ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E-MAIL)
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
(ΚΙΝΗΤΟ – ΣΤΑΘΕΡΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ/
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
(Σημειώστε το ανώτερο από τα διπλώματα που κατέχετε, για κάθε ξένη γλώσσα)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
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ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΑΛΛΗ

ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
(Δηλώστε το πιστοποιητικό που έχετε και τις ενότητες)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(Η συμπλήρωση ξεκινά από την πιο πρόσφατη)
ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

ΦΟΡΕΑΣ/ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
(Αναφέρετε το όνομα, τον τίτλο και τη θέση του προσώπου)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Συνοπτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά σας
και για τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεστε για Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:
( ) Βιογραφικό σημείωμα
( ) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
( ) Mία φωτογραφία
( ) Αντίγραφο Πτυχίου/ Διπλώματος
( ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
( ) Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας
( ) Αποδεικτικά γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
( ) Δύο συστατικές επιστολές
( ) Επιστημονικές δημοσιεύσεις, Διακρίσεις
( ) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
( ) Άλλα στοιχεία, τα οποία θα συνέβαλαν, ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει
πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη
……………………………………………………………………………………………………………

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. M.B.A. του
Πανεπιστημίου Αιγαίου ως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε
προκηρύξεις.
Η παρούσα αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να αποσταλεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

mba@aegean.gr
Οι αποτυχόντες έχουν δικαίωμα να αποσύρουν τα δικαιολογητικά τους εντός ενός (1) μήνα από την
ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης είναι υποχρεωτική, ανεξαρτήτως εάν τα στοιχεία
αυτά εμπεριέχονται και στο βιογραφικό σημείωμα.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω ότι τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση ανακρίβειας, γνωρίζω
ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1599/1986.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

