ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
MSc ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΛΛΑ
Φωτογραφία
Προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης φοίτησης
Πλήρης παρακολούθηση

Μερική παρακολούθηση

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΦΥΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.
ΑΡ. ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ (fax no.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Μόνιμη Διεύθυνση

Για υπηρεσιακή χρήση ΜΟΝΟ
ΑΡ.
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ
Τέλη που καταβλήθηκαν : αίτησης

εγγραφής

Ημερ. Συνέντευξης:

Ώρα:

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Όχι

Ναι

ΠΟΣΟ

Έγκριση
€

Τίτλος Υποτροφίας

Απόρριψη

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Καταγράψτε στον πιο κάτω πίνακα τα ακαδημαϊκά σας προσόντα (πρέπει να επισυνάπτονται αποδεικτικά στοιχεία). Το τμήμα
αυτό πρέπει να συμπληρώνεται ακόμη και αν έχετε επισυνάψει ξεχωριστό βιογραφικό σημείωμα.

Ημερομηνία

Ονομασία
Πανεπιστημίου /
Κολεγίου

Τόπος
Λειτουργίας

από

μέχρι

Τίτλος
Σπουδών

Πρόγραμμα

Τελικός
Γλώσσα
Βαθμός Διδασκαλίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε αντίγραφα των πιστοποιητικών. Το τμήμα αυτό πρέπει να συμπληρώνεται ακόμη και αν έχετε
επισυνάψει ξεχωριστό βιογραφικό σημείωμα. Συνεχίστε σε ξεχωριστή σελίδα αν χρειαστεί.

Επαγγελματικός Τίτλος

Βαθμος

Ημερομηνία
απόκτησης τίτλου

ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Αν τα Αγγλικά δεν είναι η μητρική σας γλώσσα, παρακαλείστε να δώσετε λεπτομέρειες των εξετάσεων για την αγγλική γλώσσα
που περάσατε. Τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να επισυνάπτονται.

ΕΞΕΤΑΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΟΧΙ
Εργάζεστε τώρα;
ΝΑΙ
Αν ΝΑΙ, Θα συνεχίσετε να εργάζεστε και κατά τη διάρκεια των σπουδών σας; ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δώστε λεπτομέρειες σχετικά με την εργασιακή σας εμπειρία που αποκτήσατε μετά την αποφοίτησή σας, με την πιο πρόσφατη
πρώτα (παρακαλούμε όπως συμπεριλαβετε και τη στρατιωτική σας θητεία).

Περίοδος Εργοδότησης
Από
Έως

Εταιρεία / χώρος λειτουργίας

Συνολική επαγγελματική εμπειρία: Χρόνια

Θέση / Αρμοδιότητες

Μήνες ________

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Παρακαλώ να συνεχίσετε σε ξεχωριστή σελίδα εάν είναι απαραίτητο)
Αναμενόμενη εξέλιξη της σταδιοδρομίας σας

Ποιο θεωρείτε ως το πιο σημαντικό σας επίτευγμα;

Ποιο πιστεύετε ότι είναι το κυριότερο σας προτέρημα;

Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια σας αδυναμία;

Χόμπι, ταλέντα και άλλα ενδιαφέροντα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Παρακαλείστε να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση των δύο ατόμων (εκτός από συγγενείς) για συστάσεις, οι οποίοι
γνωρίζουν το χαρακτήρα, και τις ικανότητες σας.

Όνομα

Όνομα

Θέση

Θέση

Οργανισμός /
Εταιρεία

Οργανισμός /
Εταιρεία

Διεύθυνση

Διεύθυνση

Τηλ / Fax

Τηλ / Fax

Ηλεκτρονική
Διεύθυνση

Ηλεκτρονική
Διεύθυνση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πώς θα χρηματοδοτήσετε τις σπουδές σας; (Παρακαλούμε σημειώστε στο κατάλληλο κουτί)
Με δικά μου χρήματα

γονείς

δάνειο

Χορηγία (να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του χορηγού σας)

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Να αναφέρετε πώς μάθατε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο κάνετε αίτηση.

Από φοιτητές ή απόφοιτους του CIIM
(Παρακαλούμε να αναφέρετε το
όνομα)
Ιστοσελίδα του CIIM
Άλλες ιστοσελίδες ή συνδέσεις
Ημέρες ενημέρωσης ή εκπαιδευτικές
εκθέσεις (Πότε / Πού)
Διαφημίσεις (διευκρινίστε)
Άλλος τρόπος (διευκρινίστε)
Παρακαλούμε όπως ονομάσετε πιο κάτω άλλα ιδρύματα/πανεπιστήμια στα οποία έχετε υποβάλει αίτηση.

ΔΗΛΩΣΗ
Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την αίτηση είναι ορθές και πλήρεις, και θα πρέπει να
καταχωρηθούν στα αρχεία του CIIM. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να τηρώ τους κανόνες και τους κανονισμούς του
CIIM και να κάνω ό,τι είναι δυνατό για να διακριθώ στις σπουδές μου.

Υπογραφή Αιτητή

Ημερομηνία

CIIM έχει δεσμευτεί να διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες που του παρέχονται ως άκρως εμπιστευτικές.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ Η ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΟ:
Cyprus International
Institute of Management CIIM
Γραφείο Εισδοχής, Λεωφόρος Ακαδημίας 21
Λευκωσία 2107, Κύπρος ή
Τ.Θ. 20378, Αγλαντζιά 2151, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. : +357 22462246
Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax): +357 22331121
Ιστοσελίδα: www.ciim.ac.cy
Email: admissions@ciim.ac.cy

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η αίτηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή εάν δεν
συνοδεύεται από:
1. Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των ακαδημαϊκών
εγγράφων (Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία)
3. Δύο συστατικές επιστολές
4. Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους
διαβατηρίου
5. Tέλος αίτησης €50

