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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33, 6ος όροφος, Γραφείο 600, τηλ. 82.03.615-6 
 

 
 

MBA – Master in Business Administration 
Πλήρους Φοίτησης  

 
Σ Υ Σ Τ Α Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  

 

 
Προς τον υποψήφιο: Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομά σας στο ειδικό διαμορφωμένο χώρο και στη 
συνέχεια στείλτε τη φόρμα στον αξιολογητή τον οποίο θέλετε να σας συμπληρώσει τη συστατική 
επιστολή. Ζητήστε από τον αξιολογητή να σας επιστρέψει τη συστατική επιστολή σε κλειστό φάκελο 
και αποστείλετέ τη μαζί με τη φόρμα αίτησής σας. 
 

 
Πλήρες όνομα υποψηφίου: 
 
 

Προς τον αξιολογητή: Ο υποψήφιος έχει κάνει αίτηση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για να 
γίνει δεκτός στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA – Full Time. Για το λόγο αυτό, θα σας 
παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε την παρούσα φόρμα συστατικής επιστολής. Εάν προτιμάτε, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια δική σας, διαφορετική συστατική επιστολή. 
 

 
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε συνοπτικά στις παρακάτω ερωτήσεις 
 
1. Πόσο καιρό γνωρίζετε τον υποψήφιο και με ποια ιδιότητα; 
 
 
 
 
  
2.  Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα βασικότερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του υποψη-

φίου; 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Συμπληρώστε ο,τιδήποτε άλλο μπορεί να συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση του υποψη-

φίου. 
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4.  Παρακαλούμε αποτιμήστε τις ικανότητες του υποψηφίου και συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα 
 

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

Δυνατότητα εργασίας 
υπό πίεση 

     

Ικανότητα καλλιέργει-
ας καλών διαπροσω-

πικών σχέσεων 

     

Αναλυτική σκέψη      

Καινοτομική σκέψη      

Ωριμότητα και σταθε-
ρότητα χαρακτήρα 

     

Δυνατότητα επίλυσης 
απαιτητικών προβλη-

μάτων 

     

Υπομονή και επιμονή      

Αυτοπεποίθηση      

Υπευθυνότητα      

Προοπτικές επαγγελ-
ματικής εξέλιξης 

     

 
5.  Παρακαλούμε αναφέρατε εδώ τη γενική σας σύσταση για τον υποψήφιο 
 

 Τον συστήνω ανεπιφύλακτα  Τον συστήνω με επιφύλαξη  Δεν τον συστήνω 
 
Ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε για να συμπληρώσετε τη συστατική επιστολή. Παρακαλούμε 

να την επιστρέψετε στον υποψήφιο σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα φέρει το ονοματεπώνυμο σας, το 

ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και θα είναι μονογραμμένος από εσάς στο σημείο σφράγισής του. 

Για περισσότερες πληροφορίες, σε ό,τι αφορά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, μπορείτε να απευθύνεστε 

στον Καθηγητή κ. Γεώργιο Κουρέτα, Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA – 

Full Time (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα 10434, τηλ. 210 8203277 

kouretas@aueb.gr) ή στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA – Full Time 

(κα. Σοφία Τσιγκριστάρη, τηλ. 210 8203615-616-618). 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας! 

 
Ονοματεπώνυμο:  

Ιδιότητα:  

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο:      email:  

Υπογραφή:       Ημερομηνία:   
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