ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ


Αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:	   31 Μαρτίου                       31 Οκτωβρίου 
(να τσεκαριστεί η περίοδος για την οποία γίνεται η αίτηση)

ΟΔΗΓΙΕΣ:		
1.	Συμπληρώστε όλα τα μέρη της αίτησης με μαύρο μελάνι και ευανάγνωστα γράμματα.
2.   Επισυνάψτε στην αίτηση
·	επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων/πιστοποιητικά σπουδών.
·	αναλυτική βαθμολογία από το ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στα οποία φοιτήσατε/φοιτάτε.
·	Bιογραφικό σημείωμα.
3.   Οι συστατικές επιστολές, στα ειδικά έντυπα, πρέπει να σταλούν απ’ ευθείας από τους συντάκτες τους εντός  της προθεσμίας.
Μέρος 1ο
Επώνυμο:__________________________ Όνομα :______________________
Ον. Πατέρα: ________________________ Ον. Μητέρας:_________________
Φύλο:    Α        Θ      Ημ/νία γεννήσεως : ___________________________
Τηλέφωνο:_____________________________________________________
Ηλεκτρον. Ταχυδρομείο:__________________________________________
Διεύθυνση για αλληλογραφία: Οδός: ____________________________________	Αρ.:____
Ταχ. Κωδ.: ________________Πόλη/Χωριό:________________________
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας: Οδός: ____________________________________	Αρ.:____
Ταχ. Κωδ.: ________________Πόλη/Χωριό:________________________

Μέρος 2ο
1.  Σπουδές
(κατ’ αντίστροφη χρονολογική σειρά)

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
Αντικείμενο
σπουδών
Περίοδος Σπουδών
Από                      Εως
Μην/ετ.           Μην./ετ.
Τίτλος
πτυχίου
Ημερομηνία
απονομής
(ή αναμενόμενη)

Βαθμός



















2.	Διπλωματικές, πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες

Είδος εργασίας
Τίτλος
Επόπτης
Ίδρυμα
Βαθμός















Μέρος 3ο
1. Αποφοίτηση

Λύκειο
Τύπος
Έτος αποφοίτησης
Βαθμός





2. Ξένες γλώσσες
Γλώσσα
Πιστοποιητικό
Βαθμός










Μέρος 4ο

Επιθυμητή περιοχή Ειδίκευσης/έρευνας : (1-2  περιοχές από τις 8 του προγράμματος)    
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Επιδιωκόμενος Μεταπτυχιακός Τίτλος:  ________________________________________

Μέρος 5ο

Σε ποια άλλα Ιδρύματα 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 Κρήτης που έχετε συμβουλευθεί.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Συγγενείς που φοίτησαν ή φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αναφέρετε όνομα, τμήμα, έτος 
αποφοίτησης και είδος συγγένειας.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ονόματα και τίτλοι των τριών 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 Κρήτης.
2. 	Επιπροσθέτως μπορείτε να ζητήσετε υποτροφία που χορηγείται απ’ ευθείας από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στα πλαίσια της συνεργασίας του με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Σημειώστε αν επιθυμείτε να δοθεί αντίγραφο της αίτησής σας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ για   να εξετασθεί για χορήγηση υποτροφίας.  Ναι   Όχι .
3. 	Άλλες υποτροφίες τις οποίες έχετε λάβει ή επιδιώκετε. Αναφέρετε ίδρυμα, τίτλο υποτροφίας, διάρκεια και ποσό.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________




Υπογραφή:  _____________________________________            Ημερομηνία:  _____________

