
Φόρμα Μ4 – Τελευταία αλλαγή: 8/3/2019 
 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Μ4 Αίτηση Εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ:   
1. Συμπληρώστε όλα τα πεδία της αίτησης με ευανάγνωστα γράμματα. 
2. Επισυνάψτε στην αίτηση: 

 αντίγραφα τίτλων σπουδών (οι πτυχιούχοι / 
διπλωματούχοι) 

 αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών, 
όλων των τίτλων σπουδών 

 αποδεικτό γνώσης ξένης γλώσσας (αν υπάρχει) 
 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

 

 δύο συστατικές επιστολές 
 αποδεικτικά στοιχεία τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας 
 σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών 

ενδιαφερόντων 
 κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα 

συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του   

 
 
 
Επώνυμο:_____________________________ Όνομα:_______________ Ον. Πατέρα:______________ Ον. Μητέρας:______________ 
 

Φύλο:       Α    Θ   Ημερομηνία γεννήσεως: _____________________________________________________ 

Τηλέφωνα: __________________________________________________________ Φάξ: __________________________________ 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email): ____________________________________________________________________ 

 
Διεύθυνση για αλληλογραφία: Οδός: _____________________________ Αρ.: ___________ Ταχ. Κωδ.: ___________ 

 Πόλη/Χωριό:  __________________________________________________________________ 
 

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας: Οδός: _____________________________ Αρ.: ___________ Ταχ. Κωδ.: ___________ 

 Πόλη/Χωριό:  __________________________________________________________________ 

 
 
Σπουδές (κατ’ αντίστροφη χρονολογική σειρά) 

1. Ανώτατες σπουδές 

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Αντικείμενο σπουδών 
Περίοδος Σπουδών 
Από Μην./έτος  –   Έως Μην./έτος  

Τίτλος σπουδών 
Ημ/νία απονομής 
(ή αναμενόμενη) 

Βαθμός 

      

      

      

 
2. Διπλωματικές, πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες 
Είδος εργασίας Τίτλος Επιβλέπων Ίδρυμα Βαθμός 

     

     

     

 
3. Βασικές σπουδές 
Λύκειο Τύπος Έτος αποφοίτησης Βαθμός 

    

 
4. Ξένες γλώσσες 

Γλώσσα Πιστοποιητικό Βαθμός 

   

   

   

 
 
Επιθυμητή περιοχή ειδίκευσης / έρευνας:  ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ _____________________________ 
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Σε ποια άλλα ιδρύματα κάνατε / θα κάνετε  αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές; _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Βραβεία, διακρίσεις:   

____________________________________________________________________________________ _____________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ _____________________________ 
 
 
Δημοσιεύσεις: 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ _____________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ _____________________________ 
 
 
Διδακτική ή επαγγελματική εμπειρία (περιλαμβάνεται απασχόληση σε ΑΕΙ και εκτός).  
Αναφέρετε όνομα εργοδότη, είδος απασχόλησης και ημερομηνίες: 

____________________________________________________________________________________ _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ _____________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Άλλες δραστηριότητες και επιτεύγματα: 

____________________________________________________________________________________ _____________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ _____________________________ 
 
 
Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που έχετε συμβουλευθεί: 

____________________________________________________________________________________ _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ _____________________________ 
 
 
Ονόματα και ιδιότητα των  προσώπων από τα οποία έχετε ζητήσει συστατικές επιστολές: 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ _____________________________ 
 

 
Υποτροφία 
1. Σημειώστε εάν επιθυμείτε υποτροφία. Ναι ; Όχι ; Θα εξετασθεί κάθε δυνατότητα απονομής υποτροφίας από πηγές που 

διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

2. Άλλες υποτροφίες τις οποίες έχετε λάβει ή επιδιώκετε. Αναφέρετε ίδρυμα, τίτλο υποτροφίας, διάρκεια και ποσό. 

____________________________________________________________________________________ _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ _____________________________ 
 
 
 
 

Υπογραφή: _______________________________________________________   Ημερομηνία: ________________________________ 


