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ΤΣΑΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 

ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΧΝ ΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟ ΣΟΝ/ΣΗΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟ/Α: 
Παπακαλώ ζςμπληπώζηε ηο ονομαηεπώνςμό ζαρ (κεθαλαία) και δώζηε ηο ένηςπο ζηον/ηην κπιηή ζαρ ο 

οποίορ θα ζςμπληπώζει ηα ςπόλοιπα ζηοισεία. Το ζςμπληπυμένο ένηςπο, επιζηπέθεηαι ζε ζαρ μέζα ζε 

ζθπαγιζμένο και ςπογεγπαμμένο θάκελο ζηα ζημεία κλειζίμαηόρ ηος. 

ΕΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ 

ΠΡΟ ΣΟΝ/ΣΗΝ ΚΡΙΣΗ:  
Οι πληποθοπίερ πος παπέσεηε είναι άκπυρ εμπιζηεςηικέρ και θα σπηζιμοποιηθούν από ηην Επιηποπή αξιο-

λόγηζηρ με μοναδικό ζκοπό ηην αξιολόγηζη ηος/ηηρ ςποτηθίος/αρ. Τα ζηοισεία ηηρ επιζηολήρ δεν θα βα-

πύνοςν ηην μεηέπειηα ποπεία ηος/ηηρ ςποτηθίος/αρ ζηο Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα. Παπακαλούμε, αθού 

ηελειώζεηε ηην ζςμπλήπυζη ηηρ ζςζηαηικήρ επιζηολήρ, ηοποθεηήζηε ηην ζε θάκελο ο οποίορ να θέπει ηα 

διακπιηικά ηος ημήμαηορ/εηαιπείαρ και ςπογπάτηε ζηα ζημεία κλειζίμαηόρ ηος. 

Παπακαλούμε αξιολογήζηε ηην ικανόηηηα ηος/ηηρ ςποτηθίος/αρ να παπακολοςθήζει ηο ανυηέπυ Με-

ηαπηςσιακό Ππόγπαμμα Σποςδών, καθώρ και ηιρ πποοπηικέρ ηος/ηηρ για επαγγελμαηική διάκπιζη. 

1. Πόζν θαηξό γλσξίδεηε ηνλ/ηελ ππνςήθην/α;………………………………………………………...  

2. Με πνηα ηδηόηεηα;…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….… 

3. Παξαθαινύκε, αλαθέξαηε ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο:…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………….… 

4. Πσο λνκίδεηε όηη ην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Χρηματοοικονομική Διοίκηση ζα ζπκβάιιεη

ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο:…………………... 

……………………………………………………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………….…. 
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5. Παξαθαινύκε, αμηνινγείζηε ηνλ/ηελ ππνςήθην/α σο πξνο ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά:

Εμαίξεηνο/ε Άξηζηνο/ε Καιόο/ε Μέηξηνο/α 
Κάησ ηνπ 

κεηξίνπ 

Δελ 

γλσξίδσ 

Ηθικέρ απσέρ & ακεπαιόηηηα σαπακηήπα 

Ωπιμόηηηα 

Δημιοςπγικόηηηα 

Αςηοπεποίθηζη 

Δςναμιζμόρ 

Υπεςθςνόηηηα/Αίζθηζη εςθύνηρ 

Ικανόηηηα για αναλςηική ζκέτη 

Ικανόηηηα γπαπηήρ επικοινυνίαρ 

Ικανόηηηα πποθοπικήρ επικοινυνίαρ 

Ικανόηηηα ομαδικήρ ζςνεπγαζίαρ 

Ικανόηηηα αηομικήρ επγαζίαρ 

Ικανόηηηα επίλςζηρ πποβλημάηυν 

Ικανόηηηα ανάλητηρ ππυηοβοςλιών 

Πποοπηικέρ επεςνηηικήρ αζσολίαρ 

6. πλνιηθή εθηίκεζε ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/αο:

πληζηάηαη αλεπηθύιαθηα πληζηάηαη πληζηάηαη κε επηθύιαμε Δελ κπνξώ λα θξίλσ 

7. Παξαθαινύκε, αλαθέξαηε νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ε νπνία ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη

ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο:…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………….… 

Ευχαριζηούμε για ηον χρόνο που διαθέζαηε για ηην ζυμπλήρωζη αυηού ηου ενηύπου. 

Τπνγξαθή: Ηκεξνκελία: 

Ολνκαηεπώλπκν: 

Σίηινο ή Θέζε: 

Ίδξπκα ή Εηαηξεία: 

Δηεύζπλζε: 

Σει.:  Φαμ: E-mail:
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ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
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