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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη Χορήγηση Συστατικών Επιστολών για Μεταπτυχιακές Σπουδές
Κέρκυρα, 31 Απριλίου 2007
Οι φοιτητές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερμηνείας και των
άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου μπορούν να ζητούν από τον υπογράφοντα
συστατική επιστολή για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό μόνον
εφόσον έχουν παρακολουθήσει μάθημα που έχω διδάξει. Σε κάθε περίπτωση η επιστολή
θα αναφέρεται στην συνολική επίδοση και εικόνα του φοιτητή. Όσοι φοιτητές
ενδιαφέρονται να λάβουν συστατική επιστολή από τον υπογράφοντα θα πρέπει να
καταθέτουν στην θυρίδα μου τα εξής:
1. Αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας. Στο αντίγραφο να
υπογραμμίζονται τα μαθήματα τα οποία διδάχθηκαν από τον υπογράφοντα.
2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρουν τυχόν πρόσθετες
δραστηριότητές τους (π.χ. εργασίες που εκπόνησαν σε μαθήματα με αναφορά
στον τίτλο του μαθήματος, συμμετοχή στην άσκηση στο επάγγελμα, συμμετοχή
σε πρακτική άσκηση, παρακολούθηση μαθημάτων στο πλαίσιο προγραμμάτων
ΕΠΕΑΕΚ, ενδεχόμενη απασχόληση κατά τη διάρκεια των σπουδών στο
πανεπιστήμιο ή αλλού, άλλα ενδιαφέροντα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι
χρήσιμο για το σχηματισμό μιας καλύτερης εικόνας για το φοιτητή).
3. Σε εκτύπωση και σε δισκέτα/CD τις διευθύνσεις των πανεπιστημίων στα οποία
επιθυμούν να αποσταλούν οι επιστολές και το όνομα του Τμήματος και του
συγκεκριμένου προγράμματος για το οποίο ενδιαφέρονται.
Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να κατατίθενται στη θυρίδα μου τουλάχιστον τριάντα (30)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των συστατικών επιστολών. Για
την χορήγηση συστατικής επιστολής απαιτείται καταρχήν επίδοση στο μάθημα ή τα
μαθήματα του υπογράφοντα με βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8). ∆ιευκρινίζεται ότι οι
επιστολές αποστέλλονται απ' ευθείας στο σχετικό πανεπιστήμιο και δεν δίνονται στους
φοιτητές για υποβολή.
Συνιστάται στους φοιτητές που υποβάλλουν αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε
πανεπιστήμια του εξωτερικού να περιλαμβάνουν στα στοιχεία που υποβάλλουν την ύλη
και την βιβλιογραφία στα αγγλικά των μαθημάτων που παρακολούθησαν. Σχετικά με τα
μαθήματα μου τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στη προσωπική ιστοσελίδα μου
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