
Σελίδα 1 από 2 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση του παρόντος δελτίου είναι προαιρετική. Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών δεσμεύεται ότι τα στοιχεία αυτά θα παραμείνουν στο αρχείο του και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 
για τη συγκρότηση του δικτύου αποφοίτου και δεν θα παραχωρηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους. 

          ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

                                                       

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ 

(Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όνομα: ...…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Επώνυμο: ...………………………………………………………………………………………………………………………. 

Πατρώνυμο: ...………………………………………………………………………………………………………………….. 

Μητρώνυμο: ...………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ημερομηνία γέννησης: ...…………………………………………………………………………………………………….. 

Τόπος γέννησης: ...………………………………………………………………………………………………………………… 

Υπηκοότητα: ...………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας 

 Οδός: ………………………………………………..  Αριθμός: ……………  Ταχ. Κώδ.: ………………………. 

 Πόλη: …………………………………………………..  Χώρα: ………………………………………………………….. 

Διεύθυνση προσωρινής κατοικίας:  ίδια με μόνιμη:    ναι o    όχι o 

    εάν όχι, συμπληρώστε τα παρακάτω: 

 Οδός: ………………………………………………..  Αριθμός: ……………  Ταχ. Κώδ.: ………………………. 

 Πόλη: …………………………………………………..  Χώρα: ………………………………………………………….. 

Τηλέφωνο (σταθερό & κινητό): ...……………………………………………………………………………………….. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): ...………………………………………………………………………………………. 



Σελίδα 2 από 2 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση του παρόντος δελτίου είναι προαιρετική. Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών δεσμεύεται ότι τα στοιχεία αυτά θα παραμείνουν στο αρχείο του και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 
για τη συγκρότηση του δικτύου αποφοίτου και δεν θα παραχωρηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους. 

(Γ) ΣΠΟΥΔΕΣ 

Ø Σημειώστε τον/τους τίτλο/-ους σπουδών που λάβατε στο Τμήμα Φιλολογίας: 

Πτυχίο  o  Μεταπτυχιακό  o   Διδακτορικό  o 

Έναρξη φοίτησης:     ………………………..  …………………………..  ………………………. 

Έτος αποφοίτησης:   ………………………..  …………………………..  ………………………. 

Γνωστικό αντικείμενο: …………………….  …………………………..  ………………………. 

Ø Σημειώστε εάν λάβατε κάποια υποτροφία κατά τη διάρκεια των  σπουδών σας: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ø Στη διάρκεια των σπουδών σας συμμετείχατε σε κάποιο πρόγραμμα ανταλλαγής 
φοιτητών (π.χ. Erasmus); Εάν ναι, σημειώστε: 

(α) όνομα προγράμματος: …………………………………………………………………………………………………… 

(β) περίοδος ανταλλαγής: …………………………………………………………………………………………………….. 

(γ) εξάμηνο / έτος των σπουδών σας μέσα στο οποίο έγινε η ανταλλαγή: ……………………………. 

(δ) πανεπιστήμιο υποδοχής: ……………………………………………..………………………………………………….. 

(Δ) ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 

Ø Σκοπεύετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας; Εάν ναι, σημειώστε εάν έχετε ήδη 

εξασφαλίσει θέση ή φοιτάτε, σε ποιο Πανεπιστήμιο και σε ποιο Πρόγραμμα 

Σπουδών: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ø Εάν εργάζεστε, σημειώστε την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησής σας, καθώς και 
την επωνυμία του φορέα / οργανισμού / εργοδότη σας: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ημερομηνία: ………………………………………… Υπογραφή: ……………………………………………….. 


