:  

Τπογραφή:       Ημερομηνία:   

mailto:kouretas@aueb.gr
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