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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

 Στοιχεία Ενδιαφερόμενου/ης 

Επώνυμο:  
 

Όνομα:  
 

Πατρώνυμο:  
 

 

Προς τον Κριτή: 

Παρακαλούμε αξιολογείστε την ικανότητα του/της ενδιαφερόμενου/ης να παρακολουθήσει τo Διατμηματικό 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» με συνεργαζόμενα Τμήματα 

Γεωλογίας (επισπεύδον), Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών και Επιστήμης των Υλικών για το ακαδ. έτος 
2022-2023. 
 

Πόσο καιρό γνωρίζετε τον/την ενδιαφερόμενο/η :  

1. Παρακαλούμε αναφέρετε την ιδιότητα σας σε σχέση με τον/την ενδιαφερόμενο/η (επιλέξτε και συμπληρώστε όσα 

αντιστοιχούν) 

α. Διδάσκων  [ ] στα μαθήματα: _________________________________________________________________ 

       

β. Επιβλέπων πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας [ ]   

γ. Εργοδότης [ ] 

δ. Άλλο [ ] Παρακαλώ περιγράψτε:________________________________________________________________ 

 

2. Παρακαλούμε αναφέρετε σε ποια «κατηγορία» θα εντάσσατε τον/την ενδιαφερόμενο/η σε σύγκριση με τους 

υπόλοιπους φοιτητές του έτους του/συναδέλφους του στο χώρο εργασίας του: 

 

Στο ανώτερο 5% [ ] Στο ανώτερο 15% [ ]  Στο ανώτερο 25% [ ]        Άλλο 

 

3. Παρακαλούμε αξιολογείστε τον/την ενδιαφερόμενο/η ως προς τα παρακάτω χαρακτηριστικά/ ικανότητες : 

 Εξαίρετη/ος Άριστη/ος Καλή/ός Μέτρια/ος Ανεπαρκής Δεν γνωρίζω 

1. Ακεραιότητα χαρακτήρα       

2. Ωριμότητα       

3. Ικανότητα ομαδικής εργασίας       

4. Ικανότητα προφορικού λόγου       

5. Ικανότητα γραπτού λόγου       

6. Αναλυτική Ικανότητα       

7. Επαγγελματική ικανότητα       

8. Υπευθυνότητα       

9. Προθυμία αναλήψεως 

πρωτοβουλιών 

      

10. Εργατικότητα       

(Παρακαλούμε συμπληρώστε με ένα  ) 
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4. Παρακαλούμε αναφέρατε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει την Επιτροπή 

Αξιολόγησης να κρίνει την ικανότητα του/της ενδιαφερόμενου/ης να παρακολουθήσει το Διατμηματικό 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

5. Παρακαλούμε σημειώστε το σχετικό τετράγωνο που αντιστοιχεί στην εκτίμησή σας για τον/την ενδιαφερόμενο/η. 

 Προτείνεται  Προτείνεται  Προτείνεται  Δεν προτείνεται 

 χωρίς ενδοιασμούς    με ενδοιασμούς 

    

 

Οι πληροφορίες που παρέχετε είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης με 

μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση  του/της ενδιαφερόμενου/ης. 

 

Υπογραφή -----------------------------------------------------------Ημερομηνία --------------------------------------------- 

Ονοματεπώνυμο ----------------------------------------------------- Τίτλος ή θέση ------------------------------------------ 

Εταιρεία ή Ίδρυμα ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Διεύθυνση ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Τηλέφωνο ------------------------------------ Fax -----------------------------------e-mail------------------------------------ 

 

 
Σημείωση: Σε συνεννόηση με τον/την ενδιαφερόμενο/η η συστατική επιστολή θα πρέπει να αποσταλεί στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ στην οποία 
γίνεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος. 
 
  

Παρακαλούμε αποστείλετε συμπληρωμένη τη Συστατική Επιστολή στη διεύθυνση: 

Πανεπιστήμιο Πατρών 
Τμήμα Γεωλογίας 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικές Επιστήμες»  
Πανεπιστημιούπολη Ρίο-Πaτρών, 26504 Πάτρα 
 


