
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ / ΥΠΟΨΗΦΙΑ 
ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
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(Προς τον υποψήφιο: Συµπληρώστε την περιγεγραµµένη ενότητα πριν δώσετε το έντυπο στον αξιολογητή σας) 
 
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:       ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:   
 
 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ:          
 
        

      
Προς τον κριτή: Παρακαλούµε συµπληρώστε τα παρακάτω κενά και αξιολογείστε την ικανότητα του υποψηφίου/ της υποψηφίας 
 παρακολουθήσει το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική» καθώς και 
οοπτικές του/ της για ακαδηµαϊκή/ επαγγελµατική διάκριση. Η γνώµη σας για τον υποψήφιο ή την υποψήφια αποτελεί κριτήριο 
όγησης και γι’ αυτό παρακαλούµε να επιστρέψετε το έντυπο το συντοµότερο δυνατόν.) 

. Τον/την υποψήφιο/υποψήφια γνωρίζω µε την ιδιότητα του: 
) Επιβλέποντος της πτυχιακής του εργασίας:             
) ∆ιδάσκοντος στα µαθήµατα:           
) Άλλη ιδιότητα:             

            
 
 

. Ποια ήταν η διάρκεια συνεργασίας µε τον υποψήφιο/ την υποψήφια;      
 
 

. Αξιολογείστε τον/ την υποψήφιο/ α ως προς την ακαδηµαϊκή του επίδοση στα µαθήµατά σας σε σχέση 

ε άλλους στο ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης:    

 Περιλαµβάνεται 
στο 10% των 
καλύτερων 
φοιτητών της 
τάξης του 

Περιλαµβάνεται 
στο 35% των 
καλύτερων 
φοιτητών της 
τάξης του 

Περιλαµβάνεται 
στο 50% των 
καλύτερων 
φοιτητών της 
τάξης του 

∆εν απαντώ 

Ακαδηµαϊκή Επίδοση     

. Ο/η υποψήφιος/α αξιολογείται στο κορυφαίο    % των σπουδαστών σε προπτυχιακό επίπεδο που 

γνώρισα τα τελευταία      χρόνια.   

. Αξιολογείστε τον/ την υποψήφιο/ α αναφορικά µε:  

 Άριστα Πολύ Καλά Καλά ∆ε 
γνωρίζω 

Κριτική Ικανότητα     
Ερευνητική Ικανότητα     
Εργατικότητα     
Ικανότητα Οµαδικής Εργασίας     
Ικανότητα Επικοινωνίας Γραπτής - 
Προφορικής     
Ακεραιότητα Χαρακτήρα 
(συνέπεια, αξιοπιστία)     

Συνολική εκτίµηση     
 
 
 
 



 
6. Αναφέρατε τυχόν ιδιαίτερες αρετές ή επιτεύγµατα και γενικά οποιαδήποτε στοιχεία θα µας 
βοηθούσαν να αποφασίσουµε σχετικά µε την καταλληλότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας για 
µεταπτυχιακές σπουδές:            
              
               
 
7. Αναφέρατε τα αρνητικά στοιχεία που πιθανόν έχει ο υποψήφιος (α):      
              
               
 
8. Θεωρώ ότι ο/η υποψήφιος/α είναι κατάλληλος/η σε κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών:  
α) Ανεπιφύλακτα         
β) Με µικρή επιφύλαξη         
γ) ∆ε γνωρίζω/ ∆εν απαντώ        
  
 Υπογραφή               Ηµεροµηνία      

 Ονοµατεπώνυµο             

 Θέση                  

 Ίδρυµα       

 

       

 

Παρακαλούµε εσωκλείστε το έντυπο αυτό σε φάκελο  Για την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων   
και ταχυδροµήστε το στην παραπλεύρως διεύθυνση ή   Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
επιστρέψτε το κλειστό στον υποψήφιο ή υποψηφία.   Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 
       
      Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
      Ιερά Οδός 75,  Βοτανικός  
      118 55  Αθήνα 


