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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Αγαπητοί φοιτητές,
συχνά είναι αναγκαίο να ζητηθεί συστατική επιστολή από καθηγητές του Τμήματος Φυσικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για αιτήσεις των φοιτητών του Τμήματος σε
μεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες θέσεις εργασίας, πρακτικής άσκησης κλπ. Για να διευκολυνθεί αυτή
η διαδικασία και να μπορέσουν οι καθηγητές σας να σάς βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να γνωρίζετε τα εξής:
1.
2.

Η συστατική επιστολή είναι προσωπική και εμπιστευτική. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορείτε να
την παραλάβετε εσείς προσωπικά αλλά πρέπει να σταλεί απευθείας εκεί όπου προορίζεται .
Το αίτημα για συστατική μπορεί να αποστέλλεται με e-mail στους καθηγητές από τους οποίους
επιθυμείτε να σας τη γράψουν. Στο e-mail πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρακάτω:
i) Σύντομη αιτιολογία του λόγου για τον οποίον πιστεύετε ότι επιστολή από το συγκεκριμένο
καθηγητή θα σας βοηθήσει περισσότερο από κάποιον άλλο.
ii) η επίσημη αναλυτική βαθμολογία σας (μπορείτε να ζητήσετε από την Γραμματεία του
Τμήματος να σας τη στείλει σε ηλεκτρονική μορφή – αρχείο PDF).
iii) Ένα επικαιροποιημένο βιογραφικό σας (CV - Curriculum Vitae). Παραδείγματα
βιογραφικών τύπου Europass βρίσκονται εδώ:
https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/examples
iv) Να ενημερώνετε τον καθηγητή σας για τα μαθήματα τα οποία παρακολουθήσατε με
αυτόν, πότε τα παρακολουθήσατε, καθώς και την βαθμολογία σας.
v) Να αναφέρονται επιπλέον άλλα πιθανά projects, εργασίες, διπλωματικές, θερινά σχολεία
κτλ. στα οποία έχετε συμμετάσχει, με όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα στοιχεία.
vi) Σε ειδική παράγραφο να αναγράφονται οι λόγοι και το ενδιαφέρον σας για το
συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ή εργασία/πρακτική άσκηση) για το οποίο ζητάτε
την συστατική.
vii) Να επισυνάπτονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία που θα πρέπει να απευθυνθεί η
συστατική. Ο τρόπος περιγραφής αναφέρεται στο παράτημα.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι μια συστατική επιστολή έχει πολύ περισσότερη βαρύτητα όταν είναι
προσωπική και βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία. Για αυτό είναι δόκιμο να ζητάτε επιστολή από
άτομα που σας γνωρίζουν προσωπικά επειδή έχετε δουλέψει μαζί σε κάποιο συγκεκριμένο project,
εργασία, διπλωματική, κα. Στη συνέχεια μπορείτε να απευθύνεστε και σε καθηγητές σας από τους
οποίους έχετε πάρει συγκεκριμένα προχωρημένα/απαιτητικά μαθήματα και έχετε διακριθεί
ιδιαιτέρως!
Ειδικά όταν επιλέγετε πανεπιστήμια για μεταπτυχιακές σπουδές καλό είναι αφενός να συζητήσετε
με τον Σύμβουλο Καθηγητή σας, αλλά να μάθετε όσα περισσότερα μπορείτε για το συγκεκριμένο
πρόγραμμα και πανεπιστήμιο. Επιπλέον, δεν είναι κακή στρατηγική, να κάνετε αιτήσεις και σε
πανεπιστήμια ίσως λιγότερο ανταγωνιστικά που πιθανώς να έχουν και κάπως πιο μειωμένες
απαιτήσεις εισαγωγής, ώστε να εξασφαλίσετε (στο βαθμό που μπορείτε) μία τουλάχιστον επιτυχή
αίτηση.
Καλή σας επιτυχία!
Επιτροπή Σπουδών Τμήματος Φυσικής
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Παραρτήματα
A. Στοιχεία διεύθυνσης στην οποία θα απευθύνεται η συστατική επιστολή:
1.
2.
3.
4.

Όνομα και e-mail υπεύθυνου στον οποίο θα πρέπει να σταλεί
Όνομα μεταπτυχιακού προγράμματος και ιστοσελίδα (εάν υπάρχει)
Ταχυδρομική Διεύθυνση Τμήματος/Πανεπιστημίου ή φορέα/εταιρείας
Τίτλος e-mail του προγράμματος στο οποίο θα σταλεί η συστατική (εάν απαιτείται)

Β. Στατιστικά βαθμολογίας αποφοίτων Τμήματος Φυσικής
Στο ακόλουθο ιστόγραμμα παρουσιάζεται προς ενημέρωσή σας η κατανομή των βαθμών πτυχίου
του συνόλου των 2242 αποφοίτων του Τμήματος (από το 1982 μέχρι και τον Απρίλιο του 2019) ως
συνάρτηση της διάρκειας σπουδών τους.
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