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Συστατική Eπιστολή
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκισης Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών &
Διεθνών Σπουδών

Ο/Η υποψήφιος/α (εφεξής μόνο
«ο υποψήφιος») υπέδειξε το όνομά σας
ως ένα από τα πρόσωπα που μπορούν
να τον/την συστήσουν.

18 μηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
MBA TQM International Πλήρους Απασχόλησης ή το διαρκείας 30 μηνών
Πρόγραμμα Μερικής Απασχόλησης.

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να
μας απαντήσετε όσο το δυνατόν πιο
αντικειμενικά, για το εάν ο υποψήφιος
μπορεί να παρακολουθήσει το διαρκείας

Γι’ αυτό, παρακαλούμε να αξιολογήσετε
τον υποψήφιο σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτούμενες πληροφορίες:

Γενική Αξιολόγηση
Άριστα

Ακαδημαϊκή ικανότητα
Iκανότητα άμεσης επικοινωνίας
Iκανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα
Iκανότητα να συνεργάζεται
με άλλους
Aυτοπεποίθηση
Προθυμία ανάληψης πρωτοβουλιών
Συμπεριφορά προς τρίτους
Συνολική εκτίμηση της καταλληλότητας
για μεταπτυχιακές σπουδές
Ηγετικές ικανότητες

Λίαν Καλώς

Καλώς

Μετρίως

Ανεπαρκώς

Άλλες Πληροφορίες
Παρακαλούμε δώστε (αν επιθυμείτε) κάθε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε τη
δυνατότητα του υποψηφίου να ολοκληρώσει με επιτυχία τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του.

Καταληκτική Αξιολόγηση
Παρακαλούμε τώρα να μας δώσετε τη γενική σας εκτίμηση για τον υποψήφιο:

Tον (την) συστήνω ανεπιφύλακτα
Tον (την) συστήνω απλώς

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που
διαθέσατε για να συμπληρώσετε αυτή
τη Συστατική Επιστολή της οποίας το
περιεχόμενο μας είναι πολύ χρήσιμο.
Το Πρόγραμμά μας δεν δέχεται συνήθως ξεχωριστές εκθέσεις.

Hμερομηνία
Oνοματεπώνυμο
Θέση
Φορέας
Διεύθυνση
Tηλέφωνο/Fax:
e-mail:

Tον (την) συστήνω με επιφύλαξη
Δεν τον (την) συστήνω

Αν όμως το επιθυμείτε μπορείτε να το
κάνετε, επιπρόσθετα της συμπλήρωσης
αυτού του Εντύπου, εφ όσον αυτό θα
μπορούσε να μας βοηθήσει στη πιο
αντικειμενική αξιολόγηση του υποψηφίου.
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